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RerJin, 2 (s.a.) - Alman resmi 
ı tebli~i: Kuvvetlerimi11 Muıırda El•

lemayn mevziini yarmıştır. Bozulan 
İngiliz kn v ~etleri Nil Yadiıine çe
kilmektedir. 

Sa.~bi ·u (Jmam I\e9riyat 
Madara 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
rnı •ının luımnl • ••nla 

Cuına 

3 
Temmuz 

1942 

G"Ô'"NDEL:IK SİY A.St HABER. FİK.IR. G-A.ZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Savı 
14 4245 

Reisicumhurumuzun 
yurddaşlarımıza 

teşekkürleri 

::::::::::=:::::::::=.::~~--------------------~~---
ALMAN l.. AR Kömür kömür odunu Başvekilimiz 

Dr. R. Saydam 
istanbulda 

=------

/-

Ankara 2 (a.a) - Riyasetioomlıor umumi katip 
li~intlen: . 

Kabotaj bayramının yıl dcinömii nıiinaıebehyl.e, 

Ankara, 2 (a.a.)-

Başvekil Doktor Refik 

Saydam refakatlerinde Tioa

ret Vekilimiz oldo~n halde 

Sivastopolu ya~ağı kalkıyor 
işgal ettiler 

l~ti~at Vekilliği, bazı vali Adapazarı, Akhiur, Ak-
lik idare ve müesseselerinde şehir, Alaşehir, Argıthan, Ba

memleketin her tarafından keııdilerine çekilo11 tebrJk 
telıcraflarındau çok mütehassis olan Reisicumhur İs
met İnönü yortdaşlara teşekkürlerinin ibJ&gına Ana 
doln ajı.nsıuı taYeit buyormuşlardır. 

BerJin, 2 (a.&) - Alman odun ve odun kömürıi yalul- lıkesir, Bandırma, Bayındır, 
ordnl"rı başkumandan lığının ması yasağım kaldırmaktadır. Bilecik, Bozöyfık, <)tmkm. 
dön gece ue~rettigi b u•usi Böylelikle mahrukat kanunu- Çarşamba. Darıca, Fatsa, Geh 
teblig: nun koymuş oldu~u yasak ze, Giresuıı, Hopa, lnebolu, 

bugün lstanbula hareket et. Sivastopol dö,mö,tür. Al- yüzüuden odun ve odun kö- lıtanbul, İzmir, Kırklareli, 
ınan ve Romen bayrakları mfirü yakamıyan vill7et ve Kocaeli, Kütahya, Manisa, 
kalenin, şehrin ve limanın üze kazalar istedikleri şekilde ha- Urdu, Osm!lnflli. Rize. Sam 

Mısır 
meydan 
muharebesi 

mişlerdir. 

Nafia Vekilimiz 
General Ali Fuad Cebesoy 
·dün şeht·imizden ayrıldılar 

rinde dalgalanıyor. rekette serbest bırakıl~ı~la~ sun, Sapanca, .sirıop, Sürme-
Dü::ıyanın en ka n·etli <le- dır. Ortun ve odun . köm?ru ne, Trabzon, ÜnyA. . 

ııi?. ve kara kalesini hngiinlyakmalarına izin verılen vılA- . Vekillik hu hususta vıllı · 
11aptettik. Harada pek çok 1 yet ve kazalarımız şunlardır: h_k.lere yaptığı bir tamimde 
tank, top iıttinam edilmiştir. ~oyle demektedir: 

Alınan e~irlerin Ye malze· i ngi ite reye " içinde bulundu~ıımuı 
menin aayısı henüz belli de- şa~tl~r dolayısıle madarı kö· Dar bir aahada 

yapılıyor ·d k ı Tı "'Yare h'iJcuınları muru ve kok gibi mahruklar iki gflndenberi febrimlzde rei• vekili Yu.uf Kılınç, defter- ~ildir. Daghk ara~ı ti . a ~n aJ yanuıda bilhassa odun ve o-
t kiklerde bulunan Nafia Vekl- darımız 8. Halil Serim ile daha dc)küntüler yok edılmeııdedır. yapıldı dun kö _ .. d _ k-
et bazı zevat tarafından uğurlan- • • murun en mum un 

