
G"'Ö'"N:OEL:CK. SİY ASİ :S:.ABER. FİKIR. GAZETESI 

MoMkdva, 8 (ıA , ll.) - Ahnaular 

Vı,lg"r" kadRr .-ri~tiklf'ıt Ro r" lflk

rar geriye atılmıştı:-. Rnillar dii~· 
man müdaflllllarıııı lıırmR~a devam 

ediyorlar. Kıtalarırnız Voronejde 

meRkllıı bir yeri almışlardır. 

Sa.'nbf Te tHnam ı:ı.ıriyat 

\ıUJdOrtl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yerı 

Luma 
9 

f\f'I lı>tırtll 

1su2 

Sayısı 5 k'llıuş Yılı 1 
Telefon No. 8N 15 

----------------------! 
~----------------------------------~~~:::::::::::;~-------------------------------------~ 
Akşaı Kız Parti Kongreleri Stalingradda ' 

Durum .,_... """''*. _.......~a... 

Sanat Okulu 
iyi 

B&Jlk bir ıevinçle öğ~endi· uıulünde yedik. oturduk. giyin- -~---
ğim ze göre güzel Mer-inlmiz 1 dik batta çalı,tık. fakat bugün Londra, 18 (a a.)-8 gün 

~-~------------------------------ Yazan: A.B.C. 
Bu ay sonuna kadar 

bitmiş olacak 
nihayet Aktam kız aanat okulu ev dışındaki hayatımız kimilen evveline l!Öro dorum t!aba 

118 
t.naşmaktadu. detişti~i için ev hayatamuı da iyidir. Ssuayi hölgeıiu., ka- Parti uiumnamel4ine gcire tekim geçeıı yılld kuıt k«•ıııc- . Mtırııııı ınotkez kan kougrl• 
Bu veıılle ile bu okulların buna uydurmağa ve inkılapları· Jar ~İren Alruaıılar hareket her yıl yapılmakta olan Pıu· relerlndtıkı dılekler ' 6 ynpılaıı tıi de "Yllı 25 ırıde tamamla 

gayuiai ve şimdiye kadar açı- mızla paralel olarak hayat ya- edememekledirler. 'fimnç•.m- ti ocak, ıııthiye ve kaz" kong işlori götıltııerı dilek kıtııln ırnoal<tır 
lan okulların memleket hayatına şatmağa mecburuz. konun faaliyetinden dtı yeni b ı haRlırılRrak kto~l\l!\ra cia~ttıl- K .. z .. koııur .. 1 .. 111

_ 1" E h relerinin yapılmHına aş au- ... .. ,.. ,., ., l'Uu 

Yaptık• te1irleri etüd etmek çok v aricindeki inlnlibı ya• haber y•>•·tıır. Geleıı haberler ıatır 
f V k l · ı k k "' d11tını .. -v .. Jo .. ya"mıatım lll v • .vet koııgrel"rı· ı·~ııı ·1 .. 1 .. gof 

•eriııde olur. Maari e i etınin paa nası er e iıe ev içindeki R 1 t . . b" "' .... "" " • v • " Y ·,., .., 
z • • •1 us ara ceaart verıcı ma ı- B k t t uarıi kon •re ı kt· L' l yıllarca evvel tea11 ettıil bu ı eri hayatı yaşatacak, canlandı- .. . Parti Mersin k~za merke- a ı ap a .c .. • ı.eçı eco ır. .nırıl\stırı bu yı 

Okulların a11I aayeal memleket raeak ve yarınki Türk neslinı" yette oldoğnnn goster>yor. b··ı·· )erindeki dileklerin alAkadar vilayet koııureıi de toplıuıaca • •inde eimdiye kadar o un "' 
kadınlığına bizmet etmektir. Bu •arblı kafası ile yetittirecek Loııtlra, 8 (a a) - Nov- mahalle ocaklarının ve nabi- oldu•u maksmlardaıı gelt1n l~ıııs göro kazp.\ardaıı g~lectk 
0 Lullarda tahsillerini ikmal ede- evin kadınıdır. f•te akfam Lı• rosisk mıntıkasında Boa kov 1 y aıl" ıı;ıtır d • .. •. . ı cevap arı a .. , "' v clegtıler viJiyet koııgreJI 
aıem · , kadınlar iyi bir ey ve sanat okula n kı:z enstitülerini vetleri müteaddit yerleri Al- yelerin koııgrelerı tamam an- d. · 

