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Ankara, 18 (e.e.)- Yeni fora tekil· 
leri hereti bugün saat 11 de Reiaicum• 

1 bur ismet loönüuün baekaolıQında ilk 
toplaotııııoı r&pmıııtır. 

r Ô,lleden sonra Vekiller Hereti Bae 
tekil ~ükrii SaraooQlunun riraaeti al· 

S~~bi Te tımam I.:e,riyat 
MtıdOrC 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
!nl ıın11 tnıııı.nı • ıarııı 

Salı 

14 
Temmuz 

1942 

Gt.7.NDELl:K SİY .ASt HABER. FİKIR. G.AZETESI tında bir toplantı rapmıetır. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Saiı 
14 4254 

lngiliz gazeteleri 
soruyorlar 

2inci cephe 
ne zaman 
açılacak? 

Ankara, 18 (B.G.)

İngiliz h ı:. sını Bosyadak:i 

·-----

Alman te~liğine göre Mihver ~i~!er ~~u diyorki iran Yeni ticaret 
10 Gün içinde Propagandası ~orçılı Gazeteleri Vekilimizin 
30 000 Durmsdao ~ızladevam ediyor kımse mesul Acımız:• paylaşıyor Hal 

, Edemez tar ve samimi neşri- Tercümesi 
Es.lr alındı Kudii•. "!üftüsü ile --- yatta bulunuyorlar 

Mu.olını arasında iş arkadaıları bütün T b Behçet Uz 1893 te Suldanda 

l l d I • a ran 13 ( a.a ) - Fan i 
l
. ( ) Al meıo i/ar meae e er e mesu l• ajansı bildiriyor· doğmuttur. Ik ve rüştiye tabıi· 

Ber ın 13 a a - man J • • k Bütün I ' 
1 

. 
0 

llni memleketinde yapmış ve 
resmi tebliği: yete ıştıra tor Refik s:a: gaze~~.;rı_ O~· 1908 de izmlr idadiıine girerek 

duromon ancak ikinci bir Düşman doğu kesiminin Ankara 13 (R.G.) - Mı- d. / nuebetlyle b:r:mtıl~ 0 
mi u mu· 912 de pekiyi derece iJe mezun 

k d . b' h sır halk A mı'lletı' . e l)'Or ar re 1 yazı ar yaz· 1 -t klb I b 1 · cephe açılmakla halledileoe- cenup ısının a genı§ ır sa a ı ve rap erme makta, dolt ye kardet Türkiye 0 ınuı. mu ea _en ıtan . u a ~·· 
itini söylemektedir. da takip edilmektedir. karşı ~ih~ercilerin propagan- . 1 ltere nin acmna bütfin lran milletini• d~rek Tıb fakulteıine ıırmlıtır. 

Voronejin şimaJ, şimal da faalıyetı durmadan hızla B Loknldra 13 (~·Aa)dl-:-blı:ırl t k lttirak ettiğini bildirmektedirler 1918 de fakllteyi ikmal e• 
İkinci cephe meaeleai ıııa- d d" "atve .' ~uavlnı ı r nu u den Behçet Uz kazandığı ihtiıaa 

batısında 110 Rus tankı mu- evam e ıyor. ıoylemıttır. Adli bu nutkunda dolayııı'le derhal tıb faku-ıteıl 
man zaman bahis mevao edi- d d'I · t' B d k' Doktor Refik Saydamın ölümü 

harebe . ışı e ı mış ır. Rus U pr.o.p.agau ay_a e~ ı ba harpte dotru ve etr~ n. e. çocuk hutalıkları aıiıtanlıhına 
lir. Molototıın ıey4batinden ı k B k l l K d - - münosebetlle 6 

mevzilerı yarılmı~ ormanlar ra aşve ı ı ı e u us muf- yapmıt olursa olaun Çorçılı tayin edildiği i'ibi Şitli Etfal 
sonra resmen ortaya atılmı' içinde bazı Hus piyade ve tüsü de karışıktır. Kudüs müf ki~~e meıul edemez. Çeki/en taziye Ve haıtaneainde de Kadir Ratit pa· 
Te 194:2 de açılacağı iJAn süvari levaları ile birer zırhh . tü~ü Fmir Hüseyin ile Sinyor itler _fe~~ gidince bundan ~anı~. muavinliğine alınmıştır. 
olunmu,to. livası çevrilerek imha edilmio Musolini arasında mesajlar ya~nız Çor_çı,Iın meıul olJ~ğuna teşekkür telgrafları . u~ •ene sonra !alihlyetli 

