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Başvekil Dr. Refik Saydam B. 
M. Meclisinde bir Ruale cevaben: 

-Bugünkü şartlar i9inde İzmir 

Foarnıı açmam"ga karar verdik. 

S~~bi 'H tJmum 1-i&friyat 
MOdtlrC 

FUAJ) AKBAŞ 
Perşembe 
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G"Ö"NDELrX: SİY .ASİ HABER.. FİK.IR. 
Ooümfüaleki Renfl açacRğımı~i 

GAZETESI iiınit ediyoruı demiştir .. 

ldare Yeri 
• ıuı ıunıe ıı•ımHI • ııanll 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

MAYIS 
1942 

Yılı 1 Sayı 
14 4214. 

Ordumuz her zauıan vereceğiniz el re, icap ettiği zaman 
yap'!' '!:ğ_ a _ hazırdır -[-~R-.~u-~~-.la-~-·-;_9_2 ..... ·· ~-~~-~-K-~...;~;,_~~~~a-;;·~~~J alacağı vaZifeyi 

Gazeteci gô"zile Mersin: 3 Mebusumuz Doktor Muhtar Berkerin sözleri izyom Cephesinde 57nci Rus ordusu 
Turist 
Bölgesi 

Almanların dünkü kumandanı 
Ankara, 27 (Yeni Mersin) -Varolı;mn 1'iirk milleti bazı mütalaalara cevap ver-

- Milli M.ttdafaa Vekaleti diye Rc;zleriui bitirmiştir. [ miş vo: 
1 

müzakereye ba,ıamadan evel 'Bundan 800ra dif?er bir Ordumuz her zanıau vere 
Yazan: A.B. C. kürRüye gelen 19el MehuRu mebmı ~riirk milletinin rubu- oegiııiz emrt\ icah ettiği za-

Düukii yazımızda Mertıi Doktor Muhtar uerker.· ls- h 1 1 n ·ı . " ua tercüman olan eyeca.ıı ı marı a tıCae 1 vazı eyı yapma 
ııin turi•m bakımından ne tikl&l ve tıulh i91n yaşamamı- hır hitabede bulnnmo~ v" ~a. b~ıırdır. İtimada layık 

Durumu 
iyi değil 

Kendini 
öldürdü 

dı·erece önemli hessalara ma- zı temı·n edeu ordumuzu mo- k . d çok a1kışlaomıştır. oldulfunu göıtterece tir. e- Moskova, 27 (a.a.)- Royte Berlin, 27 (a.a,) - Alman 
ık oldo~onu tBlılil etlllege babbetle Rel&mlıyarak demiş- Vekil Ali Riıa 'Art.aııkal ıniştir. riu husıısl muhabiri yazıyor: resmı tebliAi: Harkof cenubuP 
ugrıışmıştık. -

o d tir ki: Harkofta cerey~tı eden bü- da çevrilen imha harbi hızla 
l) t ybazkıınkızkdan fheoınra a - Ordu ki.. bir tarih . ! Bii.uük M. Meclisi bütçe müzakereleri d rt ur.n a a u As afi na çı- . 

1 
_, ytik harp Rece giin üz evıtın gidiyor. Dtişman yeni yarma 

ı. . . • Şanlı d~stanJarıle kahraman. d' t bı- -
llaraoak pratık fıkulerden . . • d T h e ıyor. · eşe uuslerinden sonra muka-
halurntmittik. lık menkıbelerıle dolndur. M e rs 1 n e ra om Bu harbın vaziyeti sorı rıok vometi Lırak 

Tıirkiyede son yıllarda ba VaroJdugo gündenberi ona taya kad~.l' imha h<irbı o\muş 57 · H mıştır. 
kiki bir seyahat merakı oyan· güvenmiş ona inanmış bulu-· d • • 1 tur. Küçük köylerin bile sta- dan ·ı ne~ us ordusıı k(ımar.ı 
ınıştı . Netekim harbin başla- nuyorıız. Bütü~. c~iinyaıım ıspanserıaçı ıyor ratPji bakımından ~~e~miyeti dG ~:;e~ur~ay başkam esir 
dıgı giinlere kadar 800 00 hayranlığını da uzerıne a.lm:ıt ohuıca ele geçmesı ıçın çalış- . ~ b raz önce kendıle-

b l ordnmn · · ı · · ı. d rını öldürmüş! ct· ı. d Yılda; her Rene daha ziyade o nnan ~ ıçı_n ııç~ır 27(Y.M.) - 1942lın intizamsız olduğu hakk.n ma..ta ır. . er ır. Mer11eı e 
artan bir turist 1'kını vardı fedakArpktan çekınmıyecegu;. Ankara, k l · l k d~k· - 1 . b d Gelen haberlere göre kızıl hücum devam ediyor 

