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Telefon No. 82 
Yılt I Sayı 
14 1 4092 

20 Yıl önce: Sovyetleı e göre faay Eden 
Tarihin kahraman 

Mehn et iği olduğu
muzu isbat etı. iştik. 1 

ileri horekEti devam Mühim bir nutuk 
söyledi ediyor 

Almanlardan bir 
şehir daha geri 

alındı 

Moskova~a Yaptığım görüş
! meler siyasi ve askeri mü· 

Mo~kova, 5 (a a )-Sovyet zakerelerden İl8f İ aitffiİŞlİf 

Kurtuluşumuz 
ün candan tezahüratla 

kutlandı 

Bu mesut günün şerefine mütead~it kurbanlar ~asildi 

Yazan ı A. H. C. 
tebliği : 5 ikinoikanun.. Çukur- törk kabramanhğını, törk 

Ordu 1erefine bir çay ve halkevi tem•il 
kolu tarafından bir müsamere verildi 

ovanrn ezulden obecle kadar ı:1avletıni i1'ıı edeıı bir di>nüm Kıtalanınız hötüu cephe- Sulh ve h1Jrbi kazon-
lerde taarrnzlarrna devam et- Güzel te eırin Mersinimizin bereoanlı bir eureUe ı~ ah edil• 

1'iirk yaşayaoagını ilan ottiği noktasıdır. mak ,·.ıı·uoru• kar&ulueunoo 20 oi rıl dönümü mie te sık eık alkıalanmıatır. mokte ve Almanla re. ı nsan ,. ., v v 
Ktindür. Dön sultanların idi. Zev- dün parlak bir eorette bürük Bundan eonra orta okuldan 

b ve malzemeo.., ağır zayiat 
Bu mukaddes gönü er ki iQin, saltanatı ve sarayı L d 5 (A A ) bir &eıabOrel iQiode kuı laomıt· bir talebe bir eiir okumue te 

yıl bir kere daha kutlayoroz. ı·nı· n t;ürk yurduna dürımanla- v.erddirmektedirler. Burak ~eh · on ra, . . - tır. buıııı mıl&eakip ileri okuldan 
'-' v rı üşınaudau geri alıumı"tır. Ray Edl"D Moskova seya- Hazırlanırn proQrama göre barao iffet Yılmaz tarafından l~ q r kutlayış bizi dü~kü ta- ra bagışlıyBnların zehirleri 4 son kauunda 18 almıuı hetınden döndükten sonra şun eae& 9.~0 d11 boskur& oaddeelnde ınuharrırlerimfzden Bekir Uıu• 

rılıe baghyor y arıokı kah- ·ııe dolu "ıdı·. Bugün tiirktin, . " - d b h V . d 
tayya.resi tabribedilmietir. 6 ları söylemi~tir: ve b r! • e QPfmeeı ouuu e AS- .. un < atan ıQın> a ında oıkar· 

nı.manlıga. hazırlayor. Damar· ·ı ·u f r D .. de b ıa BBr ıu valımıı bar Sehıp Ôr· dıQ'ı kılapıan Merbının korlulu• 
iarımızdaki Halet ve efendi- ası mı 6 ıı:c ır. ko:ı 1t 

0 
u tayyaromiz kay•ptır. Ayni SoYyetlede Iogılttır~ ara otdoto halde ıebrımıı p1rtı euna uit bır ei. ini okomue ta 

lık kanını coşturuyor. Yum ,güne geçerken a ı ıp-,ımız güııde MoRkovıt oivanııda sında hiç bir hakiki menfaat :~Arel ve kaza bereli re11leri, küQ6k tiddeıle 'e ıürekli btr 
im giinden daha kudretli oJ.Jmiibarek şehit kanları istik- 11 ahnıuı tRyyartosi ılti,ıirül- aul.ılşmazh~ı yoktur. Bir çok resmı daıreler mıldOr 98 erkAnı, sureue elkıelaomıetır. 
111 tk için hız veriyor. lalimizio, ciimhuriyetimizin nıöştür . farklara rcl~men gayemiı ay deoiı harp okulu 9e deniz .ı • Bı&abelerdeıı sonra deoıa har.» 

