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'Bugün ba~ıı moharebesiııde Ai

manlar 10 İtalyanlar 5 lugiliz uçn

gı düşürmüşlerdir. 
1 19(2 ;fl Sayı\ Telefon o 82 4334 
---~-

An karadan 
Londra a 

selam 

ispartada 
\Bir toplantıda Türk 
H. kurumuna 25 bin 

lira bağışladılar 

hurumuz 
ismet • •• 

ınon 
•• 

Etimesuttaki Hava Kuru
mu müesseselerinde 

tetkiklerde bulundular 
Ankara, 17 (a.a.)- Reisioumburuınuz Milli ~ef 

lsmet lnönü bugün eaat 8,30 da Türk Hava Kura 
muııan Etime ottaki tesislerini şereflendirmişlerdir. 

Y olarında Korum başkanı Şükrü Koçak olduğu 
halde müesseseleri gözden geçirmişler ve fabrika di

rektörlerinden i rahat lmışlardır. 
Reisioomhuromnz l!aat 11 de Etimesuttım ayrıl

mışlardır. 

İıparta 17 (a.a) - Vali ye 
~mebuslarımız, esnaf cemiyetleri 
l mümessilleri ve köy muhtarları 
nın lştirlki>·le büyük bir toplan 
h yapılmış ve T. H. Kurumana 
yardımcı aıa yazma işine hız. 
verilmiştir. 

Bu toplnntıda Hava Kuru
mana 25 bin liralık bağışta bu
lunalmuştur, Yardımcı aza sayı 
sı artmaktadır. 

8. M. Bozdoğan 
Maraf Mebuıa Sayın Bay 

Mansur Boz.dotan ıehrimiıe gel 
mlştir. 

"Hoş geldiniın derb.. 

Parti Kongreleri 

Ocak ve nahiye kongreleri 
köylerde d ta ınamlandı 

Ank"ra, 17 (Y.:M.)- '\ 
Ankara nızın ~ev.~et me~

kezi olaşnııurı yıldonumu ınu
ua~ebetıle IıJndra Belediye 
reiRiu<leıı göııd 'rıleu mesaja 

A 11 k:uR V ıı li vo Beledi~ e 

roüıi Nevv.at lArıdogaıı otıvap 

çermiş ve teşekkür etmiştir. 

Asil 
muallim 

--
Stadyomdan Reportajla 

Fenerin eton 
kafes· e g l . .. 

Çinli Kemal Tinli olmu - ltoparlôı ün 
ne~lesi var .. Muharrem ağabey auauz

lukton ıJ/ecek - Cihat alede upuzun 
neden yatıyor?. 

İkinoi ms9 bayramın ikin-
1 
hariçtekiler Sevin9 doln 

ci güntl Yer in ldm n Yar- 1 çılgınca haykırııdaı la yüzler
do takımile yapıldı. D&ha ce beyaz kasketi havaya öyle 

tayini · dogruso, biz hop bn ma9ı atıyorlar ki.. Ytizleroe bey Az 

. . hekJiyoraz. Deniz Hıup okula ks~ket değil, havada uçan 
Anka~h, 17 (Yo~ı M~rsııı) sabaylarıudan H. Sal&hiddiıı yüzlerce beyaz Martidir 
Mssrıf Vekaletı yukı!ek D . yun idaresinde Yurt- s&uki 

l b l ewırao · 
tahsil mezun~. olup ı;taıı ; : laların akrnilo hllşiayau bu Birinci devrenin ıonlarına 
da yardımcı o~retmeu bn n . ks" bin kişiııirı seyret- dojtro Mersiu takımıııdırn çı·n-

l ·ı il' lıuak ma9ı " oaıı nra "8ı m~a un. 0 
• . tigini tesbitodewediın. Fakat, li Kemalin fevkalfide güzel 

Aııadolnda tayın edılooegıuı tabir oaizse, igrıe atsan yere çıkı mı anatuıak mümkün 

biJdirıni~tir düşmez. 'rop karşılıkh a~ı~-ı mü '? Bizim Çinli bnr&da 

ları 
tarla knledeu kaleye gıdıp «Tinli Kemah olma~ Bi• 
gelirken. daha beşinci daki- o?u Adanadn. cÇioli Kemal» 

Uhtell
•f maddeler knda Fener kalesine ueııahı dıye çngırırdı~. Hu .g~n9 r· 

. , Qekileu sıkı şüt kale· kadaş da beııım gıbı artık 

b l o.u)or. u . . 