· o d muzun ıla f ti bütçe müz~ ere erı o ur en - ı soz erıne ceva en e- • 
N etekim bo mevzoon o r 0 ~raga e va- . l . _ l . miştirki· ordunun bazı meskon yerler 

zamanlarda ne derece ilerle· zifeJerini yaptığma ve yapa- muhtelif h~tıp erm . soz. erme 'ı k d "' . deıı Almanlarm atıldı~ını di~ 
. . g na be f 1 al~kah Vek~let Vekıllerı ce- - s en erurı ve ı,fersın- . . . . .1 dıgıni anlamak için İstanbul- oa 1 r ıamandan aza . . d h l h . ğer yerlerı flle geçirdı~ını bı 

· nmısı b ı · vapla ermıştır e a va ı azıra dola yısıyle . 

Sofyada idama 
mahkum olanlar 

da ona yakın toriıt acentesi ına " u rınuyaruz. dem!Ş- r v · dirmiştir . lzyom cephesiude 
k ld ,, .. 1 k k&fi tir. Bu arada Gümrük ve muamele çok artmıflır. Fakat Al 1 h k' de Sofya 27 ( oro 0 9 ono soy eme · k·ı · . .,.. b' .•. l d w·ıd · r:Jan ar vaziyete :ı ım - , a.a) - Bulga 
d' lfadelerile Türk milleti· inhisarlar Ve ı ı Raıf l\.art- ır şı11lyet o mnş egı ır. mu- . . t b d · r 
ır.JI ı kk"l b" "bt'ya

9 
nin yüksek ruhuna tercöm•n deni1 Ber" Türkerin İsken- ameldler halin icabına göre gıldır 

11
a 

3.81 ~ 0 aın·ı·ı~orj Dimitro ile 
er e'e u ır ı ı - ' .,. _ 1 . ngı ı~ e çı lll Ata · y 

t"n doğdoguaa göre bu aoen· oldu~onu eöyliyeo mebus: derun Rümrü~unde muamell- yapı mıştır. ingiliz tayyareciler lav Ataş ' y şesı, ugos-
t 1 • • 

1 
. d mnon Mevr.ut entrapolarda maJ- , . e ·, ugoslav - Bulgar 

el . erıkn l!Jı erm.en m: de Tar•u• Belediye Meclisinde ların istiabe gelmediği :ı.amen Almanları suıkasd bareJc~tlerinden dolayı 
o ~ra 9a ışına Arma Re ep h' d k I k haklsrınd l 
'b . ı m·ş ol H ti• b • şe ır e ap:ı ı veya :ıçı ant- • • 1 d• • a veri en idam ceza 
~~·~:·:d::~ cevap ver 

1 
- arare 1 ır repolarda yapılmış muamele· sınır en ırıyor sıoı temİ7 mahkemesi tastı~ 

Bu. merak aceba şimdi ler kolaylaştırılmıştır. - - \ etmiştir. 
sörıdii möt Döu d6 yazdıgı- celse yapıldı Dahıliye Vekili Doktor Melburn, 27 (a .1) - M~ş-

Fikri Tüzer de İzzettin f' ıı. lış- hur tayyaı eci A lm·rn a vcıl.arı A ouatr-lyada 
nıu gibi bil&kis her gön da- v l -
ha •iyade artan bi,- bel'es ha-, larm bir sualine cevaben de- görünür göı ünnıez logı ız h h 
linde yaşıyor. .. TarAOı, 25 (Huıo&i)-~Bu yBpıldığı, kanoni formaliteye miştirki: uçak a vcılannın bunları sinir- ava arbi 

ltte tabiat duruma itiba- go~ ıtaat o~~a topla~an b~- riayet edilmeden müteahhitle - fzzeddin Çahş&ar ar- Iendirmek için yaptıklan işler- Melburn, 27 (a.a)- Avust. 
rile birçok hassaları muhitin- led~ye mechıu kanu~ı ekserı- mutabık kalınarak sipariş Ye- kadaşımız 414ncü faslın biriu den bahsediyor. Bıınun mu· l t bl' 

d M 
. b yetı bnldugondan reıs vekili rilen kömür işinde bele<liye· ı ci maddesine 10 bin lira kon vaffakıyeti görülmüştıir. ra ya e ıği: Yeniginedı-ı ke-

