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Hür vatanlarını, hem hürriyetlerini, hem evıatıannı 
kaybeden, ne ekmek, ne pabuç, ne esvap bulama-
yan komşulardan soluk mesafesi uzakta yaş 

ıyoruz 

Kurtuluş mücad'elemizi devam ettfren · 
harp dışı edilmiştir. ~:~~; 

yıne 
bir milli mücadele devrindeyiz 

--~ 

Kızılordunun düşmana darbe indireceği 
zaman yakındır. 

rar g 
llcüm 
işle 

Birleştirici~ ~apıcı ve_ toplayıcı bir tertip ile 
r in 

Moskova 7 (a.a} ·- Cu- ı Muhar?b.e Sovyet rejı~i ·ı Muvaffakıyetimiz ıçın ÜÇ)oper 
m-utesi günü s~bıhı Sovyet niu kııvvetını ve saglanılıgı:ıı ~ey l~zımdır: lmişt 

ışınız peşınde olunuz ihtilalinin yıl dörılimünıi B isbat etmiştir. ovyetler ıml~ı~ 1 - Toprağımızı karış ~vfik 
Stalin bir emri yevmi Be aç· seven milletlerin muhabhetını karış müdafaa. ri b 

Falih Rıfkı Ata) Ulusta Tek 
tttrarlı mesele karşı~ıncia değiliz. 
Başlığı altında ı;;u makaleyi neşr 
etmiştir. 

Bu hahiste gazeteler dahi mıştır. kazanmıştır. 2 - Ordumuzda in1ibata ce 0 
suhlhiyelli olanlar gibi hUkOmete el koyma kanın alımz. Yarın Stalin mebuslarmda da na,man yıp.ranm_ıştır. lmvvetleııdirmek. külle 
lavsiyeler<le bulunurhınm hundan sabah sokaklarda bir avuç kttr bulunduA"n bir toplantıd·ı §Un Harbin başmdanberı 8 mılyorı 3 - Dü§man g~riJerinde V 
kim ıııurııı1tııı olr11uz? bulaınazsıııız.> Eö-er buntı cıı·,·en f' l J- e v... L b l · et 

"' u. " " lar sOylenmi~tir: d~n a"' a ' ıışm.amn . r_ . v çete mnrıue. a erıni artıl'mak. edı·ı uirkaç· ~işi olsaydı ehemmi)•eti ~ i l 
Fakat L(:)ylek karikatörUntiıı yoklu. hl koynuı. siyasetine ko- Düşman Stalingrııd önünde ull suhavı. ha~p f!ı~ı eı ı ~ıştır. l3 StaJın SÖliinü şu sn- bl 

ıııevzuu bu mudur? narı un111ıı. k bı"nlerce stıbay ve t·r kaybet- Hıtlercı mıkrohımdan Sovy,t reli~ sona erdirmiştir.· Kızıl te mak Ozere yuvasında alıkoymuş- . ıı eşif bu icli. 

Bir karikatörUn mevzuu şu: 
Leylek yavrularından birini lıak-

tu. lkinçi yanu:::.unu havaya fır- . Bu kımkatörclen alınabilecek Bu siyaset şimdi iki kal ela- miştir. Şimdı yerıi ve taze,toprağını kuıtu~a.k IAzımdır 
1 
orduııun dıişmana itıdirece~ı 

Jalmıştır. Leyleğin Of:tOnde yıır-f 11 k d.ers, h!1kı1met keneli memur- ha iyi buluncıurncak bile obaydı lı:uvvetlerle ç-trpışm!J.ktadır Ve bıJrıu yapıbı~rız. darLe zmanı yakırıJır. 
dırn. yuvadoki yavru Ostıınde Jarı ıle beraber kendi başının en ıtğır felaket içinde bocalndı- -- ı 
memur ve atılan yavru Ustonde ı~a.re in~ Hrttınakta ve halk ltthiri ğımızı söyliyecektik, Almanlara göre: ngiliz Hava kuvvetleri 
de halk yazılıdır. ıçıne gıren milyonları kendi la- .Aceba S1mıcoğhı hUkOıııeli-

:En başta şunu haber \'erelim lilrıe terk etmekte oldurrudur. nin tedbirleri dııha iyi mi tıhn- Af man • iki tayyare meydanını 
b k "k tö o y· . '"' ınıştır? 

ki n~ u arı a r n çıktığı ga- ıne bır baska arkadaşımı- . . • 1 / l 
zete ve ne de bu karikatOrU VH- zın ilk :sahifesind; .. · h tl l . Höy)t} arlık hır !Juğdar hıne ıta yan işga etti er 
•,an ressam için menfi bir clUş~tın bir tlicc·ıırııııızın ı 11 ı. arı edr e, l)I eknıi~·ecektir. Üstline varsanız 
ı cıış pınısa ar an d '" . k . . M / d cenılz yoktur. Zaten bu ve biraz dört bu~·uk kurıı b ,; 1 t . fi,.;tı çı ae11ktır. Saııkı eskı ttHün ofÖr Ü or UIU R 

