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Vişi tS (a.a) Fraaıız 

••nayi müeHeae)eri 20 ilk ki· ı 
aundan 15 ıon kioua tarihine 
kadar kömür.Ozliktea kapana 
cakhr. kebmHı faotası oldu. Bele kadar inki •i•ea· b" d b' " ndı Rah' yerlerinde 

1 .1 ) . 7 ı ır •o ıre yaptlrmah l 
( barp do •yııı e maıeretı nereye kayboJo ' B · ve a llııı yth :le- Şekerci dükkanları 

A . yor onnn hkhre ka t . 
btittin ,u, yetlert ıostnrma~a h 1 Raa etmıyerek fıı.ı- k d 
bqladı o~va ını aramak çok yerinde la fıatla rakı Rahnların 11A- apan 1 

Va~iyeti bttpimiı 9ok iyi hır hareket olur. Bu ~oretle 1 rına ao-:ı verılnıelidir. Vftl ~5 (a.a) - HükOmet 
takdir edi1orua. Bogön fev- lnbıHr maddelerini &aklayan s .. ı., i~in ay fllao \k me- ı •ekerci dukklnlarıaı lrapatmır 
kalld• b&dieeler ~9inde yaşı fasla fiatla Htaolar hakkında mn.ra •erileoei nı"ae ;,•e üo- tır. 
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yoros. Bono biliyornı. Fakat kanuni takibat yapmak im- retı. İl'e bayilere verilen yör;- Onbeş bin jşçi gi1ti 
İobiear macld~Jeri gibi .devlete kAoı h&11l olur kaoaatiodeyiı. dehkler pekli& kıu,11ayabilir, Vitl 15 (a.a) - Almaa harp 
en blyök ••rıdat getıren ve Bu mtiınkön olmadıg t kd" Bu hOAuı.ta kıvın.,tli lrı - aanayiind• fahtmak lsere onb•t 
bam maddeleri tamamen ınem de lobi . . 

1 
• ır hiear müdtirömtizöu dikkat- bla ltç\ daha AlmanyaJ• ritmit 

Jeketimisd&n temin edilen urlar daareıı bn &a- katlerioi çekeriz. tir. Bir lngiliz t-,yarHine yerlt>şt i!ile rı 906 Jd lolok 
m•ddelerb piyHada bolun- Bertin 15 (a.a) - Fraeaallaa lıombalar 
mamaamın Rebelıini a111ı...... Eski Fransız Cumhurreisl oabet bin kftl hareket ettiti italyaya akınların ------·----
•ı1oro•. .; Tarafsız b·ır ı ~:!i:~~~;~ .~~::n:;ç.~::i:·:t:- intikamı Ağaç 

Me1el& i9kiduı ha~sedelioı: t"" 22S bini bulmaıtur.

1 
1 V 

Her bafta muayyen gönlerde i ,.. hn a cak ı agma 
ıo1ıiaar idare1i tarafıodau ha memleket k t iM d ea kurumu 
i~·::lı:iiç::.:.:~i~io:İır B:;::: Vatiogtoo, 15 (a.a.)- e aç 1 ISlr B lrad;::r,;iı~,ı:~~;: ~:-pı:.~mb•: Ankara, 16 (Y.M.)-~llı:lı:hlarıoa geliyorlar •• ll:oaıoo lıendiıi Oambor mal fiyatları •• alı:ıoların a ı..r,ılık olarolı: Al k 
iıtiyenlere ( Yo .... 1 ) dı·y ... rlar. Boraya gele111 haberlare reı· ı· a· . . a9 yayma orumo uma 