e toplamış olan erıun un- T . . · . . 1 Qıf lıÇtıQİa 

d 
. . . . d h l f Refet arımsun rıy"setı ile oin 950 lira gihi büyüjc bir duğuna ve bunu vilAyetlere Almanlar çabuk sınır en- v v rı yapan uçakları-

an ııtıfade 1910 er a aa- ld z bt sah k k d kt d' 1 mıı 16 J 
açı 1 • • 1 1 0 0 " o- parasının müteahhit 11imme- taksim edince her vilA,·ete 160 me e ır er. apon uı,;ağı dü~tir-

liyete geçmelidir. d . . Sö• isti J Ay 1 1çakları I - t ·· v 
Bunun i9in yapılacak ilk gon " reısıu: yen var- tinde kaldıAı, r~yaRetin istas- lira düştüğüne itirıız etmişler rıca A man ı muş ur. 

mı! sorusuna: yon yolunda yetişen agcl9ları ve bu para ile bu •şler nasıl batıda bulunmaktadır. Uçak savarlarırn. J i' Mersini glizelleşt.irme, sev- . .. .. 1 .. .. • B R I -. ·ne b!lskıyı . b ızıo atP.Şı e 
dirme cemiyeti kurmaktır. Sahh Gure' soz a arak~ n~den kestırmege luzom gor- temin edilir. Demi~lerdir. Va· . . u tıs ar ~ızerı . . 1 ısıt et kayıt edilm;ştir. 
Bo cemiyetin gayesi evvela riyaRet makamıoa cumartesı dugti, halk• dagıtılaıı kahve, lilerin hususi idareler tarafın- bıı az olsun hafıfletrnıştır. 
ıı~rsindeki modern ihtiyaçla- verilen istizah takririniıı lfeker, gaz ve benzin işlorinin dan ahnaıı birer hizmet oto 
ra cevap vermek saniyen okunmasını Ye riyaset tara- keyfi bir surette hiçbir kay- mobiJi vardır. Teftiş ve devr 
.Mersinin gü•eUigin,i her ta- fından da ~evap .. ~~ri~~~8!ni ~~ tabi olmadan ds~ıtı~_mı: içiu nakil vasıtası müernmendir. 
rafa duyuı·abilmek i9iu ug· teklif ederım. 80~0 . n•~rıne atl:-•.tn, .[mtı~lekette . nnf:e Bıı para kanünen aJ?1ağa 
raşmaktır. takrir okundu. Takrırde ımar dı nısbetınden bıoler müstahak oldukları ytıvmıyeye 

Japon-Çin 
harbi 

Silivri Feribo-
1 tuna bayr1k 

çekildi 
Bundan 11onra Mersin be- planına uyguq olmıyan yere ~azla karne dagıtıldıgı ve hu ve her yıl 50 gün teftiş yapa- Tokyo 27 (a . ı1 . ) - Japon 

k t ıate b "' ·· k s .. t' 1 yapıldı ec1·1 kuvvetler;' ,~in mevzi.terini yar- L -lediyeainde bir turizm 'obeıııi beledı'ye tarafından Jo an a v uyn uııs ıma . - caklarma aöre tanıim ı.· • '»' imanı d b I ,, ı mete uğ mız a u unan ı 
a9ılmalıdır. Bo şubenin vazi- ğı tevatüren yayıld1A1 bırçok miştir. mış ve dOşmam ıezı - I' · -
fesi şehir hakkında iRtenilen Bo, belediye v• Hosnsi (Sonu ikincide) Sıhhat ve içtimaı Mua- ratmı~tır. Larıu~gşi, ~au~aıe 

1 

vr.ı . Fer ibot va Ptıı una dün 
malftmatı vermek, ihtiyanları Muhasebenin i'birJigi ile te- T L venet Vekılide hu sene 175 böl~eısinde Çinlıle.r koprulerı me~ ası~)~ şaulı Türk ha yrağı 

~ ı icaret Mıntaıca · ı dır çekılm ı karşılıyacak bütün tedbirleri min edilir. hüktlmet tababeti, 36 sıhlıat berhava etmış er · ış ır . 
belediy., vasıta.sile almaktır. Şehrin imar plAnı yapıldı ~iidiirü İfe baılaclı memuru, 96 asiıtan ve 22 Tokyo, 27 (a.a.)- Birman . Bu merasimde sayın Va. 

