
ı., ~ıbl Ye lJ m am ı:e,rtyaı 

lılGdClrfl 
Cumartes 

3 Gandi bir demPçte: FUAD AKBAŞ 

_ Ben milletimin hürriyeti jçin 
çahşıyorum . Milletimi hür gö~m~
dikçe hıtpisten ~ıkmıyaca~ım . dem1ştır. 

idare Yeri 1 inci ıeır u 
19(2 

,-;ı..~NDELIK. SİY ASİ HABER. FİKIR. GAZETESI 

M-e r sin 1 is • 
Si Konya 

... ......... ... .... , ....... 
Sayısı 5 l<:t.ru' 

Telefon No. 82 -----

"Tarihin acı bir 
cilvesi,, 

Maarif Kurumu hazırhklara başladı 

Lise binası için ger aranıyor 

Vapuru da cenup 
hattına tahsis 

edildi Hitlerin nutku hakkında Amerika 
hlar böyle söylüyorlar --

Cenup limaularım1ıd11 'opla 

D ve t.ııı• Aukars 2 (R.6) -Evvel oıimdiye kadıu kuandakları 
020 muhıelıh am&eanı B l , . 

. · mile&eh ki ak~am Adolf itker taRra· elde totmakla iktıfa etti"'ini 

Bu ders yılında tedrisata 6aılanmak için teıebbüaler var 
haBea aıda meddelerıoıo . tandan sö,Ylenen mıt nn ns .. . . . M 

lalı: mıntalı:ıılera eetkini '~man kaki yankılara hakkında Moylemıttır. Bu bakıkat tari-

Türk Maarif Kur umul Diger taraftan Liıenin bu bir vatau işinde büyüklerimi-

makeAdile Detlel Deoiı Yollara ~:herler gelmiştir. bin aoı bir cilvtııddir. 
idareaininio TooQ uporuoo bu Ru"lar Bitlerin geçen B'inlaodiyaya göre Hitler 

Mersin şubesi faaliyete geçtik- ders yılmda faaliyete geçmesi · zin admi müzahareti temin 

ten ~oııra şehrimizin en mühim için ümitl6r de vardır. Lisenin edecekleri ve eldeıı gelen ko· 
der dı olan Lise ı~i~ı . hallP.t- açılması içiu hazırhklar ta- la yh~ı gösterertk Lisenin bu 
meQ" karar .vermıştır. .Bu ma~lanacak olursa şehrimiz- derı yılında faaliyete geçece~i 
m~ks-itla Maarıf Kurumu ıda <iekı Deniz Harp Okulu ve ümit olunmaktadır. 

haUa lahaia edeoeQini rumiıtık. Meneki nutkunda AlmaNlara Avrupanın bam maddeJeri 
E u temin etmi~ ye ••ferler k~ Ticere\ \'ek\liaio ıon ge @ürekli zafer vad6ttigiui bu 

• · d aanmıttır. 
Cenup min&akaları geııeıu e, ıene vaidde bnJunmadı~mı Dul"arİMtandaki Zo 

h de . . .. k d' . ııı; ra ı•· ib&iraQlarıo ratandao miıeıt 8 Almırn ıbtıyatrnrn tu 611 ıgı- set6ftİne göre Almaoy fı " 
·ı . bula· . r d a za e e 

91 neliceBi olarak verı mıe ni fakat möttt:ıfiklımn e lll 6 degru ilerJiyor Otro g•••l 
resi yaphği teşe~b~slerde ev- Lisesi öğretmenlerinden de is- Bu faaliyetten dolayi ev
veUt va~ıda~ temmme uA-ra~- tifarie edilecek bu hususta veJA Maarif Kurumunu ve 
mıı ve ılk ış olatak Marsın allkadarlarla temas edilerek L. b' a~ı ·ıd·ı büyük hami· 

nan bu kararın \atbı&ioe heoüı ki kuvvetin gönden güne art ''" göre mih•erin zafflri bi 
- D · ol· aeQilmemiııir. Yalnıı eoıı ' tıganı ıöylöyor. tR1Uklithr. 