şa uncay emın kaı·tıkı•ıı . 1 ·ı 1 k L ırıdrıı, '1 (a .ll) - oyterl . H.ommJJirı vsı.ıı_veti ı:rit. aştığıdaki misali. bugün haı;;lıc·a etmiş ol<lugu il8.n e<lilnıek.ledir. '
1 

~ ıu ına >enzer sı ı1h ı er- ., 
nıillt davamız içine aldığımız hir B . . . . . . . . Van aıı dağlarda gören vardı. Bıı müdafaa hildiripır: tıkç., foıı tlaı;ııyor . Dıi ·nan:: 

u ıeJıkııııızın ele ıvı nı:\'etin ?.avııllı köYlt' ·.:ı· B o t 1 ·ı· u 'ı\klıırı EldllVI\ taki 1 k" t 1ııe elenin hiçbir kötu niyeti ol- <len sn h tr . . · · . • hıl, ug n er11ne f)t.1
19

i..,etindedir iıgı ız V ~ p uırtı atı ı ovam ediyor. 
mayanlar torafından dahi hazun kut lıit e l~hı_f{ım.ız _yoktur .. Pa- başkadır. Köy~ refah değil, kıı· ""' ,.. ve B()kl\ tı .. Vıt. meydauhı.rırıı ı, ıııdra, 7 ( a a.) _ Son 
n u kadar ciddi almctı-'-1111 g"<>teı·- keıı<l·ı.,,·ırı Mt ıyetırnız yok ıken ınar. i~·ki götürU~·oruz. B . a·· .. 1 1 1 ı.. 

" 6 v., "' e ~u cevabı verehiliri B" . Berliıı, 7 (a.ıı.)- D.N ele AgQır-nişJerdır. u_t•ın yo j" 1~11\1~ lll•ıerJere gHre kııvvet 
nıek iç·in yazıyoruz. B ııı. ırınci sınıf' kadın terzileri 1 !fırıl& .\im \11 oe~etlerı yığı- lerımıı; Romınelin tellkı"I ot-

Sormak isterdim. lıuğdn'"·ıııa ,,.,. ıı t0t<'nrı bulunuz. gelirle- köy kadınlftl·ırıa 150 liraytt esvap ajausıııın tttbligi tamam ayıcı "i 

., cef'ı hültın hul'rl 1 it" .1 · 1t · IA t ·· ... Ma lıdı-. DavııJeki lınva mayıla- ti~i ırnrdeyi .~·ıkarnk ı.atı 
1
·.,_ ve başka ınah ullerine en yllksek 1 . ,..cay arı 'l'oprttk Yet Ş ırenıeınektedir. Yahut dev- Vl1ruı.,ı ıua um& a ~or~, • u ., 

fiyHtı verdigimlz çiftçi aca.ba \'U- ~ıa ıst~llerı ofisi hol fiyntlarJtt ~m- let' 'J't\rkiyeııin ht~e talihini Sala- reşlli Ruıntnel, kıt'\Jarıoı döş n ıııı lııgilız kıtıtlsrı kısa hir tıkaınette hır kav~ halinde 
vmlan att1annız halk arttsı~da 

11
•
1

1 
8 8

1caktır. Kendi kazaıuıcağı nıoııun httıııivelirıe bırakmıştır. nıaıılll temaımıı kesmeye mn QHpı~mn.tlıın ırnrıra ele geçir- ilerlenektedir .,, mı ycın ara <hı asla . . · · • 
nıı dır? , . L ~Urgun damga Hızım bu ıntıhllıazalarınıız vaff:\k olmuııtıır. mi;ılıırıfir. Elı\loıno ... nirı 18 k'ıloın""t-:-;ı vuı nıııvncaktır l>ti " v ., 

Acalın kttzaııcını ve gOnde- hmıfıııcln~ .:-ırr ,~. _nymıın lıer ı~ıeıııJekette pahttlıhk olınnclığı, KıılilluılllhilaoeR: bi9 bir U&v.ı nıi'ytlaıııııdn iı;iudo- r"sinde hulııuan M<lrRa Mat-
li"inl bugünkü hayat ualuıhlı'•ıntı <hğ1 ·····ı 1 1 ') ılerı huhıııama- k()Jtor l>ulıınıııııthğı iddiaları illi tı-rp ın°l·1eme.ıı" ıniittefıkleriıı ı.· . 1 ,. 1 ·n •• l"'nlrua111- b h 1 "' · ı: 6 