Bu arada faaliyette bnlon· gına göre bnnon yerini 1t8 _ VH~yetimiı Ticaret mmta· müstahsil m~avini.kadrosunun y.ada kıta_larım~ . tar.afmdan lımizle vil~vet, ı . arti erkanı 
mak ve ihtiyaçların o., oldo- zırlamak da sor bir 'ey de· ka müdürlüğüne tayin edilen alı~dığmı . so!le~ış ve sıtma. bir ka\I gıınden. erı Gırnn ve hazır butuıımuş ve merasim-
tunu araştırmak bunları der- ·ıd· B 1 d baaka M Trabzon mıotaka Ticaret mü- mucadelesı uzerınde israrla ı-evjrme harelrntme devam edi den SO'lra b.,l d" b 1 . d h . gı ır. on ar an v er. d- _ Sa . Sa h · d , l,J f . v ,. e ıye a ıçesın e 

al temm etmek maksadile . J • UfU B. mı yrnn te fi• uı u t:ıll~unu rengı mücade- r Kale Dev ... nın 120 kilo- bir ç . 
belediye, vil&yet, Parti, Bal- sin esnafına ve taoır erıne de mize gelmiş ve vazife3ine baş- lesine devam edildiğini ve bu ıy~~~ şimaliııde slratejik ha . ay zıyafeti ver ilmiştir. 
kevi ve Menin güzeııe,tirme en mühim vazife yardır. O da mışt~rb 'k d . "f l yıl bu ıun O/o 9 O/o den O/o 8 "/• kıne ~ rı mühim olan H 1 -
oemiyeti tarafrndan bir top- temiz, iyi ve 90k del'irden çok . d a rı effe~. ye~ıd.;a~ı e e- e dıi~tü~ünü SöJlemiı bir çok 1~. 8 

1 
tt'k erm&- K üçiik kı a haberler 1 

lantı yApmak ve bu toplan· kir prensibi "lle 9alışmaictır. rm e muva a ıye 1 erız. yerlerde hu arada Mersi:ıde Jiyı ı~ga e 1 
• 

--- Kahire, 27 (a.a.) - Yuuan 
tıya memleketin tsnınmıt tu· Bilhaasa mallarının iisttt- Huauai Muhaaebe trahum için bir trahum dis- t l l 
rizm mötabasııılarrnı celbe- ne etiket koymak yerinde bir .n.dii .a fı . . panseri açılaca~mı söylemiştir. Avus ra ya ı esirler Kralı Jorjun Amerika.ya seya-
derek möntazam bir program iş olur. m~ . riinu~ fe flfl Adliye Vekili H~s~n .~e- . hatprogramı hazırlanmaktadır. 
yapmak l&zımdır. H"IA k 'ddi l'e Sıhfkede teftıote bulunan nemencioğlu da demıştırkı. Sıdney, 27 (a .a.) - Avusl- Parorıale, 27 (a.a )- Paro-

Bo program tr.mamJanırsa u. sa 90
. cı b 1 sa. hmıusı muhasebe müdürümüz - Kastamoni mebusu ralyada 3QO askerle 70 8· ·ı· ııale valisi Paris polis müdür-

B 1 d' T . . . hırlı hır 'ekılde -. ıyacak T b" k daşımız ıvı ın 
e e ı7e nrız111 tnbesının .. . B. a ır Kayran teftişlerini Abidin Bınkııya ar a yeni Britanyada J ! . lüJ:.üue tayın edilmı .... tı'r. L'skı" 

faaı· t d ' kt'f' ·ı . fera Ye tetekkol torızm ça· b' . k b . . . . f •·t n batı8et- . apon ara ~ .c. 
ıy' ıre ı ı verı mış . . .. ıtırere şe rımıze dönmüştür. 3 mılyon lıra ar• a . . esır düştıiğü arıla ·ılmaktadı 

olur. Ondan ıonra ihtiya91a- 1ı,ma11 ıJe Mersıo mukemmel B R . S tiler. Bıı hususi~ teşkılQtm ıoa . . ~ r. mlidiır Bern büyük elçiligirıe 
rın tel&fisi başlar. bir torist şehri olur 1'6 mem- • emzı umer hı olarak 750 bm lıradır. Bu sede ılk adımı atmış ohıyo- tayini muhtemeldir. 
. .Şu anda ilk gö11e 9arpan !eketin de bir ihtiyacı karşı- Vil~yetimiz muhasebe mO- psr~lar.la. mahkem~ k:ıtiplerin rurı. Adliye k~tipleri arasında Madrid, 27 (a .a)- Ceneıal 
ıbtıya9 da gö11el, temiz bir !anır. MerainJiJer de bundan dürü Remzi Sumer terfian vazıyAtmı ıslah ettık. Mamafıh terfi etmemiı kimse kalmamış Franko Fas sultanı Mevlay 
oteJ ve müntazam bir Jokan- ümitlerinden çok .kir elde tQmen muhasebeciligine tayin kAtiplerin vaziyeti henüz tam ve 10-12 lirahk baş kMipde Hat>anı Jen sarayında törenle 
tadır. etmiş olur. edilmiştir. Tebrik ederiz. manasiyle halledilmiş de~il- kalmiyacaktır. kabul etmiştir. 
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Tarsus bele
diye meclisi 