ıarı idaresi, bu hafta lekende- Amerikada . Bostoo nd- Macar gazeteleri de • · ı · · · ı · · d ıse m . ~ , 
~ac_ır erıom ~tnış ı'lmıyetm en müsaacleleri alınac11ktır. yet gÖSferen tacirlerimizi tak-
ısllfade '3tmıştır . t M · ~ · · · 

Se 1• çle 0- d.,_. . • amahh böyle muhımıdır ederı1. 
~ v u gren ıl'iımıc.e 

roo hattına beeka bir upur oııo d• demittir ki: Bitlerin bin dördöncti yıJ batında Al 
tahılı etmte\ir. Ba eeferl rapa-

1 
0 nutku en zayıfıdır. Geçe~ uıanyaıım her zamankinden 

so d ı vok 6ttı 
göre ithah1t ve ihracat tacir 

cak olan Konra uparu, oamı ~ene Ros or 0 arını · · daha azimli •e kuvvetli o14 
giıoıl !s&aobuldao hareke\le b· tini Rliyliy6ıı Hit16r hu "6116 $tonu Röylliyorlar. 

larin•n kazançlarından bir mik Tu··rk gazetecı·leri-
tarı evvelce vermiş oldukları 

'e yekOnu yüzbın liraya yak d k • 
~ ~an parayı oldtıRll gıbi Vse nin Amerika a l 
emı ıue tahsise karar vermiş 

mir u diQ'er ıılleleleri \u&arak 

ıekeuderuoa gidetelı: ve ayni Amerikan 
iim&nlnra ugrıyarak atdel ede· 

Japon . oelı:tir · 

Harp biterse Mücadelesı lerdir. l • 
Yüksek hamiyetli vatan- ziyaret erı 

da~larm bu bOyak mürüYeti ş· d" den Loııdra 2 (A.A) - Bahri 
ithalat ve ihracat bırliQi umu- lffi 1 ye nazırlığı hildiriy.lr. Yar-
ını kltibi Osmau Coıkunuo Vaşinıton 2 (a.a) - 5 Türk Ayrea, Afrika, M ... r yoliyle Tnr Hazirllk bay Keryin kumı.odıunodaki 
tavassutu ile Maarif Cemı'vetı·- gazehel•I din 17,30 da Vaşlng· 1 

kiyeye döneceklerdir. 
• 1 . bafff dtrn iz hi rligi T6rneş Ara 

ne Lıseye sarf edilmek üzere tona ıelaıitler ee bükümet mü-
1 

Gaseteeiler şerefine dün ak 
2 

( A A) _ Qörçıl . . . 
Loutlra · da dütm•nJD 6 i-.e gemuum terk edilmek üzeredir. measillert ile Türkiye büyük el· t•m elçilikte aktam ziyafeti H· .. ıe gön ırn . 

Maarif Kurumu idare çlal Münir ve Ttrk elçilik me-\ rilmi,tir. Bagün de gazeteciler mnbafRSRklr partunı . öulemit ve t aarrn•• ge9mış-
. k topta zaferı . . il tıeye•ı Lise ıçio phirde bir •u•lan tarafından kar,.ıanmıo K d 1 Hal tarafından kabul derdili hır me şırm•· tir. Düşman gemllermın •e 

biua aramaaa başlamııtır. Fa lard1r. Gazeteciler Pazara kadar ed~~e=eklerdir. Bugün ba11n bir- kazandıktan sonra . •• . le- riue Y"Ptlau atışta i..abetler 
k1t Lı-ye m"" ·ı b' b l Vatlaırtoada kalacak ve Nevyor ft bl w .. k jflin ,imdiden ımar ıt . 

""U u!llll mat ll un .. . l"ığinde gazeteciler tere ne r - y k mı u·· naıı mubrı"pl6r1· 
d ~ d ld L ka donecelderdır. k . . · d .. ·· .. lmeıi:ıi ve 0 vzrdır. uşı aıa l5ID an e eaı me~cut pa- ötle yemeği Aerilece t1r. rrnın uşuno ~ · i b' · ı 

ra ıle Li•e ı'çı·n h · Gazetecilerin teyabatl Ame- R t .. J ... rı· o faaliy6te ge11me~an nin hücumu ile ır torpı " şe rın en mu kad b" k d ..l d Türk gazeteciler Ml•ter uz .., "' 
tena hır yerinde arsa aranma rl • ır •y a ar u..e.am e e- · tıildirwi,tir. bir top ç~kerimize isabet 6t-
,., celıtir. Bundan aoua Boynea velt tarafından k~~b=u~l =ed~i~le:e=e=k~tl.:_'-----------:-
ril ha .Jaemışhr. nıiştir. Top 9~ker hatmıştır· 

c~mi~:.~;:~. ~:e:~,y~~t~:;~~ Staı·ın, Radyo ·ııe Stalin_grad- ::.rv~::;·~:~:~-~u:::r~;:;,l~~ 
btiRünden haberdar oluncca 