Bu muharebe yalmz Mısum 
değil Ortaşarkm da mukadde

rat'°' tayin edecek 

llmb sayın General Ali Fuad 1 d Sovıvet teb/ıJ'.ı R ı· 2 ( ) Sava• olduğu kadar aeniş mikyaı;ta 
Cebeıoy Gn •a a ıaat dokuz . . . . . b' ı ' . · ıstıfaue ol . . t b 

d b h mış ar ır. J 5 er ın a.a. - v ı · . . 11!1 

da refakatlerindeki zevat ile bir Nafıa Veluhmızı burada ır Mogkov&, 2 (a.a.)-SoYyetl tayyarelerimiz lngilterenın · unmasi zar~r . u-
kıta deniz eri Hlamlamışhr. . . t srnda lundu~nndan yakacak ıhtıyaç 

llkte tebrimizden ayrılmıtlar ve Valimiz vilayet hududuna teblı~ı: . oeuop" ve cenuba ba ı larmm kal'şılanması i irı im-
t•hir mahrechıde deniz harp kadar kendilerile beraber ıitmlş Korsk ve Sıvas~opol ~ıemt askerı hedeflere, tayy.u6 mey diden odun ve odun çkö~ürü 
okala komutanı kurmay albayı 1 dl o- de yazdığımız gibi !erinde diişmanla şıddetlı mn- dauJarına, münakale yoJJarı- . d"' k _ 

.. er r un kt d" t8ffil0 8 Jıme tızere gereken Mlnir Uney, gedikli erbat okulu Sayın Fuad Cebeac,y buradan barebeler devam etme e ır, na bombalar atmıştır. t db' ·l · l 
Kahire 2 (a.a) - Mıaır mey 

daıı muharebesine dün batlanmıf 
iac! de mbbet bir haber alana· 
mamıttır. Meydan muharebesi· 
nin Elalemeyenln bahaında 01• 

- - - . . . . . · d.. e 11 erıo a mmasını ehem-komatanı B Nevru belediye Burucuğe gıtmışlerdır. Konk ıstıkametınde no- Londra, 2 (a.a) - Dün . ti · d . 
. , mıye e rıca e erım . » 

d u ğu öğrenilmiştir. 
Elalemeyn l•kenderiyenin 

J 10 kilometre l'•rbinde .. hil de· 
miı yolu ile şo•e yolu üzerinde 

Maarif Vekilimiz 
Erzururrıda tetkiklerde 

bulundular 

mao taaro:ııu püıkürtiilmöş- geoe Britanyaya \ aarruz i<;in 
tör. Düşman Sivastopol ke- havalanan tiç Alman tRyya
Rioliu<le pek biiyök kayıplar reıü deııizi bile a,oıadırn av. 
babasına ilerlemiştir. Burada! oılarımız tarafından düşman 
gögü11 gügiise muharebeler' toprakları üzerinde diişüröl-
oluyor. möşttir. 

SPOR 
Maltoda 

Yüzüciiler fehı·imi
.ze geldi bulunmaktadır. ingilizlere göre t 

l 1 . 1 a· Malta 2 (a.a) - 24 aaa zar· iki tarafın bütün motorize Erzt.rum, 2 (a .a )-Maarif . rö en yer eri gezmıt er ır. 1 fında Maltada bir dütman avcı- Bedet. terbiyui umum mü. 
edi':niş kuvvetlerinin iştirak Vekili Hasan Ali Yücel Vekil şerefine Umnmt Mu Sivastopo da il düşürülmüş, ditu bir uçakta dürlüğünce Adanada açılan au 
ettiği bu mulaarebe çok çetin IarRtaki tetkiklerini bitirerek fettişlik tarafından bir ziya- Almanların kaybı . ba .. ra uğrat:lmıthr. sporları hakem kuuuna devam 
ve •iddetll olmaktador. evvelki gün 'ebrimize gelmi' fet verilmi' •• ••mimi bir Hayfa ıehri eden muhtelif bölgelere meoaup 

Ankara 2 (R. G.) - Mı · tir. Vekil ziyaretlerdtin ıonr& snretttt geçen ziyaf~t eıma1ın- 100.000 askerdir bombalandı. On dört yüzücünün ba,lnrında 
sır meydan muharebesi bütün mekteplerde tetkiklerde bn- da Maarif i•l•ri •• digor muallimle,; Ahbu Sakarya •• 
dünya efU.rı u~ı~miyesini il- lnnmnştor. memleket itleri etrafında gö- Ankara, 2 (R.G.)- Hayfa, 2 (a.a.)- Di~şm1.•1 k0 Muzaffer Ôkıüzer idaresinde t lllzle" lsken k'l Mısır 9iillerinde meydan b ftalardanberı şehri · 