' n >O 'e ucuz maddeleı· tlıı·? l'ıı 11 ııı111.ı zut . 1 , . .. .. " "' ,A ı mı t ra Yt)Z erı ' ... r o ın o are lesi ba,lamıııt ır. uyduran ı;erlıest esna!. 25 kuru:;; olduğunu kim hilrııez? 
11 

> ı a ııı ... 111 c a \ urgıınuu . v 

J\lk zevtin l'B"'ını 2;;0 kurusa v· . . tk olıntt<lığı thıvnı:;ı mı v~rdır? elı ·ıe diişmemı,tır, na vakıt k~lm"Jau elliden R1ıruneliıı goritle bırak-
, • J 6 \ ı ıııtı B"'"vek·ı· . <'öl btırb!Qde hli.vök kov- l ı·ı tt t 1 . t ki k t 1 d K 1 "v ı ııııız· hir van 1 Fıtkat \' kar 1 k. . . "'t ( (113 ~ ı ı ''lurn ıı911ro,ı a ı rı p ı arı ı .a arı öviilıuek l""-S?ıhuı tt\CC!lf Uru reşnıec.en 8"lkl ,, " Ut. ,ll HU 1 ne~rıy .. v;,t)ttrle dar lıir b(ilgeı}e g" " 

~BoshmCl''ıt kll<İar 9 linıyu köııılir "\t.tı' an athtm ülllrken c\nııynnın havasırulıı perişanlık verici saş- 6ı1ilmi•tir. ılir, 
·' u) r ucunda fazla hu-'" ı 1 kı ık · · 1 Ik . ' çıoi muvaffılkiyet elde etm6k la~ıyan kayıkçı. bahçelerde gOn- Vllkan .11 ti . · 5< ay nrnıı n 1 verıc·ı ıa ı hakıkatları 

d ~ 'ki buçuk liranı ~:ahsan isçi . . . ~11. e eı olduğunu söyle- uznk t ııl ıl<·ıı ve onu her tedhir· nö ın k iiıı d ii r. 
~dnı 200 lirartan. aşağı ~lmaı~ak ~:~~;;r uıı:ı;~? ,:rkncl~şınıızırı hah. den şOplı~ ettirici • bilmem ki Al ınMu - 1 t aJy an motiidö 

~) lstonlrnldıt kiralanmadık 'l'Orki, . c <~ı ucu_z. huğdttyıııı ne deıııelı - her httlıle kö!Jl bir »rJııRıı orı kii9ük tdırrrı~tı: a 
zere ~ e) e nşııııttk ıçırı kl\çllcUk şey \'ttrllır kad ,r ınlidafaa va7.tyetiııde-

bo~ yer bırttkımıynn yığın )'lğın iki yttrdım 1 ·teınekteclir · Ge ·en· . rr • 
· .. r1•1• "'alonctııslar vuvaclan atlı. l)(>I \ 1, · ·< glm okudu.,, um bır d i r. 

mı~.. • .. • .. h ' ve Gl~l\lf "0'1 '"111 l 1 · · --d d ·? ~ •' ,,.,., ' 11 >111·1~ ~ien·ındekı ıııe:::.- 1 
ğımız halk arasın amı u Aıwnk bıı iri tJaslığı ııku ulivet)P.ftleıı , t ·ı ·ıc,· L' ı•talyan ara .Muhterem Saracoglunun ilk ·· \"tıı , · · . . ~ttl-e em ıı;ın ı·ransa 

vahtndıı\larııı ilk <luı·JTıısıııııı •1' ~a verdıö-ı :uırurl"trtlurı 'ıah eıJen 1 r1· . u r IHlYttt . .. .,,., (il- ·, ... . ' 1 ·~ I göre nutkıınnn söy e ıgı ze e . · şoıınn.ıız.. Oyle~.·a eher iıllkt'ıııt·l "rltnsova Morvttk divor ki· ı·ok 
1 1 1 bilhassa ıztırnp 6 

• • ı r · · • \ bnha ı ıgınc an . · . ·. becerıklı olnbılse\'di eğer < e a hu~Jı olduğumuz zaman da 
çekenler. gelirlerı değışınıyen akıllı ve ıliraı.·etli. W<•c• bu haksızct11<. af ri°ka SOVDfl ağırdır 

. . . . ,, ~ ttrın k<>~- . 
vııtnnclnşhırdır. . . fınden ıı-;tılttde edebilııev<li I · . Bır harp ekonoJni~i clıtyanıız U.ZUn SÜrecektır 

Bunların da ılk safında. #\)- barı~ devresi fiyatma ek~ıek l~n~ bır d~ nıillj mU<htfıla politika do- Oe 
ılk lı \'e ücretli memurlar gelırler. hem ele dOkkllnlurunı·z 1 1 )eı vıınıız \'ıtrdıı· Roma 7 (ıı a) - Sal:\tıi· • • ·< a ıttmur · 

