
Japon sözcüsöııe göre SaJamon 

ı adalaı ı açıklarında Amerikalılarla 
Japonlar araıunda büyük hir deuiz 

harbi olma~tadır. 
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Bu itimada 
dayanarak .. 

Ford diyor ki: 
Falih Rıfkı ATAY 

T6rk vataodaılar• 15 ründe 
kark mllyo• liralık Milli MAdafa 
tahvili aahn almıtlardır. B•, 
Türk milli •ildafaaaıaa yardım 
b"kımıadaa, her vatand•t için 

insanlar harbi fazla düşün· 
müşler, sulhla alakadar 

olmamışlardır 
bir vazife idi: Fakat bir maddi Va,ington, 5 (a.a.)-
fedaklrhk detll, bilikla aerbeat Royterin haıasl muhabiri 
paraya bulunabilecek en iyi İf• 
letme vHıta11 idi. Yeai mHll hildiriyor: Dön Mister Fortla 
•ldafaa mHraf ve ilatiyaçlan göröttöm. Fcrd 79 yaşında 
oıa büti1a •illetleri ae at1r fa· dünyanın eu böytik tayyare 
daklrhldar• zorladıtını rltteren fabrikaaı ubibiılir. l!'örd dedi 
bir •ieal. aynı ıünkü Tlrk ıa· 
:&eteleriade çdıbı Yeai dünya ki: «İnsanlar harbi fazlll dö-
barbi batladıtıadaaberl, Almaa 'ünmü,ltır, solbla alakadar 
mlllat1, aaae ıuı iaaeıi olarak olmamı,lardır. Yeni yapıla
ı O milyo• liraaın ikiJüa mi•ll•i cak sulh alıuan derslertı Te 
·ur•lftir. ÇGalr.ü brbi denm ' 

edileu t~cı \ibele: e dl\yllııma

hdır. 
Şimdilik bt>pimiz aMkuriz 

Ben bl\na düşeni yl\pıyorum 
Herkes de keodiıine ,· erıleıı 
'fazifeyi y 11 pıyor. 

Ford bngüııkö durumu 
möoaka,a etmek vo fıkrirıi 
izhar etmek iatememiış, Bit· 
lerin i&mi ge9inoe, 99br.,ıinde 
i&tikrah a.l&imi belirmi,tir. 

ettirmek .,. zafere ulatmak li· v •ık • •• ı •• 
7ımd~~~im için bu ama~t fU eÜm• l ı s o g u g o r: 

Göringin 
Yeni 

Harman dövücü kızlr.:darı hir gnrop 
lngilte.~re::.::d::..:.e--------------· 

iaşe işlerinin tanzi-

\ cari 

r ge
ümle 
ılcme 

le içinde toplanabilir. Milli mü· ı 
dafaa poUtik•••z• den .. ettir- Harb bitince dünyanın nasıl N tk 
m ek ye bu memleketi •oaaaa U U 

ı "'ine çalışılıyor 
Ankara - Tl.c~ret Vekile- Il ı.mir, iatanbul ve Ankaradaa 

tinde ticaret, dahıhye ve ıir~at maada olan yerlerde ıa,e itlerile 
vekilleriyle toprak ofla müdurü mahalli belediyeler uğraşaeaktır 

kadar, barp faclaaıadaa uzak olması laA zımgaldigw ini yük· 
tutmak llumMiar. Bu dahi zafer :V 

olacaktır. Oaa t.u vatan topratı $ k 1 b gv ıracagw lffi 
üatiindeki her ntan .... kararlı e ses e a 

/ngiliz gazeteleri: 
"llakikat açıla 

vuruldu,, diyorlar· 

bl k ııervi• ıeflerlle bera· . ve rço 
1 

t B Dığer taraftan memleketi· 
ber bir toplantı yapı ı:•ş ~'· u imiz.deki bütün memurlan, tan· 
gibi içtimalar ••~_61•

1t ev•;: zim sahşt ynpılan yerlerdeki fl-ve iradeli iaaaııı ile aathyabili· 
rlı. K•netli t.ir ordu, bu ordu
yu t•taa, buliy.. ve blç bir 
bularnla aarıulmabıaaa, ceplae 