Maarıt Kurumuna cemile ol· dak·ı harb·ı ·ıdare edıyor Oleulcıiıı ail )erİUtl bilhtr\'tH 
mık üzere belediyenin malı mittir. 
olan arsalardan istediklerini - -- -
meccanen vermeli kabul et- R 

1 
müdafaası Bir A iman 

Londra 2 (a.a) - Amerikan Almaalar1n itin tayyareml ve I US iirlfl . 
mıştir. ( ) - Royterın tav)'areciai 61di 

Bunun üzerine imar pil- ~adyoau Moskowadan aldığı bir 200 tankı şehri döğmektedlr. Moakou 2 a.a Staliaıradıa J 

d 'I . L' aberl netrederek diyor ki: Sta Mubarf;beye Almanları~ 50 tii· ı•alaablrl yazıyor. nlara karşı Boma 2 (A A) 
ili göz en lı':eçırı mıı ve ile lin radyo ile Stalinır tla temH meninin iştirak ettiği ıoylenlyor tim•l batıaında Alma eratı cam . 
ye yar:t yacak arsalar annmıı etmekte •• fehrin •iidafaa 

181 
Almanlar yeni takviye k•vvet· ı' Ruılar ellerin• ne ıeç .

1 
bava ku•vetlerııı6 meııııup 

B h · k · d • · ib her ••Y "l ·· ·· tı. . ıaıanın şe rm mer ezı i are etmektedir. •1 leri alma,lardır. par"a•ıadan ıt aren d yözha,.1 Maneye o muttur. 

Alman 

Yeni 
Arnavutluk 
Kumandanı 

B"ma 2 (A.A) - lloıo 
liu i 

gırıa tayin edil~n general Do 
NaMııyo kabul etmiştir. Doçe 
Arna•otlatan 

tının italyaya 

aö1le nittir. 

Amerikadaki 
inşaat 

Vaşington 

Am6rika iıış""t tesgabla 

rıuda 1 mıl~ on t.ırıilatolu 

98 gemi inş" "dilm6ktedir. 

Buıılar )'Akında '6Mlim edile 

cektir . .Kylfildtt Amerikada 

IOlfAAt 941 deki bötür. 

••atma aaoadıldir. 

Madagaalıarcla 
harp 

1 
T l(lfl derece e '( v· • 2 ( vaziyetınde bnlunmasma ~e --- ------ atmaktadırlar. 

6 
ı~1ıründeD bu H~va kuvvetleri bill.ıastla Af k 1• 1 . AA) 

'!arlnkı Mer•ı'ne ,aöre en zivade b ba tat•••k 1 ç u. . l gaıı ar ••hainden gelen • 
" 

8 1 1 - · J l om ıb .tlllror ıc ... ı yıldıs dka cepbe11iudekı taly1uı ve b 1 .. uöze çarpacak bır yerde olm• M d 8 ,~o• t•rC • ·b d k dl- er \'f6 gore yaylalarda ıogi ., I 5 1 f · bandaa ba •• ere Al kuvvetleri araıırnda \;ına gayret edilmektedir. gazeteaı mıuı lizlere kar•• mücadele de•~• 
----- - -·----- , 'yor k6: d ü oldutu bo bahar t06ıl~iir nyırndırmı•· etmektedir. 

H l 1 . l • • . k Banua ne ka ar 1 ç o d 1 h ava Şl ep erıy e 1ng1hzler hücuma kalkar& ' b'Uyoruı Fakat ller ae pala• tır. .s ya"ıu a o an u ----

• • nu ' 1 dü mana kar•• tAJ) arecı hir bup kalı Pasifikte fao/iye Mihver mevzilerını ::~.~~-:·:d~::;..: ı A raınaıuııa Jf\yik törenle kal yok Rusya ve 
Çine yardım 
Vaşinıton 2 (a.a) - Hava 

,ilt!pleriy le R••1aya ve Çine 
malzeme gönderil met• bati ... 
mıtbr. 