Çünkü .. Döu hllbalarıwı- varlığına kuvvet verdi. Moskova 5 (a.a.) - Sov- oidir Her ikimizde sıilhu tda dıkli okulıı komuıaoları, deniz okolu önde ve onu takibendeniı 
. l yet t~bli~ine ek tebliğ; • . . kd k. s-ıh kay harp okul ve iedıkli okul, ona gedıklı okulu talebeleri, J·andar· ·~ın, ağabeylerimizın, ana art- Artık bu topraklar bi11im mesım ısteyo u . u u '· talebelerile bıolerce halk l 

St t k t l b" ke · b F k · d. h b. ve oıı.ul ma, mll t müfreı~ler ortaokul te mızın, ablaJarımızın bize hı- ve eoda~ımızın lıatıralarile .. ıvye ı a arı ır ınm eıtık. a at şım ı ar ı &arafındao kuvarı mıllire ume· ilkokul lalebeleri, , mu·kalletler 
k ki ·t ·h ı h e de t"Rrrnzlaı rna devam et- b k"bed k lh k b rR it arı ı tı ar ev ası V önünüvor. Bu ~ökler bizim unu ta ı ece sü U ay· nındaki kırafellerile ıe re gelen olduQ'u halde geQıt reımı baeıa-

b k e " rni~hH· ve düşmanı mevzileriu be · b l nu ki ü bizimde evlatlarımıza ıra a- şehitlerimizin rohlarile iftihar .. tmemeğe azmetmış u u • kahramanları te o zamao m • rnıe çok bürOk bir intizam da· 
oaı;rımız en büyük mirastır. . . . den koğmuşlardır. Duşman · yortız, Moskovada1ıi görı1şrne- dataaı hukuk mensuplarıoı kar- hılınde cererao eden a

11
oit ree• 

ediyor. Bo denizler ı.-ımsız d h"" .. k "kd d t k ı dd &le alkıılamıı • KaranhA'ı nurlandıran miras. . an nyo mı ar a an • ler s1"ya"f ve askeri müzakere 111lamıı ar ve ıı e • mi ıahada toplanmıe bulunan 
. k tı 0 manlarııı batıralarıle "" 1 d b" 1 F~laketi saadete götüren mı· a r.. 

1 
e cenup top, makineli tiit'eıık ve harp lerden ileri aitmietir, Alman- ar ır. ıo erce halk tarafından takdir· 

coşup dalga auıyor v . mdzemesi ele geçirmi.lordir • " " Karııılama merasimi dilter le 9e sık sık alkıelanmı~tır. 
ras. Yirmi yıl evvelki günleri türk ilinde bir baştan bır başa Bir tayyaı e meydanına haA yanın tecavüzlerini tekrarlam"a senelere oısbe\en çok berec~nıı Bu suretle epor eah&Bında 

. . maa•uı ve sulh şartlarını go olmııe 9e moblelıf ,erde muıe- 8008 . lınutm .. dık ne unutamıyoruz. uzanan Toroslar «geçilmez. > k t l .... · ı · l. eren meraeımdeu aon·a 
... ' ııı. yaı,an 'yyarn erımız yer- " -k addil kurbanlar keeı mıe ır. belediye reia tekıli tebrık edl·l-y ı t d b d 6 d ·· t · t b ruotu · abaucı bayragın a ın a aş Jiye haykırıyor. ~b t .n:w ;~ ayyaresı a - Hitler siyaset ha 'kımrndan Deniz ııadikli ok olun on ban• miı te bilfthara beledi re reiıi• 