b Diger t"raftan öğren ıgı· ıyapao"klıudır . 
• ne kadını olarak yeti,tirilmek- u yoldaki Heri hamleleri •ara- manlardau ~eri almışl.udır. mı,tır. s·ı tk M t 

d. A • 1 · l t · t ı h z ya· oıi•e göre 1'arırnıı, 1 1 e, •. u V ~rilerı lıııherleı e göre b te ır. yrıca ıreçım erın emın an, yen ru veren rnüesıeseler Borada Romeıılordeıı 2 bin Kongrele~e halk 9ok 
edebilmelerine vasıta olabilecek olmuşter. Aıııunnrd" da ocak, nalııye yıl •il&y6t koııgrelerind•lf 

ölü vardır. ktndsn al&kadar olmo~ ve . ı 1 
meslek• bilsri ve maharet kazan- Bu okulların içtimai inkıli- !kongreleri tamaıo anmıt ır. 8crnra Aııkarads Parll nmu-

1 d t k . N b d L A iman acaklarının eamimi dileklerde bulunmuş- . . mıı arır.a h ~a11r •.mi ekme lır. İ· . ımız aai mühim rolü bug&n T 1 Nı&hiyo krrngrelerıııdtt ~eçı- mi korıgreRi el'"' yRpılacaktır. 
ha1~t ta aı erın l mal edeme· ıçin çalışmak ilteye1ıı kadınlara ~ ı · f • tnr. B k l 
miş aile lradınlaunın evlerini dikiş, nakış, hiçki mod k , aa ıye ı Partimiz balkı:ı bu sami-ı len morRhlıaııl"ı la hıı "Y ı!~- u oıı~re er için de viı&ye 
daha iyi idare edebilmelerini te- tapka ve saire gibi u:. ~ yemhe Bertin, 8 (• a.) - Alman . "" kadar kaza koııgreleıı- k.ıııgıeleriııde deleg~ler ıu•9il 

. . l 1 L· bil ·ı 1 nun e em mi dileklerini dtııbal ye~nelod~ tuıu"ınl .. ıırılıw tllRORı.tır. O"'ktı·r. mın ıç n me.• eaı ıı er vermek mlyetll sanatluını öğretmekte sa••'f UÇRkll\rl Bos bava mey .ı.'il ., .. .. ... • "' 
ıuretl1le aıle refabun yükselt- dir. Fkıeriyetle ailelerin bütçe dırnlanna dalgalar blfılinde getirıot1ge ngraşmakhdır. e- -· ~- ------

mek ~e faal, ~6teşebblı kadın leriodeu avuç doluıu olarak ter· b Rk v pmaktadnlar Aıtır ----=--=--..... Beledı·ye ,. ntı• habı 
)ar yetı,tirmektır. zilere •apka•ıl .. ra k a 

111 
• a · e • • ı • ı • 

·,. .. • •erme mec· bombalar iıehet eden mantı- ıngı iZ et 
HGyük fehirlerden itibaren buriyetinde olan kadırılar akşa l 

daha klçük kasabalara kadar HDat oku(UftUO hyılnden ht':1- ka}arda tabriplt>r V &fdtr. hav ad•ıs 
yayılan bu okullar ilk kuruldu- fade ettikleri takdirde hem ken 1 R •• dd t 
ğu günlerde kağıt üstünde güzel dilcrini hem ailelerini ekonomi- Japonlar çelıilmiı . d yor ey verme lll u e l 
netice__l.er v~receti ümit ediliyor Y• •httırmalıı:ta ve bugünkü ha- Vaşiııgtoıı, 8 (a a.) - Ja-ı uy uru 
~u. Fıl~a1kı okulların çok yakın yatın bütün ic:ablaranı öğrenditi pc,nlarrn A~oii ".•Jaarn~an iki- . ----) _ Doktor uzatıldı 
lr mazu olma11na rağmen or- ıçın ferdi ve içtimai bütln ha- ıtinden çekılm681 mnnaseb;,- Rorhn, 8 (a • 

taya koydutu eserler okulların yatta modern aile kadını vasfını tile fazla l\eviııilmemeMİ hıldi Göbele Reich gazetesinde !Hı 
meml ketin eo büyük ihtiyacına tatımaktadırlar. Ak,am kız ıan· k 1 d diyor kı· rilmektedir. Bir kttTvetli 1h- dı~ı bir ma a e e .. · 
cevap verditini hbat etmiştir. at okulundan iatifade etmek her timalle J •pooJarın bu hare- »İngiliz haberlflf buroıo 