1 gilendiriyor. ng · - Yapılması takarrnr eden röşmeler yapılmıştır. Ve ı n9akl~rı • ınıze re mişler ve beden 
deriyı13ye yüz kilometre ~esafe Kız Enstitüsü ile Sanat oku- seyahatlerine devam etmek muhar6bel6ri olurken Alman defa H~yfaya yaklaşmış ve ter~iyesi İçel bölgesi tetkilatının 
de bir yerde muha.rebeyı ka- in iç~n alınması münasip gö· üzre şehrimizden ayrılmıştır. lar SivaHtopolou s~ındıgını 09akıtavr.r ateşi ile kar,ılan- veaaiti üzerinde kürek kullanma 

bul etmişlerdir. -- bildiriyorlar. flqslu ıse bnuu mıştır . dersleri almağa batlamışlardır. 
Bil m uharebe yalnız Mı- B ço·· rçı·ı Doğu cephesindelmüoakl\Şll ediyorlar . . F•kat 11ayyareler Haylfayda bir Mühı"m IU topu 

HJf'lll de""il bütün orta şarkın • Alman idilia~ının ha ı a o - ....... k 
" 

t 1 bl'rk"'' bomba atmış ar ır. 

15 ed k •• •• k Al Ufak h"il&r vokuhulmuş musabakası muk ... dderauoı ıavin ece. • Buyu man duga kuvvetlidir. . . . 
1 "' d h nüfos9a ~ayı"t a11 o muştur. bir Jurumdadır. Bura a ır 25 muhalıf reye lngiliz Badyoımnnn bıldır Geçen hafta Adana •o topu 

muharebenin başladı~ım yal- k 475 le tarrUZU digine 6öre Almanlar Sivu t D l t . takımını o kartı 2 uya ile yenen 
l 'l k akları haber Of fi rey k•r Hırva ev e reısi Merain takımı tekrar Ada.aya nız ngı 11 afO d d• topol öeünde yüz hin as 
· ı d' •t• t evam e ıyor Batna Her•ekt davet edi.lmiştir. vermış er ıı·. 1 1 m a kayb~tmişlerdir. G e Meraın takımı bu defa au 
1 ngilizler her iki la rafın Bııdap•f lo 2 (• a ) z topu hakem kuraaoa dev•m 

vaziyrıtini kıyaslandır1rk.en k Ankara 2 (R.G.)- Dogu Kırım orduları epten bildiri;iyor· . . - ag_ eden talebeler takımı ile kuş1-
milıv13rcilerin silAh, mo~orıze azan d 1 !cephesinde ba~la!aD büyı1.k kumandanı r Hırvat devlet ~e· . B !aşacaktır. Kur~ takımında Mer-

. · · '· d' lerı'nkıoden d H k" . 
1
• 181 oıma sinli iki yüzücG ile kursu idare va11yetınm "en ı . ·. Alman taarruzu devam e ı - ld er~e ın 11ıma ınd h 

AA l v ) e nlo· eden Bay Abbaa Sakarya dahi daha iyi olduiunu belırtıyor- l 1J'.1Greşa O a. noyor ve çete ere karşı 
lar. Libya muharebesi 36 Ma- Londra 2 (R. G.) -Avam yor. Bu büyük laarruzun ağır ) :Hı'tler, . yapı- yer alacaklarından muaabakanın 
'ısla ba\ollam111 bütün Haziran Kamarasında hükQmete iti- lık merkezi Korskun şimal Berfin, a . · d T 2 ( a - l•n. ımba hareki.tını takip j "ok heyecanlı olacağı şimdiden 

y y anları kumaoclanını e ıyor. tabmln edilmektedir. 
içinde hiç durmadan deTaID ınadsızlık takririne aid müza- merkezinde olduğu zannedili- ~:::,ı;.1';;1a terti ettirmiştir. 
etmiıtir. kere "' münakaıalar bitmiıtir. r d 'hver . yor. 

Ber 
1~ • r~ '!u k~ı t Baıvııil Mister Çörçil 25 Almanların bu büyük ta-

kuvvetlerının e1ı ... z 1 ome - karıı 475 r8yle ·r d . k 
re ilerledi~ini ve bu yüztleo reye t Çö .