!>evlet mlidahalesının hüttın işleriııdeıı gevilınezcli. VurKunculuk, yolımzlukln reıli bir kılynaktan bildirildi· 
vazifelerini bu memurlara gör- Cenup Amerikıı.sında b lıd , . mücadele, ~ine göre, ilerlemekte olan 

, ı.ı~ a) \ar. Bu tedu· .· b . . J 
dOrnyoruz. Ktmachıdll bu~day vur Bıı · . . 111 ıraknıak, yenı- füşınarıa insancı. ve ma zı>me 

Bu memurların maaşl~ma hac~t bizzat Anı .k· l ı mı !ıe sını nlmak, tedbiri tamemlanıak ;a fazlaca zayiat verdırilmek 
zam yapmak demek diğer fıatla- buğdtı}' vlirletıııem~;~ra ~~r. ı~ze bunlar Jıiı-irıci dttvaınız irimtedir- te Hr. 
rı dahi alabildiğine artırmak. pa- ~ . . ıc ı Ier. Afrika kesiminde oynan-
ra bolJuğunun bntnn çilelerir~i Okyanusıa_rın ütesınde ihti- . lşi bu çevrecten ~·ıkal'ıp tıa!Jp . 
çekmek yine &şvekilimizin tob.ı- )y'a~k· ınaddl elenrı lk>tıılı~~Jmtt ı_ ın~lı.r? hırhirine kin besler, hOktlmetten n:tkta ol:rn partlnin e!ıemiyetıJ 
rile bir basit daire içinde genış o sa on arı na eııı nıesı ıııı,lır. ~~lph~ eder, umumı vııziyeti tak- ıukAr edıloıemektedir Britıın 
kalmak olduğunu biliyoruz. Burgazla İstanbul arasrndtı kU dır elınez, r.ıtrııaııı 11 ve şartların ya kuvvetleri harp b:ışl1yah-

Kıtlclı ki botun karikaWrler çocnk knyıphmınızın felaketini Z~>r.ıa~lıı:tı redakf\ı•lıklıırctnıı tıer fanberi tiç kere bu üstünlü~ıi 
bir iki senectenberi sadece me- yıızanhır yiııtt gttzetderimiz de- hırını uı~cak idnreııiıı ku~unı ~a· 1 in etmiıder•e de idamesinde 
murlar sınıfının seraletine misal ğil midir? Yar. vazıfe. hnk. bilha~sa mer-;ıı- em ff k ~lamamı~lardır Sa
ohmışlardır· . Anglo-Saksonların gemi ka- l·~·~t ölç!ı, Un O kaybeder bir zilı- ınu va a d .. e zun ıür~cek-

- . önce _memur, mntekaıt du~: yıpları ve sıkıntıları htt.kkıııdtt nıyelle ılgili olmak mıına~ız olur. vaı agır ıl ' u, 
yetıııı gl.bı bakmak zorund~ 0 

_ bol hol malQıııatı yine guzetele- . lfttlh~ki hiziın için hu cihan ~tı~r·!!!!!!~!!!"'!!~~'!!'!'!!!~....,.~--"'""" 
dukları ıle beraber yalnı~ _ l"itan rinıi1,den öğrenmiyor muyuz.. facıası lçınrı~ ırıillf varlığı nıasıın ınalıvız. Sttdece iyi niyetlere hi· 
bul şehrinde birkaç on bını hny· Bu Ulrcarııı; kürrenin meçhul tutnınk en l>ıt hı Helir. tııp ~diyoruz. Kötl\ niyetlerln hiç 
li aştın bu sınıfa yardım edece- bir noktasındn (tef'irıeler hulun- • ll~r. vatanlal'ını hmn htırri .. bir tıöztı, tenkidi umurumuzda f 
,ğiz. . . duğunu halJcr verenlerden farJ<ı ~ etlerıııı hem sevgili evlatlarını değildir, Meııılaketi Yaziyetin ge· 

Aceba sabit gelırlı ve yar- ı· ? harpte kaybeden ve onun nrka- rektirnıedil'•i hir bu:-kı altında nel ır 6 
dun edilecek vatandaşlar sadece . . . sından da ne ekınek ne pabuç bunaltmak znrııreti ıle ,·oktur. 