Ruslar ılerlıyor mu1 dırılmıştır. Oeuııze meraı1imın • l •ı d d" kara, bava, demiz kuvvet M.elbarn i (A.A) _ Oennp 
lş. ga ettı er Londra 2 <•.•) - Vişi ra - l 

d k leri, Almırn, talyau morab- paıifıkt" 1ı1imali batıda yalnı yoıu Ruılaran Rijefe otra ya • ., 

Kahire 2 (A.A) - 8 ci I Mıaırdan 
ıa,ht••• bildirmektedir. . basları boltınmoştor. ketif faali)eti olmo,tnr. 

inıilfere Moıkova 2 (a a) - fııııoçeo 

İNÖNÜ 
lzAFERI 

T ürlc inlalelMnen --
temel d 1 r e ğl -........ - --= 
Z•ferin dest.ınıdır 

-

ordu göndü& hücuma kalkouş 

•e mihver mev•ilerioi İIJğal 
etmi,tir. Mihverin kar~ı hü
cmmları pöikörtölmüştür 

Tobruıa hava 
hicamu 

'

dm ko kuvvetleri şimald•n Alman 
ye ıe .. mGdafa• hatlarını yarmıtlardır 

Loodra 2 (A.A) - Do~ Stalinıradda Klep• Kayada Ru• 

8 · · ordu a&kerlerı lar Uerlemektedir. 
akşam ıocı ) Moakova · ·ı terine radyo Loadra 2 (a.a -
in~ilteredekı aı e . d bualn erkenden fU ha· 

.. dermitlerdır . ra yo•u • • u 
ile 1111lim ~ou . b rl vermektedir Almanlar .,oz 

d adyoda ıo e . 1 
Ordu koman auı r .. dok cepheainde yenı hücum ara 

Kahire 2 ( A.A ) Dtin gilterede huluoan aihılere tH. y kalkmıştır. Birçok 1erlerde Ai-

T b · · · ·ı· · · b" ·· le ... rkekier bak tankları 1akalmıttır Alman ıec.. o ruk ö11errne uıgı ız ledıgı ır soz• "' .. maa 
ha'fa kuvvetleri hticum etmlt kında endite etınemelerrnı lar aon rünlerde çok kayıp •er-

111 ':.AZAN • .,.,..•.~ .~~u 111 · t' çok sıhhi d'ti den ihtiyatlı hareket et· . .__..,,.._DRAH. tır. 2 gt1miye iaabetler olmatJ 9öllerde vasıye ın 1 0 • Al 
~ H k ti · · el ldo .. unn söylemiş ben daha mektedirler. Bir Ru• blrlıti • •ur . awa ov•e erımız el o " .. . •• ru lar1aı kartı hücumda 
b .. ka u9.ıklarımısda dtltman bn kadar 81bhi yer gormedım m . ~--~ ..J._ 

..... Yeri. Yeal llenla 9 nt . t' ıerı a~aruu. t:==========. ttnrin~ hfleum etmi,tir. demıt ır. 

-{Fiab 16 Kumşlar.)-

Mersin ve havalisindeki MillT 

Kuvvetler Grup Kumandanı 

Emin Aslan 

Mill'i nıücadeleye ait hatıralarını 

- - . -~~ ·- ~~~~ba"ifıy_o~.1 
w 
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3 - 1 inci Teşrin - 1942 Cumartesi f EN·I MERSiN Syfa;2 
- ----------------------------------------------------------------------

i ı a 
Tar ua MolmüdürlüğlJnden: 

n i l a n 
Tarıua Malmüdürltitünden: 

HUDUDU 
Do~ueu: Her pullu Cıosı 
Baııeı : Elıf Ha&un Tarla 
Kuzerı; Qıtaklı Zadeler 
Gaaerl: Hafız Yuııuf 
Mehmet Qavue ve kQçük Hn- > 

san oQlu te 8eriı Alı 96 Mu.-
la Yusuf tarlııları 
Do{Jusu: Sahıbı senet 
Batısı ; Mutii Yusuf 
Kuzeri; Yol 
Güoeri: Yol 
Mulls Yusuf ve tarikıam ve 
ve Ali Fakı karresi ve Kir11z 
Ali 
DoQ-ueu: Tizaik Yolu 
Batısı: Hafız oQ'lu Nur 
Kazevi: Kör Mustafa o~lo 

Dervie &ariası 
Güneri: Tad Mahmut ve Re· 

tıi l 

DJa uaa: Köıe kızı Merrem 
ıarla•u 

Botıeı: Sahibı senet 
Kuz.eri ve Güoari tarıkiam 
DoQ-usu: Hacı Satıh 
Batısı; Kara Fakı o6}ulları 
Kuıer ı: Aoı hendek 
Gıloevi : Abdurrahman nQ-o 

ve Hamza &nrlalRrı 

Mık darı 

65 dönüm 

195 > 

145 > 

70 > 

41 .. 