Pğerek gezmek felaketini kal- Bn gün biz.. Ecdadın rı e mış M ır. bir dehlik yapmışhr. Husya dosıı önde oldoQu halde ~era· mn riraeelinde bir hefe\ tillye\ 
himize saplanmış hançerden onnlJarı.. .MübıHek şehitlerin ~ ~ ~ , ~ , sima itlirak edan tetekkullerle makamında •alire 98 fl 1 

f ı e ar cen esın e vaz•uet da qarbin cereyanı şimdi de binlerce halk toplu. bır halde da komutann eehrın aükerrannlıaornı: daha büyük ve 'i a bu maz evll>-tJ'"rı .. OoAan bey'lyanımız, t' 'J · · k l klı" J "' 
n .. ,. _ ___ ğışmı~ arşı taarruz ar şe vilAret konsQıoa aıdı ~·~ •e oı takdim etmıeur. 

rars olarak hala içimizi sız- fışkıran varhtımızla aradan Merkez cepheıinde ni almıştır. Rus askeriuin ma orada ıaolı barı actımız ıburam· Akeam aaaı 17 de beledi 
1 "tıyor. yirmi vıl genti1ti Laldt', ayııi · t "'" k kt' Tarık e la eeref movkııne eQır eQır l 9 • l t d re 

1-ralbı·mı·z.. kadar daya- . )f e R b L d nevıva ı J u se ır, k r eıır ara ıo an ordu eerefıno Halk ~ ., U8 08RISI aün en . -k zimler ıçlnde ÇR 1 mı ' d l 
ruh ve ayni kudretle her yer- e tayyare istihsalcıtı yeniden yu Bııodan eonra ılne &oplu evın ~ >lr <:ay ' rılm etır. ııan ı~üşman slingiileri, mn- h" k h 
de ve her saman tari ın a • güne artıı1or selme~e ba~lamıo.tır. İngiliz bı"r halde apor eahaaına aıdılmie Qok samımı iaQeu b.> ça,da k ddo toprak üzeriodd iz '.T l'> v " B ı d 

l . . raman Mehmetcigi oldnRomo· Lo d 
5 

( ) ve Amerı" karl mal'!emesini v~ burada töreoe ri
1
oeb aedık.lı e

1 
e dıre rkoiel Mitaı. ToroA'lo 1a. hırakıın düAman "izme erının 

1 
ra 

111 
ao 

1 '" 
7 zn ve Atıumza, Milli Şefimize n ı ·a, a.a. - d ıvi okul bırndoeu ve ta e e erıuıo uvnrı mıı ıt e zam • 

fol&lrntli resmi ge9idi:ıi sön- Moskovamn garbinde Mo Rnslaı harp meydanın a · bir aQızdan sörledikleri fuıklAI nın9 aıt bazı ın ukıbelıµ- anla· 
ınez kin ve intikam ateşi layık oldugumuzn ispata ha. ·a esk böl esicde Rusların Al kullanıyorlar. mero• rıe baeıeomı~tır. • . lılmıehr. . . 
h linde her yıl bir kere daha zırız. J y l : b k - d Eden sözlerine rtevamla lstiklAI mereını muteakıp Aı rıca halknı temetl kotu 

------------ man ara arşı as iSi gun P.D ~ • I fla örü~ bar Fahri Menacl tarafından eratından da çocuk esir· 
hzeleyoroil. J 8 d' 1 k' güne artmaktııdır. Buraya ya· s_talm, ve bay ~~oto ki g ara lfi&IİO acı hıHırııları mılli m(i• ge~~ kurumu eınemaeıoda bir 

fltıle giizel Mer~inin türk apon 8Sİnl 1yOr ar 1 kın Volosk şekri Ruslar tara· ~um Şuna emını·m· . , maeıemizin eatbaıarı güıeı 'e muesm!:!_verilm ıetır. 
salıillerınde, Barbaros ogalla- . . . . . mızda sn $Jkı işbırlığı kurnla ,-----~-
rı ıını uıırlaroa şarkılarını fıed.an ıstırdat edılmkıştır. Bk.ll bilır Ve kurulacaktır. Ilfıkı1 GL Vavel Malezyada Amerl.kan ın şf.hır Malayoroslaves e 35 ı· · . . • clınledi~i Akdeniz kıyıların· . . . metleri idare şekıilerı arasın k • z f 
da düşman zırhlılarının de- lometre şımaldedır Aym za · da bir tew.t vardır, Ve bu diyor 1: 8 er /pohda Japon 
mirledigini ve hacalarından cihana Tahakküm ma~ıd~ Ruslsr dün de merkt>z bizi önüııe geçilmez tarzda b. ·ımdı·r baskısı or~tı 
Çıkan dumanların mukaddes kesımınde kanlı muharebeler d" " cesini hiç bir zaman iZ ı 