ar ha 

için ne kadav ka u nin tistdiregiuirı içine degerek ı.uereıno yeQr~f\şı?1'şK. Boııdan 
71.6 k k k k . . . den ı9eri yere soura rıe lll ı emal ne 

lY,1.eT ez aza ongresi ayın 25 inde olaca Töen«te~!~1ı!,~ ta•ahnda• :::;.::gıeı~~ .. yn fırlıyor. 1;_önh Keın•l... Gayri Moı•ioli 

1 
d·ı cGoll» sesleri etrafı sarsıyor· Keoı"l var . Mersinli Kemal 

O B P O k 
. .. ithalat CŞJnll için tanzim e 1 eo 

• · . aa kongr6lerı Bn arada geçen yıl kasa 1 dolayı yapılmaJığıııı gmıteren 1 • t 1. likadarlara ., .. d .. de1til. Anıu çok geçm· Fener ,}efaneıını iki çahnıla 
. . . . . . kir had erı ce ve 1 a on .. " 

sona ~rmı~tır. Vılayet ıdare kongresindeki dileklerin yapı bir kıtap halinde toplamıştır. dağıtılmıştır. !3u cetvele göre en dfHl Fenerliler ilk golü kay- sı~ırıp geçerek beton tabir 
heyetına gelen haberlere göre lıp yapıl d ,. d .. d Bu" kitapta MerRin Merkez fazla kir haddi verilen ithalat dederek topu orta ÇİEgi üze- edılon Fener müdaf asını yar 

1 
ma ıwsı a e.oz en d'l · dar 

bütün 9el kazalarınd ki kGy .. 
1 

kf G ) k kazasından yap1lım dilekler- maddesi, tazyik e 1 rn1t ga ' rina getiriyorlar. dıkttm sonra Oihatls karşı 
lerd1' kongr ler tamamlan- ~eçırı ece ır. eçen yı za de mevcut oldugnndn.ıı bun- bbbi ccz.a ve iliçlardır. Fener gol 91lrardığı za- karşıya gelişini amau gözoen 

mlıttı r N•hı'ye k l . d kougresindeki dilekler Anka- l d .. d ge"·ırı' lerek Pencere camrna Jüzde otuz 1 l k O .,. · .. ongre erı e ar a. goz en :w- 8 1 k ya,,. man Deniz oka o ta e- açırmayıo... iba.dı titreme· 

b 
.. l a p . . kir haddi konmu,tur. a 1 

l!i 
oguu erde ıona ermek iizre- ra 8 rtı genel mdrkezine kongrede bildirileoektır. h . mumlar ispirto, bolerini giirmeliydiniz. Ama ler tuttu. Fakat Hafile, kendi 
· .. d · p . . ları, er nevı •" " dır. gon erilmışti. arti genel sek Ge9eu yılkı dılek~er ara- porselen mamulat, küçuk ve ~t~ tribünlerde veya sabanın etrs topu tutamı~acak., işte: Gol! 

ersin merkesinde de reterligi bu dilekleri ta bettir sınds Ziraat V ekaletrndeu ve yük şişeler, kundura boyası kir tında kümelenmiş olanları cG I» nidtiları dalga dalga 
ooak •e nahiye kongreleri mi' 'Te hangi dileklerin ya- diger Vek8letlerdeıı çok mü- hal edenlere .y~zde otur. beş degil. BunlM, kapalı tribihı- yayılıp dagılırken, Cihat ka-

sona ermiş olup oahiy ler pıldı~ını hangilerinin neden Mm mevzular vardı . haddi verllmıştır. kırk kir deki ıoc~larında maçı sel'i'İZoe lenin içinde upuza n yatıyor. 
l ltbalitta yüzde 

kongre erinde kaza kougreıi- ·ı rııaddeler peynir ve yo· takip ediyorlar ... Benim balıs Top ımııtrede. (Sonu var) 
sini to11kil edecek murahb"B· M V verı en f k takım ı t 'b·· l · y v •• e . . B g da y ğurt mayalar~dır. Mut n " de ettiklerim kapaıı rı 110 er111 usu/ Ayhan 
lar da se9Umi~tir. rsı n 1 n larına ve madeni cşyayn y~ı.d ------