170 > 

Kôrü 
Alı Fakı 

Ballıca 

1'ızoik 

loar B. 
Lira 1' H U D U D U 
65 00 Doausu: Malaz tıifi 

Batıdı: Heeım veresesi 
Koıeri: Nazire Muammer 

J35 00 Güne11: "' • 
DoQueu: Taveancı Mu \afa 
Haheı: Kuradacı 

38 00 Kuıeri= Hamit uliltlsrı 
DoQuauı Qatal<'a arazısi 
Batıeı: Asık Osmı-n te müe, 

tere ki 
-ı.6 00 ! Kazeıi: Tarik 

Güne1i: Yol ---Doauau: Ş-erife 
--70-00 Batısı: Hasan 

Kuıarı: Yol 
Gün1;1h rol 
Dotusu: Şerife te Ji~min 

Bausı: Hasan ve Ali 

Cınıi 

Tarla 

> 

" 

> 

> 

Miktarl 
200 dönOm 

220 " 

1000 n 

82 .. 

Körü 
Zübetir 

" 

Çöplii 

Muhammen .carı 

Metkli Lira K. 
Acı 200 00 

Tulumba baeı 220 00 

Var ur 20000 

GOiiü Tarla 12 00 

-------- 12 00 32 • > • 

KuzPri: Yol 
--41- 00 GünAJi: Yol 

Huduı, mllnar ve aır evaah rukarıdıı raı.ılı Mıııi Emlllke aıi batı paroa tarla 942-_ 94~ bır 
seoe müddetlo icara verilmek llzere aoık artırmara konulmuştur. 

Tııtıv olau ların ıhale günü olan 8 • 10 - 942 &aribia;e &eeodüf eden pereembe güoü tı&at 10 

170 00 da Tnrsue Mıtl MüdürlüQüode mt1teeekkil ihale komiırcnuna % 7,5 per akoesile birlikle müraca 
atlart ılAıı olunur. (1249) 29 - 1 - 4 - 7 

1 LAN 
1 arıus Malmüdürlüfünden: 

------- -----:-::------------- Muhammen icarı Doıtuso: Hacı Gelee oğlu 100 -. Yaraıoıe 100 00 HUDUDU 
Esa& DoQueu: Manze.lıl1trın tarlaeı 

Batısı: Ftrzullah aQa Br&ısı: Abdullah Fakı tarlası 
Kuıeri: Hacı Veli Kuzeri: Namrun rolu 
Günerı: Qolak tarlaları Günevi: Ee~i Namrun yolu 

Cinsi 
Tarla 

Miktarı 

16 dönüm 
Me9kii Körü 

Kııalalao Sarı Kuak 
Lira Kurue 
15 00 

H;dat, miktar ve evsafı rukarıda raıılı Mılli emlakô ait eektı paroa tarla 942 : 943 bir sene Hudut, mıktar ve eair euafı rukarıda razılı Tllr&U9Un Sarı Kavak körllnde Milli emlAJre ait 
müddetle icara verilmek özere açık ar\ırmara konulmuıı&ur. bir pa~ça tarla 942 - 043 vılı bir aene mftddetle icara verilmek üzere acık arhrmara kouulmue&uı· 

Tolıp olaolarıu ihale guoü olan 7 - 10 • 942 taribme ı~sadüf eden oareamba güou saat ıo da '!'alıp olanların ıhale güna olan 6 • 10 • 942 \arihine tesadüf eden salı g6nii eaat 10 da % 7,5 
% 7.5 1>01 RkQelerıle bırlikıe Tarous Mal MüdürlüQünde müteeekkil aatıtı komierooona muracaaı per &l cesıle bırlikte Tarsus Mal Müdürlü~üode müteşekkil ihale komiaronuns müracaatları ilAo 
etmeleri ıllio olunur. (1248) 29 - ı - 3 • 6 oluuur. (1247) 29 - 1 · 3 - 5 

i 1 a n 
Zayi Ekmek karneleri 

Tarsus Mal ,,1üdlirHiğüııdeu : 
Muhammen icar 

B U D U D U 
DoQusu ; Fundalık 

OINSl MlKTARI KÖYÜ MEVKtl LiRA Kr. 