Quogking, 5 (a.a.)-Ame 1 Madam Qa11kayşeke bita-

rika Birle11ik de-vletleri reiıj 1 
ben dtı: ı ,. Londra 5 (a.a) - Mar•t• 

d 
k ye üç ve• e araıın ti -e ece . h kk d d ha a ara gore, erzak •nilmed lçia 

· ıelelerı • ın a 8 b" ıafe me . l dı·tec k ı •r prendp kararına varılmıthr 
b. · bi liğı tem n e e • 

rerhlade Tazifelerlal yapaa t.ir Bus•eltio ıt•htti mömeaaili 
M•dam Qa•ıkayşek; Bn Garing'ta aayledlti nutak hak· 

harp bittiRi zaman dünyanın 

11kı ır ış r Bu kararın tatbikioe çok yalua• 

kında Taymb diyor ki: tir. l b l l . da geçi\eceği bildirilmektedir. 
•llletw tllvamızıa bqlıca iki Vilki bir 9ay siyafetinde: 

k U~r~a·dar. a· bH .. "il rl\ a ~ ille . ıs tun mı etlerjo bör 
. . : !'"dom laaiıa IMr fe...al. l t .. 11 · • her •nli _ ... ~ -...1'-f U 

1 
o matını •e emaya erını ara 

, -uu mu- aa po t • 

naııl olmHı l&.ımMe!diMioi 

yök1ek "esle hagıracaıım. 

demi,tir. k .. ıaa aaferinde k_.i bayat, yıp bulmayı istemeJiyis. 
hürriyet Ye refabaaan bqbca -------------------

B. Stalin inaaeasını ~önrek uyaamalı we 
o ıevk ile itlae aarılaaahdır. 
Baı"a laer türlü politika tell&h· 
•• düı•an, ve ordu ile cephe 
ır•rlelain •afla• dayaaıt11ı• ai· 
zamaaa bi~a .. t etlea her tArlü 
ıalut laıralara ea büylk •UÇ aay· 

Yapllan yardımı az görüyor 
ve artırilrrtasını istiyor 

mahyut. 
Millet, hükimetia milli •Ü· Moılrova, 5 (a.a.) _ Bir di üserine çek miış olırn Sov. 

dafaa politikaaıadalr.l kurtaracı A ·k •et. Roıyaoıo göı.terdflti şid-
baalret ve iaabete bilktmet mil- merı an g1azete1i muhabiri ~ . .., _ 
idin öa diletl 'bu politikanın Möıyö St•lioe muhtelif sual· detli mukavemet ıle mo~aye 
muvaffaluyeti ol.tutu itimadına ler ıormuftur. Müttefiklerin 1 ae edileok oluna 11.öttehkle
batlanarak, k•di kir ve çıkar-ıBU1yaya yardımının ne dere- rio yardımı gayet ~·dır •. 
lanadaa ~atka hiçbir ıey ta••· oeye kadar oldnln Rualirıe Rnıların göıterdıklerı mn 
mıyan, ••sa• ve ıü•e• boaıu• Mösyö Stalio 'unları ıö ıe . kavemot kudretlerinin ne ol-
culanna kartı muvaffak olmalı · ı· Y S ı· T b"i ı ki mıt ır: dağo ınaline M. ta ın: 
111.. a ı zoru ar var: bunlara _ Mtttt ... fı'kl . R -Almanya veya berban• 
bileeetiz, aalıyacatıa ve •ıkıntı .., erm nsyaya . d .. 
laJtn• katlaaacataz. Tabii zor· yaptıkları •ardım 1 gi mütecaviz bir wıllet un-~ makıadı b kkö bn-
lukları arthraa, devlet hakluaı temin b k d yaya ne kadar ta • m . a ımın an klfi de- . .. · B 
ve mıllet laaldnaı .a.ırea men· lild" J' . 801onda gayret gosterıue uı 
faatçilerla milli 4l•a1a nrar ır · a'uıl Alman ordola·' mukavemeti en a,agı o dtıre-
ver•elerine •6aaade et•lyece-ırının böyök bir k11mını ken oededir. demiştir. 
tiz. 