Geçen Lene şehırlerımıule ne . , b 1 ' ' " 
bunlar midir? . . e:srnp u amayaıı kadmhm ve Dtıha verhııı;eJ, daha şe\•kli, 

Hi~· bir geliri olmayan va- bol knr . yağdı. Belech) el~.rde.n erkekleri zl\rriyet v~nnez, 1afa daha vazife ve ınesuliyet :sttyar 
tarıdaşlara be~ıeme tedbirleri dahi bazılnrı l>ırka~· gün caddeleıı aça cı.uşen komşulttrc.ltrn ı.;oluk ıneı-ut'e· bir nılı ile nyırıcı, bozucıı yQ 
alan hUkOınet diğer hakiki mutı- mmlılar .. 0 Vükıtlar hlltün ıneııı- sı uzııkta yn.şıyoruz. . . da{);ılırı değil lıirleşliriC'i, ~·apıcı 
ta~·Jorı arayıp bulmakta ve im- lekette lıır el koyıruı mevzuu do- Kur.tulu~ . ıııoradeleınızı de- ve toplayıcı bir tertip ile zorlu
datJorına yetişmekte devam ede- aştığını belki hatırlar.sınız. . vam ettı'r~n Y'.~.e lıir milli. m?cıı- ğu harp d~':nm ettikçe daha ar
ceRtir. <Akşam Ostn hOJ<ılmette11 bır ~eJe fie\ rınde) ız. Daha cıdclı ol- tacak olan ışın iz peşinde olunuz. 

A 

1 Ebe 

Ölümünün 4 üncü yıldönü. 
mü münasebetile 
Şehrimizde yapılacak 

ihtif aJ programı 
1 - 10-11-942 Salı gOnO aat n o- d J 

"' 
0 e ialkevinde ihtif ı başlıyacaktır. a 

2 - Bu toplantıya en btıyük mnlki'"e a · .· 
k /11. • l · l 11 ,, ıııııı, askeri ma aııı umır erı, > umum komutanlar ve sub •J . • • 
1 • 8) 1tr, devaır reıs erı ve ve men. upları , pxrti ve l talkevi 
b t k 111. . mensupları ve mat 
mı er unı, resıııı ve husııoı teşekkllller ırı . · 

nıum httlk dnvetlidir. ensuplıırı, bılu-

H - Tam suat (~1,05) de bir zat AlalUrkun o r 

le öldtlğOnO kıs:ı ve veciz ifade ile anlata . • gnn o saat 
hırı oytıkla l>es dakika . . lak hazır bulunan 

\ stt~ gı su:snıasına davet d k . 
Bundan sonra hir hatip Ebedi Şefi h . ece tır. 
millet için yaptığı hUyUk hizmetle; Jrn~t~~~8 m~~l~ket ve 
bulunacak ve hunu mU.eakip Milli Ş f 1 bıı hıtalıede 
l kk ct k. b . e nönOnUn Atato k ıa ın H ı eyannanıes ı okunacokt r 

ır. 

4 - Salondtt yapılocak bu mera imd 
Halkevi handosu önde olnıttk 0 , en sonra topluca 
gidilip Atatnrk' On oradaki bnsu:~~ee J :~·tt olarak kışJaya 
ban.c.lo tarafından ihtirttl mar~ı çalıırnra; n~~ık .konacak ve 
verılecaktir. rssıme n ıhsyet 

Not: 
C. H. P · Mersin Halkevi 

Bütün çelenkler saat (8,30) za kadar lialkevi 
altkat salonunda toplanmış hulunacakt 

ır. 
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2
Mersin ve 

7 -
...... -.Kurtuluş 

Havali si 
YAZAN: 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

Ucuz gıda 
maddeleri 

i 1 a n 
Tarsııs Malnıi1dürıüğünden: 

fJAersi savaşı •lık mücadelede Mersin 
UinAi Mik<lan MalıalJeRi 

Satmaya boşlıyan Muhammen bedeli 
J ... ira Kn. 

~ haf ıraları 
ve havalisi fedai müfre 
ıelcri U m u m grub 
kumar dıını. 

yeni bir ticarethane No. 

K 
fi8 

,~ıl\ f'ıtddesir.de 40 01.1 
Dokk&nın 7 de 4 hiM~e~i 29 M2. Kıv.ı)morat :mo oo 

~-------------------------------------· -19-

O sırada hOkUnı .snrrnekte olfın kara kış içinde ~uı:.tatn Nn
_. _ _.Jin Yağdayu salimen muva5 latım bildiren Pazar hocanın (el

evm Silifke moflnso) mektubunu ıht clercedivonıııı .. 