hul"Q dü 1 1 ·ı · nşun Sina 5 şdıitleıimizin ruhlarını tazip ,. aı •uya f• vererek A mau arı mevzı erın- kabul etmiyeceı?iz. Ru.i ve in Yeni Delhı, 5 (a.a) ..,apur, (a.a) -
.. tıı·ltı'rıı· lıatırladık"" tarihimi· d 1tl la l ni d biı U k k yoı: Royter muhabıı ı bildiri-"' e :ı-.. müıtür e Ra"' am şma arma ma !giliz dıınımları arası~ı x General Vavel w ~aı 
ziıı u kara sabif~leri karşı- olmıışlardır. Dt1şmarı malze-ı nrnkayr.se yapıPız. lkı memle taki yeui vazifesıno b şlametk lı.gıliz kıt darıııı lpolı ce-
sındA ut,rnıyornz. Tokyo, 5 (a,a.)- mece ağır kayıplara uğratıl· ; kPtte Almanynyı temamiyle üue burad.an aynlmadırn ev· :ıubuna ç~kiıme~e mecbur 

FakAt .. Bis türküz.. Japon gazeteleri vaziyet mışllr. yl!nme~e azmetmiş bıılnnııyor vel gaze tecıl e~e. be.yanalla bu- eden Japou kuvvetlerinin kıı-
Taribin bizo devrettigi hakkmda ıunları yazmaktadır M 1 D mlı hir ~ulh kazan lunarak demıştır ı: kaç hareketleri gittıkçe fazla 

llHalet k ııını gökreyeıı kah- lar; alakada ~~·k i:.:~orlar Eminimki he!· • on zaferın l mı!.tlefıkleı ta.şnı.d,tadıı. 24 saııttenberi 
rnınanlanmı•, dağlara 9ıkan . . . . e e de varabıliı 12• tarafından kazaııı aca~ına o du;nıanın. topcu ve piyt1de 
hürriyet evi Atlara kadınlar, Bırleşık Amerikanın ciha /1Jgili.zler geri rkı gay ,y m iuim .J pool.u lıeı ha ı {ı?İ bi knvvP.tlP.rı ,·aptı klaı·ı ta::ırr uz-

8rkeklttr, ogollar kızlar eoda- na tahakküm hülyası artık çekiliyorlar ParİSİe t111 ydut Vtl hılt· ~~rın k~zaııdığı larda 450 ölü v~ Ykralı brak 
ı!ı uu•a JA.yık oldngomuzo suya düşmüştQr. Artık Ame· .zibı h::.zı şeyler kaz:.rnmışlH mı~I rdır . A şa~ı Prahta yol 
ispat etti. rika dünya ölçüsünde rol oy- Vaşington, 6 (A A) I manlara yine bir dır Uz~k rk vazı yeti b"lkı boym ca ılerlemPk i~t ı yen düş 

OrılıHın baltası, çapa ı, oiyabilecek büyük devlet ma- Filıpinlerde düdşmırn h: ıuikaıt tertibedildi şimdık nd ıı dAlıa aleyh ımizıit ~af~,~~o\~aki !~ıRilızleri ricat 
kazaıa .. ı, kiiregi, dişi, tırnagı, . . . be . . . va taaıruzlarma avam e • olttc:tk \·e bııhrao geçiıebılec~k k • me .. çııı k~raya 
toı,u, rıifetti türk topra1tına hıyetım ka) tm1ştır. logilız, kt d. Düşman Manilla p . 5 ( ) tı· r. Fıtk~t z fer bızimdir, a~ er çıkı-ırmışlardır. 