Ancak okalların luaa ve dar kadın için lazımdır. b k 
keti yeni bir büonnı için 11.ş moutazamali Alman ma am· 

bir mubil lçiade çahtbiını Ye 
bir çok ma1raf ••külfetlere yol _________ A_._B_._c_._1_•_n.:g:..•.:.9t_ı_r_. ________ ları ve Almadya bakkında 
açht.nı ileriye ıürenler de oldu. yalan lıaberler neşrediyor. 
Fakat bugün Türklyenin dota- Vilki diyor ki: Eger bo haberleri yala~-
ıunda, batı11nde, ,ımaliad~, ce- lamak JAzımgelse koakoca kı-
n ubunda lstanbulda, Sivaata, t:Sirleşmı·ş devletlerı•n 
Ka1tamoauda, Adanada, Boluda, taplar 91karmak l&mımdır. Bu 

Guiantepte açılan akşam sanat Taarruza geçme suretle Almanlar bunu yalan 
okullarının ve nihayet bunların lRma ın~ki~eı.i haline gelme 
daha büyük çaptaki yuva11 kıa l lidir. İngilizler Almanların 
enstıtülerlnln ~alıtmalarını ve ld • hn uuretle kuıaoaklarını zan-
e1erlerini mahallinde tetkik et- zam anı ge l ... .. hnalltadır-
tiktea ıonra bu okulların ıial- nediyorlana yanı 
tayin birer okul olmayıp Tirk Q k" 8 lar. 
içtimai hayatında en büyük iD• ung ıng, (a a.)- Rozl'eltin şahıt mtimcınili Vilki 

kılip yapaa birer yuva oldutu Mareşal Qankanek ile 5 inci def& olarak bir saat kadar Harp . 
görö.möetör v·ık· na ta1 dir eder. Ve kadınlara · ı ı gazetecilere demittir ki: 

külfet Jetil öğren•ek mecburi- b""t:-Ben b'"bsen şu kanaatteyim Birle,mi8 devletlerin mu•• erimleri 
yeti t ha.il ettitlnl iıbat eder. 

0

1 °~ t~ep elerd" hep birdeo ta~·rrnaa gf"~ek zamuıı 
Nit kim bu tahrları yazanın ge mış ır. Vaşington, 8 (a.• )- H.oı· 

bhr:at yakaııda saydıtı eaatiftl M ••tt f •kt • F .elt BirJetik A·nerikanın 
)erde v • akşam kız sanat okul- u e l erın . ran harp sonu KOmiıyonu_n~n ha· 
larınd•l.i müşahedesi ile bunu ı zır oldo~uno ıöyJemıttır. 
H_t~barla teluıırlamatı bir borç •ıı • bl • "' e Ru•velt harp mecrobla~ı-
bılır. . . sız m l etıne te ıg·ı DID Birhı.ık de•letlere te11hm 

Ba ııatırların ıfade etliği .1 · 1•8• 1·yeaektir 
" edı meırnı • · 

mina)ı daha şümullu anlatabll-
•ek için •oa yıllardaki aipal, Londra, 8 (a.a.)- I .. oıdu llöttefk •ıiul11ı huıt:6-
mall, iktlıadi velba11l bütün hından .bildirildigine görfl .Fran8111 milletine radyo ilft 1a
fıkir inkıliph ı ımızı ıöı"d~n ıe· pılan hır yayında harp malzemeei imal eden ve Almanya 

Ç iıelim· Eu inluliplar butun ln-ıya be11bıııa "Rlı"au fab ·ı . I k d ... 2 kilo-
• b ı · · ., "' rı.ıa arın mınta a&rn • ""' 

zıyle ytirlrlken aeaba 'p ••un' metreye kadar "~k•nın.11a e . ) • 1 bu mı ola 
) . 1 d "J 1 . ı ro· u •ı O aa .aıl'•D•ı• •rlD 

y ııvan olan n e~ım z. e •• • eu kayı terketmelui tebliğ edilm" ı· 

Norveçte 
kurşuna 

dizilenler 

Belediye meoli8i ~e9~."'il_mıelarrna_ fırııat. verilmiştir. 
i9irı rey verme ınüddetı dun- . . Beledıye rntıolisi seçimi~ 
den itibareu bir bs.fta daha ıttırak Jtmek her tehirli. if 

temdid edilaıittiı. en mnkaddH bir horçJor. Ba 
Belediye hıtıbap encöme- reylerle şehirliler tehiri., ol 