Ş. d' R yad O p cep . S .. f d te f d 'l . . daır milleh ınandırmak lçın te· Ankara, 13 (a .a .) - Dok. bır muteba1111 olarak lzmire ge-
ım ı os a enu tı~. o_u on gun zar ın a otuz a ı e ı. mıştır. . şebbiiıler yapılıyor. Çörçilin iş len Behçet Uz ıerbe•t hekimlik 

besindeki durom vabimlc,tiği bın esır alm~ış ~18 tank 591 Emır Hüseym Mu~olini- arkadaşları bütün meselelerde tor Refik Saydamın vofatı hayabna ablmıf ve az zaman 
i
9

in tngili•ler önemle bn me te>p 131 ~akmelı türenk ve ye gönderdiği mes~jda mih- mesuliyete iştirak ediyorlar. miinasebetile lngilt6 re Bari- zarfında büyük bir şöhret ka· 
ıeleyi ele almışlardır. mü~i~ .mıktard~ h~r~ malze- ver~n muvaffakıyetini ö~mek· _ Ruzveltln dedlti g~bi bugün ciye Nazırı M.i"'ter Rde~, zanmıştır. Bu .eınada İzmir Mem 

. . .. lmesı ığtınam edılmıştır. Esir !te ve lıeyecanmı anlatmakta ku durum geç !n ıenekınden çok lran Reisi Nozzarı ve Harı- leket~utanetı çocuk hutalıkla· 
Dey lı Herald dıyor kı. ganimet sayısı saatten 

8 
t', dır iyidir. Tanklarımıza gelince, ten . V k T Efgaıı H arioiye rı •.efı, Aydın demiryolunun ıer· 

Roıyada tehlike artmak:· ü tle a l kt d aa e • h l I I ~ kid edilen bugünkü tanklarımız cıye e 
1 ı. H . . tabıp muavini olarak çalıtm•t 

tadır. Bu tehlike bizim için 8 ra r ma ~. ır: a yan a~ın . an altJ15l08 Mısırda düşman taarruzenu dur· Nazırı Bc~vekil :e .. arıoıye lzmir Verem Mücadele Cemiyeti 

hl
. k d' G ve Harkofta koprubaşı tutan göre bu mesaJ mıhverle Arap durmuştur. Ayni zamanda bu VekA.leti vekiH Şakru Sari\- batkanlığında buluomuf 1930 da 

de te ı e ır. eçen sene R sl h- 1 Al • . b' b' . ı.ı . t l i i ş h ' . . d Al u. arın ncumu püskürtül- "emını ır ırıne ya" a~tııa- tanklardan mühim mikdarda coglona 9ektikleri tazıye e g zm r e ir Mecliai iı.ah~ına 1e· 

daha e.-v~J~ı eenen;n • · müştür. Bir grup imha edil caktır. Sovyetlere ıröıaderilıniş ve fay. uflarına Başvekilimiz teşek- çllmi~ ve az bir m6ddet sonra 
manlar ı910 me,om olaof'ğ• miştir Sinyor Musolini verdiği daaı görülmüştür. k" t J fi ·ıe mukabele et· beledıye riyuetine geçerek o 

.. 
1 

· t' . . ur 6 gra arı vaklttenberi geceli - d - Hl 
• 0 Y enmıo ır. Elalemeynde yeni !ngiliz cevapta Arapların lıürrıyetinı mi~tir h•mak ıu t' 1 ıı1un uiz . ça· 

· · b ' · ·· ' t h - 1 1 b 1 b ki · · · M d · " re ıy e Y• nız zmırde Hıtlerın er eeıerı umı • ~~um arı a~ır kayıplar ver-' sa ırsız ıkla e edı~mı söy- 1s1 r a F d değil, bütün Türkiy~de n6mune 
si• olacağı 4'Öylendi . dırılerek püskürtülmüetür. lüyor. 1talyan radyosu böyle !2 ransa a olacak derecede eserler bıraka-

Buslar ikinci cepheyi eo- 'diyor. ·ıng·ıı·ız h~reka" rak büyüklerimizin takdirlerine 

M 1 
Q - • mazhar olmuştur. 