Mon~iıdtrn al<lıgım Eyldl 
Birincıt.tı~riıı aylarına ait 
26114, 235:JJ. 23516, 26113 
26112 rıumarhlı ekmek 
lurueleri wi ;1,ayı ettim. Y 1:1-

ui leriuı alaoagımdan eııkileri Tarla 20 Dönüm Koıolult Yarvanca ıo 00 
Batı ı ; Yol 
Kuzerı ! l4"'undalık 

GGneri ; Fund!llık 

Do2ueu ; Fundalık .. 20 " il 

Batısı ; Dere 
Kuzeri : Yekup 
Güoeri ; Fundalık 

• ıo 00 

•ıirı hükmü yoktur. 
Mahmudiye ınsballeııin<le 
Sal ılı kızı Melttk A p&ycl:n 

(1274) 
-~ 

MersindAn aldığım Eyhll 

Hudut, mıktar ve s ir evsafı 1ukarıd11 ruılı Taraueu. Koıoluk köründe uki Mılli Eml 
ke aı& iki paroa tarla 942- 48 ;-ılı oir sene müddetle icara verilmek üıere 20-9·942 tarihinden iliba 
ren on bee gOo müddetle aoık nrtırmaTa konulmuetur . 

Talip olanların ihalo günü olen 5-10·942 tarihine tesadüf ederı Pazartesi gQnü saat 10 da 
rüıde 7,5 pey alı:Q'lsıle bır ı lt\e TtrtıtH M<.I Mıjdü:lüQüade mılteeekkil ıhale komisroouua muraca 

Tş. evv~I 7445, 7447, 33078 
numaralı ekmek ~amelerimi 
zayı ettim Yenılerini alaca· 
ğmıdan eskilerinin hükmü yok 
tur. 

atları ılAo olunur. 0246J 29·1·3·-l 

lbsanire mahalleeinden 
7 Numaralı evdo 

( 1276) Ahmed Köıe 

• A 

1 a n 
İçel Tapu sicil muhafızlığından 
Mersinin Akarca Kö ümin 'roprak ıaş me•kiind~ (şar

kan Dere ve kısmen kayl'ak tepe ~imalen kısmen kayrak 
tepe ve kısm~n sulu dere, garben kısmen Hs li ve kısmen 
Hacı Hasan tarlası, cenuben kısmen Hacı Hasan ve ku 
men f,az Mustafa t0 rlaları) ile çevrilı (85000) Metre mu 
rabbaı tarla esasen usta başı Mustafanm tasarruf ve ziraa-
tmda iken bundan takriben kırk eue kadar evvel meyanede 
bir çift öküz ve altı madeni altın lıra bedel mukabilinde 
Mehmet oğlu Abdulkerime haricen satmı9 olduğu ve mu · 
maileyhin o vakıttan beri nizasız ve fasılasız hüsnünifetle 
bu yerde tasarruf edegelmf:kte ıken 935 yılında 'ftfatı ile 
vereselerin~ imikal etmi~ olup mezkQr vereseldr taıafındanda 
tasarruf edHegelmekte olup murac:uıtla Tapu almak istedik· 
terinde ueıılen ılc\n edılmiş ve mahallen tahkikattada ayni 
vazıyet. tdsbit edılmi~sede onra<lan vaki muracaatla (şubat 
129~) tuitıli bir muvakkat tasarruf ılmühabed ile bu yere 
malik olduklarını iddia edeııler olması üzerine Tapu komiA· 
yonunca verilen 24-1- 939 tarıh ve 2401- 18 sayılı ka
rarla bu gayri menkul haKkındaki tasarruf i~inin ikinci 
bır defa mahallen teikikine karBr verilmiş olmakla alaka
darı vereseden Ali Sıtkımn vaki talebi üzerine ikinci defa 
olarak 21-10-942 tarılıiıı9 tesadiif eden çarşamba günü 
ta anufurı tetkık ve tahkıkı için mahalline memur gönde
rilecegiodeu bu yerde hak iddia edenlerin bn giiııe kader 
Tapu sicilli mulıafızlı~ma veyahutta ayni güııde mahalline 
gelecek memura muıacaatları il~n olunur. 