e l!'ı A "L Pasifikt . b" ı· . me e ır . arı!!, a .a . - S -
v()z dik~rılerin na8ll tepele- merıaanın e ıı ır ı~ı kör~e'7·ıne yenıden 21 tayyttre Y 1 . b r 'k t pot: 
.., ' . . k· l Jı" • apı an yeııı 1 suı dS T L s· . k .1 
mweği11i, OB8Dan ellerın na- ria•ası netıcesı1 ll mışhr. Ba ile hücum etmışsede bunlar· üzerıne büyük 11mumt mlies ürı ozu ar auaşımız Pu~urova Koıusu 
ıul keRile<'egioi, kötü gözlerin ıı Japon gazeteleri de muhte- dan 4 tene~i düşürülmüşt~r.1 8eselerin s..tat 17 den itibaren V V 

1 d ·ı · · k b 1 d 17 senrdeuberi Adanad B_ ed n terbıTeeı umum mO• rl-11Rı gör e ı eoe~ım ve m.a- lif cephelerin ~e . ir cephe ha Bazı hasa~lar o muşsa a ın- kapatılması işgal kumaııdanlı· fasılasız bir surette intişar ~ diırluQıl atletizm feder11ıonu 
ka ldH toprağı lurletmek ıs- line aetirilroesmı Ye bundan saoca zayıat yoktur. ı dı' lmı·eıir b dd f d larafrndau \er\ın edı"len pro"'ram 

1t • Aı tarafıouan emre v • den u mü et zar ın a dze- .. • 
t11yon ayaklarrn nasıl ktrıla- sonra ilk darbeniu lnıiltere Luzonda Japonlar yanı- 5 (A A ) - rine düQAu vats.n ve memle m~oıbıuce pazar aarıo rapılao 
oagını tarihten evvel oldogn ) ... d ta · l dir Lon9ra, • . ~v Qa urou koeuııuoa altı takım 

ye vurulması hım geldı~ını en arruza geçmış er · p ... riste yapılan bir suı· ket vazifelerini kemali ciddiyet ıelırak etmıs bırıncılı"'ı turrat gihi tarihın &onuna kadar bu Londra 5 (a a ) n 11 

ve Singapurun alıoması ve _ ' · • - kast neticesinde iş~al komutan ve dürüstlükle ifa eden Tliı k ~e~Qlık kulöbü A takımı ık inci• 
ülkede türk sesinden başka b . l . b" kr . . 1 Dun öğleden sonra M'!l- . be tlik bir ör Sö - kadaeımız 18 . na ııaı Marsın ıdmaıı rurdu ıeno• 
hiç bir sesin yükselmeyece- u ış erın ~r ns ıyat ışı o - l~kadan haber alınmamıştır: lı~ı şehırde ş ~a~ ... zu. a: " Jit~l lik ku_ı~tıü. ~takımı kazanmıetıt. 
giui bütüu cihana ilin etti. ması dolayısıyle düşmanlardan Kıtalarımız cenupta Prahm fi idare il~n atmıştır. Alman- gırmışlır. . BırınoılıQ-i kazanan takıma 

1 urların derhal ser- . . -d . ldnkları Lir arkadaşımızı tehrJk edbr ba koeu ıçin hazırlauıın barrak Artık dünün kara gün- aman vap daha cenubuna çelrilmışlerdır. ların mu \vım 0 l l d ff ve tak.ımı &eekıl eden atletlerede 
· · ı. b atıhnışsa da ken ça ışına arm a mu va a· leri tarihin araKında bir fa- vise konulması gerekb oldugu Japonlar bazı şehırlere lıava lokantaya uom a 1 k' t ~aıılRr tiileriz merasımıe birer madalu urıl• 

oia detil, tiirk ku4lr•iiDi, nu yaımaktadırıar. bQcumlın y1tpouılardır. biç bir ~imse yıtı alaumamııhr &) ~1 ve ..a) ' mııtır. 