ııi tarafrndan verilen karar alakalumı gö~terınış olmak 
dön şehirde ilin edilmiş ve tRdırlu 

ayrıca gazetelerle halka da Bogtine kadar reyini kul 

bilJirılcıiştir. lanmamıt olıuılarııı t-eJedıye 
Ho karara göre diindeo daire~iııe giderek reyl~ric 

Hiharerı sevime dev.ıam t1dil- vermele:i ve hu ırnret)e Mer 
mit oldoaunc.lıuı rey puıtlala- Mini sevdBderiııi il'lpat etJllO• 

nnı iııtiba~ sandıklarına at· leri yerinde bir vazifeyi 
mıyanların reylerini ko!Jan- olur. 

Fenerbahçeliler 
yarın şehrimizde 

Ferıeı h•hçe fot bol hiriııci geleceklerdir. 

takınııııırı içel ıpor böl~A SporcnJa .. ı karşıl"mak 
idar~ainiu tefebhii~ü ile şeh- re bir de prc grıun lıszırlan
rimize gele.oegi mal6mdur. mı9tır. Buu11 göre ı;porcular 

Fent1rbab"e Ppor kolübnn- Yerıicedtm karşıl&trncak 
y 1 . •• 

den dön gelen bir telgrafta te •11 mizde kıtldıkhrı mödd 

fatbolcoJaun hareket e.tmek zarfında eebriıı miHfiri ol 
caklardır. 

üzere olclokları bildirilmittir. 
Ferıer:ilerl6 yapılacak ma 

OtıenditimiJıe 'öre Fener 1 
mbde dı, i•lnlablarıle par•lel, ________ ,,_•r __________ _ 

lar•k ev tnkılibı olır uşmudur? 
o L N T . 

ar bayram günlerinde olaoa
babçe kuliibfine yol mHrafı lt d 

Stokbolm, 8 (R.a.)-Oslo .. d ·ı . 1·1 ıt d eın an Adhnk, ~Ha.tar, Tar-
dö gon erı mıt o uneon arı Fe- ın& ve STtk d . · 

dan bildirildi~ine göre 0 rı b"" "'k b" "h · 11 ' 1 6 en bırçok ıpor Buaa müabet et vap '~ rme .. guç ar t l 
tür Zira bal<'da en ılu me-de- SUS Q gen 

i t ın etleaeui içu c t 7üz~n-

~e::u mübiaı bir frnın il l:Z bili çalışmalar 
. d ıloi aofrada \it n.elıt ye-

evın e · 

T dbel
.md• lö ki'i Alman· ner ı er oyn ır ı tıma o onlar •e Fenerbabne Lolabl 

ron " . . hogiin l"tan boldan hareket • a "' • 
lar ta atından lrnrşuoa dızıl· qe BPmpati healiyen 

~ edeo.,kler ve yunıki Ouruar· lılaı 111 da ... hrimize 
mittir. v 

te1i gönü ekspresle şehrimize b"her ahnmıttır. 
aıtl&te ve fD lül<ı gP21o (da lcu- Franıızla· 
• ar bulanlar fVinde h'1t. kuru- Tarsus (Hususi) - KRıa ltir yardımı muhakkak olaca~· Muharip T Ürk 
•ile mücadele etmelch dır. mıın ~eldİQı gfü ı duıl:ıeı i )O• l t~bmiD edilo.ıtkle. b~raber. FO Jıarfl c/urUm B. M. Şevket 

Esendal Bund•• b••lca baloda eal n· rnln ak bılırıı~fll bır e11eıJHtımdidfD koopeutıfe UÇ yiz gazetecileri 
m ek, kalüpte ye•ek y•mekk ılr çah~ar ka1n ah m B. Nihat memurun kayıtla biııedar ol- Loodr•, 8 (&.a.) - Avam 

teclaotanlarıuda ukit gtç ,.. Vaııı~man bu ktıe çok bıayırb dulu haber alıDllllfltr. kamarHıoda muharip FraııP• Ka nadada Doğu 'ılayetlerirıde tetki 
acıaık holde otııımık, -' 11 .•ada bır ıe~ebbiıslf ri ılf, ~ir bayt~ Belediwe ıe~İmİ ... milli k<.mite il" lngiltere- tı 