99 
maralı magazada h;lkımurn lOO 
~iinlöl< ihtiyacı olırn gıda ıoı 
·nad<lelentıi ncnz hi r fıyatla 102 
ıemiıı eıl6hilnıele:-i için top- ıos 

tarı fıyatı:ıa perıtkerıde satış 104 

c mağarada fedai mütrezeler kumar>donlığı yapılmak iizere U. Süleyman lOo 
r aran m canibi ô!islne . Seyr-'kh~sıuı t&rıLfırıdan ye:ıi l06 

Anıa 

> 

Tabtani Lir odalı ev 
Arı:ıa 

» 

> 
,. 
> 

103 M2. Şebitkerim 

98 » 
102 )) 

32 Kııılmorat 

35 ş~ııitkerim 

200 • 
200 » 
130 > 

100 00 
50 00 

200 00 
250 00 

60 00 
ıoo oo 
100 00 
65 00 

ak nnce h lbir tioaretbane açılmıştır 107 > 

et 
lı k bir y ğd (K l l k 120 8 a e 0 u > Borada, yağ, hulgar, pey- 108 > 173 

1 
t ıptir. 25 Şubat 335 ' 

) 

60 00 
JOO 00 

e ı ta Uzeı lzzelli efendim. 'nir, bngJa.ı hulurımıLktadır. 109 > 60 
bagıt 24,25·2·335 Mu hıfa efendı salimen ınuvıısalıtl etli be de · Halkımızın ihtıyaçia.rını 110 • 160 

60 00 
80 00 

> , 
hmet utması emir olunan geçil hududun yedi sekiz sıtat içerhsinıle bu ticııretbıuıctlen almıılarııu 111 > 60 

k teşkihulunup arasındfl yük ek dttğlar ve t>ngin dereler bııhınduğun- meııfllatları bakımından tıı'f- ııı Dükk&n 150 

60 00 
200 00 

ll 

it 

'ket fa.da ı snvari postası katiyen işliyemez. Eıter lrnr donmuş ve yaynrı • Aiye 6:toriz. ..,. · ~ d k d 1 :~ - bir insanı nsLUne alttcnk bir halde İS" yavan efrnt hu yedi ~Hal 1 t.ıns ve fil! ·. arı yu ·arı a ya·ıı ı on beş parça gayri menkulün nıülki· 
nrrezen mesafeyi on iki aatte knterlebil r. Fakttl hu geç· it (Ef~enk) na- sa ti l) k 0 V l 0 t yeli S~ tı)nıak Üzere 5-11- 9 42 tijrihinderı İtibaren 011 beş giirı müddetle 

deıkım k\ hi~e merkezinin hizasından dttha öte dUşUyor ve ~imal garbisin acı 1• • l'll l'lll'\V'l l,O 1 t M11hmııdiye mahallesinde • ~ u <., • 1\. nu muş \ll'. 
yılası teş deki Efrenk merkezi lıir buçuk iki .suat ktıchtr yakın kalıyor. T 
ye V'\et t A;·ni zamanclu o civar<lfl dürt lıoğ.ız.ıhrn pıer~inle) Efrenge 33 ve 12 rıumaralı ev!er sa- ·•lip ol qal:ırıu ih le giinli ola11 20-l 1-942 tcırihiııe rastlayan cunıa 
)O dır b adt tarik vardır. Ahaliyi nrnhalliyeye gelince cUz'j bir kuvvete tılıKullr. . . günü saat ı 4 dt~ yiiıde 7 ,5 pev akc..ısile birlikte Tarsus ~hlmüdürlügr\in. 

d ıtımat dip ı · ı ı n h ı ı ı ı· , a Y c•dd .. sınde baklavacı .. . . • • e at zar e za ıır oma ıırı ş p e o.unur n l\'lt (ene ır. ÇOnkO ~ .. ı·ım D . JI...' - t de nıulcşekkıl satış koruısyouuııa, daha fazla mahimat almak ve ş·artırnme-
2dtm civarıncht bir vukunt giirdOğO kariy~ ahıtlisinı Fransızlar ileri •h .ırçın"ı e muracaa , . . .. k . , · l . I .. , .. .. .. ... .. .. "~arım i gelenlerini hep tophıyıp lrnpseıliyorlttr. edilmesi. Sllll gornıe ı~tıycn eruı ıer guıı far .. us Malnnıdurlugune muracaaı etıne-

elip t Binaenaleyh bit· irlıbal tenıin edilmeksizin \'O kur lizerinde (1385) 2-JOllerİ ifan OltlllUf. (1592) 8-11-15-19 
rıl etle k izler kamilen hallı olduğu halde o kadAr içeri girmek fttydasız 
111hr. bir intihar olması mOtalea ındnyız. Dlnigerli Ali ıığadan muhiti 

4 gl\zelce tnlıkık buyurup muvafık g~ı·Olc!Uğl\ surette emir ve irade 
'ıeyet tıfendiııı hıızretlerinıııclir. Efrerıkte bulııırnıı tnkınıı lıtkviye t:ttik-

\an k leri de bizim islllıhar r.efeı inin görUşlOğU jandarmanın rvaytttın

U)a bul elan idi. 