Morsin Merkezine ballı elli, motör ve makinelere yu~.e Viran Şehirden M kt l 
köylerde de köy ve nahiye • ht• elli beş, radyc lor yüzde 

2~~dd~ e up ar 
kongruleri bıtmi,ıir. Nahiye- 1 ıy&CI laya yüzde dokıan kar -4-
lerdeıı de murahhaslar seçil- ayrılK~r t~~ddi yüksek olan dl~ B. Fikri Mutlu'ya 

mişt ir. Belediyemı·z t~raf 1 ndan m • ğer itbal~t ~ş~::::nve e::~!:a. Belediye ısledçikmioyio ~ona elrl- • duğu gibi sık sık şehre geleme· 
Ogrendigimize göre vil&- ~ malzemesı, .e e kardır. dijinl haber 8 ' • enı mec • yiz. Gelsek bile çok duramıya-

Sayı 
435ü 

tMkip 
diğe 

t cari 

lr ge
cümle 
§leme 
incir 

tpera
ııiştir. 

•fi kan 
i be
~ ne
lllere 

Ve
ıdile · 
ebli~ 

-

bir· 
eler 

etu. 

r tir. 

tya
tegi 
tro .. 

mı-

ya 

hR• 

-

ib 

ft ' 
ıik 

p 'd h · h ıı· tuar nletlerıne verilen siniz kutlu ve mutlu olsun. cağız H' ı 
yet 'rti l are eyetı merkez 1 nde t • d· ı c~k il Ulaal edenlere ', ıç o mazaa burada geçi· 
kata hongre inin gününü teM· em 1 n e 1 e 'W' Hu cins" ma ;r~akkı verilmiştir. Umarız ki gü:r:el Merslnlmbı r~c.cğımlı. kısa Rünlcr zarfında 

yllzde yuı. ki itb li de itha- yeni seneler içinde dah• ı.ıyade bızı belediyemiz kollnın .. Onlara l Ç 
bit otmiş ve alikadarlara da 8 1 d" M ·f tura a n 1 k d 
teblilt etmiıttir. Buna göre ·e e ıye Re"ısı"mı"z Orta Ana"aluya gı"~ı·yor a~ı a 20·25, toptancı yüz· inkişaf eder. Süslenir, iyi eser ne .• ili' doa edeceğiz bir bil-

e v U U ılitçı yuzde d . y6ıde 15 )erle bezenir, yollan yapılır. senıı.. 
ayın 20 inoi günü Merıııin de yedi, per.ake~,:~~j'e verilen Cadd }erinin ağaçları sıklaştın- Kış deyince bir ey daba 

k .. kaaa ı'dare heyetı' Şehrimiz bu"da lb · " ı h k tf 1 bele- kir edeecktır. b nklıma idi B mer eLI " ıı: 1 tayacıDı Bu guze are e Y e _ d doksan kar haddi es u· hr, hayat pahahhğmın azaltıl- . ge · llmem söylesem 

P t
. b' d t l kt mahallinde tetkik maksad'ıyle t el yaz e l . b l mı? ıa. ar ı ınasm a op naca ır diyemiz buğdayı mutavaısı • 

1 
uştur Singapur Japon ara mnsı çarelerı u unur, sıhhat · •ı • 

belediye reis vekil" 1 8 y f unm · k "th r l I Ge 1 • Kaza idare heyetinin bir Kılın ·ı b 1111 z · uaa lcrden almayacak doğrudan doğ eçtikten sonra iti.ti 1 a 
1 işlerine de temiz iğe göııtcrilen ce erı znmııo zaman ka• \'a 

ç 1 e elediye meclisi aza- gesasen güçle•midir. itinn gibi dikkat edilir. ranU'kt. n kalıyoruz. 
Y ıllık prog:-r,mı okunduktan .ından Mu t f A ruy• -6ıtahsillerden almak su· "" "" B ek 1 a lanyanın bug6n ... - Str.in her türlü arzularınızın ı2e ışık veren a•· dede bu 
oura muhtelif köy, ocak •e kü ekıpreıle Orta Anadoluya retiyle ucuza aıaletıaiş olacaklar ı h yapılmasını biz köylulcr buradan lutlu gecelerde nı.ıro~u bı' .. den. :ri 