rrıyor. Buna ne zaman müs- sır İngiliz tayyareleri t d Alman aakerıne ta- B~ vazifeyi büyllk bir llya-

l;et cevap vereoegiz. cephesı·nde d . 1 ur. u k b lur•a katle ıfa ederken 1941 aenuinde 
Balgar Radyosu da bogiin . ansınge orruu va u U D~n~zli °':ebu.ıu~uaa ıeçilerek 

a1.·oi aeyi soruyor. Buna göre Hava l s ti b b l Ankara 13 (R G.) - Mısır erkekler kurıuna Buyuk Mıllet Mecliıine iltihak 
J y çarpıfmtl arı aa ı om a ar eylemiştir. 

müttefik cephesine y351 çök- daki askeri hareketle Elalemern dizilecek 
mii,tör. oluyor attılar den batı iatikametine ıapılan 

l 
logiliz taarruzu 10-15 kilomet- Londra 13 (a.•) - Pariı Yeni Ziraat 

Vekilimizin 
Hal 

Diğer radyolar da Aog o k k 
Lonura, 13 (R.a )- Mısır Londra, 13 (a.a.) - logi- reli in itaftao anpra dormue d 'ld' d'i' göre it 

saksonların bono düşündük- tur. Buda Humrnl 1in mukabil ra yoıunun bı ır 1 ıne . 
. . .. 

1 
kt d ' l cephesinde Ell\lemeyn Uzerin- li• tebliği: laarruzda bulunduQuno köi1\erir ıral kuvvetleri komutanlığı yuı 

Jerını Moy eme e ır er. . bl bl' t . tir Bu teb ' 
Londra radyoınnda konuş de m iittefik tayyareleri devri Oomarteıııi günü Danainge fngilizler elde ettikleri rer· ı r te ıt netre mıf • 

1 al d ..,.,. h .. ed"n bomba unakl"'- leri muhafaza ettiklerini sörlü· litde deniliyorki: 
ma Yapa.o bir Bolgar eskı' ye u9nş arı yapmıv ar ır. u 9I ucum .. ,. .. k b .. rorlar. Alman ukerlerine vu u u• Tercümesi mebus, Bulgar deTlet adamı· dii,man tayyaresi düşürül- 1 rım!z yold& keiüf bnlutı.ua . 1 da taarruz edenler 

B 
1 

• t t hl'k 1 Elalemernde her lkı tarafın lan taarruz ar Yeni Ziraat Vekilimiz Afyon 
nı .. n.. .u. g .. ar .. ıs a.n. ı. e ı e~e möttür. Bir filomoı oumarte-

1 
rastlamışlardır. Uçaklıtr ba· taarruz hazırlıklarında bulun· G ıün içinde tukif ve teslim b 

d ?. 1 k d me usu B. Soket Raşit Hatib 
dntur . u~onu soy ıyere ı- si günü gön düz Bin gazide as I zan 00 beş metre alçaklarda, dukları bildiriliror. e lmedltl takdirde ailesine mi· oğlu 1898 tarihinde Menemende 

yor kı: keri hedeflere, diger bava bazan da altı bin metre yük lsllleme yapılacak, aile efr~dın· doğmuştur. ilk tahsilini Mene · 

B 1 1 B ' tle zaterı' 1 "2 h" Mısır Kralı dan OD sekil yaş ı ndan buyük mende yaptıkt B - u gar ar ı r .. • knTvetlerimiz de M an~a ~at- sekten u9muşlardır. 'Ye lr · an sonra uraa 
nio Bnlgariıtan i9in felaket roba bombalar atmış yaı/gın- ttıerinde de keıuf &İB tabaka · J erkekler kurşun• dizilecek ka· orta ziraat okuluna girmiş ve 

l 
,. b'l' b sebepten BafVekı·l Na<k..a ı dıolar ağar işlerde kullanılacak- bu okulu birincilikle bitlrmittlr. 

0 aoap;mı 1 ıyor, u lar 9ıkar1Jmıştır. Malta ii•e- aı hulonuyordo. illi Daha •onu Halkalı YOksek 
· t iyo e·· ı·· n Polooyadan / tır. · d z 
Yllluenmanı· .. tr•nau ku •d•r mı· ıaller rinde ü9 tayyare dü~ürülmö~ U 9aklarımız aakeri hedef paşa İ e gÖrÜffÜ On ıekız yatın an atağı ço· iraat okuluna devam eden M. 