811 
h Efrenge telefon olclu~unı. gllz vakti işitmiştim. Mersin san-

cağile hizim hududumuzu ttth<lil eden derenin bizden tarafında 

Orman emvalı satıf ilanı 

lçel Orman Çevirge Müdürlüğünden ; 
Miktıuı 
. hacmi 
M!~ 03 Muhammen bedeli 

Lira K 
ki kayalıırın muhtelif nakatın<la yüks k noktalnr vardır. IJizzat 141 000 Çllm ağ .. cı 4 90 
teşrif ile bu noktalardan görlllebildiği kadar Mer:-;in sttncağı mu· 

1 
gi bitini müşahede ve görOlemiyen mahallerin ilerisinde ne gibi 

geçit ve kariye olduğunu hi!Anlerin tarifiyle bir pliln tertip et
medikçe iı,:eriye nıilfrez.e l'PVki aklı kasırtlll<"fl muvafık değildir. - Bu mOlltleaıııı zatı vnlıılıırıntt karşı erkfinı harplik ve ~·etelik 

satmak larzmdtt lelQkki huyurnrnyıp her halde ihliyııla .riayet 
buyurulur::;a evla olur zannındttyıııı. ÇOnkO I>inign kariyesine 

iki yol vardır. ller ikisi de külliyetli kttr ile muhRltır. Orttya 

T- çete ilerlemesi için arkasında irtıl>atlı ve ktHliyetli kuvvet lüzu
mu derktı.r bulundııi'.,'llna kanaat lrnsıl ·eclılece~i şllpheclen va re te 
dır. Bakı hörmeti ınah,U'=Anım knbulOnfı rica ederim efenılinı. 

7.S 

73 
7.4 
s. 

ıs ... 

ıs. 

13 
14 

14 

lE 

Yağda ınUllnfttııi hukuk cemiyeti 
i<lare heyeti reisi 

Mehmet Emin 
-SONU VAR-

i ı a n . 
Mersin Tapu Sicil ~u~aflzhğmasn: 
M~rtı•oın Boıoo körünün bölük çnlı me9kiınde kAıo olup 

tera:ıerı eark!io lbrahim oıtlu Ali garlıeo ııo 98 ahmel her tar
lası eimaleo Molla MehmPd 011ıu Durmuş terlılRı ı:eaaben ibra· 
hlm o~lu lb:-ahım tbres1:1sile çevrııı terin vaktıle tıiifük bir par 
c;adao müfrez olup kable ıfrnı Ibrahımıu ocılılıktan ıhra surelile 
eeoeısız olarak lnsıırrufuuda ıken mumnilerhio 323 eeo&Biode 

öl6mile 99raselı oıtulları Alı 90 Hacı Mehmed 98 kızları ümmü 
90 Ane 98 Eeere ir\lıkal euırıı •e lbrahımio öhimündeo takri 
ben ık\ ÜQ sene eonra il)bu vcreseler eraeıarta raptıklerı harici 

&aksim oı;ticesiod(j he· bıri bu tarlaciıuı,.ıfraz edilen dıQer 4 parQa 
rn ıhı lın• ıtlan~ bJ m~hla ı e müstekılh:o lbrahim kızı .Eşere 

ısabec euıQı ve bu e ılde tem u:ııı olarak tRearrof ve sevki zi• 
rnat tidegelmekte ıktırı Eeenın 341 seIH ınde ölmeeıle vereseli 
o~ulları Abdullah va Ahmed ve kızı Fatm11va 9e kocası Hacı 
Muıılafara kaldıQı ve baekaca 9arıslerl olmadıQındao namlarına 

tescıli ıc;ın müraoılBt ocınislerdır. 
1942 seoe31 'fe:rıseoinın 22 ınci pazar lfÜDÜ meıkür g11rri 

meukulücı bukulif uıireıini ıe&kık ve lFıhlcık elıoek üıere ma· 

halilae memur göoderileceQındell ta;;cıli talebinde bulunan gar 
rı mf'olıulcte bir hak iddrneında bulunanlar ~ana ellerinde met 
cuı 99•aıkltrıle bırlik&e tarın olue110 müddet ıerfıoda Mersin 
T9pu eıcil muhafıılıaına verahut lrfeif güoüode mahalline gele 
cek memure müracaat elmelerı ılıl:ı olunur. (1395) 

Ademi iktidar ve Be/gevşekliğine 

·KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile sa1ıhr. Her eczHnede bulunur . 

S. ve l. Muavenet Vü~IEiİı irı nıhrnııı.ı handıı. 

Cenup mıntıl'ası aj: ııı Bahri Diril 
Adana ) ağca mi civarı ~o. h - Eski ~elinlk Bankası 

(1167) Poıta Kutaıu 105 

( - l~\\;,IHH 

giin , e sualla ilıt lt• kouı i. ~ o•ı\Hlli ıııuıu 

- içel ''ila H~tinirı Giilnar k&zası dahil inde 
hudutları şartnamede yazılı öreu pınarı devlet 
orrnaıı111da11 7 4 7 nıelre kiip dikili çanı ağacı ou 
iki av icerisinde cıkarılmak lizre 27-10-942 tarL . . . 
lıiııdeu itibaren 18 giin müddetle açık arllırma)·a 
koııulmuşdur. 