• ,, .. u 8 1e 1 •azıfetindeo iıtifa et- . . . . lngiliz adaınna btloom edıle- . 
Din oldotu gibi. gore R ranıııamo eRki Oomhur. mem;,, i•g•l ko••etlerinin fzmır - Kabıredelu lı· rek oevap l'erileoegini bildir- ı mt heyeti toplanarak kornmu 

lohıear iJareıı· ı'çkı· '".iai Alber Lebrön taraf.4ıı teıirile ,.a,ifeıiodea ayrılmı•- caret ate~elilimizdeo ahnao . . noo yılhk9alıtmuını gözden 
te•ıi b b" 'd M d htelif mıttır. 1 

ettikten birkaç dakika sonra ır memlekete iltioa etmi,tir. tar. Lebrlio tekrar bo yazife- ır dJ:.zı. a, ısır .a ~u b 'J Londra, 15 (a.a.)-Almao 1 geçirmittir. Korum geçen 
i9ki bulanmadı neden' Va,in~ton, 15 C.A.a.)- •ini kollanmak i11hr1e kendi- ma. erm . lltış fiyat arı. 1 

: akları t 0 iltert-rıiu 'imal yıl 16 vil&yetio 802 köyünde 
dirılmektedır. Bütün tacırlerı 0 9 g . . . 

Bundan sonra yirmi, otnı Teyiıl olunmayan bir ha- &ine mümanaaı edilmiyeeek- (""'· d ed ııı.· .h ti bu hatııııında meAkfto hır yerı 616 hın aga9. (2 kazada 4:0 
b ua 1 h a aaa ar ece,,,ı cı e e .. . 

• • li kar•• fa•laaile kara ere göre Lebröo tdleri ha· tir. Mamati ba yarı resmi 1. l bombalamı,hr. Oıo ve yaralı hın fulau dıkmııt ve 47 hın 
&.onad b t bil ıyat arı yazıyoruz . 

.. o nnu temin ettnek "' ıra eoek me•kidedir. mehaftlin mötalea1tdır. . . •ardır . Haaar aıdır. kahm aııaı yapıJmı,tır . 
mtimktlo -oluyor. --- Q~y, cioı Vr1 kahtelerıf\e 

Bo b';l•lllta alllrad"lrlar- D .t • = • - ! RÖre libresi 52 53 peni, bh•A xwm: • • == ıız :ss ~ ••• ,.,ı.ıı....... •abkikatt. J rıka ceplıesınde ler. rln• ve kolıt•l••irı• gö•• Ekonomı ve artırma 
normal tekilde te•siat 

1 
1 

1 
«=- . tonu 70-110 lngılız lıruı, 1 

yao· A m I T . onı kaoll viçe balv••ı 65 72 -
Rommelin rlcatı . an ar un usta j lugiliz lir:tsı, 8 ooz k:uıaviçe -Dıiııdın sr t !'n - . lcu~ak ~•be tte ~i bir mabrumi 

P l 
A ı ba!yuı 53.66 logilız lırası . i•tibaalt çotaltmak için ıs- yet~·~· .. Fakat b ı zde bu harbin 

an m ? h A ı A 1 ı , İ tihıal •a•ıtalarımı:ııa eurlerine lteauı ıçınde .olduğumuzdan pa• 1 • CI a harp Çuvalıar Mı8ır bftk~me.t 1erlf mallanmısa bir afk ve yımıza ~u ırıbl mahrumiyetler 
l tarafın lan müsadere edılmış "vki bealemelıyız. Kemdi malı- diişecelrtn·. 8 una ıeverek kat-

P-'ria, 15 (a.a .) - Ahnau I çek•ı• 1 tolduğundıuı satıt olmamı~ı.r. mız• b1r kardet ifçlai• eseri Jaomalıyız. 
rioatl-bir boıgan balina 1 ıyor duru mu Deri fiyatları, CI08 'ff'I ka\ıte- diye batrımııa bHmah ve OllU H.albuld b ş l{ a mılletler harp 

' idi Elli d e de- -- ! lerine göre hır lOlU 250 850 yabancı mallar kar,mnd• aebebıyl" d ba çok feliketlere 
aı r emeyo e oldoıu Kahire - . . . bir t•b eaer tellkkl etmeliyiz. maruz kahyor Her gün binbir 
gibi bouoo da bir Alman ku•vttle 1 b ıs (a.a) - Mlh•er lngıhz lırasıdır. Bisim kendi ntaada,ımızın çefit bombalar, güllelerle hana· 
pl&oı olmaaı da mömktindör. ••m edi;o,, a~'J':_:e1cnmete de. Berlin, 15 (a.a) - Tooos Maoifatun filltlarma ge- blablr emek ve zahmetle vüca· manlar ıör.mekte, &ıişanelu çiik 

