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Erh z.a kl\uhaıuııd' zelzeledeu 

hiit ü rı H v ler vık ı im ı~ 4: bina eıı~la ·ıı 
kalınıştır. Krbaa ve çevresinde 2 }55 
•ıv taınameu 165' ev kısmeıı y1kıl-

ı.~ubl Te tJ ınum ı: eırtyaı 

ııuıdcırcı 
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24 
1 iooi KAouo 
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ın1ştı r . 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı 
\5 

Sayı 
4888 

G°ttNDEL:tK SİY ASİ HABER. F'İK.IR. G\-AZETESI 

============::..--.------:--:-=---:;-----
Çiçek hastahğına karşı 

---
Zelzele il Harp Durumu 

Doğu cephesin=de=k=i
11 

418 Şiddetli mücadele devam 
ediyor aşı gapılıgor vaziyet nedir? 1 vatandaş 

k~ybettik Şimati Afrika( aki durum 
hakkında gelen haberler Ankara 23 (Huıuıi) -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Hulüıl Alataş zelzele 

mıntakuını gözden geçirmek 

üz.ere burün Ankaradao bar~· 
ket et111ittir. Zelzele mıotaka-

Cenup hududumaıuo öteain 
de çiçek 11a1gıoı olduğu ve bu• 
nun da memleketimin yayıl..,a· 
aına kartı şiddetli mücadeleler 

ünlerde Ankara 1 tır. Halk ta belediye dlapanıer 
mekte ve •00 il ile aahıl ııhhiyede aş lanmalkt 
ve lıtanbulda da ha1talığa tua- dır. Şimdlye kadar şehrin mi 
düf edildiği gaıetelerde olian• him bir kıımı atılaıımış bulun 

A:ık'lr•. 28 (R . G.)-Doıtu ihtimal diye veıiyoruz Burası 
cepbe1indeki dnrom şu man • SoYyet istikameti üzerirıdedir. 

maktadır.} denilmektedir. 1 maktadır. 
Şehrimizde de bir aydır çi• 1 Mamafıh bugüne kadar• şeb başladığı malümdur. 

zaraYJ gtt8teriyor: ş·ımalA 
Kafka1larda SoTyetler 1 

kar1tı taarruz devam ediyor. 

Burada te'6bhöı tamamen 

So•yetlerio elindedir. 

Afrikada ıından en ıon ıeleo haberlere 

iÖre Erbıanın •erlıı.ez. ve köy· 

Ankara lıtanbul, lzmir ıibi 
büyük şehi~lerde bu buıuıtaki 
mijcadele pek ziyade artmış •e 
her kea aıılanmata mecbur tu· 
tuhnuıtur. Bilha1u Ankara •e 
l1tanbulda afı yapmak üzere 
memur edilen aşı memur1arı her 
gün binlerce kişiyi atılamakta / 
duhar. 1 

k hashhğuıa karşı mücadele rimizde çiçek hHtahtı ııoıma 
!~llmekte ve aşıya eheaımiyet şekıldedir• Buna rağmen halk 
verilmektedir. Şt brimiıdeki bü· tan henüz aşılanmıyanların ted 
- "lk kalluda •• orta okul bir olarak ıtılan•alara çok f tun ı o . . t• 

ile diğer <kullarda aşı yapılmıf rinde bır ı-, ır. 

Stalingrad 
önünde 

. Tunu~ cephesinde mühim lerlnde:ki feliketıedelerd~rı ölen 
bır hareket olmamı§tır. Alman lerlo aay111 418 olarak tesblt 

kıtaları Ktrdao mınhkasıuda edllmittir. Su rakam dün veri· 
mütetlk menileriue taarruzda len rakamın d d ha 

bulunmuşlardır. •tağıdadır, 
yansan aa • Dün relen Çorum guet~sio 

Doğu cephesinde] 

Ruslar ilerliyor 
Stalingrad çevresi1'de her 

iki taraf ~e,ehhü8ii elirırle tu

tuyor. Oenuptırn hareket ed.,ıı 

Roılara karış1 Almaıılın ba · 
r8ket ediyor. Bu cephede Sov 

Y"\ler ımidatııa b~lindedir. 