0 .. .. .. cuklar tecrid kamplarına gön · Hatiboğlu bu okulda da 4 ıene 

Banlar göz tür . Bo bareketlerdtm öç tay- lere tıaatlı bom balar atmış- lik yükıek tahıilioi de b·ırı·ncllı·k 
gUz önündedir. 
önünde iken Almanların 
ferini istemek oinay6ttir. 

Kllbiro, 13 (a.a.) - M_ ı11r derlleeektlr. 
za-. yuemiz ütılorine dönmemio- Jardır. 1 le bltlrmittir T abailini bitirir 

. Ba11vekili NahsB paşa kraf"ta· b' • 1 
tır v S'f "fk dd • • 1.. k ıtırmez zmlr ziraat okulu öt· 

. Alm~n hav; kuvvetleri İngiliz tebliğine göıı rafıı;::; •• ~~~01d:~~m!~ir..... . 11 e ca, esın.ın Si~. Si ::~:;~'11'.:':bat·~~· •• :·~·:.:p:;~ 
Pravda diyor ki: 

Düşman 

Ezilecektir 
Ezilmelidir 

Elalemeynde Topçu ~:~':.:~ı:;;~~ıod• k••'• i'.•: sulan~ırı m~sı ıstenılıyor :::~·:: •• t:!';!~;:t~:;:~:-:•e:: 
, IK [ . Akşam, Nazırlar me.clı 14~ Beledıyemızin dikkat lin ve Laypzlg Gnlver1itelerini 

Motorlu tafıtlara : uvvet erı toplanarak aıjkeri .vazıyetı nazarına bitirerek doktorasını vermıttir. 

h 
• tetkik etmiştir. Harbıye N~ · Avru dan döndükten ıonra 

topçıı ve sa ra mev.zı Elaleme~nde. oe .. .. 1 l Bir okuyucumuzun dı· le1rı'•. Yüksek raat Enatltüıüne tef 
J 8 aretiode de gc·ruome er o • " 

l • ff ·ı (. ı · tte B l d' olarak tayin edilmlf, daha ıoara 
erine taa,,uz e ı er merkezde aa ıve moator. e e ıye encümeni bir karar ı J ,. sıraılyle ktisadiyat enıtitüılnde 

bulundu vererek nakıl va11talarının kıtla ıeflik, hocalık ve profesörlük 

Moskova 13 (a a)- Prav Berlin 13 (a.a) - Ahııaa Arnavutlukta cadde.inden gelip geçmeaini ., • . yapmıştır. Bundan •onra aiyual 
rduları Ba,kumandanbğı tebliği Kahire 13 (a.a) - lngi· Hk etti. Bllıiler Okulu profe1örlütüne 

da gueteıi bir hao yaz1smda h k ti . M Ah bl . . •ı 1 / L K 1 tayin olunan B. Hatibotlu bara· 
Alman ava uvve erı ı· lı:z ortaaark kararg• te ıRı : l O yan ara 110tfı . ıt a caddeıl, yaz meV1i · Rus lutalarmdan Almanların v dan Afyonkarabisar mebusluğu· 

ıır cephesinde Elalemeynde düt· tö:limal keaiminde Mihver- mu La•'emet minde halkın gezme ve teneffüı na lt"ilmittlr. 
ileri harekMmı durdurmak v 11 " T manan motorlu taşıtlanna topçu oilerin süngü taarruzu püskür ! yeri olduğundan bu kararı bizde --------------
).8te1tinde bulunmuıtur. Gazete ı · h- ı k i d b ı 'il 1 · • f d ırı ve aabra me!..zi ertne ucunı ar- tülmüştiir. Topçumuz Elale· Cenevre 13 (a.a} - Tiran I ço yer o e u uyoruz. lt'I. aCQrlS an Q 
diJO!' ki: da bulunmaştar. Bu hüeumleri , d f 1. t dan Cenevre gazetelerine bil.di- ı Şinıdl bltün araba, otomobil . I oıeyude ve merkez e aa ıye y · ~ k dd / · Oüımanın yaptıaı bu ıs- önlemek için nırlli:ı uçi1darı . . . . rildiğine göre Arnavutlukta ita) 1 ve kamyoDlar Silifke caddesin- ıy ece ma e erı 

b 1 t 8 mba d. ,,.ö~termıştır. Oennp kesımın· 
till memleketin hayati mer· Of yere ça ıtmıt ır. o r •• ~ yanlara karşı artan mukavemet 1 den ltlemektedlr. Hava 11cak azaltılıyor 

• de seyyar kıtalarımuı Alman l ' ld t d b ı t d man tay1areleı imiz, ukerı hedef talyanları endifeye düşürmekte 1 ° u un • 0 ura ar mu a veç- 1 
ke'zlerini tehlikeye koymu~tur. 