Şimali AfrikRda bdal lı•llaa•alcta ·~.~~tf -;ad- cephesinin ktHdmlerinde M.ib- lince. -fıal yarda baımıdır- de wetirdltl e1erinl', yeril matı- mekte. yurtlar, yuvalar lıayboJ. 
Londra lö (a a)- Of" r::'.:"• ••ka•emetl ~a.:: ka~ ver kıtal"rı pl&n mnoibinoe Gabardinler kalitelerme göre aa bu aev~i .•• ta~dir. hiıle.ri md'aktBa cfanları he~er edilmekte 

' • 
1

• 
1 r. b k • k l' J · p lçın en lyı b1r teşvık ır. u •chlar bucr elim tabi 

. EjimaU Afrilladaki J'ranııa • IKahTlre 15 (a a) - Oft El are et etmektedir. B ;9 bir 3-6 t ilio, poplıoler a ıte erıoef 4tn• r:.,a:J.eaktar halinde her gGn batlca ba k o 
. 1 ~ .e, a, rablaı e"ı . •• yerde İD•iJi A "k 1 2 8 ·ı · d'I mubtelı •• a • ' ., ka•:-etlerı teb iJıne göre Al- de bir karakol' ldİ•azl foaeala. . . " ı •e nıerı an göre fi ıo, ı er . . Bu Gn milll lktiHdımıııa ·~ ı~duabı aver mabiJetleri ile 

man aakerleri aarnisonona dar ••çit •ardı ce· Barbada iki HhJ& ko ••etleri Alman ve cins pamuklular kıhtelerıo~ k !1 ı.L· 1 ay ,, muht· .. ıorulmektedir 
" ille dan • D•p abda"i İt 1 b' . . . . ço mu eraaaı o m ı , .. T J • • 

7apılao hücumda SOO Alman t ı' 1 ada Rom11ıel mayı11 a yan ırlılderıle temaıtao göre 1-3 tıho arasıodıdır. oldut•mus malları tamamen ktlıaden bıze teıir icra 
•an 18 ki•i kortulmo,tur r:~:aar;.1apkntt. larillaler ba ka9mı,ıardır Batı mıotakada yapamaJıt:mıı •ıkınha1111 ço- ;den harp aebeblyle h11aıl olan 

. k · ••rnılttlr Ç•rAen kt;ok H :&•Jia~ ne Darlan ne de Dö Qoloa A d d taltıyor. lbtlyaçlarımııı temin ıyat yüksel iti bir k111m nta1a-
Yenı onsolosluklar rlcat ,~ •• :::. h:••aaların .l'ranııılarla kar,.ıa,ıimamı•· y ın a lt;ID paraml:&I yabancı memleket da·l~rımıza fazla kaznç temin 

.Loodra, 16 (a.a.)- lngHi• karta •çık oJllutaada~u~::• • tır, Taouıta logiliı Ameri lın dökmete meebar kalıyoruz ~mıı paralanaı çotaltmııtır. 
laölltmetl Oesairde bqkonao Y••I Hfbaaı bekl•11i1or. • , kan ko•Yt&Jeri i .. e ·.e teohi- Varlık v.,.;.; cet· ki barlee .erilen her para yurt H•.ndıklar~ fazı. paralarını 

L · bd · · K Almanlar • taa keallen bir servettir. mem eketinnzde kıt olan mali • 
Joelaa ı .. etmı,ıır. azab- a gore ı •at bakımından tabainden oelleri a•ıltlı ra yatırmak m il 1 a 
laolıa ile Rahatta da kooıo- lct• ~rlin lS (a.a) - Sireaaıkte fazla ııkıntı i9indedir. Yine b~ barp •ebebUe fıyat t oplamak •e 0 a :'~ 18 e ler~de 