h. 1 d 1 d'l kl a-ldeceklerini mı.mnaniyetle ha- f 1 kl ve muvaffa· ıkinci cep fJ ne aklı ... hı 
D ıye er en ge en ı er ber aldık, "' dı•. yl yolcu u ar k? eaodıan dilerken bizim de unu. yor. lı i 
okunarak daha yüksek ma- ------ kıyetler dileriz. ~aman açı{aca • tulmnmamızı özlüyoruz n göz- Bizi zuimetlerden kurtara• ...de 
kama bildirilmesi ioap eden· St- -- - Ne.,york 17 (e.a.)- Va- lüyoruı. cak petrol muhtaç oluyoraz. 
l6r ayrılacak ve mahallen a ı ı· n g ra d da Ainuton ay~nıuda ek.ıı_eriye.t Bizim de şehir belediyeıin- Allah razı olsun.. Belediye- lr, 
.. apılnıası icap edeoler °"r- ... ,., l d den ufak tefek beklediklcrim!z mh:, köylülerimizi gazını. bırak. Y• 
J grubu lideri Bartley soy 0 ı- var. mıyor, bırakmıyor aına G" y· 

hal yaptırılao ktır. M h b k gi bir notokt ikiı.oi oe~beye Getirdiğimiz mell:.ra 3ntnbi· den güne artan ihtiyac;da ~:: a-

u are eler Ço temfuı ederek denuştir lo: lecek ~n iyi bir yer. mamen karşılıyamıyoruz. 
11.6 b l -lkino.i. oeııb~niu kurul- N LVJ. e us arımız Hayvanlımmızı barındıracak . e olur .. Yeni heyetimiz bu •dd maıu Zl\Dl&nını askeri şefJor osri bir ııbır.. lstlhkakımızı da biraz t 

Dün Silifkeye -~ l et lendi hildirocJk •• bunu Miotor Ucuzca 11ğınıp gecelerimizi bld _güldü, • • ., ırsa •• • ·ı Y Rusyelte tıöyledikten sonra geçirebilecek temiz. bir otel. işte arkadaş .. Yerıi belediye 
gıttı er M k 17 ( f l ı· kinci cepho açılarak düşmaıı Bizi madr hazlardan kurt"· helyctimlzden bugünkü iıteklerl-

oı ~va a.a) - Sovyet 1 şi bim yesin de yüz.den a:ı • I kt ~ m ı.., 

S
•,.icileri ile temasta bulua· resmi teblığl: Stallngradın şimal tank ile taarru% etmişler n iki )ıflzjmern u~r tı nen lT. rncık gösterişııiz , nlayışı>iı. bir O ~ k ı raya seçilenler bizd'cn da· 

mak üzere yiliyetimize relmlt batmnda eDdüstrl mıotaknsındn pıyadc tümeni buııluı takip et- es 17 ( ) Sovyet tcş l ~t.. ha ıyi düşünürler Belki benim 
bulunan aıebuslarunızdao B. Re- şiddetli muharebeler devam et- mlştlr. Düşman ağır ka)ıblar Moskob•l.a 1 ~.at ~~· Sta• Dara farklanndan teraı.i hatırlayamadığını •ksı"k 

B 
E ı in k mektedir b bl · ı ı meye mu· resmi te ığ ne e e · l d 

1 
d' . . ... ve ge-fik Karaltan, • m n an ar, . pa asına raz ı ere . . radda iddetli çarpışmalar oyun arın an zarar görmememi- ıklcrıır.;ııl de bulurlar. Onlarıda 

o. Muhtar Berker, B. Ahmet Tay,.are filoları saatlerce vaffak olmuştur. 45 tarık tabrıp lıng dl ş 8 . d" an alayı ze hizmet edecek bir kontrol yaparlaı. 
Ovacık •••elki aln Tarausa git- cepheyi ve cephe gerilerini bom edilmiş veya yakılmıştır 1,5~0 ~tvam e.1 Y.