1 
d 1 ıma arruzda fazla mıkdarda tan 

yorgunluA"uou aolatmıı •e bu kaı:~ıo :~ere .~~ta ~~:~!~! Vd tayyare kullandıkları ~u
yorgunluQun müklfatı Mısır yap . lk t f: b l d dan haber verilmektedır.-
olacaAını söylemittir. zaman hır a ış 11 anı aş a- ra 

. . h f'Art>il Libya harekAtı 1 Mısırda lnKıhzler mu a- mııtır. vv~ . . B. Ruzve t 
rebeyi Batara batakhgı ile h&kkında uzun .ız~h~!. vermıı 
1ahil araımdaki en dar arazi Ye ezcümle deınıştır 1

• 

de kabul eımiolerdir. Harbin kati neticesi be- Hollanda lıraliçeai
ni ziyaret etti 

Japonlar tahliye 
ediliyor 

San Fransiako, 2 (a.a.) - · 
Amerika 1thillerinden Kali
forniya saba111ndaki 40 kilo
metr61ik bir sabadan J apoıı· 
ların tahliyesi emroloomuf

tar. Bn tabliye 9-13 Tem· 
mu,a kadar yapılaoaktır. Ru muhareba sahaıının nüz alıomıo delildir. B~gü_n 

daha priıinde hareket Y.•~- orta şarkta 950 bin askerımız 
mak imklm olmadı~ı ıçın 45 bin tankımız 6 bin uça
Rummel _ha~eklt Aahasını bu aımı~ I00,000 motorlu araba 
dar yere ınh~sar etme.Yk~ mec,- mız vardır. B!ıvekil sözlerine 

Vaşington, 2 (a.a.) - Be- finlan~iya-Romanya arasm~a 
ya•saraydan bildiriliyor: 

bur edilecektır. Her ı ı tııra . sıl 
l ' . d * b Ç SAT • da zırhlı ve motorlu lmnetle- devam ! ıtıma ını.u ı 