tir, 
Be 

,, 
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6 • 2 inci Kttnun - 19-'2 SaJ· YErtf MERSiN sa fa ; 2 
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Napoli ı 
. 
ı n a 

içel orman çı virue müdürlüğünden ; 

i l a n 
'l'arsus Mal Müdürlüğünden · 

Muhammen beıleli Tapnnnıı 

lngiliz tayyareleri 
tarafından yine 
bombalandı 

MS. 
729 

D:i. 
000 

Cinei 
Çam aQacı 

Mohammeo ubit tiah Hududu Mevkii Miktarı Oinsi Lira K. T ilıi No. 
~~~~~~~~~~~-- ~ ~-

Lira K. DoğaRn : Ot.nra.kcı lstaRyon 572 M2 Arsa 23 00 Mart 176 
336 4 90 molla Yusuf Oivarı 

Kahirtı, 5 (AA ) -· ı· d y Batısı 
inO'iliz hava kıı.vvtlerı Lı· b 1 - İçel vilayeliuin '1 ut kazası dahi Hl e a-

.., Kozayı : tarikiam 
yada bazı yerlerle It:ilyada rımcah~n devlet ormauındun 72~ ınetre nıikap Güneyi : Hamit arsası 

: salı i hi seıı et 

Napolıyi bombardıman etmi~- kerestelik çam ağacı satışa çıkarılnnşur. Dogu
8
;--;- lbralıiırı 

ferdir. Bu akm cum:ı oiinü · 
196 M2 8 00 - 178 

e d - Çam eşcarmın heher ınetre tnikap ga)ll'l Ratı sı : Mehmet bin şih Has~n 
yapılan akınlardan ayrı ır. • Kazayı ; Umu mi yol 
Napoliye yapılan bu akın s0 ,. manıulüulin muhammen bedeli 490 kuı·uştur. - ~ 

• Güneyi : Hacı ahmet kürani arl'aın 
d~rece tahribkar olmuş muh 3 - Şartname ve mukavelename projelerini Do!tUıırn : s~lim z~1ı11 
telif tabrika ve pe.trol sahrinç görmek istiyenlerin \)ersin çevirge müdürlüğüne BatıHı : Yol 
ları tahribedilmiştır. Trablııs b" I rı·"". A k d a Kazayı : Emin ~el fon, Selim zabil 
garbde bomb1rdu~an edılmiş- M ot ornıau o ge şe ıgıne ve u ara a ornr n ve eskici AH 

t.ir. Düşman Maltaya tekrar unıum nıüdül'lüğüne ınüracaat etnıeleri. Güney.!._:_~---------

760 M2 - 31 

h · · B ,.ı d u · Doğusu : Çalış oğla 95 M2 ücum etmıştır. ı_r .. L'.l.İŞm .• an 4 . Satış 1 i-1-~42 günü saat lö e .nersıu 
d - - Batısı : Havaca aHaf tayyaresi enize duşurulmuş- · .. d .. l .. ğ .. d l •·t 

tür, orman çevırge mu uru on e yapı aca& ır. Kazayi : umumi yol 

- -- -- - 5 - Satış umumi olup a~ık arttırma usulile Güney.!__; » • -~--~-~ 
" Do#osu : Mertıi uJi alımet - 236 M2 

lçel futbol Birinci· yapılacaktır. Batısı ; Hakkı bey 

5 

ıo 

lilı mii•abalıaları 6 - Muvakkat teıniuat 268 liradır. Kozayı : Şubel'i ahmet 
Güneyi : umumi yol 

lc;eı futbol birinoilik muea- 7 - Taliplerin şartnamede yatılı vesaiki getir- Doğasn : Sııhibi se-:ı-et-------l7S:M2W>w--~ 
bekaları beden _ ıer.~iyeei İQel nıeleri lazımdır. "853,, 26-27-6-11 Bl!ıtısı : Kadir 
bölareai futbol birıooılık .nusaba· Kozayı : umumi yol 
katarı fiküstrü fuıbol ajanı Güney!__:, karabet _ __ ___ -------~ 
Hayri Tuuobilekia riraseti aıtıo· İ İ 8 Il Doğusu : Havaca. aHaf 380 M2 - 16 

8 

dl' toplanan kulüpler murahae• Batısı : koln kısa l!!erkis 