0 rİ ır u•m Eh d h l t ' l' B" ' 
mitler ft halkın dileklerini ter balamışlnrdır. Cephenin bir ba· Alman öldürülmüştür. ımba edı mlı~t. r .. d 2"0 d" . d'l'k .. ba al ne k~fı.yedım. ize Bugünlük bu kadar dostum. • 

k k·ı . . K 
1 

b 1 ç Bir bir ı"'ımız e u uşman şım ı ı un ar a ı esem de Havalar açar volcul f l 1 
bit ettikten ııonra ••hrimize çu ı onıdre aenışliğuıe ve 3 ıta arımız Iraz ger ye e· . li • • • • • • ı ı ar az. • aşu 

el . l kilometre derinliğine binlere" kllmitlir. Almanlar ilerle111ek ukerı 5 tank tahrıp edılmıştır. olabilır. Az olır.unda temız olsun H yıne sana yczarım. Hoşça kal 
ıı m5~;::·~ebuto)ar1mız dün de bombalar atılmıştır. için azinıi gııyret sarfetmckte- Merkez keaimincic karşılıklı top derler •. ne doğru söı... ve ınğ ol. • 
.iilii ve JafıllCUı>a 

2
itaaifler4lr - Alaıa11lar tlddetli topçu at.- dirler. ça faaliyeti olllluftur. Kıt ıeldi, çath.. Y Hlll ol• Dal.ğıner 
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18 - 1 inci Teşrin - 1942 Pazar 

Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş 

---·- -
YAZAN: 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

1 
savaşı "ilk mücadelede Menin 

Ye havaliai fedai müfre h t l ıclcri U m o m grub _________ a_~zr~a~a __ rı __ k-um-•n~d•-n•·-·----·• 

Ben (Mağara) ya gehr gelmez; ilk iş olarak Silıfke ile Ma
ğaranın muvasalasını kesip Mağaradan Silifkeye herhangi bir 
şahsın gitmesine müsaade edilmemek Ozer0 (Mağara - Silifke-. 
yolunu nObetçiler vasıtasile tahtı temine almıştım. ÇnnkO: 

(Mağara) bir çok gayri Türk ve teşkilatımıza dahli olamıya. 
cak ahali ile meskOn idi. Bu itibarla lmvvetimin ve techizatıının 
neden ibaret olduğunu bilvasıta mllstevlilere ve düşmanlarımıza 
haber vermek gibi vukubulacak bir mahzurun da göz önünde 
tutulması lAzmıd ı. 

lcabeden tedabirle bu cihet <le temin edilmiş ve esasen en 
hncera köşelere kadar teşkiliillınıdmlmış bı.Hunan m!ldafaai hu
kuk cemiyetleri ile (milli hukuk ve müdafaanın yüksek mana ve 
şllnıuJOnO öğrenmiş ve vatansızların herhangi bir teşvik ve it
hamlarına. boyun eğmiyen) vatanperverler de iğfal edllemiyecek 
bir hale gelmişti. 

Artık tavazzuh etmökte olan bu katt vaziyetlerimiz karşısın
da Sılifkede bulunan bu yOksek salnhiyetli zat hucalaınağa haş. 
lıyor ve kölesi bulunduğu lstttnbul hOkOmetile mnbnylne olan 
sadakalının icabını yapamıyordu. 

Müdafaa hukuk cemiyetlerinden aldığım mektuplarda bu 
şahsın açık müdtthaleliii bildirilerek Mersinin yediyOz senelik 
mevcudiyetini yıkmak isleyen bir düşmanın işgal ve tehakkümO 
ne girerken bu zatın da onlartt inkişaf imkanları ihzttriyle meş
gul bulunduğundan ve yol göstermek için muhtelif zaman ve 
mekanlarda dOşmanlarla vaki temas ve teşebbüslerinden bahse
diliyordu. Bu cüml~den olarak işgal baş kumandanı General 
Bremoıı ile olan muhaberatı da karakterinin katt bir lfttdesi ola-
rak tebarnz ettiriliyordu. -SONU VAR-

i 1 a n 
içel Va~ıflar mü~ürlüöün~en: 
idaremizde avda maktu 20 lira iicretli ve 

~· 

yapılacak tahsilattan nevine göre a~ rıca yiizde 
dört ve yüzde bir buçuk aidatlı bir tahsildarlık 

açıktır. isteklil riıı lıer güu rniiracaatlart. < 131 7) 

16-19 

i 1 1 n 
Mersin inhisa ~ıaı- Miidürlü-

ğünden: 

YHNI ERSiN s ffQ ; 2 

Orman emvalı satıı ilanı Ormon em11ali •atıf ilanı 

içel Orman ~evirge müdürlOğün~en içel Orman ~evirge mü~ürlüğün~en 
M.tkdarı Muhammen 

Mikdarı Mabammeo Hacmi Bedeli 
Hacmi Bedeli Oinei .M3. DS· Lira K. 