ı t lıı: .ıh ayet bır uyafet d 1 t A t ti ,., T bak kında ımal seya atinde bulunan C. H. P. 
seyre•: "t bıçakların •e eve 'e mn!e mme er~ Ayın birinden itibarenoin vaziy•ıti 1 d d b"ld "ld't.· Oe 1 k 
mau11nu ç•~· " göıeu u üet!H.e D'tmuılsrı baQlıyıo beledı'ye ıc··imiııe. b_u ıorao mehosl•"' bükftmet JOQ r& an ı ın ı~ıne ne se reıerı Memduh Şe•· 
ahllaraD tahkların onü•d• . v ,, l ·ı d A k E d 

ç k • k u5aı ve adabını lıuluııın buuıııda hır DlP- g6o akşam soo Terılmı~tlr. namma 14 Temmuzda Lond göre 11R1 tere en merikaya et sen a: Gaııanıeb elmiı 
~i~:n~miz~:·;.1c 0 attdattur Bun lmurl8r kooffl:ıtıfi imımutlar Halk her zaman olduiu" 11ibi uda neşredilen dekleruyon- giden 'e Amerik;sda Reisicum tir 
d da baklı71z dır. ~~rtinin bu iotibabttda buJ!>~ dan başka bir vaziyet olma- bur ~~~"':'~~~·~~~~-

• · . 1 b 1 ... l<ıope1atıfi11 abuli huna bır alüa &Öltererek reylermı 
~lrt~ ~itıı~- ~ ";~~i .. a ~:~:na dols y;si)e lllfD'tn lp12 i-GyiP ~e ıe'e •uHım..,aar. 4ı&ı aöJ lea.mi,tir. ieD 

sJa aa• IDf •• ı J • 
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9 - 1 inci Teşrin - 194~ f:uma 

Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş 

-------
YAZAN: 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

~tık mücadelede Mersin 
Ye havalisi fedai müfre 

I Leleri U m u m grub 
kumııı danı., 

1 1---mts,_a_v~a-şı hatıraları ......... ______________________ __ 
-3-

Uzun ve ınahrumlyetli yıllar snren vntan hizmetlerini yapa· 
rak yuvalarına dönmekte olan lıu ktthramtınhmı ıııuka<lde mak-
at, kurtuluş savaş1ı1a atılma gaye:si izah edilince hüzün ve ıneJAI 

dolu gözlerinde ne~e. Umit ve itimadın kndretll aydınlığı bir 
.. imşek gibi çttkmağa başlıyor bu belirti bize de en hOyOk kuvvet 
ve gOvenç kaynağı oluyordu ... Bu kalıramanlardan teşkilllhma: 

Adıınttlı Yusuf ~·avuş (Papas Yusuf adiyle maruf), Hıısan Tah 
sın. (Şahin efe namile maruf. hlllen :Mersinde helediye zabıltı 

memuru) Adanalı Arap Mehmet çavuş, .Adanalı llHcı Ali, Adanalı 
Niyazi. (hlUen Adaııada çiftçi ve fabrika sahibi). Adanalı sıhhiye 
çavuşu ŞOkrn. Mersinin Kaıaisalı köyünden Hakkı çavuş, Kürt 
Yu:suf. Çerkes Snleyınan bey, Tayyareci Nurı bey, mitralyöz 
zabiti Adanalı Hamdi bey. Adanalı Nuri kadroma alınmış silllh 
ve techizatımız ikrııııl edilerek 5 1'flnunsani 1:3Hfl de Konyadan 
oğlOm Şina:-,i ve Nasıh ta beraberimde olduğu halde Çomra tari· 
kiyle karadan yaya olarak Karamantf doğru hareket edilmiştir. 
Mevsim icttbı olarak htı\'anm muhalefetine binaen yOrOyOşOnıOz 
müşkül oluyor ve göıOIUp sezilmemek için geceleri ilerliyorduk. 

Sabaha kar~ı Çornraytt muvasalat etlik ve istttsyontt pek 
uzak olmayan Hoseyin ağanın kahvesinde bir müddet istirahattek 
sonra tekrar yolumuztı devamla gec~ saat yarım raddelerinde 
Ktıraıııtıntı muvasalat eyledık . 