ları tarafından tanzim edilmir Mersin Askerlik şubesi baıkınhğmdın ; Kazayı : Havaca asaf 
tir. 25.1.1942 pazar günü baııla· Güneyi : Şümendi~_h_at_h ___________ _ 

oacak olan mueabakalar proı· Mnbammen Muvflkkat Doğu~n : Hakkı bey 190 M2 10 
ramı rarınki nüshamızda ner Oinsi Miktarı bebeli teminatı İhale gtinii Batısı : Abrabam kahyayan 

Kilo LirR Kr. Lira Kr. Kuzayı : Sara iııa9ıkman rPd ilecek tir. ___ __;::.:..;,,;_ __ ~~...;;;..;.;.......;;;...;...........;;;;....;,..-. ____ _ 
Güneyi : umumi yol 

, O Jon 70,000 1400 105 00 14:-1-942 

1 1 Doğusu : Yol 

1 0 1- Mersin Askerlik şubesi ihtiyacı için yuka- Batısı : Mustafa verui 

T 1 • .ı• ı· • d Kuzayı : Viktorya. liigürger 8rSUS ma mUuUr Uğun en: rıda cins ve miktarı yazılı odun açık eksiltole Güneyi :_ Köş~er ~ta Fazli 

Tarsus ılu .. k, t ko ile satın alınacaktır. Dogosu : Yol 
urne - 1 b ·· ·· t lö d Batısı : Asaf nağı iknlali inşaatı ve ev- 2 - hale ı 4- 1 -942 c;arşanl a ~~nu saa e Kozayı: Nefise ha111m 

157 M2 ıo 

---------· 
238 M2 15 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Teşr'ıı evvel 12 
336 

Nisan 331~ 

Teş. evvt•I 
336 

4:4 

13 

Temmuz 335 59 

-
84 

- 97 

T. evvel 385 

l'. sani 835 47 

rak nıahzeni inşası pa Mersiu As. şubesi satın alma konıısıyonunda ya- Güneyi : Lüsiye ve hampar_t:Ju_u __ . 

zarh'\. suretile acık eksilt pılacakur. Hudut, miktar ve sair evsafı yukarıda Tarsusuu ~ehit ishak ınahalle~ 
meye konulmuş.lur. ·r aliplel'iu belli güu ve ~matta teminat nıektup- islasyo yı civarııı<la bulunan Olilli emlaka ait on parça arsamrı mülkiyeti sa-

Keşif bedeli 2836, g4 lariyle birlikte komisiyonunıuza nıüracaatları Han tılmak üzere 27-12· 941 tarihinden itibaren yirmi gün ınüddetle açık arl-
lira olup mu vak kat te- olunur. ( 11 ) 3-6- l O-ı3 tırmaya kouulnıuştu r. 
minat miktarı 213 lirad11·. Talip olarıların ihale günii olan 15-1-942 tarihine tesadüf edei. per~enı 

Eksiltnıe 22-1-942 İ 1 İ 0 be günii saat 14 <le Tarsus nıal n1üdiirliiğiinde müteşekkil satı~ k.omisyo-

prrşen1be güniın' ısu··adau·~ •. ııu~ ;u~ Mersin Belediye Riyasetinden: illllla yüzde yedi buçuk pey akcaSİ) le birlikte ve daha fazla malumat d 
Tarsus nıal 

1 
ıı/' Belediyeye ait Gazhanede 9 ve 14 No. lu anır- mak isteyenlerin Tarsus mal müdürlüğüne müracaat etmeleri olunur .. 

dairesiude yapı aca ır. poların senelik icarı pazarlık sur~tiyle icara ve- ( 9) 28-6-lO- l 4: 
Taliplerin ticar~t odası rilecektir. İ 1 i O 

vesikaiı ve Nafia nıüdlir Talip olanların 13 _ ı - 942 salı günü ~aat Tarsus Mal M üdürli.ig~ ünden · 
lüğündeB alacakla.~ı eh- 1!) te Helediye encümenine n1üracatlar1 ılan 
liyet vesikasile muraca- olunur. 4 28 - 4 · 6 - 11 Hadadu Oinsi Mevkii 
atları. ___ , ________________ -; DoğuH;'°7A.li akış ba~ı 

Keşif evrakı Nafia 
müdürlüğünden ve Tar
sus mal müdürlüğiinde 