Atalarımızm dü~manı yenJi~i 
yerde siz de Almanları durdu-
runuz. 

. tarı bırpalamı11tır. Kom fırtı dd 11 b • hll 1 • t stokuolm 13 (a.a) -lere atır zararlar verdırmltler v . dir. Çetelere karşı ti et are• e ıu anmaıına ragmc!n oz, 
dir . nalarına ragmen tayyarelerı- ketler yapılıyor, toprak deryau içindedir. Hudapeşteden bildiriliyor: 

Avcılarımız yedi düşman u· mili kovvetlerimizi destekle- Arnavut yatanperverleri ıi· Belediyemi2in bu caddenin Hatıadırı g ecikmesi ve 
., d .. tt d .. k bazı zorlukJıu doJ~yuıiyle yi. 

"a"'ı düşürmütlerdir. Bu hareket mi~tir. •> tayyare "' r U • liblarını teslim etmiyorlar. Ar· huıuai vazlyetini gözönüne ala-

Dıl~ma'l 
eziluıelidir. 

T a k 1 d' "ecek tayini yenidtm azallı-
Bir ta"yaremiz geri dönme- navutluktaki mücadele devam rak ıık aı ıu atdırılmaıını ı- " ... 

ezilecekti r ve lerden iki uçağımı% seri dönme• ;/ l&ol\ktır. 
miaıir, ediyor. leriı. 

mittir. Y -- -- - --
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l 4 - Temmuz - 1942 "'alı YEN·I MERSiN 

~ocu~ (sirgenıe Kurumu 1 Zayi ekmek ~arnes\ i 1 
Çocuk bakıcı okulu MHSİlJdfD aldıQım T en ır vı I sl{en deıu I1 

l b k te AQuR•os a rı srıLa ait 66814 

a n 
Deniz Komu- 1 

na ta e e ay dine oumeralı ekmek karnemi za. tanı ığı n dan: 
başlandı :!k~~~~7~ :~~~~ui,0:1t8uc;Qımde1J Telefon hattı te•İsine ait ilan 

Ankara Çocuk Esirgeme Mer~iıı Yı irıut Hacıkaıul - •Tasdikli keşifnanesi110 ~öre Artuı iie Kıını:ıı la-
Kurummıun geceli çocuk ha Miidiirii 'r.ıkolıı arasında bir~ devreli telefon hattı tesis edilecektir. 
kıcı okuluna talebe kaydm:ı Naci Ortı"; 2 - Fenni ve hmmsl şartname.iİ lskenderun Deniz ko-
başlanmıştır. • • mutan lı ğır.dlld:r. 

En az ilko~ulu ve on se- Zaym ekmek karneaı :ı - Ru işi üzerine almak i~tiyenler ihale aününe ka
ki7. ya~ıııı bitiren bayanların l Mereirıdeo aldıQ'ım Tl•mmuz dar şarlııameleri kornutan!ığımızda görtbilirler. 
kuruma müracaatla kabul A~ue\os arlarıun aı\ 13 numara 4: - ihalf\ 27 Temmuz Pazart~si saat 16 da İskenderun 
şartlarını öğrenmeleri !Azım- 11 ekm~k. keıaemı 7 sri etıım . . Deniz komutanlığında yapılacaktır. 
dır. Yeuıeını ıılao:1Qımdao eekıe·. 5 - Muhammen hedefi 2081 lira olan keşfine göre 

iLAN 
ııio hükmü 1oktur. - k) ') · b il' ~ ı 7 ı· d "b t 'lk t · 

T ,. f b kasında a ıste ı eı ın e ı gun ve saatte 5 ıra an ı are ı emı-urra-. e rı .eee . . . 