Karaman belediye reisi Hüseyin ve (e::.ki mebuslardan) Arlf 
beyler Konyadun aldıkları emir telgrnfı llzt:rine hareketimi takip 
ediyor ve aldıkları talimatla da ınnzahttrata amade olduklarını 

bizi istikbal etmek suret\le izhar etmiş bulunuyorhtrdı. 
Karamana girdiğimiz znman belediye reisi Uflstıyin ve Ari" 

beyler ve onlıırla birlikte bizi istikbale gelmiş olan kalabalık 

halk kitlesi bizleri seH\mladıktan; ınillt fHziletlerinden doğttn hiı-: 
lerle hörınellerini iblağclan sonra belediye binttsına davet ve 
arkadaşlarımın da i tinılıatlni için iıııklln dahılinde bulumın yar· 
dım ve alı'lkayı gösteriyorlardı. (Sonu vttr) , _____ ..,.__ __________ _ 

i 1 i n 
Devlet Oemiryolları Adana 6 ıncı 

işletme Artırma Eksiltme komisyonu 

Rei•li ğinden: 

hıhamnıeu bedeli 95LO lira olau lb(ı tou 
sönmemi" kireç ~arlııamesi veçhi le 17- ı o-942 
cumartesi lJuııu saat lo da kapalı zarf usulile 
Adauada G ıııcı i letıııe ıuüdürlüğii binasında sa. 
tın alınacak ur. 

Bu işe girıuek i~tiyeııleriu 7 l 2.5o liralık mu 
vak kat lemiua t akceleri, Ticaret odası ve~i ~ ~-

• 
tarı, kaııuııi ikaıuetgfıh vesikaları ve ııüfus ciiz-
daıılarile tekliflerini ayni gliıı eksiltnıe saa111ıdmı 
bir saal evvel komisyon reisliğirıe vermeleri 
hizımdır. 

Kireçler Mamure, Toprakkale, iskendern11, 
Adana, ~ıersi11 ara ıııdaki i tasyoıılardarı herhan 
gi biriııde ve va~on içerisi11de t~sliııı edilecektir 

"artnuıuelrr konnsyoııa miira(•aaıla bedelsiz 
olaı·ak verilir. (llf>6) L~·4-~-12 

i LAN 
Mersin lnhisorlor müdürlüğünden: 
7-10-942 taı·ihindeu itibal'erı idare nıarHetile 

atı a cıkaı·ılaca k cek ird~k eiv kahvenin k ilo~u . . ... 
f>OO, ka,·rtdmuş ve düğiilmfış kahvenin kilosu 
6 30 ve (fay111 kil mm da 1300 kuruştur. Bayiler
den fazla fiaıla alııınıanıası mulıter~nı halka ila11 
olurıur. (129fl) 9 J ı 

1 L A N 
Tarsus Mal MiidiirJüğüııdeu : 

YENi MEHSIN Sayfa ; 2 
-----------------

Orman emvalı l)atış ilanı Ormon emoali satış ilanı 

içel Orman ~evirga müoürlüğünden içel Orman ~evirge müdürlüğün~en 
~ıkdıı::-ı Mahammeo .M.ıkdan Mulıamıneıı 
Heıınıı Bedelı Hacmi Bed61i 

C ı nııi Ma. 03. Lıra K. Oinsi M3 D3· Lira K. 
Qıun aQ'ııcı 950 000 4 90 Qam •ğacı 191 OCO 4. 90 

1 
ı- İçel vil:lyetirıin Anamur luz~sı dahilinde hudut ı l . İcel vilayetiuin Anamur kazası dahiliıı<le 

ları şlrtnamede yazılı K:..r:.~öl devlet ormaııından 950 • , , . 
metre küp dıkılı çam ağacı 12 ay ic~ı isında çıkarılmak üze hudutları şartuamede yazııı \ elhce devlet oruıa .. 
re 8·10 94~ tar ı bi1Jen ıtib '.uen 18 ~ün müddetle açık ıurn.lau 19 ı ıuetre küp dikili çı m ağacı 9 ay 
artırma ya konulmuştur. · · · d ı . 1 k · ~ - Artırma 26 10·9!2 ı:.ribiııe müs:ı<lif pazarıesi ıçerısm e ç1~an ma · lİzeı·e 8-1 l -942 tarihiııden 
günü saat 15 de M .. rsin orm<Hı bina-ında ykpı!acaktır. itibaren l(J güu müddetle açık m·UıtnHl)3 kouul 