L I L f •t 1 aaahanbeler ol• L&-d ı K ., yiikaelmeler1 ile bile sıkıata ver- ola 0 vatanda 1 mu '"Ç 
loelok •Ora •O•atır. 22 düt111aa taalu imb •-.diwıl •r ıyıdaki f8birlerde Ame Aydm ·- Aydm 'fi Aye- mektedir. ff7at yDkaelltlola bir b lı. ı. ş •rımıza a:ı IDal 

tir Bu h ı ı E • e •it iL ıra 11>a11. hevealnden vız 

Rnsların dut' btt'd~r,,. er• lareylada ol r aan kama11danı J aodaraa- de Yarbk yeraiıi cet•elleri a- Hbebl mal kıtlıtı dfter Hbebı melidir. Ba kıt olaa 1a 1 l'•Ç· 
u mlıyor. J J 1 hl d lh . ı , . a a ıarf yı aRkerle takviye et 'Di,tir. sılmııtır. ma a yapı an cam ur. tıyac o unan para pıya1adan ekailea 

D O A Jaramı11 kumak, daraltmak mtc llzunıla bir aaiktar maldır 
muvaf.~"akıyeti ıa_l!__ c E p H E s I N D E Aydın merkez kuası~da burlyetindeyiz. Mal bl•lktirenler ikUHdi b1r kaide İcab; para 

J 
1 

- 299 mükelletten 6S2862 lıra, iatifçillk yapanlar normal uman nın kıymeti piJaaada malclaa 
Mosko•a 15 (&.a) - Ge Ruslar 'Aı -·-. - 1 Bozdotuı kaıasmda t23 mü- lardaki gibi ya,amak lıtiyenler :'!•de para oldatu HllHalarda 

len haberlere göre Ru8 k1ta- d. . man ar kellefteo 79 bin lira, Karaca binlllklerl dala ke•l1orlar. Kendi k~·:r·t· Sunan lçia p•rHınıa 
l&fl fİmal batıda İJmeD de ıyor k ı: dı•yor kı··. ltıd'l 36 mükellPfteO 84400 lerlDe Ye cemlyetlmb,e zarar fy e ini bilen .. tanda.tar oau 
.a- I' b ' L • 1 t L 1 f veriyorlar p yaaaya çık•r••ta detil piyaaa 
vuflm 1 ır DOataJI ıgı e - Moalcova ıs (a.a) _ Bu ... lira, Nazillide 180 mOae le . . dan çekmete ltakmahdır. 
mittir.! bala teblltfne •lre, l'•eeleyin Berlla 15 (a a) - D. N. B. teo 271205 lira, IOktde 172 lktiaat ılmlnln •ıırları dele- (Soa u ikinoide) 

t·tıi:a~ı~~· Sta~lnıradda e••elld BGtGa batta Ru.ıarın Y•pbt mOkellefleil 7D5752 hra, Çıoe rek ·~trlardaa Harlara latikal .. Bolivyada n: •• :!. ·;;::ek~~~ı!ie~raaları- biiyDlr zırhla birlik taarradar: de 1-il mıikellelten 108900 •d;· bol~ez (arz •• talep lıabu- Kurban bayramı 
Moıkon 15 (a •) -· 14-tS püakGrtGlmGtUlr. 73 R .. taakı lira Tarhk vergisi almıcaktır . ::t • :rp aa.mauı~da da kıy· Kurban bayramıııın 18 flk 

O•• tfl• 1·dare receai merkez cepbeafnde evvel tahrip etlllmi tir lımea aıı - ve e emmıyetlnı daha çok k 
ki iatlkamette yapıl•• taarradar 

1 
d k f • • Vilay~t itibarile Aydında ıoıtermlttir . Zaten az. ola1a ma· inun 942 Cuma günü oldo-

Roy A 16 ( )- da Raı kıtaları Stallaıradın e varın a i taarrus da akim kal h kk k . ·ı l k . la, arsa fazla talep ve bücam ğu Dl} •net Jşlerı Umum 
ne~ yre~ .• 