Yedi eenedeoberi tahlı ida • 
Bekoiei qatluıle fskencerun llenız komutanh~ma müracaatları ıl~n 

remde bulunsa ve hüsnü suretle (f53) CafH ôztörk olunur. (945) 14.-J 9-23 26 
idare ettiQim Memurin kah,ehe ______ h_d_ 
ııe11ini bu dete lzmirdfı te Ber- layı şe a etname 
l!ehirde tukubulan uraset iele· 
rimızio hrl te ıeminı için ahare Mer~in A~lan ki>yiirıdtm 

1 

1 n 
devre meoburi reı lıuıl olmue ıddıgıın ilk okul ş~hlldetna-
ve 10 Temmuz 942 t • rıhinrlen memi kavlıoıtiın. Ye!ıi~iui alı\ -
ıtıbı.reu 11 1 1\kemı hı eımıe bu- • · · . 

Maarif müdürlüğün~en 
cıt~ırnthuı oi1kı~ııı ın lıiikmii 

lundur:umdan mıh terem müt ı e-
rılerıme nıemuuniretimi arz er· olınll •lığı ilan oln:ııır, 
lf r im. A rrılan k üy ii nde11 Veli og. 

Gazi Terbiye Erıslitiisiine girmek isteyenler 
içm miisalıaka ve kabul şartları gelmi~?lir. 

Sayfa ; 2 

Maarif Vekaleti 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

Nesriyatı 
Beden Terbiresi Umnm Müctürlü~ü ıerafından ııf'ere

dilen kitaplardan aeaıtıdakilElr kareılarıtıdski bedellerle sa· 
tıea oıkerılll' ı etır. fsıireuler: Aukarada: Akba kitabe' ııden 
Ietenl,ulde: Muallim Ahmet Halit te lukı lıi p ve QıQ'ır kıtap 
nler indeu. Karet:ı : Mehmet Türkeldeu, Boluda: Zafer kıtatı 

u indeu, Aokııro, leıanbul, fzmir, Dirarbakır, Afyo11, Kon· 
ra. Antelra, Adana, Antakfa. Sivas, Erzurum, Tralııoo, 

Sameuo, Maarif \'ekılli~i Ya yınevlerındeıı eaho nlal il ı ı .er. 

Kurue 

60 Atletizm el k itabı 

40 Futbol hakem kılnuzu 
50 Bernelmllel futbol kıı ı deleri 

60 Futbol kılavuzu 
20 Kör spor sahaları h~kkında öA"ütler 

125 E~ki Tiirk sporları üzerinde araetırmaler 
75 Modern atletizm 
50 Balkan kır koouRu 
60 Balkau güıeeleri 

125 Grelro-Romen guree oruııları 
150 Te .1 is 
75 Ksrak eporu 

Bu kitaı etlerinde Beden Tertireı,ıi tr Spor mecmua-
eıda hu!uour. '911) 7 - 14-21 -İSlt'klilerin dairemize müracaat ederek bu t 

şartları öğrenıııeleri ilau olunur. •'95 ı,, !111191-------------·-llllim------s:ı 

__ 
14 26 29 1 Aşağı Gözne yayla 

Memurio kahvehanesi ( 947) H.ırnrı Y t>di~(iz 
müetecıri 

Abmet So7ltı (946) 

Zayi e~mek ~arnesi 
Zayi ekmek karneleri Mersinden aldı(lım Temmuz 

MerRiorltııı aldı~ım Temmuz qe A.tu etOP aylarıoa an 33538 
ve AQustoe arlarına an 29740. numaralı ıı~ır işcı karnemi 222 
29741, 29742, 33?7~ ou~ara~ı ek lçoak fa tırıkeeı numarasile bir· 
ekmek karnelerımı ıarı ettım rkt 8 i l tıim Yenisini ı • 
Yenılerını alaceQ'ımdan eskilerin 1 e z f . . . 

1 
_k _ 8 aca 

hükmü yoktur. J (lımdaıı eelneınıo ıu '.11u yoktur 
loel Nafia Fen memuı u lçpak fabrıkaeında 

(948) Muammer Bostanoğlu (949) Rabia Geı 

i LAN 
ltalya Kraliyet Mersin Vis 

Konsolosluğundan tebliğ edi
liyor: 

Heyeti Vükelanın kararile hariçte bulunan İtalyan 
hıs~e senetlerinin isme muhaner eııirilme~i hB1'kHıdaki ka
rar Kral iyetin 27 Ha1iran taritıli resmi gazetfsirıde intiıar 
etmiştir. 