rini muharebe sahasına sok- madığını müttefiklerin muvaf· 
~~~!dır· lak olacaQmı bildirmiıtir. 

Oombnrreisi RnsveH Do
landa kraliçesini ve YeliahJi
ni yazlık ikametgahlarında 

•iyaret 9tmi,tir. 

HeJeinki, 2 (a.a.) - Bir 
Romen heyeti ticaret müza

kerelerinde bulunmak üzere 

buraya gelmiştir. 

~ŞILDR.K__: 

1 No. lu köşebaşı konuşması 
lraıak kahvesinde narl'lle içiyordum. Ongun dedi ki: cbu· 

rada, nargile dumanındaki ~ırra erenler bilirler ki; haıcam do
labına konan kamralar, bizim Isparta halıları kadar yumutak 
.,.e Isparta gülleri kadar kokuludur. Hamam dolabının ıuda dö· 
nüfÜ ... ,. O.tadın aembolik ıözlükleri altında parıldayan gözleri· 
ne bakarak •ISzünü keatim Ayın on dördüne, yele ye har yurup 
harman savurana dair laf etmesini iıtedim. Milkemmel bir jeat 
le marpuçu maıaya vurdu: cGarıoo! bana temiz tarafıDdan bir 
bardak ırmak ıuya retlr •• -------Rumba çaldıtı zatoan hopur hopur hoplayan rei• Turbana, 
kafa ile kelle ar•aındaki farkı sorduk. Sol eliai kelluine, Hj' 

elinin şahadet parmağını alnının çatına koyaralc cevap verdi: 
cBabia m-:vzuu olan şeyin içinde bir teyler var .. kaf~, yokaa 
keJledb.ı Bilardo maaHında buram buram terleyen Özavcı 
cya baş 11 dedi. Aznif oynamaktan kafası •işen. gözü lı ara ran 
Toroı atıldı: "Aman ya•aş, belk! duyan olur .• cllyeuk 20 ıayı 
yazdı. Bu ıırada gazete okuyan Öabayraktar, yumruturıu ma1a 
ya ayatını yere •urd•. (Sonu İkıncıde) 
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istanbulda 1 Kızılay 
P . L Haslabakt.cı henıfİ· 
ıyaaaya meRtup- l . 

l k k d ·ıd· re er mektebıne 
u ağı uerı ı talebe alınacak 
İstanbul (Hususi) - Kağıt 

ve ınukaYJa ithalatçılar birliti 
piyuadaki zarf ve kağıt buhra-

Memleketin muhtaç olduğu 

haııtabakıcı hemşireyi yetiştir

mek için büyük emeklerle idame 
nını önlemek için yeni bir karar edilen Kızılay hasta bakıca hem.' 
vermiştir. Bu karara göre birlik şirel'r mektebinin talebe kadro 
ayni zamanda imalatçı olan it· sunu kabil olan yüksek miktara f 
halitçıların ellerinde bulunan çıkarmak için istenilen vasıflara 

. taşıyan liıe veya orta mektebi 
kağıtların yOzde kırkının sarfıoa b' . k 

1 
b 

1
·ht' 

ıtirmış ız ta e eye ı yaç yar 
izin .ermiştir. d ar. 

Say11ı beş altıya inbiaar 1 Tahıll yılı üç sene olan 
eden ba firmalar mevcut kağıt mekbpte yemek ve geyim para 
atoklarından bu miktarını iıt ida 11z o dutu gibi çaınaşırla•ı ınek 

tepte yıkarıır ve aylık harçlıkla· 
Jık, mektupluk, daktilo kağıdı rı ayrıca verilir. 
halinde hazırlıyarak doğrudan Mektep biti r ildiği zaman 
dotruya kendileri perakende ola devlet hastanelerine mümtaz 
rak 1atacaklardır . ;nevkiinde derhal vazife alır. iş · 

Kağıtçılar bu kararın balkın aiz kalacak ve tekaüt oJacak 
bemtireler içio aynca yurdları 

ihtiyacını kartılamıya kafi bir 
vardır. Ve bu yurtta iaşe ve 

tedbir olmadığını iddia etmekte ibateleri temin edilir. 
dirler. Filhakika perakende ki- Mektebe girmek için şartlar: 
ğıt ve zarf aataşı mahdut ve Ayrıca bu sene iıtekll tale-
bepıi de malum ticaret merkez bey'! kolayhk olmak ~zere bu. 
)erinde bulunan birkaç firmaya lunduğu memleketten Iııtanbula 
bırakıldıyıe, lıtanbul gibi dağı· kadar y_ol masraf~ cemiyet taıa., 
nık bir şehirde halkın bir tek hodan odenecekhr. 

· K 1 kağıt ve zarf tedarik etmek için Talebeler Mersın ızılay ı 
cemiyetinde bulunan 3 nuı:ııaralı 1 

uzun bir yolculuğu göze almuı - t kt bunu doldu ı muracaa me u ra. 
lazım gelecektir. rak doğruca Anka~• d~ Kızılay 1 

Umumi merkezi reısJiğı nanıına 
Okul mobilyaları posta ue gönderecekıerd!:: 

1 