3 
. endGıtrl mahalleai•de ilerlemlt mıttır. DGt•anlar1a tlddetll t~ ~ U e\lm en Yar 1 vergı yapıhua fiyatlar hiçbir aama• l\', üdürlGtü tarafıııdan teat•it 

j:a:ır.ı•rada ıdareı 6rhye tlr.
1 

Bir Alman taburu imha nıukanmetiae ratmea Almanlar ımıo ydlQAu, 1,381,619 hra inmez. Buna bir çare olarak ve ~lfUUükler tarafından 
J mlfÜf. ,eli •lftlr. 'J•DilieD yer •aaaD•lftar. dır. iıtibllkf azaJtmahJll, ihtiyaçtan flin olunmuftur. 
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ı 6 - 1 inci KAnun - 1942 Çarşamba Yeni Mersin Sryfa: 2 

Orman emvali satış ilanı 

içel Orman ~evirge müaürlüğün~en: 
Orman emvalı · satıf ilanı Ekonomi ve_ Artt~rma j 

- Bu İrH'ıd il artRIJ - olaeaktar. Ellerine ıeçen parayı ' lçel Orman ~evirge Müdürlüğünoen ; 
fiyat yüksclişlnindeo gelir rakıya, tütüne, keyfe, kumar•ı1 Miktıuı Mıkdarı Muhammen 

lerl artan vataııdaşlEr bu fazla harcayıp müarüfanı hayat geçi· hacmi Hacmi Bedeli 
paralarını ya bankaya yatırmalı reoler ta bil zamanlar gelip te 1 M3. 03 Cin@i Mııhammen bedel O Cınal M

19
s.7 D0030• Lir: 9KO. 

yahut tasarruf bonoları, devl ... t tekrar fiyatlar tabii hatlere dü. Lira K am oQ'acı 9 
tahvilleri almalıdır. Veya istıh· lşünce 0 vnkıt ah diyecekler, baş 191 000 Çıım ağ cı 4 90 1 .. içel vilayetınin / naınur kaz. Si dahilinde 
uıı arttıracak servetı rlmh.i ıarını tRşhu t••• vuracaklardır. ı - icel vilfHetiuiu Anamur k~ızası dahilinde hudutları şartnauıede y· zı'ı Pamuklu devlet or-
çoğaltacak zırai ve aınai işler' Akıllı •e ilerisiui ören köy • yaratmalı, iıtihııal menbaları lüler fnJa kaıançlrorı;ı istibsnl hudutları ~aı·tııamede yazılı Y t llice devlet mannıdaıı l 997 metre hÜp dikili çanı < ğ Cl on 
•ü_cude gleti.rmelıdir~ Bu iı;tibsdnl !erini nrthrına{a, nlerirıi, ahır Ol'lU3lıllHJan 19 l metre kiip dikili Ç31ll ağacı ~ 1 iki ay İc.•erisinde P-lk( rı1nı• k Üzere 2-12 .942 ta· 
muesııcıe erı, v.ıaı.a arı yur !arını a~ıllarını i~tibı: nl vaııta " 
ve uluaı- en faydalı birer oc k larını' düı:eltmeğe ha •camahdır. ay içeri "İrıde çıkarılmak iizre 9-12 · 9-A 2 tari rılı irıdeu itibaren yirıni1' İr giiu müddet '. e kH pah 
olacaktır. Memleketimizde şah5i 

1 
Kara günler için biraz da blrşty hiııdeu İtibaren l 6 gfua müddetle açık arttırmaya tarr \ISUIİle Cll'lll'll13) a konulnuı~~ll!'· .. . 