Mersin Lisesi ha
zırhkları başladı 

Müteşebbis bir-heYe' Lisenin 
kurulmas: için uğraşıyor 

de de (Cenup •iliyetlerimıı~e 
çıkan çiçek baltalığı bütün mu· ı 
cadeleye rağmen devan etmek 
tt: ve buralardan Samıur' Aaıaı ---
ya, Sinop, Çankırı •iliyetle.rine 1 M.oAkova, ~3 (a.a)- Roy- 1 
izinli gelen erlnimiıde çıç~~ . tnaAi nuhsbiriııiıı bii Kanada 1 
ba1taht1 ıörü\diiğil haber werı - terıı~ ı .. O rtll Dou im 

Almac haskıınıırn bu cep 

lıede arttı~uıı Sovyetler giz 

lemıvor. Stalin~rad şelıri i~iu 
de teıtebbii.- lıemen hemen 
Sovyetlerrte görülüyor • 

dirdı~lll~ gore 

Pasifik , . . ıe oHe•lerin ı;ıürstıi k 1 
h b

. ~:::lllh~ıekat:nı Alma•ıları:ı \aS er er 
ar ı , öıılemeat\ muvı\ffak olamadık 1 A d 

Melhurıı, 23 (a:a~-Oırn.~p )arı muhıtkkıtktır. Dö~maD vru pa a 
batı Pa~ifık tel-lıgıne gor,. · · k b . çok kuv-B oraı1a ıı.östıılıkem yer 

ler ele geçirilmiş Almanlara 

zayiat Yerdi rilm i•tir. Şehrin 

,imaline rastlıyan k11ımda 
birkaç gön e••ehııe kadar 
teışehbtlR Alm•nların ~linde 

iken dtindenberi Sovyetlerin 

tıline ge9mi,tir. Alınanlar 

alıybine bır geliıtme olma· 

mııttır. 

Meralnin en büyük ihtlyaeıletmitler •e Ankar,ya l'önder• rt b b çakları hir geri 9ek1lır erı ıı 
olan U1e•in yakında •çılaeatılmitlerdi. mulıt6 ı o~ı. ". u t \vetler bırakmRktadır. Hanlar 
Ü•it edil kt di a·lb 1 J poo geruııHDI batırmış ır. 

.1• me e r. 1 
Hlll •on B. Ferit Karan Ankarada " J 1 0 

tel\i~ltırİ Suvyet ilerleyişini durdormllk 

Ottava, 23 (a.a)- Kana· 

dalı ukerlerden mörek kep 
-.ı ayet kongreain.de muhtelif temularıaclan buıuıi lisenin for· U Çllkll\r apoıı arı . l · . k Sov· 
kazalardan relen dilekler ara- malitealni teabit ermlt ve bükü- ne hı,mbalar lltmıştır. Buna u~ın ograşıyoılar. Fa at büyük bir kafile 

"ıtıda bilha11a vilayet merkeıl metten 1DÜıaharet vadini de al· oeplıe~indo ileri eyi• <levam yetler hedef., ulaşmak ıçın 
0
• an ~euiade bir liıe açılmuı mıt bulunarak tehrlmiae avdet hona aldırııt bile etmiyorlar. 

hır Jimanda::ı barek~t etmitti. 
Kafile luıiltereye varmı,tır. 

Bunlar aratıında ~5 bastaba
kıcı ılo yardımcı kadıular 

kafiJeıH l'8 ayrıca tauk, piya-

11 mubl edıyor . 
• Jer tutmaktadır. etmlttir. Almanlardan büyük sayıda 

s Kcılkütada hasar az 
11 

u vaziyet karfı11nda Parti B. Ferit temaaıodan elde 
: :yet idare heyeti de konrrede ettiti aetic.eyi bir rapor halinde Yeni Delbi, 23 (a a) -
t~r~:~an~~ di~elderl yerine ıe- llaıırlannş olup nı6teıebbiıler Kalldit"ya yapıho ilk 

d .. onaksavar birlikleri de .... ., 

malv.eme alınmıştır . 