Hi,bir ah1lk batı tan••ıya• Amerikada ıstalinaradda 
bir kaı.aaççalar takımı tünmit D 
ur: •• bte be1a••••elerıe dav- Orduya g6nüllü çarpışmalar 
letl dolandı~•ak, aahte fat•ra Jı 6 l 
larla balkı dol-dır .. k, palaalı- a u edilecek 1 d. 
hk cUltecek diye Meta adO:ko· şiddetlen 1 

l A k r• ıtan u ve ımır B d Mareıal, Almaolaran kendi e n a 'erlerdeki tanzim aa· ı un an başka mcmurioe Anlca· 
lk bı· dea başka Y ra lstanbul ve l:ı:mirdeki rumi 

rinl i.ıal alhndakl ba ı aç tı•ının 1 Te,rinlevYelden sonra Hatlara gör-- il k k •- ~ir· · tlli 'I' • h kkındaki ..,. ver ece e me•-
rakmadaklanaı, Ruayayı 18 da devanı edtcetı a 

8 
h h:n gayri , ayrıca muayyen bir )er 

etmek htecllkleriııi itiraf ederek baberlrr mevsimslz.dh~r ·b. ~ U• takım iaşe maddelertni., tc•ui tu. 
- usta bugün\ude ıç ır arar .. 

doğruyu aPJlemittlr 1 t Vıalüm oldutu 6- ıçuı yap ılmakta olaa tetkikat at e9 
l h kikatı alınmemH ır. ' 1 1 ·· G6rlng b" ıuret e • 1 l"etrfnievveld~• itibaren sona ermek üzeredir. u-

s a•l•rda sere 
açığa vurmuıtur on ı 
.A•rupadao w••~0 haberlerde Çay fiatı T arsusta 
Alman kıtalannın her yerd~ yi· 1 
yecekleri tatıdıkların• bildirıyor ucuzluyor l l:Se ~di_ye 
du. Artık bunda ıüphe kalns:; seçımı 
mııtır. Almanlar berıeyi alıp lohi .. rl: idarui 1 Tetrini ~~-
maayaya taşıyorlar. Oldukça as evvelden itibaren Çay ye Kahve 

ı mer· ı mahsul yetittiren Po onya oha lahlaarlar tarafından •atı • 
Tarsus (H Ul\DMİ)

Belediye seçim i~let i hara 
ı..eztadeki ma .. aullerl bile Al••

0 
k rar vermitllr· Binaen• '"' • 

1 
lm•t· ma•ın• • h retle devsm ediyor. Halkımız 

Ordul.rı.ı L•ıle••k ıç n • il · d çay ve ka ve .,., ale1h e erın e 1 ha seçimi ilgi i)e takip 

l.rdlr. B •• ebepten ıavalh Po· ı b J ın miktaranı o buhıaan ar, •nar etmekte ve rrylorıııi O.H.P. 
loayahlar aç kalmı•t"· tarihten ittbaren 48 saat zarfın· uam zetleri ile vermektedir 

Londra bunu aö1lediti ıa• da beyanname ile bildirecekler, • 

man Almanya ,ıddetll proteat~ kahve ve çayların mallyeti~i 1 1 orauata ha bu bat 
dl da 

fakat G6rtor timdı teablt eden faturalarını da lohı· ı k 
e yor . b ki d" e ı'mı· 
bakikah ağzından kaç1raııŞ u· aarlar ldareıine verece er ır. 

Memlekette perakende çiğ . '!'~rrmH (H uınıRi)- Qif91le 
kahve 500, kavrulmuş ve çekli· rımızın bu yıl pamuk ekimin tuauyor. 

K ıbrı• (Jz,erinde 
Mihoer tayyareleri 

g6rO.lda 

Lefko••· 5 (a.a )- Burada 

20 dakika t\üren bir tehlike 
·ı · ı· .Mib•er i'areti yerı mı• ır. , 

mit 630, çay 1300 kuruşa •ah· den ziyade hubuhat eıkımıne 

ıacakbr Bu auretle çay flatİan L ıuz verecek 16ri ıınlaşılmakta-
kilo bat1n• 5 lira kadar ucuzla- dır. 
maktadtr 

Bir asker kaçağı 
yakalandı 

Ba.zı 9ifç.i !erimizin tohum 
1 h~.kları ıutkRan oldugurıdan 

bukdm6timizden bo bosuıta 
yarılun Leklemtıktedirler. 