teşebbüslerle bacaları femalara bırakmalı ileriyi düşünmelidir. k<)JllllltlllŞ(flll'. 2 - A .. rt_t.Jl'lllH 23--12-!142 _ı: rıhnıemusad_ ır c.ar 
yükselen ve yapılan Çukuro\ a 
lçp1k Bay Raaim ve Milli meıı·\ Elinde fazla para olan va· 2 - .. \rtl11 nıa :; 5-12-942 tarihine nıiisadif . aıulıa gunu S~t l 15 de ersmde Ol'lll il bın;ısın• 

t f h ' k 'b' f b 'k l tandıışlar bayır i~lerini de ihmal d 1 k ııhuca ta rıd •• 1. gı .ı a hr ı l\dU etmemelidir. Bu 111.ıntılı günler' Cuma giiuü saal lfl de ,\1ersiıı Orman binasında (t ~·apı <' C~ · tır. . .... 
em vıı an n~ anı ış ve em e I 3 b } 1 l ı . 1 a ll 

muhtaç olduğumuz maddeleri de yoksullu_tn_ düşen vatanda, vaptlacakdır. - (~ _ıer gayrı m· IHU me re liUJHW lllU l 1 

temin etmektedir. ! larımız.ı duşuo111ek ve onlara "' 3 - hehei ga)rri mamul ınelre küı)Üll nnıham-ıınen bed~Jı 49( kuruşt.ur. . 
E .. b' d dd . y rdım etmek birer insanlık ve j kk 3 l d 

il ıyı ırer gı a .m.a tal millet VilZİfemizdir. l. 1 ı· 490 k d JI' 4 - Muva . ·at tennmı tı 7 4 ıra ır. 
olan P1rtakal1 Lırnon gıbı ıney· ı lllefl uet C 1 UrUŞ l • .., • • 
veler yetiıtlrmek için paraları Arkadaşlar! 1 4 - '1uvukat tenıiuatı 71 lir::ıdır. t 5 - ~artname ve ~.)u~a~:~ı~ pro~elerm Aııka-
ile bahçe yapan ziraata ebem- Zihııimlzı milletinizin te ·' 5 . Şarlrıaıue ve mukavele ,,roieleri Ankarada ;ra_da orn .. un .. ı u .. n .... •_um nıudurhıgu \'e ıçel orman_çe-
miyet veren vatandaşlar etı nafı j rakkisi uğrur d yorm"h her gün .J ! teşebbüste buluf'ayorlar. Ve bu asil cemiyete daha çok fay· Ol'Ul(}U \lllHllll nıiidürlüğii Ve ~lel' in OJ'Jllall çevirge i vu·~~. nıudurh~_gun.d.e ye 113JllUI' Oflll3ll bolge 
güzel birer örnek teşkil cdiyor f d ı. olmak ı. ı ı nıiidürliiğü ve Auamur bölge şefJiğiııde görülebilir ,l·.eflı~ındTe k?l~frulebkılır.' . 2 
lar M 

1 
, 

1 
b" l lıtürk mılletioinç•:öyf:11 ~'11~~ ::~:~ • kl"l . . . d .k .1 b" l'k 6 - e ı rnb tup.aı ımn l l 2-942çarşanıba 

b bl
al afz.ıığtı ~ek ml.a al ~cdum li•ini ikthadec daha mesut ct· ı 6 •. lSlC .· I erlJ!.llJ lJcaret O ~Si vesı ası. e ır I - , giiuÜ Saat 14. e kad c~ I' kouıİS"'Oll reislig1iue Veril· 

•c e y e ıya yu ae me erın en 1 b il t l lla } 1 k S .J hasıl olan fazla kazanç ve para mek için yardumuzuo urvetleri l ' e e l e< l en guu ve saa 1 liJ e Oll\I yonunaı mesi lazımdır. 
bir kısım vatandaştaruı:ıazın ah·ıı 01 çoğaltmak, servet kaya~kıa- 1 nıura(\aa,t.ları thu ''esika köyliil·''rdeıt isteıınıe1. 1 7 - istekliJcrin Ti('aret oda~ı ,·e..ik: ..,ile belli 
lakı üzerine kötü tesirler yap· rındrsn fnyclal•nmak yurdu ımar k 11 1 kd tığı köylülerimizi bile israfa ve etmek, sanayiimizi, ziraatlmizl, 7 - ~atış açı artıl'Dla USU l C Y3 lH aca ır. edilen gün ve saaUa ihfle konıiS) OJ,UlHl tnÜra· 

f h d Ü
' - it E , (1474) ı0-16- 18-24) I (b "k k .. l"'l d .° 

le 8 ata ıürükle iği görülüyor. Y KSC mek gibi bedi Şef kah• caat aJ'lo U \'eSI • ~ 0)' U (lf (ll} JStCllllJeZ) 
Halbuk\ bu israfın. sonu acıklı ı r~man Ahıtürkün ilham ettiği s otılıh koptı kaçtı Devren satılık (1454) 3-9-16- 20 

yuce ve ku isal bir ideal Ue Bü. • 
Açık teşekkür y~k Milli Şefimiz iımet inönü- . Forı ı~aı kah bir adet arsa 