Staliııgradda molıarebe 

topQU ateşine iubi11ar etmek· So•yetlerin 46 tiimeniııe 
~ar•• Almanlar 22 tümenle 
bu eepbeyi müdafaa ediyor-

. . ıçın erhal teıebbüıe heyetine vermi~tir. bu··ooıoonda :anşman 
girı,11ııtt1r .. ha va 

· Oı; renditimize ıöre mü ta bom balarıııdan tedi r. 
Ea ı uc"" lı.rı nrn · --=--~-------------:--.....---11•n evve ee de yaz.dıtı· tebbialer heyeti bu rapora göre "" ı -

•urrlı r 

lar. 
Bu halumdan knvvet iti· 

barile üstünlük Sovyetlerin-

IDIZ gibi Merain llaeri açmak bütün Jçel vilayeti 'e ıamil ol· pek az ba.;ar olmo, ur. Varlık Vergı·sı· 
ınakıadile bazı müteıebbiıler de nıa.k üzere bir lçel kültlr yayma 
faaliyette bulunmaktadırlar Aa- kuaumu teşkil edeceklerdir. M unihe 

dir. 

Orta don 
cephesinde 

Orta DC'n üzerindeki do

rum; Almanlar şiddetli barp 
ler 'feriyor. Henüz Sovyet 

taarr11zonu durdurmak i mka-
0101 bulaml\mışlardır. Sovyet 

kıtaları yeni maballuler ele 

ge9irmitlerdi r. 

Voronejin 10 kılometro 
yakınında Morowık.aya şeh
rini ele geçirmieler Nıhayet 
en mühim olarak Kamenska 
yayı ıabt etmiolerdir. Rostofa 
ı ~O kilometro uuklıRmda olan 
hu oehir bakikıte!l Rusların 
eline ıeçmiı ise Almanların 
Katkaayadaki aı~erlerini bes-. 
liyecek demiryolu kalmamış 

demektir. 
Fakat Sovyet tebli~inde 

1Rm1 geçeft burası oldu~uuu 

DAVET 

c~k ~ükimet tarahadan reanıc., Bu kurumun teşkili için k 
bır lıae açılına11 bugünkü daranı yakında Halkevinde bir toplanh apzlan Q lR 
kartıııada miitkül old•tundan yapılacak yayma kurumuou teş· Y . 

"t bb kil edecı:k zevat ıt:çilecek ve Londra 23 (a.a) - Munıbe mu eıe laler buııa lauıuıi iti 1 k 
liae halinde açıınata ka r yeni idare heyeti de hazırlana• pılan ev.elki akşamk a ına 
mişler we bu baaaataki ;•r -Yar• ra k bu ze•ata formaliteyi ta ~~rt motorlu uçalıılar ittirak et· 
teyl öğrennıek ve htllıı.~rlllatl· m•111la.-_,k ve okulu açmak için nıl tir. 4 1aat ıüren bu a~ın~ 
temaa etmelıı. üz.ere O t ~etle ıenlt ••!ihiyet yerileeektir.Top• İfl:rak "den pilotlardan bniıı 
Mücltirü Ferit Kura1a' t a. kal ~anhnın bugünlerde yapılaeağı dcmlttir ki: 
---------• memur u•it edilmektedir. · _ Manih• yaklatukea yan-

- P düm. Alev 

A n k rıaların f ılıtıtını 8' r d a r a d a ler arasında şehir yanıyor u. 

M 
Şehaln müdafaa tertibatı uyıfh 

l• ı ı-1 ki yafet kuvvetli projöktürler yok_ta 
Fakat IJ'ece avcıları derhal yuk: 

l ıelertk blJİ karşılachlar. Boğaf 

Serg•ıs• _ _...,___ • b••'adı . Çarpıtmada dört 1 Serbes firın ~ü9man uçatı dü4ürüldü. 

1 
Berlln 23 (a a) - 21·22 re· 

açı lyor ragv bet gördü aeıi Munihe yapılan han baskı 
. nd• askeri balomdan muvaf· 

Bir mütetebbi• tacir tar~ ~ık t elde edılmemittlr O. N. 
fından ••hrimizde karneıb ek· a 1!• lchtı habere rlre rece 

Ôğrenditinıiz.e ıöre Aakara 
da Halkevlerl umumi merlcez.l 
tarafından pek yakında bir lbilli 
kıyafet St' rılai acılaeaktar. Bu 
ıerııide memlelıı.etlmhin her ta.
rafındaki halkın geoit tarzı can 
lı tekilde ııösterileeektir. 