Radyo 
TÜRKiYE RRdJOSU 

- Birinciden rtaıı - ANKARA Redroso 

defo.far azalar tnr, fındnn rei- PERŞEMBE- 28.5.1942 

se ihtar edildiği halde nedeni 7.30 Program ve memleket uat 
riya et taraf111darı lı i 9h i r ta- erarı 

kibata tovesRül edilrn"diği, 7.33 Muzik: Karıeık proııram 
şehrin ia~e işlerinde ku il anıl (Pi.) 
ınak Uzern btitçede ayrılan 7.45 Ajans Haberleri 
10,000 Jiradau 300 lira O\H- 8.00 Müzik=Kerıeık programın 

deumı (Pi) 
gın neden verildıği, Belediye 

Evin eaatı ııirı bazı dairelerinde suiitıti- 8
·30 

12.30 
mal y ptıkları görülmekle 

Program ve Memleket aaaı 
&ruı 

i inden çıkarılan memur ve 12.33 Mu:r.ikı Sez eserleri 

ınüı;tabdemler b kkında ne- 12.46 Ajans Haberleri 

den takibatı kanuniye yapıl 

mııdıgı, Tanzifat ve yol iş!o

riode amele çalışıyormuş gibi 

mosrnele yapılar k t'uzulen 

par alını!ığı yolunda daha 
birkaç maddeyi ihtiva eden 

takrir 13 iınv.Ayı taşıyor<lu. 

13.30 Mü:r.ikı Şarkı "~ Tilrküler 

18.00 Program ve Memleket 
ı:ıeo\ ararı 

18.03 
19.00 

Müzik: Bürük fasıl 
Konuema ( dıs Poli&ika 
icmali) 

Reis-Cevap vermek için tet· 

19.15 
19.30 

Müzik: Dans mbıiQi (Pi) 
Memleket saat ayarı •e 
ajans haberleri 

kik edeceğim ruuhaberat var 19,45 
pazar günü fırsat bulamndlr'n da-

Müzik: Oda. musikisi-har 
dn Trıo'ıarı 

ire kapalı idi, müsaad :: ederse- 20.15 
niz Qarşamba günü cevap ve. 20.45 

Raa ro gazetesi 

Müzik : Ueoek makamın· 

receğim. doo earkılar 
Muvaffak Uygur - Tetkike 21 00 Zirnat takvimi 

muhtnç maddeler kalsın, yalınız 21.10 Müıik: Şarkı ve Türküler 
karne ve diğer tetkiki lOzum el- 21 30 Koouema kahramanlar 
miyco maddelere cevap verin eaa\ı) 

Reis - Cevabın bir k11mını 21.45 Müzik: Radro senfoni or· 
hazırladım cebimde, iki uç sahife kestrası(Şef: Dr. Praeto· 
tutar. Size tetkik edecegim işler rius) 
var diyorum hem bu yazıyı be- 22.30 Memleket Saat Ararı 
yaz edeceğimden müsaade edin· ajane hRberle;i •e boraalar 
de çarşamba günü cevap vere- 22,45-
yim. 22 50 Yarrnki Program 

Salih Güreş - İşde mustace- kapanıe. 
liyet var bu gün cevap istlyoraz. -------

Rei -Cevap vereceğim çar Sebze piyasası 
şamba günü. 

Muvaffak Uygur - Reis cevap 
vermekte izharı aciz ediyor. 2 -5-942 

• Reh - Haşa Oinsi Lira K. 
Salih Gureş-Evet izharı aciz Ayşekadın fHulya 

ediyor Belediye k_ nununun b~ Barbonya > 
husustaki maddeıı!'lin tatblkı S k l 
lc"'beder, sözüne (doğrudur edil- ırı ça 1 > 

sin sesleri) Bunun üzerine reis Yer Çl\lı » 
Refet Tarsus kürsüyü terk etti. Domates 
Riyasete Bu ırada meclis 1 nci Patlıoan 
re's vekili Mustafa Sabri Şen 

Dolmaiık biber 
geçerek cel e devam etti 

Rei ArkBdaşımız Refet Tar- Kabak 
sus öğleden 11onra takrire cevap Patates 
verecekler Öğle sonu muzake- Sarımsak 
reye devam edilmek üzere mü· K 

ll)'Sl 
aadenidc celseyi kapatıyorum, 

kabul esleri ile karşılandı Şeker pare 
Öğleden sonra celse Sabri Yeni d iinya 

Şenin riyaseti ile ıaat 15,30 da Erik 

lb 
11 
15 
11 

1 20 
1 40 

90 
4- 5 

!35-40 
35-40 
35-4.0 
50-60 
25-30 

25-:ıo 

açıldı Meclise Refet Tarsusun ------------
gelmediği görü)Oyordu. 