Maarif Vek"eti alQka.d&r Zayi ehmek karneıi 
lara yaptığı bir tamimde o. ve nüfus cüzdanı 
kulların mobilya siparişleri_ 

Tokat nüfus dairesinden al· 
nin yalnız Vekalet tarafın- dı~ım aüfuil cüzdanımla Teın-
daıı bölge sanat okullarına muz AAostos arlerıua nil 32690 

numaralı ekmek karuemi zari 
sipariı;ı edUebileoeıtioi hildir· 

'( ~ ettim. Yeniler ini alı.ıca~ımdan 
miştir. eskilerinin hükmü olmadı~ını 

itao ederim, 
Bir aenede itlaf Limen Şirketinde P uantör 

(888) Ahmed Akrüzlü 
edilen domuzlar 

Zayi ekme~ ~arneleri 

YENi MERSiN Sayfa ; 2 

i 1 a n Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk bakıcı· okulunun kayıt 

ve kabul şartları 
Deniz Gedikli Erbaş Orta 

Okul müdürlüğünden 
1 - Tiirk olmak, ya,ı 18 den aşAğı olmamak. 1 - Hu yıl doğrudan doğruya noııaııuıaya 
2 - (Ik okula bıtirmio olmnk. Pekiyi dereceler ve sevk edilnı~k üzre Oı·ta okul mezuuJaı·11u.laıı la 

Ort a okulda tahsil yapmış olanlar tercih edilir . lehe kayt edilecektir. 
3 - Evli vo nişan lı bui uumamak. ~ _ lslaıılnıl ve civaruıdaıı müracaat edecek -
4 - Okula ahnıuıl~r Mıhhi ~ebepl6r olmadan evlenme ler J)eııiz K. h j.;ıııa ~lersiu ve cival'ludaıı uıiira-

gi hi Mtı lıtıplerle mektehı terk edenler, okuldan çıkarılanlar, . . .. .. .. _ .. 
mektebi bitirdikten Konra göeterilen yerde iki senelik mec caal edecekler •le ~Jersırıdekı okul rnudurlu~uııt~ 
barı hi1;•net ini y&pmıyanıar iki s enelik masratıarmı öde- 3 - istıııbul ve ~ıersiıı mıutıkası Jıaı·iciud•' 
yecekler ine ve "e~ikaların dogrolo~nna d7'ir noterlikten bulunanların bulundukları Askerlik şuheleriıw 
taahhüt Renedi vereceklerdir . . dilekce ile bildireceklef' ve bu dilekceuin bir ııiis-

Bu şutlara uygun olırnlar a,agıda yazılı evraklarıyle • . _ • . . 
Çocuk Nttirgeme Kurnmn Umumi merkezi reiRliğine mü - hasım da lst.aubul ()z K.lıgıııa veya Mersındekı 
J&Ca&t ederler. OkUlU gfindel'eCeklerdİr. 

ı - Nüfus cüzdanı 4 - Kayıtlar 1· 6-~42 tarihiuderı 30-9-942 
2 - Mektep diplomaRı veya h.sdiknameıü tarihine kadar devam edec~klir. 
3 - lyi hal kağıdı . 
4 - Sıhhat raporu (Herhangi hastahanenin sıhhi he

yetinden alınacaktır .) 
5 - Altı tane ve>lika foto~rafı ve a9ık adresi. 
NOT: Okula kayıt edilenler Ankaraya kadl\r yol mas 

raflarını koodileri ver.aceklerdir . Sıhhi muayenesinde do
nıml..Arı rapora uymıyanlar dönüş masraflarını kendileri 

yapar. 

i n 

i 1 a n 
lçel tapu sicil muhaflzhğm~an ; 

(665) 

Meıs;nin Nusratiye mahaile9inde ~arkan yol. garbeıı 
Nashu oğlu Ali ha:ıeıi şımalen kayıkçı Derviş h tt ne~i ceııu
ben yol i!e mahdut 150 M2. bir bap hanenin zemini otuz 
iki sene evvel Çeıçiyan Avadisin iken m eyanede Naşho oğ 
lu Yusuf Erduran~ satılarak mumaileyh ıarafmdan uzerıı.~ 
bir bap hane inşa ettirmek sureti le bil~ niza ve bil~ fası h 

İçel tapu sicil mu~af 1Zlığm~an ; hüs~ürıiyetle tasarruf .e.d~gelmekte oldu~~ndan bı~ yerin Sı -
Meninin Meıudiye mahallesinde ıarkan lımail lıar111 Sıdıka n_etsızıien namına les.cılı~ı .talep etmekteJır .• . Gayrı ~e~~n

hanoi garben ve timalen yol cenuben Esat km Haliıe ve ka· lun hukuki tasarrnfıyesının mahalleu tctkıkı ve tahkıkı ıçın 
yıkçı Etem haneleri ile mahdut 180 metre murabbaı bir bap l 1-7-942 cumartesi gunu mahaliine memur gönderileceğin 
hanenin zemini senetsiz olarak Saba Nadirin taurrufunda iken den mezktl.r gııyt'İ menkuldeki tasarrufa Lir itirazı olanlar·n 
bundan 30 ıene evvel meyanede Hacı Mahmut kızı Surureye eller indeki evrakı müsbitelerile bugüne kadar tapu sicilli 
satmış olup mumaileyhüma tar~fından da üz.erine 1 .e• inta ede muhafızlığına veyahutta me7.ktır gür.de mahalline varaca k 