parak, ffyatlaadına• tröetleri . v a,ington, 6 (• a.)-8 ar-
kurmak, lktiıadi ıartlaraa aor- ,hı ye .N asırlııı henös aıker- B 
••• ıeliflmi ıibl tel&kkl ettiril- lik çağına girmemi' olanların Koılro•a, 6 (•·:? inden~y-
mek bte•••ktedir. Milli Clüt· poölUi olarak orcJaya ahntL- terin hotnıl moha ır 

df'vletlerine ait oJdoğn sam

lao n9aklar çok yiikHklerden 

görülmü,tör. Bunlar, bomba 

atmamışlardır. U 9aksaTarl.Ar 

harekete ge9ıui' •e banlar 

Tar1as ( B ueosl)-

f ki, Üft Aeuedir Tarsus, 

Adana, Oeyban köylerinde 
dolafarak keodi11ioe Divaoet 
işleri Azası siisö veren ve bir 

çok safdil köylülerden zarnre 

Türkiye Breılou 
panayırına İftirak 

edecek man, timdi ba•ar. Halkıa ... .. bileoe.ini bildirmiştir Staliogradd• son 24 ıtaat 
ord•••• aarurl beıleame •e ı.a- · lar 9ok tid-
ruri koru••• maddeleri kaynak yorlar. Bir zeaıinler azlıtı ile, zarfında 9arpı•m• 1 şeb 
lana•, l•te•lkleri U•an baalan sefalet içlade kıvranan milyoner deıli olmo•tor · A.lmıın ar 
al••J• ve kullaamayı ia:ı klaaız kalabalatı slbl tezatlı, bak .. z ve rin •imalinde bir köyü ele 
kılabilecek, kimbillr ki.terin allim bir alzam, bizi• lnkılibı- . muvaffak olmo' 
emriade ve laiı.metiade yürGr, •ızıa daha baılaaııçta macade· ge9ırmey.a . . biraz 
kimbillr klmlerhı keyfi ile oyaar le be4efl olma,tur. lana da ıkı yandan 

in ak b edil· 
bir alimreal• eliae ıt ac•tı· ne.., •illi müdafaa•ıaaa •e geri 9ekihneRe mtıc or 
mıu ıaa.edenler alClaaıyorlar. mlllt mldafaa -Htlk••ıaıa e•-r- mitl'9rdir. 
Bt ... lar kôyG ve klylGfG, bütlia alretle, bahraa11z ve tehlikeai:r;, 
latlbaali keadllerln e IUÇ ortalı allH vete kadar ı;tmeaidlr. Bu 
kılarak, celaeaneml •ekanhm• uturcla laerket vuifeaial ve ı•· 
aıa aaıl iflet•• merkednde bizi nklr•e fedaklrhtıaı yapacak, 
yanıltacaklarını ıa .. ak b•dal•· herkeala •azlfe ve fedakidatı 
lıfıacla bul•aayorlar. Beairıin hlç klaaeala t•h•i bıraı v• ••• 
ruhlu toprak tlccarları, ma••• faatçilitl ta. .. bına olmıyaeakhr. 

Detiıilılik yolı 
Stokbolm, 5 (• a.)- Boy· 

terin ba•oıt mobabirioden: 

4:8 ıaat zaıfıoda Staling 

çifte• IDHkui takınıyorlar. ooa Gare•b bu olduktaa aoara, radda bir d•li,iklik olm•~·· 
Terıi•lal ödeye••dikler; çiftlik• yolua .. ,ntmaçlaranı dotraltma t.ar. Her gön Almanlara 2-3 
leriadea, laarbl• ~.: . yalıada bir aaa ÇM"ll•i b-l=ektaa 6cia ka· 
defa 4aba mllıoaer ot.ak iatl• laoak tlettlls.. bia ka1ıb "Yerdirilaıektedir. 

.~· N. B. ajan .. lıtanbuldaa 
bildmyor: l ürk hüku~ t" B 
1 

mc 1, re.-
kı.yht•lmuotnr. 

':ı a :: tind~n balısedersk para alan 
au panayırına reune• ı,tirik 
etıne~e karar vermiştir • . 