Cıoııl M8. D3. Lira K. Çam ağacı 191 000 '- 90 

Oam aaaoı 950 uoo 4 9o 1 .. lçel vilayetinin Anauıur kazası dahilinde 
ı- İçel viJAyetinin Anamur kazası dahilinde hudut • ~ d , 1 y 11" d l 

tarı şlrtnamede yazılı Kara6{0l devlet ormanııu.ian 950 hudutları şartuaıne e yazı ı e ıce ev et orıııa-
metre küp dikili çam ağacı 12 ay içeıisiode çıkartlmak üze nıudau 191 metre küp dikili çam ağacı 9 ay 
re 8-10-942 taribi:ıden itibaren 18 gün müddetle açık içerisinde cıkarılmak. üzere 8-10-942 tarihinden 
artırmaya konulmıııtul'. · ·b 10• - ··d.;J ı k k 1 

2 - Artırma 26 · J0-94:2 tarihıne müsadif pazartesi ıtı aren guu nıu uel e açı aı·Uıtmaya oııu -
günü aat 15 de M'"'rsin orman binasmda yapılacaktır. nnıştur. 

3 - Reher gayri mımul metre küpünün muhammen ~ _ Arttırnıa 19-10-942 tarihine nıüsadif 
bedeli 490 kuruştur. . . Pazartesi günü saat 11 d~ ~lersin orman lıina-

4 - Muvakkat temmat 350 hradır 
5 - Şntname ve mukavele projeleri Ankarada orman sında yapıJaclklır.. .. .. 

umnml müdiirlü~ü ve Mersinde orman çe•ırie müdürlORü 3- Beher gayrı ınanıul metre kupun ınuham-
ve Anarnurda ~rm~n bölge şefliğinde ~ör~lebili.r.. . men bedeli 490 kuruştur. 

6 - lsteklılerm Tıcaret Odası veııka8ıle barlıkte belh k · 7 ı· d 
edılen "ün ve saatte ihale komiıyonuna müracaatları. (Bu 4 .. Muvak at tenunat 1 ıra .u. . 
veıika köylülerden istenmez) 5 - Şartııauıe ve nıukavele projelerı Ankara-

7 - Satıı açık artırma uıulHe yapılacaktır. da orman uınum müdü l'lüğü ve Mersinde or-
(1297) 9-16-19-25 ıuan çevirge müdürlüğü, Anaınurde ornutn bölge 
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içel Def terdarhğm~an: 
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Mikdan 
Metre 2. 

968 M. 20 S. 
600 M. 4:0 
567 K. 
684 M. 60 
462 M 50 
491 • 
485 » 80 
4:79 » 4:0 
862 • 90 
531 • 71 
511 > 78 
511 • 78 
539 > 68 
657 > 60 
656 • 60 
299 > 46 
299 • 70 
4:32 > 82 
493 • 

75 > 30 
25 > 80 
28 • 37 
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Kıymeti 
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'80 
363 
582 
512 
512 
54:0 
6ö8 
657 
300 
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4:83 
494: 

76 
26 
29 
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şefliğinde görülebilir. 
6 isteklilerin TicarP.t odası Yesikasile bir .. 

likte belli edilen güu ve saatte ihale koıuisyo
nuna nıiiracaatları (bu vesika köylülerdeıı isten. 
tenınez.) 

7 - Satış açıl: arttırma usuliyle pılacaktır. 
(1298) 9-11-14-18 

i LAN 
T.C. Ziraat Bankası Mersin 

Şubesinden: 
450 - 500 ton zahire 'faşucuudau deniz yo

lile ve ınotörle Mersine nakli işi pazarlıkla ihale 
edileceğinden taliplerin 19-10-942 pazarıesi gü
nü sabahleyin saat 9 da Mersin şuhen1ize nıü-

1 racaatları. (1326) 1-2 

Doktor Refik Kuntoı 

31 çiukolu ve 213 çiukosuz bo~ saudıklar 10- l0-942 tarihinde satılacağı ilin edilen 
Menin: Yoğurt Pa.zarrndaki mnayenebaneainde her 

gön öğleden sonra b&Rtalarını kabul eder. 