M .. rn l t DUb rehberli ti altında ve irşat kaptı ka çıı l~ler halde satılık ı M . d T h ı . 
upıe 0 ~u.m 7. 

11 re ları dairesinde ıdul yolunda tır. htekhle .. in benzinci Ekrem . 1 eraın e a t& 1 
. ca?1ı 

lıHshılı ~rnı l;uıa hır zamarıdR yürüyoruı.. Tek bir kafile halin- Konta~a mfıracaatl n (1491) cıvarınJa şaıkan emeklı bın
teda•i edıp bana mı lıa ,J·"k de 00 sekiz nıilyonluk milletçe - • başı Bay Mustafa ve Adana 
bir iilümden k~rtaran .MemJ~ yürüdügümCz bu ideal yolunda Kıra/ıh.ev aranıyor 1 Sıhhat MOriOrü Şa_hab~ttin. 
ket ba tsberıesı dı b lıJe mu· 

6
ittikçe gönüllerimiz ferahla ı 3- 4 oıia müı;takiJ bir ev lgarben Bay Şahabettnı, şıma· 

tah.,.ıııuın H. . Hıuıau .. Tab.ıd~ dolacak; bu mukaddea yol bizi kirahk. ol rak ar~umaktıulır len ve cenuben yol ve 580 
Soylu) (\ alom te~ekkurlerımı lçe'll bah 1 IH>yle hir evi olıuılaun 1 metre murabbaı arsa de~ren şen ve ç "' ar ara meaat ı 1 
sunarım. 1 hayatlara kavuşturacalltır. 1 Yeni Merııin idre memt.rlu- satahkhr. l!'teklilerİD benzinoi 

Men leket I-I tanesi dahiliye mütahassısı 

Dr. Hasa Tahsin Soylu 
Un k('ıo ı sl eri bi21nefı duı tcılı1H olur 011 I· Hli 

vazife ı haşrnı dhun ü~ 0Jdoğn11uan mubteu m tuı~ta· 

larını Basttu.e cad,\esiı.del i etki t>Hııdtı ırnhnl 'e 

tedaviye başlamıştır. 
Mer in Gümrük .M..uh fau ' Ey ulu millet! aziz yo1eul gnua mör"oaatları rica olu·ı-Hkrem Konta~a müracaatları. 

ınomurlarırıdau yolun açık, kutlu ve uğurlu 0 1.
1 
nar. (1492) ,-----
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Sait Dogaıı sun! ~----1-----------------. 
= 

i ı a n 
içel P. T. T. Müdürlüğün~en: 

' 

1 - Silifkeni11 Er,imıali nahiyesiııiu (;ü~iiş kii-
yü civ, rırıdaki Güçii oru aıııııdarı kesilert'k Er 
demli köpriisii yanınd.ı teslim edilmek şartile 6 
metrelik i58o adet H~ 8 uıNrelik 60 adetki ce11ıa11 
440 adet çam telgraf dir~ği açık eksiltnıt~ .:olile 
ahnacakor. 

2 - Beher :.dedi11e ı o lir.ı l'1ltmiu edilen 
direklerin mu vak kat tenıiuall 38 1 iradır. 

3 Açık eksiltme 23-12 942 çarşamba giinü 
"'aat onda Mersinde P T. T. mii<lü l'lüğiiııde mii
dii rliik odasrnda toplaııacak koOJİS) oı • da yapıla-

CH ktn·. 
4 - . aı·tııame müdürlükçe bedelsiz olarak 

verilir. 
5 - isteklilerin, o gün ve saaua temiual mak 

buzu ve Ticaret odası vtısikasile komisyona n:ü
racaatları ilan oluııur. 