Menin •e cinrı ile lçelirı 
milli kıyafetlerinin de bu aergi 
de te4hir edeceği Öjrenllmittir. 
Bu mak1atla Halkıni tarafından 

•e~ ıatıtına b•tl•ndıtı •altı• B· nn• a d•rbal 
dur. Belediye tarafından verilen avcıları •e uçakaayarlar r 
izin ile ife tiatlayan tacir (600) faaliyet• 1eçmitlerdlr. 12 lawi ız. 
sr•mlık ekmeği 1erbeat olarak tayyareai dütirillmüttür. 8un· 
50 k•ruşa aatmaktadar. lann dördü, '.DO~orlu bomba 

Şehrimize her güa ·ylalerce aklanclır. Mürettebattan 80 
mltafir gelditl için banlar bu :~.i kaybetınitlerdir. Bu kayıp 
serbeat f~rından istifade etmek lar lnıillz bombalarından daha 
te ve yenıden karne çıkartma ta h l ti" dir Bu ıuretle 36 
lüıu• görmeden ekmeklerini • am• ye 1 

• d- " 
tedarik et•ektedirler. saatte dlş•anıı.. 37 uçağı u:u 

rill•üttür. Bual11r dörder •o or 

ludur. tçelin milli kıyafetleri baz.arlan- Tunu sta 
Her yıl olduğu gibi bu naalitadır. Bu hazırlık tama•la-

yılda Kll\bQmtızOn dostlarına DlD~& elb.iseler Ankara ya ıCSn-1 su·. k Q n Toprak kaymaaı 
ve Qy~lerine 1943 yıl bttşı derılecektır. 

1 
Balosu tertip edildi. Loudra 23 (a a) -Royterı 

81·12-942 Perşembe akşamı Çiçek Ofl81 yap• Tuııo~t~ fıillliyet devriye 
şereflendirmenizi dilerjz. d · 

tı,ma'"' ı'hmol etme- harelrellerine iııhiıar e ıyor 
Tüccar Kulubü .., Atıkerı dorumda bisaedilir 

idare heyeti • • 
A ______ .,.. ____ • ;)'ını~. . detifiklik elmamı9tır. 

B~eo, 2:J (a.a) - Toprak 
kaymaswJa 7 kişi toprak 
altm•Ja kalmı§t r. 15 metrelik 

yıAın altında kalan şahıslar 
dan kımse kurtu!mamııtır.: 

- - ----Tarihimizin kocayan devirleri harbin aman•ız., 
ıürek1i iıtıhaleleri milletimizin ikthadi 1efalet ve 
:zarur~tl rile doludur. Busrllnün harp dıtı b ı z, bii
tüoün üze, milli birlığımlz.e bağhyıı. . O halde 
nrhk vergiıi içimizden gelen bir tuR1anın 1eıidir 

------ Yazan; Ali Fırat---------

Memleketimiz.in her tarafın· her tedLirlnde iubetle hareket 
da varlı~ uroiai üz.P.rıoddıı.ı ça· ı ettiğine kanaat getirdiler. 
hımalar ni~ayete ermiştir. Hu-ı Milletin her derdini ve her 
kfımetlmlzin l~inde bulµndugu isteğini teferriiatiyle bilen hç
muJ fe•kelide zamanın ahnl 'ı rübeli büyük ~evlet ada~lerı~ı'! 
ve şartlannı nazari o~ara~ vatao J~b a.lacatı ~er tedbirde mutlı~ 
da,lann fl1at tereffuleri kartı bır Habet olacağından eıHeo 
aında çektiği iztırapları teakirı,' •üpbe edilemeıdi. Zaten 'farhlıı. 
muhtemel bir enfla1iyon dalga vergiıi tahııların tekrar bükü• 
lanmaaanı frenlemek~arz •e talep ~e.te vereceti normal verrlaln 
araıındaki muvazeneyi temin ıştırak .edteeğl amme blı.meti 
makudile tatblk ettiti varhk hısuaioın hu!Judunu •tmamıthr. 
yer.iıiain fayda ve neticeleri Hil<ümetimiıl" iHbetli ida. 