açık artırma~ a konulmuştur. yukarıda yazılı arsaların ihale günü ve saatı yan 
Taliplerin iuhisarlar miitliirlii:!iiue wiiracaat- : hş ilAn edilmiş olduğu1ıdan konıisydnca on gün ._ _____________ _ 

la arlnarnesiui görmeleri "e ihale giiııü olan 1 terudil edilerek ihale günü 26-10-942 tarihine 
2- ı l ··9 4 ~ ı>azarıesi gürıii saat l 4 de buluıuuala · tesadüf eden pazartesi günü saat 16 da lçel 
rı ''e müza) ede başlamadan bir saat evvel lemi- Defterdarhğı makanıında yapılacağıildan talip 
uatı mn vakkatası olan 14 liramıı makbuz nıuka olanların yüzde 7 ,5 tenıinat akçasile Defterdarlı .. 
bilinde müdüriyet veznesine yatırmaları ilan ğa ınüracaatları ilan olunur. [1316) 
olunur. <1328) 18·23 -27-1 16-18-22-25 

i 1 a n Zayi etmek ~arnaleri 
A M 1 ·· d ·· ) ·· ğ •• d Merısinden aldılım 25333 

Memleket Hastanesi dahiliye mütahassısı 

D.r. Hasan Tahsin Soylu 
Ba kere askeri hi•metinden terhis olunarak aaU 

vazifesi başına dönmö~ oldogondsn muhterem haıııta· 

)arını Ha11tane oaddesindeki e ki evinde kabul ve 
teda-.iye ba,ıamıttır. 

nam ur a mu ıır u un en. 25334, 2533s, aıs11, 21192, 
Tahmin edilen Ciaıl Miktan Mevkii HUDUDU numaralı ekmek karnelerini ~·11=""-=-==~.e:=== 

kıymet T l 20M2. HJ.8 Kilise U .. SlÜ ., k H 8 d . 1 d .... . . zayi ettim. Yenilerini alaca-
! 1 O 00 ar a ~ar ·an acı e rı ıen egı, şuna- ~ımdan eskilerinin hükmü yok 

len, garbeu ve ceııuben hendek. tur. 
lhsarıiye maliallesinden 

Şarkan Çavuş pınarı deresi, gar- (1326) Halil Demirkan 
beu sığır tarağı ve yol, )malen Kİi'- -----------
yakove Hacı Basan, cenubeu Rum Satılık ev 

150 00 arkası 275 70 
" " 

DIŞ TABiBi 

Celal Gönençtürk 
Muayenehanesini Hastahane caddesinde 

116 nunıaralı sokaktaki 3 ııunıarah eve nak
( 1819) ı-3 

kil isesi ve koca hendek Camiıarif mahallesinde 
Şarkan çavuş pınarı deresi ve ara 67 incti l soktkakta 77 numaralı ~----------ıİlıııiılı ___ _.._ ... ~ 

ev aa ı ı ır. • • 
bacı Nikola, garbeıt sığır tarağı ve Almatı: iıliyenlerin bel - Ademi iktidar ve Belgevıeklilıne 

ıoo oo 9 ı 9o ,, " " 

yol şiınaleu Kiryako ceuuben ara .. d.ive Halında k.a'Sap B. Z~ke-; KARŞI 
·b ' N.k l rıya Menemencıogluoa mura-
acı 1 O a. caatları. S-15 1 

:arkan arabacı Nikola tarlası, şinıa (IJıiı) f QRTQB N 
leıı n uuı kahyası .kiryako, garben 

45 95 Kilise üstü 
" 

) ol, cenuheıı Qunı kahyasından nıet-
ru k tarla. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 
S. ye l. Mua•enet VekAletinin ruhflltıru haizdir. 

Bir cins ve talıuıin edlleıı kı)ıııeti yukal'ıda yazıla Uunılardan ınetruk 4ı 
parça tHrla 8-10-94 2 tal'İhindeu 28- ı 0-~4 2 tarihiııe kadar 20 gün n1üd
delle satışa çıkarılmı')tır. Talip olaularıu ihale günü olan 28-10 .. 942 Çar
şanıba giinii saat ı o da .~ ııamu r malnıüdürlüğünde nıüıeşekkil ihale ko-

Çocuk &,irgeme Kurumu 
sineması itlisalindtki mua· 
yenehanesinde hastalarını 

eskisi aibi kabule baılamıı-
br. · 

ıui )Ouuua ıuüracaalları iJAu olunur. {1327) ı8·.2l ... 24-2J -----------· 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eıkl Sellalk Baakaın 

(1167) Poıta Kut11ıu 105 
) 

Y eJ>i Merlin Matbauında. .BaaılD>ıltır 