(1277) 

Zayi e me ~arrıeleri 
Morsindon ııldıgı .Eylfil, Birirıoiteşrio aylarıııa ait 

2~206, 2a207: 23208, 2:l2()9 N o. okınek karnelerimi kıı.~a 

en zayi ettim yenileriui laoagımd u; eskilerinin hükmü 
olmadıgıuı ilSn ederim. Mnbmudiye rnaballeMinden 
(1275) 81 N o. enle Mu tata Şevkh 

i 1 a n 
çel Def terdarhğmdan; 

Oinıoi .Meıudıaıu Kı.) ıneli Mahalle~i 
mohawwenesi 

Bıtrak" 500 Ar. 400 lira Habçe 

Mütegayyilı eşhasa ait olup hazirıece vaziyed 
oluuau balıce maballesiude ı ı ı sokakta kain ve • 
iki oda ile 500 ar~111 aı sayı ihtiva ede11 J O kapu 
uuruarah baraka 24-9-~4ı tarilıiuden itibaren 
ı 5 gün müddetle ıuiilkiyeti satışa çı arılnuş ve 
iita'esi 9-10-94ı Larihiue t(}!' adiif eden pazartesi 
gü11ii sacıt 1 ö da yapılacağıııdaıı talip olauhırıJJ 
yüzde 7 ,5 teminat akçasile Defterdarlık makamı-
na miiracJatları ilan olunur. ( 1233) 

25-28-3-7 

Ananıuı- MaJmüdiirlüğünden 
Anamur kazasınıu :ı\lellec iskelesinde bulunan • 

toprakla karışık 500 tou demir cevherinin beher 
touu 696 kuruş ve iskeleye 4 kilonwtre mesafe 
de maden ocaklarmda bu lunaıı toprakla karışık 
400 toıı demir cevlıeriuiu beher to11u 3~6 kuruş 
bedel iizeriudeu v~ kapalı zaı·f usuiü ile y•~riude 
alıcıya teslim edilmek şartiyle satışı müzayedeye 
k 011 u lıuuştu r. 

8-1 (ı-942 Perşembe günii saat ı 4de Anamur 
\lalmiith rlüğii makamında ıuüteşekkil ihale ko
misyonu tarafından ihalesi ynpılacHğmdau talip 
olPularm teminat akçasıııı hamilen ihale saatinde 
hazır bulunmaları ilAn oluntu. (1235) 

i?5-28-3-7 

i 1 i n 
Vilayet Daimi Encumenin~an 

Satılık Betonyer 
1 - Nafıa dairesinde ıuevcul ve çok az tanıir 

ile kullanılması münıkiiu olau Hetonyer açık ar· 
tırma ile satılacaktır. 

2 .. Tahmini bedeli 2000 ve muvakkat temina-
ı l 50 liradır. 

3 - ihale 15 kirinci Teşrin 1942 perşenıbe 
güuü saat onda Vil~yet Daimi Kncümeninde icra 
edilecektir. (119 7) 13-23-3-13 

i 1 a n 
lçel P. T. T. Müdürlüğünden 
Muvazzaf Askerlik lıiznıetiıı için idareden 

ayrılan ve fili hizmetlerini ikmal eden P. T. T. 
memurları ıuüracaatları halinde deı·hal tevıif 
edileceklerin~eu Vil~yet P. T. T. Müdürlükle
rine ve umumi müdürlüğe nıiiracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. ( ı 2ua) 16-26· 3- lo 

i ı a n 
Umumi Mağazalar T. A. ~irketin~en; 
~irketinıiz tnhsildarı Ali Tura vazifesinden 

ayrılnıış ve şirketimizle 30 Eylul 942 tarihinden 
itibaren hiçbir a Akası kalıuanuştır. Tebliğ ma
kamına kaim olnıak iizere alakadarana bildirili!' 

(1266) 1-3-5 

i 1 1 n 
lsıyuva okulu müdürlüğünden: 
Okulumuza talebe kayıt ve kabulüne başlan-

nuştır. 

•~ski talebe velilerinin çocuklarının kaydmı 
yenilemek için okula müracaat etmeleri. 

Müracaat saatları: 
9 - 12 14 - 18 

1.1elefon Numarası: 120 (1284) 5-6 

Yeui Merain Math f'-'ltoda Baailmıttır 