Reis-Refet Tarsus arkadaşı · 
ilan 

YENi MERSiN 

• 
1 1 1 n 

No. 38 

f iat Mura~a~e Komisyonu Riyasetin~en : 
Peynir fiatlari 

TULUM PEYNiRLERi 
Toptan 

Koro' 
1 - Yarı yağlı 

2 - Az yağlı 
Kasar 

) 

100 
80 

Perakende 

Kuruş 

11 f) 
95 

A - \'alııız koyun sütünden 170 195 

Ziraat 

Sa~fa 2 

i 1 a n 
Bankasından: 

1 - Huııkamız uanıına 1-6-942 den 1-6·H43 
tarihine kadar bir sene zarfında gelecek pamuk
ların vagonlardan depolara, d epolardaıı depolara 
ve iskeleye nakli münakasa suretile mliteahlıide 

' verilecektir, 
2 - ihale 29-5-942 cuına günü saat ı O da 

yapılacaktır. Talip olanların şeraiti öğrenmek 

üzere Bankamıza ıuürac:ıatları ilau olunur. 
(544) ~7-28 

yapıhuış tanı yağlı · 1 • 
B - Alelumunı yarı yağlı 140 160 1 8 H 

Beyaz peynir lçel Va~ıflar mü~urlüğunden: 
1 - Yarı yağlı 87 100 Kira bedeli 

2 _ Az yağlı 70 81 Lira K. Oimıi 1ı1alıa1Ji 
960 On Lokanta Deniz kenarı 

Yarı yağlı peynirler kuru nıaddeleriıade en 500 oo Gazino » » 

az yüzde 25 ve az yağlılarda yüzde 15 ve daha Yakarıda cins ve kira bedelleri yazılı olan vakıf gay 

fazla SÜt yağtlll haVİ O(aulardJr. ri menkuller l-6·9ıi2 de:ı 31-5-943 ıwn:ı.ına kadar kiraya 
verilmek üzre müzayedeye konnlmoştu. İhale giiııö olan 

Toplan beyaz ~eyuir sata11Jar tenekeleri üs- 25 5-94:2 tarihiode istekli çıkmatlı~mdan müzayede miid 

liine firma veya ınusecceı ınarkasım siliıınıez bir deti 3 gün müddetle 28/5/942 tarihine kadar ozatıJmıştıl'. 
şekilde yazacaklardır. isteklilerin gösterilen günde ~e sa.at 14 de Vakıfhır 

.. d . idaresine gelmeleri. 
fler nevi peraken e satışlarda malın nev• -- -~ -

ile fiatını gösterir etiket konması mecburidir. Satıl l k Ev 
Kaşar anıilleri nıallarını haııgi neve tekabül Kiremithane mahallesinde Gazipeea okulu arkasrnda 181 ( • İ 

etl' - ' • , ' l b atUVarı d 1 "" l QtkmRz sokakla 12 numaralı et satılıktır. 
ıgıuı 1 eSIUI a Of . ar a a acagı rapor ar- E9, iki oda, bir mutbah, hamam, kömürlük ve aair mü~te· 

la levsik ederek koDllSYOUa bildireceklerdir. miUHı havi ve bahQelidir. Beledire su 9e eleklrik lesisatı 
vardır. 

[557] Borası S0-5-942 tarihine raellaran cumartesi gtlnü saat 

i 1 i n 
14,30 da u ıoerisinde artırma ile eatılacaktır, 

lıteklilerin tarin edilen zamanda mezkur nde bulunmaları 
ilAn olunur. Tareos: Şehit Muetefcı mahallesi 