Gnden srüne tevezzub etmekte re ve $iyasetile harp dııı kalan 
:ir. K.a•nun meriyeh 2irditi ~llletimlsin bu . büyük nimette• 
aırala•da fena net celer tevlld ·•tifa<ie ederek ıktiıadi •arhtın• 
edeeetlnl uman bası bozguncu 1 da yüku~lmeler meydana getir. 

dlği •• yurtdaşla11mız.1n dört 
aenedenberl harbin kana boya. 
dıtı dünya cemiyetleri içeriıln• 
de bundan azade, aile ocakları 
dahiHnde iktisadt düz.enlerini 
takvlye ederek diğerlerinin a.lı
•İne uf ah temin ettikleri ıınu. 
hak kaktır. 

ruhlar, yartdaşlanmnın lD!"ur 
Ye ıerefle kartaladıkları ba mi· 

kellef lyeti ifa ettik lerioi gözle· 

rıle görerek ı,iek ve iradeleri 

harıciode blle oba hükumetin 

Halkevi 
müfettişi 

Halkevi müfett ş\erinden B. 
Kemal şehrimize gelmiştir. Mü· 
fettlş Halknioin çahıma faali• 
yeti hakkında alakadarlardan 
izahat al••thr. Mufettit busriln 
leıde oebrimb.den a7rılacaktır. 

Bu b6yü'k nimeti bak:tmek 
mllll varlığı, onun rtfah ve ıaa: 
detinl, •~ar meauliyetiei onıuz.. 
laranda tafıyaa hükumetin faa· 
liydıni kolayloşhrmak ve bu 
suretle İ) i rün nimiı in hl~ ııefi 
kefa.retiol iar•k ve kab11} etmek 
lazımdır. 

('3'>·1a ikiııcide) 
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Fransız 
- esirleri 

1 n Orman emvali aatış ilanı 

/çel Def terdarlı tından: İçel Orman ~evirge mü~ür lüğün~en: 
Mıkda::-ı Muhammen 

Kazası 

Mtmün 
Me•kii Jılikdarı HUDUDU Hacmi Bedelı 

Parit1, 28 (ll.a )- Alman· 

yadaki Fraosıs eıtirleriodeo 

bir kıı4mı gelmi,tir. Buul.u 

m Noel ylrtolarıaı ailele:-ile 

b berab.,r geçirmek üzere mem 

c 

Kö)fi 

I~irlir 

• 

Köy ö.ıö 10 dörıöru Şukırn yol garben KelogJarı MoKlafa Cıoııı M3. 03. Lira K. 
iken balen Ab:net Sonko kov.eyi yol kıhleıi Oam aaacı 1991 ooo 4 90 
Köıtıtb Mostıfa ikon halen Dorau tarJavı. 1 ·· içel vihlyet;11i11 Anamur kaz- sı d :ı h ı !iııde 

c 48 döniiın Şınkan ümmligölıüm tarlası şim den hudutları ~arlııameue y ~ zı · ı Pamuklu devlet or-
2 evlek Eşeli A!i tarhıu g •rbJo Rom in Bü~ttyin UiarnııdcıU 1997 uıelre küp dikili çanı : • ğ eı cl 011 

tıulato ceuuhetı t rik. 
· · ..... d' k" 1 · .ı kA' k d 'kd ik.i ay icerisiııde cıkörılıuc, k üzere 23-12 .~42 ta-g(ı leketlerine hareket 

" ctir. 

etmi..,ler- ~lersmrıı ıgır ır ve tıeuteş flY eruıue · ctlll ve ) u arı a mı ar ve 
1 

. d • .. b • ti k .. .. dd . k 
1 lwdutları yazıla iki kıta tarla ~a ı~-94~ tarihind(Jıı itibaı~n 15 oiiıı uıüd rı 11

,
11 eu

1
.1
1
l 1 areıı 011 ok uz 1guıı lmu ete Hpa 1 

ol . . . . ~ . . Lar usu ı e <ırllrmava ouu mu~ uı·. 
!. Düşürülen detle nıiilkı)elı haziuece satışa çıkarılruusula ve ılıalderı 8-l-~48 ıaı·ıhı. 2 _ Aruıı·ruJ 1 i' .. ı-~~ 4 3 l ı rilıirıe nıüsadif pa-