Avrupa memleketleri dahilinde mevcut buluuan his'e 
senetlerbin ibrazı için 31 Temmuz 1942 ye ve Avrup1 ha
rici memleketlerdeki hisse senetleri için ise 3 ı Ağustos 9l2 
tarihine kadaı ibraz edilmeleri karar laştınlmıştır. (955) 

14 . ıs 

i 1 a n 
Mersin Liman işleri Türk 

Anonim Şirketinden: 
Mersin Liman Şirketinin 1942 yılı biriı.ci altı aylık 

tarife devresinde tatbik edilmek üzere Yüksek Münakalat 
VekalP.tince lastik bııyurulan t:ıhmil va hhlıye tarifesi ı 

Haziran 942 tarihinden itibaren idaremizce tatbikine ba~-
lanmı~!ır. Keytiyet ilgililere ilan olunur. (956) 

u 17 21 24 28 

i ı a 
Vilayet ~aimi e~cümenin~en 

n 

Silıfke - Taş1Jcıı ·Ovacık - Giliudtre yolu Akdere suyıı 
üzerindeki A kdare köprüs -ı 2864 86 liralık lrnıit üzeriııden 

açık ek~i ltmeye konulmuşıur. 
Eksiltme :?3 7 942 Pcıışembe gıiuü saat IO da Vilft7et 

daimi eucümeuinden VAp:laca ktır . 
Eksiltme evr1kı Nafia Müdürhiğiinde ~öriilecektir. 
Taliplerin 214 86 liralık muvakkr.tt teminat ve Ticaret 

Odası ve Nafia Müdüı lü~i nden ~ıacakiarı ehliyet vesikasil'3 
müracaatluı ilan olu•mr. (914) 7 14-17- 22 

Harita, Plan, Ma~ine ve 1 Fransızca 
inşaat Resimleri O er s 1 eri 

Tecrübeli bir Re11am 

tarafından kroki üzerine 

eb'ICn fiyatla Harita , Plan , 
Makine ve inşaat ruimleri 
yapılır ldarehanemlze mu· 
raeaat edilmelidir. 

Tecrübeli bir Bayan 
tara fuıdan Ç o c u k l a r a 
Fransızca deısleri verilir. 

Şerait için idarehanemize 
J2 den lG ya kadar nıü- ', müracaat rdilm~lidir. 

1 
eeeeea\ta çalıtıBbılir. () 

11====---.;.;;;=====~======---va -- . 

i 1 a n 
Mersin mıntıka 'l,icaret mü-

dürlüğünden 
Elleıinde yağlı tohum bulunanlara 

56 numaralı sirkülerle ilan edilen Fiat r11,iımi haricin 
Jo kalac1lk olan 194:1 ve dalıa eski senoler mahtalö Keten 

1 
Kendir, Sisam, Ay <;iç0 ~i tohumu ve Yer fıstıklarımn de

polamıı ruiiddoti a~ağıda gH~lerildi~i şekilde uzatılmıştır. 

(U..ıpo!t,WH. TDUı\IUeleıü Meıtıin ve t~konderon limanla· 
rındl\ yapılacaktır. 1\lallıuın çnvalh olması ~e kurıton mü 

lıiir tathik edilecek şekild"' dikilmesi 11\zımdır. Heyanname 

lerin aşağıda ya.zılı tarihler" kadaı Terilmui lüzoaın ala 
kalılarn t'lblig olonnr. 

otel ve lokantası 
Bu kere yeniden tamir ettirilerek mun

tazauı bir şekle konultırı otel \'C lokantamız 
sayın halkımıza açılmıştır. 

Otelde tam konfor, lokantada 
muntazam •ervis vardır. 

Yemeklerimiz çok itinalı ve herkesi mı>mnuu ede
cek şekilde yapılmaktadır. 

Fiatlar bu kadar fedak;lı lı~,l ra~men mııtt::dil ve 
Mersin otel ve loka ntalarmın Hatla ıırıda ıı ucuzdur. 

Bir kere tecrübe kafidir. 
Etli yemek lcr 30. Zoytrnyaglı 25. 

Pilavlar 20 koru~tnr . 