(525) 2-4 
211 No. la sokak 5 No. lu ude 

Niraıi Yeltekin ----Mersin Bele~iye Reisliğin~en; 
Belediye vergi ve resimleri kanunu lllUcibince i 1 i n 

aıınınakta olan konıuraı? resmine 5109 say11ı Mersin, Asliye Hukuk hakimliğinden 
kanun hükünılerine tevfıf\au yüzde 50 nisbetİU- Mahmudire mahalleeiodeu bakkal Yusuf karısı Atra tarafııı 
de Asker ailelerine yardını zamnu y~pılnnşlır. dan arni mahalle 169 eokak 8 evde oturan bakkal Yusuf kızı 

l · Klıtitıe alerhine aQ\ıQı nufus kardinln tashihi davasının rapıl-

Bu itibarla 942 mali yı l 1Çiıı noterlikten lanzinı makta olen duruımasıoda; Müddei elerha KAtibe namına Qıkeıı 
edilnıiQ mukavelesi olanların ilAn tarihinden iti- da~eıir~n!n o:ıah~lli ikameti. meo~uı olduiundan bi_la tebhA iad" 

"' edılmeeı uıerıne ılAnen teblıQ'ıtt ıcrasıoa karar terılerek duru~ 
haren Oll beş gün zarfında Noterliğe nıüracaat ma 17-6·942 oareamba aünü saat 9 za bırak1lmıetır. Mezkür güı · 
ederek lal akk k edecek yüzde 50 "'ardım zanHlll te saatte mezb\~renin __ Mersin Asli~e H~kuk ~ahkemeeinde bu-

l U • J Junması ~eye bır vekıı yöadermesı aksı takchrde hakkında 'ıı-
yatırmaları, bu tarıhten Saııra yatırmayanlar re ben muhakeme icra edileceQi ilAn olunur. (554) 

h;lkkıııda Noterlikten alınacak kayıt üzerine ta. 
hakkuk nıuanıebsi yapıl3rak tahsili enıval kanu
nu hiikiimlerine göre yüzde on zamla haczen 

i LAN 
Mersin Belediye Riyasetin~en: 

tahsil olunacağı iltuı olunur. <558> Belediye borcundan dolayı haczedilmiş olan 

Z 1 'ı 1 bir adet vinc &rtırıua suretile satılacaktır. av i reami mühür j O · 
Silifke kazasının merkez na 1 l . . llufıamnıen bedeli 3500 lira olduğundan al .. 

h. . b ~ı s ~ ı h.ö .... e çe Tapu Sıcıl ~Iuha- k . . 1 . .. d 7 5 . b . d . ıresıae a .. 1 ara.z .. run 1 ma ıstıyeıı er111 )'UZ e , lllS etıu e lenıııwt 
ttit resmi mührü uri ettim. Ye· fız ığından: 

mızın yaz111 var okunsunmu sö- Mersııı .\slh·e Hukuk nisini kaıdıraoaaımdan eskisi· vesikasile beraber, 12-6··942 tarihinde belediyt\ 
zune (okunsun) JıakioıJifriı;deıı: • nin hükmü kalmadıQı ilin olu· Merainio Kiremithane mahal dairesinde toplanacak encünıene nıüracaat e~·l~-

f T ...., oor. ıeıinde Pener cıurında kAin 
Okunan yazıda Re et areas STfk k sı m k h. Ş ka ıneleri ilan olunur. (559) ıS-2-6-l l istifasını kaymakamlık mnkamı - ı Bal.ıoe mahal~etıi 158 Roka.k 1 1

• e aıa er ez na ı· ( ::ır . n Dere fJarben iMoııa Sa· • 
na gönderdiğini ve sorulan sual- 5 No. lu evde Alı oıtlu Fehmı· reeı SaraQzı körü muhtarı lib eımaıen MOhü tere&&leri ce· ~------... ----------·-

lere cevap verdiğini bildiriyor. inin karısı arnı evde oturan te (550) Rifat Balcı o o ben deııiı) ile Qevrili 7000 ç •ıt te han kaplıca 1 arı 
Ve meclisi hürmetle selamlıyordu haleu mahallı ikameti mcohul oıetre murabbaından ibaret lrum 

Bu arada aza Mahmut ~orguç bulunan Şaban kızı Hedir~ eler Zayi ekmek karneai ıuk mahallin hazine namına tes 
meclisi terk etti. hine aQtıQ'ı boşanma duasının Meninden alciıQım 10103, cilİ talep edilmie te iapu karıl- açı I d 1 

yapılan duruemaeı sonunda: 10104, 10105, 10106 numaralı ek ıarı buluıımadıAından kerflret Reis - Takrir cevabına söz a 
Müddeialerhanıo duacı F6h mek karnelerimi zari ettim. Ye taıarrufan tahkiki iQin Salı gü· 

isteyen varmı.! mloıo evini terk ederek semti nilerini alacaQımdan eskilerinin nüne mOıadif 9-6-9,,2 aünll ma- Yeni müstecirleri tarafından yep)· eııi bir 
Bu hususta söz alan Salih ı -s • 