ııe rastiayao sa'ı günü ~aat 16 da Defterdarlık nıakanıında yapı 1 acağırn.lan zartesi günii ~a~t 15 <le \~ersiude onn: u lıin:.· sıu · 
talip 0Jaular11ı yüıde 7 ,5 teminat akç.ısıyla Defterdarlık makamına ıuü da )apıLı c~ktır. ~ Mihver uçakları 

h' J Londra 22 (a.a) - Faa rad· raca., tları ilan oluuur. ( l 50 l) 2 4-29 4 · 7 3 - beher gtlyri nw mu I metre k ii piin m ulıaııı 
----- - - --- ·-·--~---- ıııen bedeli 4~( kurus1ur. } yoıu. Mihver uçaklara Koıtantin 

~ cenup dotaıunda bücüm etmiş 
( İ 1 İ a 4 - Mu,·akkal leı;ıi11~tı 734 liradıl'. 

içel · Defterdarhğından: lerdir. Bb mihver uçıtı dü,I· 

rilmüttlr. 
Kazaıı K~yü Mevkil Mikdara 

l•viçrede hava 
tehliheai 

Mer•lo İtirdır itirdır viranı 
Dön6a 
30 

5 - Ştirllıanıe \e rnuka,ele projelerirı Auka
rada ormaıı unnıııı müdürlüğü ve içeJ ormaıı çe-

Huouou virge nıüdiirliiğüııde ve Auanıur ornıa11 bölge 
Şarlıan tarlLr, ıarben kaş şimalen tarik c•· ~.:efJiüiııde oörüJ~bilir. 

nuben Ali tarlaıı ~ c 
Sarkan kaş, ıarben d~re, ti•alen Köse Ali 6 - Teklif mt,klup(armm 11 1- 943 paz~ırlesi 

cenabea Göl Duran ve lıa tarlaaı guuu Saat )4 e kadiJI' kOJUIS~' OIJ reisliğiııc ' 'eril-
Tardağa• boj'au 35 

Zurib, 22 (a a) - Jün 
ba•a tehlikesi işareti varil
miıttir. Fairnt hiçbir tayyare 
6{eçmamiet r. 

" .. a Şarkan Moluı Ömer, ıarbtn çay, timalen mesi lazımdır. 
- Hacı 05man, Cenubeo tarik. 

15 

• • ~5 aeblmdeo 63 srbmi İtlrdır köyünden Ahmed karm ••ölü Emine 7 - isteklilcriu 'I itareı odH~l \e~ikc-.,ile lıe ı Ji 
nio kızbardetl Döııdü ile miltterek tarladakı ha- edileıı güu \ e saalta ilıtle kom İS~ onuııa mÜra· 
zineye alt 63 aehiml. 

caatla rı. (Lu 'esilo li>~ lfiler deıı i~teı ı nıez) Varhk lluzirıeye ait olup Iğdır köyüııde kailı ve yukarıda ıuikdar ve hududu (1454) 24-30-5- 10 

· • yazıll 4 parça tarlamn 111iilkiyeli Hazine tarafından 16-J 2 ~4 2 tarihiııdf>u ---------------verglSI Orman emvalı satıf ilanı itibareu oıı lıeş giiıı oıüdd.,tle satı~a çıkarılmış \'e ihale giiııü .J- 1-~ 4 3 ta .. 
-Birirıoid Hl ttrtan- 1 rilıiue rastlayau pazartesi güııü saat 16 <la <leflerdarlık makanuuda yapı. lçel Orman Çevirge Mü~ürlüğünoen ; 
Fevkalide zamaalar, buhraD ı~cağmdöfl ı~lıp olauiarıu nnıayyeıı giiude Defterdarlık aıakaoıına yilzde Miktara 

la devletler bir •illetin hayatın• d. b k . . .. hacmi 
da aıim ve fedakirlıtı rerekti- yt' ı uçu temırıat ak~·asıle nıuraeaeıtlaı·ı liizumu ilAu oluııur. M3. o3. Cinı!i Muhammerı bedel 

rir. ( 14 9 7) 1 7 ~ 2 4 • 3 O- 3 L ir a K 
Türk mlllctioia tarih;, her ·- ---- ----- 191 000 Çam ağacı 4 90 