rek nizaıız ve faıılaıız hibnü nıyetle ve malak ııfatıyle bu 2'ay- memura müracaatları il~n olunur. [890) 
ri menkule senetaiz olarak tuarraf edegel ı:xı ekte olup namına ---·---
ıenet~izden teaçillni talep etmeıi üzerine 11·7-942 tarihine tel&- •• 1 a 
dlf eden Cumartesi ıünü mahallen tetkik için memur srönderi-
leceğinden bu yerde bir hak iddia eden vana elleriDdeki evrakı i ı o f t .1 ı .., .1 
müıbiteleri ile mezkür güne kadar tapu sicilll muhafızhğına yel çe e eruar ıgmuan: 
Jahutta mezkur günde mahalline varacak olan memura müra- Mersiude llaşim Tanış namındaki şah3Ill ida . 
caatları ilin olunur. (889) 

n 

• • resiııde bulunan ve Mersin limanında bağlı o\a ı ı 
Zayı ekmek karnelerı 200 lira kıymeti mukauuereli 3 rüsum tonhıh 

içel vilayeti ziraat mücade(e 

tetkllih 1941 mali yala içinde 
Yeaı P. ldıQ'ım TP. mınuz VA ve N' l · ı 18715 maz AgoMtOM aylarına ait • 6' 

Mersinden aldığım Martı Meninden aldıRım Tem- (Necmi seyyar) adındaki velke11li sandalın hazi 

AQueıoe ıır İarına eil23041 , 23o42 187 ısan ay arma aı k t 28159 No lu a1tır i,9i "V e neye ait olan nısıf hisse~inin nıiilkiveli 2-7-94~ 
230 3 so 23045 23046 14 numaralı ekmek arne · 1<ı • • • • .. •• ., 

J232 adet domuz öldÜrÜlmÜŞtÜr. 4 
t 

2 44ı ' · j za• ler· • d' k \A • 14449, 14951, 14952, 149531 larıhındeu llJbareıı 15 guıı nıuddetle artırma,' : ! 
uumerelı ekmek keruelerım ımın ıp oçan arını zayı • 

Bunların kuyruklarının im· ri e ltim. Yeoie ioi elac eQ'ı1DdBD ettim. y · ı i . alaca"ımdan l 38120, 14956, 14:954, 18355 ç1karılmı~ ve ihalesi 1 7 -7-942 tarihine tesadii f 
h f · · t - " d • t k 1 · · h - k - k eP ı er nı 15 ı ı f · f · · k l · "' Hl ımısra uyar onun e zıraa ee ı e rının u mu ro tur. esk' I . h k kt numara ı ıa ı ış91 arne en- j ,, •. .. d d ( J I k k 
müdlrü, jandarma komutanı, Ha.hço maball eıünde . 1 erm ii mü yo ur. . mi zayi ettim. Yenilerini ala et en '-ıUllla guuu saat 11 e e ter<ıar 1 . ıua . a-
emnlyet müdürü ve veteriner Süleyı:nan oglu Hahçe ~ahallesınden oagımdan eRkilorioin hükmü mında icra editeceğiuden taliplerin yiizd.. 7 ,fl 
m0d6rleri önünde yapılmıştır. (882) Oemil Oöme rt 11 A No. lu evde yoktar · k ·ı · · · ·· l 

__ ·- (878) Yunus Ak B~hçe rnahalle8inden 4 l~mınat .a çası ı e menıurıyetınnze muracaat an 
------ No. 1u evde luzunıu ıhin oıuuur. (891) 

IŞILDAK: 

1 No. lu köşebaşı konuşması 
-Bır i nc~c1en n tan -

Aktam s uları parka gittik. Belediye rei sine yakın bir yue 
oturduk. Tırtırla kuruşla ve anahtarla masaya vurarak garıonu 
çağırdık. Güçbela duydu ve lütfen ı id i. Emriniz, baylar. Ben, 
boyalı bir limonata iıteri m. Ben de, ben, bayat bir çay. Bende •. 
ben, içinde benden ba,ka her şey bulunan elektrikli bir sra.zoz. 
Ben, ekşi bir ayran. 7 tane de ayak k iri kokan ıu, belediye 
reiıi burada yokken içmelerine doyum olmayan bu ne1neler, 
nasılsa o gün boğazımızdan geçmedi. Turunç, portakal , çam 
kokuları içinde ve orta11ndaııı ıu fışkıran bir kıyak haTuz ke
narında dinlenme 1aatlerimlzi zehretlbeden kalkmayan bizler, 
yine o gün bir hayli çene çaldık, laf yarıttırdık . 

~er~iudım aldı~ım Mayı~ (887) İbrahim Gön bil 

Hazırau ay !arına ait 7595, ------------- .-----• • ------------------r;ı 
7598 759 ,> "... 1 1 1 • Mersinden aldıgım Tem- s ı ı ~ 

' •l l,O . O carne erırı a ın ya acı arın 
dip _koç.a.~larırıı m ıı yi ettim. ~~~9 ~~~s;Ö~ 2;r~~rın;19~ii Y . Y 
Y ılerıııı l k' ' ' ' en a aoagımdan es ·ı- No ı 1 . l · · k b tt ' 

• t .. k .. . o a.:arne erımı ay e ım d•kk t 1 
leJ'JO ıu lllU yoktur. yeuilerini alacağımdan eıki- 1 a nazar ar~na 