3 - Keher gayri mıtmul metre küpünün muhammen mu~tur . 
bedeli 490 lrnru~tur. ~ :\ 9 10 2 ·ı · · rl'f 

4 - Muvakkat temiııat 350 lıradır . - • rttırnıa J • 9 4 tarı 111ıe ıımsa 1 
5 - Şutuame ve mukavele projeleri Ankarada orman Pazarte~i gii11ii saat 11 dJ Mersin orman biııa

umumı mudıirlü~ıi ve Mersinde . o! mau çevır~~ . müdtirlOlü sın da yapılaclk ur. 
ve Anaınurda ı)rman höl~e şr.flığmde Köriilebıiır. 3 u 1 . , • •· • 1 \ • k ·· ·· 1 . 

6 - hteldileriu T caıet Odası vesıkasile birlikte belli - ue ı.eı gayr 1 lll'"Hllll mctr e llJHHl mu ldlH-
edılerı ızıin ve saatte ihale komisyonuna müracaatları. (Bu ıuen bedelı 490 kuruştur. 

l vesık.a köyliileıden istenmez) 4 - ~Juvakkal temiual 71 Hra<lır. 
7 - s~tı~ nçık artırma usnlile yapılacAktır. 5 S k 1 · 1 · k (ı 297) 

9
_

15
_

19
_

25 
- -.arlrıaıue ve mu ·ave e proje ~rı Au araı-

________ da orman umum mli<lıirliiğii ve Mersinde or-
• 
1 1 n 

nıuu çevirge müdürliiğii, Aııam u rde ormaıı hillge 
şefliğinde göriHebilir. 

içel Defterdar lığındo.n: 6 isteklileri11 Ticart)l odn~ı vesikasile bir .. 
.M"lrnl leHİ Oi ll"İ N o . H: l\tes·\lıa ı 

> « 20 4HO M2. 
Bahçe B"""~ a 18 l Jikte belli edilen giin ve stıatıe ihale kouıisyo

nuna nıiiracaatları (bu vesika köyllilerden isten. 
o50 Lira lenmez.) 

7 - Satış açık arttırma usuliyle yaınlacaktır. 
» < 22 

G"wi,ttrif Hauo 10 125 2•0 > 

Nnı;ratiye Ar~• 269 1303 > 
(1298) 9-ıı - ı4- ıs 

f Malımn:Jir6 > 161 250 > 10 942 ·tarihi11e lesadiif edeıı pazarle~i güııii saat 
Yukarıda mikthır ve ev~arı ~azılı ~ aoaba da- ı 6 da neflerdarlık nıakaıuıuda )'apılacaAırıdaıı 

hili11de kain ar·a ve baı·akfflar111 rniilki~eti açık taliı• olauhırrn yüzde 7 ,5 t~rniuaı akçasile içel 
aruı rma suret ile 4-1{1-94 2 tarihiııdeu itibaren defterdarlığıİaa müracaatları liizuuıu daıı olu11ur. 
15 gün müddelle satışa çıkarılmış ve ihalesi 19- (1282) 4-9-14-17 

ı 
• 
ı Zayi ıehadetname 

328 senesinde Siiifke Rüş· 
ttiye mektebirıderı "ıma, oldn 1 orsua IUal müdürlüf iinden ; 
gnm şebarletnamemi nyi et-
tim. Yenisini alaoagırndan j BU D_U_D_U __ _ 
eski8inirı hükmü olmadığı Do~usu : Aotacyos salaba 
iJAn olunur tarltısı 

S ·ı·r·· T lı" Batası ; 1'8riki am. 
1 ı ~' aşııoa na ıye. Kuzeyi ! Reşit lbof yusur 
sinılen Abıne 1 aglu GUoeyl; Nect mulla Ahmet 

(1294) Mevlüt Seyhan tıırlssı 

Cinsi 
Tarla 

- ---- ---- --
Doktor 

Hayri Ozban 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

sineması ittisalindeki mua· 
yenehanesinde hastalarını 

eskisi gibi kabule baelamıı
tır. 

Dğosu ; Şakir t-feodt ve tarik: 
Batısı ; Havaca Asafa verll ~ 

tarla 
Kuz01yl ; 
Guneyl; 

,, 
11 

Şıırkao ; Terlkl am. 

,, ,, 
,, 

Oarbeo ; sahibi mUlk tarlası 
Şimıtlen ve cenuben 
tariki am. 