uman bu devreler, ba fedalcir- İ 1 İ O ı - içel vila) etiuirı Aııaıuur k&zası dahiliııde 
lık ve fera~at ıafbalarını t••"" hudutları ~aı·tııcuııede ~· azılı y t llıce de,· h~t 
eder. Tarihimizin kocayan devir IQel Defterdariığından. ornıaıııudaıı 191 metre kiip dikili çaıu ağacı 9 
leri harbia ama1a1ız, ıünkll iı· Mahallesi Mevkii Cin•\ Meıahuı Kıymeti No. 11 ay İce f İSİllUC cıkarıJnm k Üzre 2-12 · 94 2 ltıri -
tlhaleler;, milletimizin çektiği Mahmadiye Ztytunlu bahçe yola iki odalı n . 24·75 M2. <00 lira 115 • • 
lktia.di ve içti•ai sefalet ve " • Araa 215-SO M2. 260 lira - hirı<leıı İlibareıı 16 giiıı müddetle açık arttırma~ a 
zaruretterile doladur. lkt1udil T~libi 1araf111dau sür·üleu bedel l~)ıkı had göl'ülnıediğhıden ihalesi kouulnıuş(hır. 
Yokluk dtnecek kadar aeç•İf . • 1 . .. .. 6 d D r d ı L k 2 - Arltıııua •,5-12 °42 taı·ı" l•ı'ııe ıı•u'"sa·•ı· r 
b d . 1 . - 1• d ı 4- l-943 ıarılıuıe rast ıya11 pazartesı guııu saat ı a e ter ar ıa ıua a- - -v • • u 

\l evır erıo iUÇ zaman arın a Cuma •rliııii saat 15 de ~lersirı Orıuaıı biuaıs11ıda 
Türk milleti, tarihini, alnthQ'ı IUllJda yaııılnıak Üzer·e Oll 0f"!Ş gün nıüddet)e (3Jjk ediJdiğİ iJ~ll OJUJIUf. t) 

fedalıirhk kanlariyJe y111atb. Cl 4 98) 17-2 4-30-3 yapıla(•akdır. · 
Her zaman harp ve her zaman 8 - behei gayri manıul ıııetre küpün mulrnrn-•• 1 A bedenen fedakirhk. a n nwn bedeli 490 kuruşdur. 

Tarihin bile kııkanarak 1 .. d ı .. d 4 - Mu va kat lemi11au 71 1 iradır. baktığı bugünün barblnd• bütün Tarsus Ma mtı ür üğun en: 
milletler birden mukadderattan Muhammen bedel 5 . Şartname ve muka\ele projeleri Arık.arada 
•• ba ölüm dirim atefiain içinr Sıra No . Mevkii MaballeMİ MikdıHI Ointıi Lira K. orman umum nıiidürlüğii ve ller in OJ'IU31l çevirge 
atmıt bulunuyorlar. ~ılletimlzlo t 13 • Ulaoı&mi oi. ~ebıtke:-im 4.6 M2. Ana 46 00 nıüdürlüğli \'e Aııanıu r bölge şefliğiı ı <le görülebilir 
rahat sreçirditi bu ıünleri uya- ıı• • • 230 • • 230 00 6 - isleklileriııin ticurel odası 't·sikasiJe hirlik-
nık bir dütüntiıle idrak etmeli, 115 A llüröo fabrikaeı oi ()ıaminor 95 ı » 95 00 
her an bu rünleri (berine vazife 116 c :t » 95 • ) 95 00 tle belli edileıı 11Ürı \'e ~aaua illcıle komis~·onuııa 
alan hükumetin blnıetlne kot· 117 BiJAI Ha be~ OİYarl Şebitkerim 230 ,. Magaza 400 00 IU\1 racaatları t lnı vesika kü' liil•1 r<leu isteıınıeı. 
mahclır. Fikir ve bayat ani ye 118 Kozlalrnl~ OİTIHl Oamioor 92 • Ana 92 00 7 - Satış <ıçık cH'lJI u ıa u·~ulile )3pılacn1'<lll". 
varbklarının kaynıştıtı bu mab 119 Kosapazarı > 500 1 » 300 00 (1474) 10-16- lS-24 
şude kuyvetli durmayı emreden 120 Eıl-,ba depoeo oi•arı ,, > 200 00 
bGkumete lstlyerek, inanarak 121 Kozlukole oivarı » 47 c • 47 00 
ima• etmeli. Hiç bir Türk 1ok- 122 » » 230 • » 200 ()() 