lb aniye mahallesi !erinin hükmü yoktur. 

(879) 
14.8 No. lo evde Bahçe maballeıinden 
İbrahim Kaplan Billl oglo Abdülke· 

(886) rim Şaraplı -----Mersinden aldığım Nisan 

Mayıs , e haziran aylarına "it Nisan, Marıs te Haziran arları· 
204:5ô N o. lu ağır iş9i kar:ıe nr ah 24156, 2·'169 numaralı 
min 3ip koçanlarını kazaen karnelerin dip kooanlarını zari 
zayi ettiın . Y anisini alacagıın erledim. Yenisini elacaQımdan 

eaki karnelerin hükmü olmadıQı
dan bunların hükınü yoktur. nı ilAn ederim. 

Sıcakların 'iddetle utması dolayııile Yaylaya 
gitme, gelme 9ogaldığından muhterem mü~terileri

mize bir kolaylık olmak üzere Fındıkpınl\rı ve Göz
neye muntazam otobüs, kamyon seferleri yapmaktayız. 

Aynı zamanda Mayın halkım:za bir himmet olmak 
üzere gitme, gelme ücretlerini '!e inılirdigimizi arz 
ederiz. 

u .. rsin belediye bahçe- Babne mahalleıı'nde İm irin kıtmiri gibi tir tir titreyen bil bildik, paşa gazino· aı... Y 

ıuoda siyasett'n dem vuruyordu. Merhum Abdullah Cevdetiıı sinde ayak91 211 N o. ln evde 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına Otobüale gidiş 200 

"Aklı ıelim" kitabını okuduktan ıonra •Akli selimini ,, kaybe-
1 
_ _:(::8:8:0!...)_:A:,._b_d_u:"'.ll:""a_h.:'_C_ev...:i;,::z~- (886) Re,it Özdemir 

den ve üatadın cenaze namazına fİtmiyen bir batka arkadaş Jdııtıın 
6 

_____ _ _;_ _____ _ 
.Meninden a ~ 1581 Mersinden alınan 27550, 

ıöze karıştı : "Ayaklarınızın ucuna bHıp şöyle bir milletler de- No. ' la Mayı~, Haziran ayla-
nlzine açılsanız, eminim ki her yerde benim dediklerimi görür- . d ' 27551• 24832, 30501. 30502, 2167 

rına ait kun_,rnın 1.P. kona- 4716 27553, 27652 numarala ek· ı6nüz. Bilmekle bilmemek araeında bağdaş kurup oturmaktan y Y 

1 nını ka.vhettioı . enıt'!tni ala- melr karnelerini zari ettim. Ye-başka birteY çıkmaz. Tilkiye kuyruk o mak gerek. Sen 1anma· 
K ıt ı kı· ıinin hu" k ·· oilerini alaoa5ımdan eıkilerinin ki ; ben hemen yuimden fırlad ım . " eı arkadaş dedim, radyo caeımhan es mo • 

bılkmü roktur. gazeteıi başladı " yoktur. 
Bahc;e mahallesinde Meaudıre mahallesinde 185 oi 

ı' N o. evde sokak 7 No. la ude 

,, ,, t1dnüf 1 S O 
Eşya nakliyesi kilo bafına 2 kuruftur 
Gözneye gidif 200 

,, d6nüf 125 kuruftur. Yük ve 
efyanın kilosu iki kuruıa nakledil-
mektedir. .. 

Dvralda yemek yiyorduk. Öz bayraktar plav istedi. Çatlak 
ve dayak yemiş bir adam ıuratı gibi delik detlk bir tabak için 
de oefiı bir pla• kondu, sofraya. Yanımızdaki manda yemek 
yiy~n halef ve ıelef iki belediye reiıi harıl harıl laf ediyorlardı . 
Tabak reise gösterildi. Reiı patronu çağırdı. "Bir daha 2'Örmi
ye1im" dedi. Karnını ayarlıyan Ayi'en, •başka lokantada ol1a, 
plavı gauonun ıurata yerdi,. dedi. Bu hoıusta ne dütündüğ6mü 
ıoran Özbayraktara chiç dedim. Benim aöyliyeceğimi reiı be
yan etti.> 

(888) Ramatıan Aydotan (884) AbdQlaziz Sunel Doç Garaji sahipleri 
· d N ('1'78) 9-15 Süleyman ve Mitat Kardeşler 

Topuroğlu 

Mersinden aldıQıoı 33777 Mersm en aldıtım isa~, =------------------·------
No lu ekmek karnemi ıari Mayıs, Hazıran aylarına aıt 

Mühasebe deraleri ettim. Yenieizıi alacaQıoıdan iki karuemi zayi ettim. Yeni
enelkinin hılkmü kalmadıQını sini dacağımdan eskilerinin 
ılln ederim. hükmü yoktur. !ecrübeli bir muhaaebe hocası, beş sistemde 

!huniye mahalleeindeo Mahmudiye mahalJeBi / uauloe hususi dersler •erecektir. ldarehanemize 

' 164: No. lu evde 114 sokak 132 No. evde olunması. 
--~-----------~----------~ 

ve mıızaaf 
mürac:rnt 

3-S . 
(877) İbrahim kızı Behci (881) Saime ve lffet Yeni Menin Matbauında Baaılm~ı". 