(1458) 5-8-16-20 

Sayın Bayanlar ve baylar 

U L G E N ltrıyatı ve 
Kolonya deposu 

Bayramlık en na füie hediyelerimzi aocak OLGEN
de bulabilirsiniz. Gayet sabit kokulu ve Lokul~rı haf
talarca çı~mıyan OL GEN kolou.' alan levırntrılan esans 
ları A ~rupının en me~ hur fabrikalarının podraları 
kremlerı Rnj\arı, Allıkları Rimelleri ve her nevi Diş 
macunları Diş fııçıları, Sıkal fırç,ları, Tırnak cilAları 
ruvalet sıbunları, Trsş sabunları, Baş boyaları Bri
yıH1lİ~ıleri ve saire bütün ihtiyaçlarınızı ancak ÜJgend~n 
tedarık edebilirsiniz. 

CLGENI daima ar<1yınız. Ülgen herkesin 
Le' ecciHıüuü kazanmıştır. 

.. DİKKAT DİK.KAT 
U L.~EN holonyalarınobenz.eı yoktur 

Ulgeu kolonyalaı·ı seı·gilerde ahın nıadal
yalar kıızanmış dürıyaııırı en yükst>k kolon
yasıdır. 

Bir defa tecrübe kafidir. 
Yerli Mallar Pazarı ksrtı

srnda Ülgen Itrıyatı ~e 
Kolorıyıl Deposn 

91kaot k olFın SJGNAL 72 hüytik BBhita \'e 8 renkli 
Qift nnt1ba olacaktır. 

SIG NAL'oe 
Bütün harp safahatını gCi terir rflsimJer ile di~er artistik reRimler ~~ birçok 

r(tptırtıtjl u bo Jsoakımı ız. 
'·\im noa, ltalynno~. Frausızc&. lrıgilizce , Rumca nusbftları ~'1kacal• ır. 

Şımdiuen b"yinizo sip riş lıniz. Fiııtı 30 kuruştur, Httyiuıiı yoksa Umomi 
vekılioden tedarik edebilirsiniz. 

Ü•nl!rni Vekiliıı AdreRi: 

]OHANN BAYER 
J1Jski Güımük Sokak .?;o. 38: Galata - İstanbul 

PoRta Kutu~u: 1580 

Ademi ik idar ve Belgevfekliğine 

K'"~RŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satıhr. Her fczunede bulun r 

S. ve t. Mua enet Vek~le~iı in rulı~aum hatzdiı. 
Cenı p mınttkası ıjjanı Fahri Diril 
Adana Yatcami el arı No. 14 - Eıkl Selinlk BankaM 

(1167) Posta Kutasu 105 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyaseıin~en : 

Sayın Halkım za 
Yakı u vil3) etlerde çiçek hastalığı bulundu

ğundan umumi çiçek aşısı yapılacaktır. Hüyük 
kfıçük ve hatta çiçek çıkarmış olaıılar bile bu 
hastalığa yakalanabilirler. Belediye dispansel'in ... 
de, Hükumet tababetiude, .. .'ılma mücadele "'ube · 
sinde ve Salı il , ılıhiye doktorhığn nda aşı yapıl

makta olduğundan lıerkesin bu yerlerdeu birisi-
ne giderek aşılaurnaları ilaıı olunur. ( ı 493) 

Doktor 
1. Süreyya Kalabahk 

Doğum ve .. Kadın haatalıklo.rı biriru ; 
ntii hassıaı 1Je operatörü 

Mersine yeni gelmiş ve t usl l hsstr r€s r. tc iF ile 
meşgul olıo m1,maıleyh vaki istekler tizPrine hastı- la· 
rım kabnl ve mu y'3n yeı baslamı .. o 

~dres: Me. ~in Hastahane caddesı Ru 'uklu Hamıdin 

'------ ,.._ .. "2.d __ J)llUlJ•tı_•·--~-~-~---~--------~-·~----