1 l IZ
İNAÖF. NEÜRI Zöbtu adında bir adam aabı- Ç l./ 

tıımız tuafından yakalanmı·· OCUR arımızı 

Türk lnlulObtnın tar. Üzerinde biiviyet oüzda- naaıl büyütelim? 
temel d 1 r. oı---- - nı da olmadıgındau dogum Bilgi ile bakım ÇGcatua 

olan bOyük yeri olıuı :Wverekten sorulmuş •ıh atini .teminle beraber bıkım 
•ferin destanıdır bunun aRker kaça~ı olduğu zabnıetinı de yarı7a indirir. ç 0 • 

ve bazı oiidimleri de tesbit cuğunu:r.un k•ç aylık oldpJu•• 
ve 8 kuru,luk posta pulu n. 

edilmi,tir. adruiniz.i blz.e bildiriniz. Slı;e 

Bu zaurlı ad~mın yaka- (BAKIM ÖGÜT) ler\miz.den gön• 
ll\nma81 husu.sonda TarRus derelim. · 
Eınuiyet dllireııinin 9alışmas1 Çocuk Esirgeme Kurumu 
takdire aayaudır. ___ G_e_n_el merkezi: Ankara 

~ --.,...~~--~~-

11 
YAZAN• z. .. c-•' I \ \ 

BAKI EJ,.EelOOLU 

-(Fiatı t6 Kuruttor.)-
bf y ..... y... llenıla ea.ı •••• 



6 - 1 inci Teşrin - 1942 Sah 

Mersin ve Havai.isi 11 

Kurtuluş savaşı hatıraları J 
YAZAN: 

Emin Aslan KARAKAŞ 1 
"ilk mUcadelede Mersin ve havalisl 

ı fedai müfrezeleıi Umum grub 
kumandanı~ 

Başla·rken 
Ö"N ÖZ 

Birinci clOnya harbinin elim Akibetinde Osmanh imparatorlu
ğunun clah 1 hulunduğu devletler grubunun mHğlnp dllştOğllnü 

bı1iyoruz. Yllzltrce senelık mustnkil bir tarihi olfın Osmanlı dev
letinin artık teıııelJP-ri sars.lmış, devletin bnşındHki saltanat hane· 
danının haris ve şuur:suz emellerine blllOn bir vahım feda etme
ğe kRrfü· vermiş olduklarını O nıanlı murnhhnshırının (Sevr) 
paçav a mı imzR etmeleriyle anlıyoruz. Fttkat: 

Büton tarih boyunca hOr ve mOstaklJ yaş11mış olan 'fOrk 
mılltli lıu çirkin \e şerefsiz duruma bir tnrlO hıhanımlll edemi
yor, bntOn yıırd yt-1r yer için için ağlıyor .. inliyordu .. 

19 Mayıs ıoı.ı dtt Samsuna ayak hasttn Mu:slafa l\enıal: bO
tl\n TOrk yurduna nurlu bir gtlneş gibi tloğttı keıı, ttğlttyttn yurt 

YE 1 MERSiN 

A • 
1 

Mersin Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi. idare 
meclisi Reisliğinden: 

Aşağıda yazılı ruznanıeııiu nıiizal eresile ka
rar iltihazı için ı 7-9-94 2 tarihinde fevkalade iç
tinıarıırı iiciirıcü celsesiııi cık.de •iavet olunan 

• rm ıımi il evette Tica r<~l kanu11uınm 3 6 6 ı ncı 
ıuadclesi del~Jetile 386 mcı maddede ta) in edilen 
ıııiizakete ııısalH hasıl olanıadığıııdan kanuni hii
küm daircsiude topla11trn 111 21-1Q.94 2 çarşumba 

, gliuii saat oııda ~1ersiııdt• şirket merkezinde y:t
pılacağından hissedar müessPseleı·iıı bilgi edin· 
rııeler·i rica 0Jum11·. 