Sel,zel~r 20. 
(928) 2-5 Depolama muamelesi MerRin ve hkenderon limanla-

rında yapılacağından beyannamelerin aşağıda yazılı tarih- ._ _ ____ _ 
lere kadar miidiirlügümöze tevdi edilmeıııi al&kalılara teb. P-----• __ ..,. ____________ _ 
li~ oloııur. s a lacıla ın Ket{)n tobamo b"yannamf'leri 15 Temmuz 1942, diter ayın y y r 
raRlı tolıom beyannameleri 1 Aguıtoe 1942 tarihine ka-

dar köbu\ e:lilir. B~yannarnesi verUen Sisam • .Ay9i9eği ve dı•kkat nazarlar· na 
Yer f111tık larrnın depolanması 15 Agofıtoea kadar devam ~ ~ 
edectık ı i r. (954:) 

i 1 i n 
Mersin Asliye ~ukuk hikimliüin~en: 

Oamauire mah.ıllesinden Melımet oQlu Nuri tarafından ka· 
rıeı Şıh ömer kızı Merrem alerhioe actı~ı boeaonıa duası ın
r ıeıodı- mahkemeden haberdar oldu(tu halde aelnıediQi te el
re•m ikameıı de meQhal bulundaQundau hakkında gırap kıra· 
r10ın illioeo leb!iQioe karar terilerek mahkeme de 15·9·942 ta
rihine bırakılmıe olduQundan retmi mezkOrda mezbureoin biı 
ıet gelmesi 9efil bir 'ekil göndermaei aksi takdirde hakkında· 
deki dllrueaısnıu gırebıoda deum olunaca~ı ilan olunur. (962) 

----------
1 1 i n 

Mersin Sum Hukuk hakimliğinden 
MerHinin Ça•ak icöytinden AJ şe Tstlıdl\o doğma& Yıl

maza <)"vak !cayöndeu Mehmet ogln Osmanın kayyim ta. 

Sıc&kll\rıo şiddetle artma~n dolnyıRile Yaylaya , 
gitme, gelme çogaldıgındarı muhterem miişterileri

mize bir kolaylık olmak iizere FındıkpınArı ve G<iz

neye muntazam otobiis, kamyon Referleri yapmaktayJZ. 
Aynı zamanda Hayın blllkım!za bir bizwet olmak 

üzere gitme, gelme iieretleriui t!e irıılirdi~imizi aız 

ederiz. 

Bundan böyJe: 
Fındıkpınarına Otobüale gidiş 200 

,, ,, ,1önüş 1 S O 
Eşya nakliyesi kilo başına 2 hurııftur 
Gözneye gidiı 200 

,, dönüş 125 huruıtu:r. Yük ve 
efvanın .lıilosu iki kuruşa nakledil
melrtedir. 

Doç. Oaı aji sıd. i ı,lori 

(778) 14 -15 Söleyruaıı vo Mitllt KıHtl eşlel' 

yin edilmi~ olJngo i'An olunur. (950) 

__________ , _______________________ __ 

i 1 a n 
Vilayet daimi encümenin~en 
Silifk~ - Ta~ucn - Ov:ıcık - Gilindire yolunun 78+400 

cu kim. sindeki Baba dil köprüsü ikmal inşaatı S 166.60 lira 
lık ke§if fızerind"n açık ek9iltmeye konulmuştur. 

Muv3~kat teminatı 2:-ıı.so liradır, 
Eksiltme evrakı Nafıa Müdürlüğüncle görülebilir. 
Eksiltme 23-7.942 Pnrıembe gQnü s~at 10 da VilAyet 

rlaimt encümeninde yapılacaktır. 
Taljplerin 237.50 liralık muvakkat teminatı ve Ticaret 

Odası ve N.tfia Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikala
rile birli~t~ !!!~r~~aaH~!~ i~!n olunur. {9!5) 7 !':17 :2~· 

1 
1 

r Göz hastallklan ~Vlüte:thassısı 
Dr. Muhtar Berker 

1 

Nlersinde: Yoğurt pazarı civaı ıoda · 
Doktor Abdullah Ersoy muayenehane
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı gliuleri öğleden evvel 
saat 10-12 arasında Doktor Salahaddin 
nıuayeuelıanesinde g<lz hastalarını kalnı le 
h'lşlanuştır. 

Yelli M.erain Matbaaaında BaııJm11tır 

,, 