1 2 - Arllııma 13-lt-~42 t.arihine nıüsadi. 

' 
Conıa giiııii saal 15 de .Hersin Orman fünasıııda 
yapılat•akdır. 

l 3 - hehei gayri mamul metre küpün muham-
men bedeli 490 kuruşdur. 

\ 4 - '111 va kat temirıau 275 tiradı r. 
j 5 ~artname ve mukavele projeleri Aukarada 

1 
ormarı unuını nıiidiirltiğii ve l1ersiu onııaıı çevirge 
'müdürlüğü ve c;füuar bölge şefliğiııde görülebilir. 
l 6 i~'leklileriııin ticaret odası vesikasile birlik
; tle oell i edilen gün ve saaua ilı~le komisyonuna 

1 
ıııuracaat.ları l bu vesika küyliileı·deu istennıeı. 

ı 7 - Sauş açık arlırma usulile yapalacakdır. 
(1368) 28-1-8-12 

i . ı 1 n 
· ıersin 8ele~iye Riyasetin~en; 

Heletli~ e ilı1 iyacı için 177 o metre ı ,5 nıilim-
ıik ve 7 50 met l'e 2 ,5 •nilinılik kablo tel, 3 7 8 
<ı<let Duyetaııj, J 55 <laue nıakara izolatör, 27 5 
Dil sigorta, ı 50 darıe somuıılu ci vata ve ~ 00 
nıelre b~şel boru açık eksiltme suretile saluı 

alınacak ur. 
Muhammen bedeli 24S8 lfra 90 kuruş olan 

bu nıJlzemeyi salmak istiyeuler yüzee 7 ,5 ııis
bP.tiııde muvakkat temirıatla beraber 2C-11· 942 
cuma ~iiııii saa1 15 de belediye dairesinde lop-
laııacak encümene müracaat eyleıneleri ilAn 
olmrnr. (UJ77) 3-8-14-19 

a n 
İçel Enıniyet m'iJdörlügünden: 

Bekçi teşkilatımızın yazı işleriud~ kullamlnıc-ık 
iizere Daktilo bir. b:ıyarı ah nacaktır. 

Taliplerin Emniyet müdüı·liiğüne müraca~l-

hırı (1396) 

(1S85) 2- 101 racaat. 

Orman emvalı satıf ilanı 

içe] Orman ~evirge müdürlüğün~en 
Mıkıları 
hacmi 

M3. 03 Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

677 000 Çlim a~acı 4 90 
1 - tcel vilavetirıin Glilııar kazası dahiliude . ., 

hududları şartnamede yazılı çambeleni devlet 
ormarıından 6 7 7 metre kiip dikili çanı ağacı on 
iki ay içerisinde çıkarılmak üzeae 27-ıO- 942 
tarihinden iıibaren 18 gliu uıüddetle acık artır-• 
1ıaya koııulmuşt.ur. 

2 ·· l rtırma l n-11-~42 tarihiue nıüsadif 
Cuma giiııii saat l 1 de Mersin Orman binasında 
) apılacakur. 

3 - Heher gayri naa anıl metre küpün ınu .. 
lıanıuıeıı bedeli 490 k uruşdnr. 

4 - lluvak.kat teminatı ~-!9 liradır. 
ö - Şartrıame ve nıuL avele projelt~ri Aukara 

da orman umum nıiidiirliiğli ve ~lerF-in ornıarı 
çevirge rııiidiirlii~ii ve Oiilrıar bölge şefliğinde 
güriilehilır. 

6 - istek.lileriııi11 ticaret odası vesikasile bir_ 
likde helli edile11 giirı ve saatta ihale komisyonu 
ua miiracaatları (bu vesik:ı köylülerden istenmez) 

7 - satış ..\açık aruırnıa usulile yapılacakdır 
(136~) 28-1-8-12 

Kışhk odun ve· kömür 
Kışlık odun ve kömürlerinizi şimdiden te. 

darik ediniz. 
Muhterem nıiişterilerinıiz icin ivi cins kuru • • 

lleşe odu11ları i'e ıemiz ve sağlam kön1iir hazır-
laumıştır. 

Satış yerleri: 
Tak~i otomobil durak mabaili No. 17 
Bozkurt. caddesi No. 40 Ahmed Fadıl 

(1391) 2- 6 

i ı a n 
Satıhk hizar makinesi 

Ko111ple bir hizar makinesi acele satıhktır. 
istiy,~uıeri11 [nıumi l1ağazalarda iskele inşaat 

şirketi nıiidiirlüğüue müracaatları. (1379) 
5-8 