tur ki mücadele ieabettiti :ıa· 123 Akiiriiu tahrik \il civı.rı • 230 • Haııenio öçte iki ttıbmi 230 00 
man y.ılaız zafer demeıin, biç 124 Müftü hanı oi varı » 200 > Ar.~a 200 00 
bir Türk yoktur ki •leadele1e 125 Kcızlokoltt » 300 » Hane 600 00 

rirmemek ıçia kunet11 olmak Yukarıda '.:azılı nıilli enllllka ait ou ü~ Jıarça g~yri nıeukulüu nıülki-
ieabettiğint bilmeain. Bugünla • 

yeti eri satılmak üzere 1 O- 12 -9 4 2 ıaı·ilıiııdeıı itiLaı eu on t fŞ güu nıüddet-
le açık artırmaya kouuJnıu~tur. 

l' ukarıda yazılı gayrimeıık ulJeri alııuık isl.İ) eııleriu ihale güııii olau 
25- ı ~-942 tarilıiı.e te!ıiadiif edeıı ctnu, güııfı ~~H t oı.da ) üıd~ 7 ,5 Jley ak

bir kıı•ını medyun olduğumaz ~alaf"ile birlikle 'J 3J8US W aJnıüdÜI Iii~üı tJe il Ül« ~··lliJ ~atış lonıisyoııuııa, 

harp dıtı blı, bütünümüze, milli 

•ırlltimize bathyız. O halde 
•arhk verıiai içlaılzdea relen 

bir tutyanıa ıeaidir Varlıtımızı 

Deva Kaşeleri 
Baş, Diş, Nezle, Romatizma 

Ve Sotuk algınlığını derhal keıer. 

DEVA kaşelerini 
Her Eczaneds arayınız. 

Yatana ~eriyoruz, ne feref. 
dalın fazla nıah'cmat almak ve şarllı<ın esiııi göınıek isti)eııJeı·iıı lıer gün ---------------------

Satıhk bahçe \Jalmüdürlüjiüııe müracaat ~tıueleri iJ:lu olunur. (1480) 15-J 1-'l2-24 - Okuyucularımıza Müjdeleri% 

M6reiııde Sıiıfke caddeıı ihe Sathk Ev Yai haşıutlan itibıu.,u 

rinde M6h6 meıarlıQı keıeıeır. M.ersirıde mahmudiye ın · 
dı nki ölçCı rumi döııQm reoı ballesınde eski meıarl k cadde 
reııımıu fnhtAde aOıel bir ~inde 167 nıımro u sokak 25 j 
porttıkal bahçui B&lılık&ır. uumrolu Ev satlıktıı. 

lçerı11nde uı lroı un buh. Burası taş ~in ı alt üst 
. dor t oJa, salon , 19me suyu ' 

aıf'k ıçııı t 11, ulr u ar ura har elektrık tesis tı ve Lahçesı 
uL•l ı ç ı n oııa bır ııh111 uıdır. Tardır. 

lııelılıltnıı Sıı ı fh henıııd~ Almak iatiy. nlerin yoıuıt 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütaha ssısı Taha Toros'un 

Dr. Hasan Tahsin Soylu , Kıymetli yazılarını ·· Yeni Mersin., de bulacaksınız! 

1 1 Bu kere 88keı i biıu:etiııdt n ttı his uhıı 11 .ı: uli Şimdiye kadar on dOrt eser neşr eden gen~· v~ kıymetli 

vazifeıü bışrna döDmti~ oldoAnııdan mut.teıc 111 huta· hemşerimiz pek yakında yazılarını c YENİ MERSİN , e 

larını Ha1taııo caddesindeki erki ninde kaLnl H 
1 gOnderecektir. 
Jb-....oa=;;;a;=-o==o=.-.:;o;;;;;;;;ı.:=;o"""""-...=-o"""""' ........ ~=-= ~-=------~ teda1iye lıa.lamı,tır. 

Osman Mertr:re mOracaaıları. paz.nıı da Kömürcü Saraç Ab 

~u · 6) ~-s mede müracaatları. 2- S -..--------------------• 