~~~--~~--~~· 

Fevkani ve tab- Köy i9i Kara tiken 
köyü. 

DEVA 
görülebilir. 

tani dört odab 
Batısı : Sn kuyusu ve 

Memet şimşek evi Hane ve hir bap ahır 
Kuzayı : Umu mi yol 

Güneyi : Ali özdemir tarJası 
-------~ 

.Muhammen bedeli 
Lira Kr. 
200 00 

(20) 6-10-14-18 

i 1 i n 

Mersin Balıoiye riyasetinden 

Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOG'UK ALGINLJ(;JNI 

Hudut, nıiktar ve sair evsafı yukarda yazdı kara tiken kö)ünde eski 
nahiye hükônıet konağının mülkiyeti satıln1ak üzere '26- ı 2-~4 l tarilıiudeu 
itibaren yfrmi gilıı nıüddeıle açık arttırmaya konulmuştur. 

Bir kaç gündenberi 
~elniınizde devam etmek 
te olan sovuklar don yap
n1akta ve bu donlardan 

DER HAL KESER . 

D E v A KAŞELERiNi 
Talip olanların ihale günü olan 14-1-942 tarihine tesadüf eden çarşanı·· 

ha güuü saat ı 4 de yüzde 7 ,5 pey akçesile birlikte Tarsus nıal mü<lüı·
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan oluııur. 

(8) 28 6-10- 13 -- ·---

icme su boruları ve saat ıı::s-Bt\ 
~ (620) u ~ 17-9-938 tarih ve 688 

lar patlamakta ve halkın L.--------------·---l k sayılı idhalAt beyannameye 
zararını nlUCİp O Ola la 'ı 1 

8
• n ait. 742-874 sayı 1e 17 9-38 

dır. Bu zararı önlemek . 
günlü gümrükten ııldıgım ay 

içiu don devanı ellitıi Mersin Oğretmenleri Tasarrul ıan~ığı üyelerine. niyat makbuzuuu zayi etti-
n1üddetçe sular ak~anıla . gioıden yenisini alaoagımdan 
l'l saat l 7 de kesilecek Nızamnamenio (80) ou maddesine ıöre aeoelik kooıremiı eskisinin hükmü olmadııt-ı 

24·1·1942 cümartesı g(ioil ö~ledeo eor.ra eaaı 15 te aandık idare e 
ve ertesi güu sabah saat mıtrkezi olan ileri okulda rapılacak,ır. tire. arkada9ların mez- ilin ol onur. 1 

Zayi mahbuz Her Eczaned~ Arayınıa 

8 de Verl.lecek1,ı·r. kfı:- gün ve saaue bu loplaotıra i9Urakleri ebemmireUe rica 
Ur fa Tica ı eth •me11i · 

(18~ 01
(;)ur, 28·8·8 SaDdık ldau httr•ıi • [19] Reşid 1 

Yeni Mersin -------
NUSHAS:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hariç ıçİD 

Senelik 
Alb aylık 
Oç ,, 
Bir 

" 

1200 
600 
D) 

100 

kuruş 
,, 

,. 
Resmi il~natın satın 1 O kuruştur. 

2000 kuruş 

1000 " 
500 ,, 

Yoktur. 

YQni Merain MatbaasındaBsRduu~tıı. 