Şa:-ktso tariki am garben 

kısırmanlı oğlu Ahmet 
Şlmtılen Çerkez zade Sttllb 
Cenuben Mullıı Abmı~t ve 

,, 

• 

tt 

Sııdık 

Çocuklarımızı -------------
şarkııo tarikl em g&rbeo molla ,, 

nasıl büyütelim? Ahmet ve Kısırmoolı oğlu 
Ahmet tarlası slmaleo sasblbl 

Bilgi ile bakım çeıcuğun seqc\ ceoubeo çerkez zade 
aıhhatlnl teminle beraber bakım Sııdık 

zahmetini de yarıya indirir. Ço· - --------------------, 
cağuaazun kaç aylık olduğuaa Şıırktıo sahibi Sfnet ııarbeo 
ve 8 kurutluk poıta pulu ile mulla Ahmet tarlası v" bQyQk 

şlmalen şif cenubeD Mamo 
a dreıinizi bize bildiriniz. Size 

(BAKIM ÖGÜT) lerlmizden wön· Şıırkao Hasan Boyro ve 
derelim. çerkez 2 ade Sadık garben 

Çocuk Eairıeme Kurumu 11abibl senet şlmalen şif 

,. 

n 

Genel merkezi: Ankara ceouhen Ali Bayram tarlası - - ... _... ·--... -·- -------- ... 
Şarkan Kısırmeoli Ahmet ,, 
garben çorak şimalen Hacı 
molla Abmet tarlası cenuben 

a n 

Miktarı 

60 döoUm 

75 ,, 

Muhammen icarı 
Llra Kuruş 

60 00 

00 

--..-- ---- . 
85 ., 36 00 

----·~-_,_--~-~~-
30 ,. 00 

-------··· _ _ ...___Ll __ _ 

110 ,, 110 oo 

110 " 110 00 

-
76 76 00 

Koyu 

Ha son 

" 

__ , __ 
.. 

,, 

.. 

--,, 

,. 

---•• 

tarik 
~~~~~~----~----~---------~~--~~~---~~----.-.------

u • . 
.111.obammen ıcarı 

25 25 oo ,, 

H U D U D U 
DoQueu ! Ömer 

ClNST 
Terle 

MiKTARI 
16 DönOm 

KÖYÜ 
Kölemueah 

LiRA Kr. 
16 Oo 

Şarkao Şakir tarlnsı e ıflt 
gurbeo say şimalen şif ceouben 
mantaoyos ıalaba 

Şarkao Ahmet ata tarlası garben 
çortık şimalen Hacı molla 

75 75 ()() ,, 
Batı ı ı Kör oQlu 
Kuıeri ı Jçelli 
Gürıevi : Tozoğlu Durmue 

Abmet ceoubeo sablbl senet 
tarlası 

DoQ'u u ; loelli Durmue 6 c 41 c 6 00 
Baheı: Ba~ıarbaeı roıu Hudut, mikıar ve sair e,·8afı ~ukarıda )3zılı ıı iHi en lak!l ait tarlalar 
Kozeri; fehme\ 1 l · ··dd 1 ı . k Güııesi; Mehmet 94~-~4i.i ~ı ı nr ~.,ııe n.u e1 e 1('31~ 'tııiln tk f1oe açıı\ artırn b~a o-

Hudu•, mıktn "0 E ~snf sa.tarıd11 J9711ı Mılli Emlftlte ait ıkı pnrı;Jı larl· 942-948 bir nulmuştnr. 'Talip olaular.ıu ihale giiııii oları lo-J o 942 ıaril~iı e lflS~diıf 
sene müdtlle ıoara varı im t! • Oı< re eç k .. rtume a kouuınıuetor. d · ·· " l d ·· d k · ı l f ı. 'I 

Talip olsularıo ıhalt sunü o'Au ıo-ı0-942 \arıhıııe \esadüf edea Coıoart. 1 gönii R!\8l 10 dn e eu cuurn tesı guııu aat o a ~1 llZ e 7 ,5 re)' (1 ~~ısııe jlJ• ıı..te ar~\IS 
yüzde 7.5 pes okousile bırltıue Tarsue Mal Müdürlü~önde müteşekkil ıhale ~omierom na muracaııt nwl IHÜdİirHiğünde müteşekkil ihale konıisyonnna DIUl'3CW''ı.\P, '" 
e\mel ri iUlo olunur. (1268) 2g.'97·9 ,, 

ialli Menin Jl atbaamıda Buı.lmıti"'l' 