Güreş, Cuci Aykaç, Ahmet Ko· meQhule gıuiQ'i ve oo aenedeı:ı- hükmü olmadıQı ilAn o onur. baJJiDe Ridilmesi takarrur etti• şekilde lllllUIUa açılan Çiftehan kapliCB• 
beri nrrı raeedıkları ssbit oldu Nusratire maballeainde riloıif OlduQundan bo ferde 

çak, Hakkı Dörtlemez takrir ce- wuodan medeni kaouuuo 132- 41 inci sokak 23 No.ıu .. 81 ola 1 . d ları, her tiirlü fedakarlıklarla bütün halkı-
vabrnn karşılık verince f Al alA• 8 b ar taraa ellet'ID eki 

188 inci maddesi mucibince mez etde Asa 
0

'!1 u belgelerle birlikte Tapu eicil mu IUJZlll ' İstirahatini leıUİil edebilecek bir şekle 
Reis -Takrir cevabını reye bure Hedire ile merkum Fehmi· (553) Yusuf Oetın hafıslıA'•na •erabul mahallinde korıulnltıştur. 

koyalımmı, sözüne ( konulsun · b ı 13 5 942 t · k k 
nın oeanma arına - - arı Zavı· ekme L arneaı· bul&JDBCI memura müracaat el 

sesleri ) verilen hafi reylerin ld T R 10 K l d l k · afir le · ·ı ı· t i ·ç· n binde karar terllmie o uQun- meıeri zumu il"'n olunur. (55l) ap ıca a ge ece mıs · nn ııı ıyacmı em n ı ı 
tasnifl·ode takrı'r cevabının itti- ·uer.ıı·ııden °ld1ltım 2,.953 u d k · 

don ve mezbure l!edireniıı ma JJJ,. "' .. e ';l Fırın, Lokanta, kasap Ok anı ve bir de gazıno 

1 fakla reddedildiği anlaşıldı . halli ikameti meçtıul bolundu N o. Jo ekmek karnemi zayi 
Reis-Şu hale nazaran nrka· ~undan kerfiret il!ın tebliQ ettim. Yeni8ini alacaRımdan Zayi makbuz açılmıştır. k . d k J. 

daşımız rei vekili Refet Tar.su• makamına kaim olmak uıere eskisinin bükıuö yoktur. ""ersin g" .... d 1 Temizliğe dik . al ve itına e ilme "le u·. 
sun ya maznun vey masum ol- ill\n oluııur. (560) Bah9e uıalıaJlesinden JV. m oınrogun en a mış Kaplıcalllll şifa kabiliyelİ herkesce nıalunı 

ma 1 icap ettiğinden lazım gelen (555) Şofik anası Meryem oldnğ.11 uz .. 8351703 sayı ve 1 oldSuağyııunnhdaalıkltmbıuzınhyuuSrldluSmtauzbuinrş~euykdıyiymeeıtul1i')feecyezğiniz_ t~h-kikatın yapılması hususunda Zayi ekmek karneai -------·---- 6/8/938 guntü ayniyat mak· 
vılayet mrıkamına ynzılsıamı A l L • / k bosnou kazaen zayi ettik. 
(doğrudur yazılsın sesleri) MerRrnde~o almıu ol~uQum ce e RITCf l eV 

Reis-Sabri Şen rur.namede 5636, 5635 No. lu ıkı ve bır adet Hutane caddesinde merhum Yenisini alaoagımızdan es· 

1 
, 

konuşacak başka bir madde ol- numP.raeını bilmediQim ekmek ÜBBBD Kurk hanesi acele kiralık kiıiuin hükmü kalmadıgını oen ve kaphcanm şifa hassasm~an istifade etme eu 
madığından çarşamba günü tek• karaelerımi zari ettim. Yenisini tır. 3 oda, bir salon, mutbah, ilAu ederi•. 

rar içtima etmek üzere celseyi alacaa-ımdan eskisinin hülrmü iri BU, elektrik te~i81lh, leraQa Anadolu Kontuvar tavsiyeye şayandır. 
kapatıyorum. olrnadıQı ıllin olunur. ve bahçesi olup güzel havadar- Vekili Brazafoli 

Böylelikle bu gfit.kü belediye Mabmudire mahallesinde dır. Görmek istireolerin mııtba· 
meclisi uzun ve münakaşalı geç- 132 No. lo ude amız idare memurluQuna mOra· 
miştir. R. Ozavcı (561) En9er Gıricı caaUarı. ı-2 (552) (556) 

ve şörek&sı 

Mersin 

(497) 2-10 

Yeni Henin Maibuıında Baaılını<tır 
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