(RUZNAME) 
dtt s~dn bir teselli duygu IJe şut1rlu bir kttlkınnrn Ve' milletçe l - ~irket lıissc senetler İIJİrt lıiik(mıeıe satıl-
hir hamhye hı\Zlrlık har ... keli başhıııııştı. Bu mukaddes hareket ) • Jn k l 4 31 2 ~a 1 ka . . . . . . masına ( aır o rtll nuı a'e e ,, .., yı ı nun mlllJ tarılıım zde (Kur !uluş :.avaşı • adını aldı ve hakıktıtPn zıncı. . .. • . • . :,. 
re vurulmuş Türk milletini, çiğnenmiş, işgal edılmiş TOrk vatanı. ıle )'llk ek laSdıka ık.tll'C:Jll etilli"' oldugurıdau sa· 
nı her hakımchm tam bir kurtuluşa kuvuşturdu. lış muamelesinin icra sureti\e buna miileferri 

Diğer vilayetlerimizin lrurtuluş tarihleri yazılıp neşredildiği hususaı. 

halde (lç.el)in kurtuluş tarihi henüz yazıl~mamıştır. Halbuki kur- 2 _ 11\iktimelce ledi~·e olunacak hisse senet· 
fuluş savaşını yaşayanlar zamanla ebedıyete intikal etmekte ol. • 
dukları gibi bu tarihi hakikatların yeni ne. !imiz tarafından dik- leri lıedeliuiu hissedarlar arasında dağıtılması 
katle okunup bilinmesinin daha fazla gecikmesi de doğru olamaz. şekli. ( 12 2 1) 21 - 6 

Bugonon gençliği; clOnUn kahraman kurtarıcılarını tanımalı 
ve onların ne yokluklar içinde nasıl bUyUk gayret ve fedakt\rlık 
hırla yurdu kurtardıklarını öğrenıneliıllr. lçelliler; millt kurtuluş 
savaşında kendilerine verilen vazifeyi kusursuz ve noksansız 

başarmışlar, işgalcilerin tam ve modern techizatlı btlyUk mevcut-

i J a. n 
Mersin Asliye Hukuk Hakimliğin~en 

lu ordularına karşı çapı silinmiş hurda siH\hlarJa kahrmnanca Menin cf!zaevi rardiyanlanndan Durmuş Gürün mahmudiye 
göğüs gernıişlerdir. mahallesinden Mehmet kızı Nazmiye Gürh n aleyhin açhğı 

Ebedi Şefimiz BOyOk Önderimiz Alattlrklln işaretlerile heyeti 
temsiliyece Mersin lıavalisinde ııılllt kuv,·e1Jer teşkiline memur 
edilerek güzel Meı:sin\n kurtuluşuna koşan öz kahramanlarına 
kumanda etmiş olmak saadet ve saJAlıiyetile (lçelin kurtuluş 
tarihi) için faydalı olabileceğini nmit ettiğim (hatıratı) mı yazma-
ğa karar verdim. Bu eserde mUellifin değil, resmi bir ta~dikten 
geçmiş vesikaların konuşmasını tercıh etmiş bulunuyorum. Asıl

ları Mlilt Mndafaa Vekl\letince tasdık edilmiş bulunan vesaiki 
tarih sırnsiyle ynrtdaşlarıının gözleri önUne ererken kısacık 

illlvelerle vekayii canlandırmağa çalışacağım. 
Eserim bir (methiye) değil, ayni zamanda herhangi bir yurt

daşı geçmiş bir yanlışlığından veyn gafletinden dıılayı muaheze 
mdksadı gnclen bir (ilhttmııııme) de olmayRcaktır. B!\yUk yararlık 

ve ceseretleı i görUlen kahramanlara birkaç satır fazla yer ayır

maldan kenrlımi menedememişsem diğer mücahit arkadaşlarımın 
bundan inclnmlyeceklerine de eminim. 'l'ek hederim: tamamen 
hak\kate dayanan ve iknlttrın belfigat ve katiyelle genç neslimize 
şanlı ve şerefli kurtuluşumuzu armağan etmektir. 

BUtnn millt şehitlerimizin ve l<·el kurtuluş savaşma katılıp 
sonradan ebediyete göçen kahramanların aziz ruhları önQnde 
huşula eğilir va hayatta bulunan kahraman mtlcahitlerl saygı ve 
sevgi ile seltımlarım. 

EMİN ASLAN 

i 1 n 

boşanma davasının duruşmaaında: 

M. aleyhe davetiyenin Yeni Mersin gazetesinin 8-9-942 ta· 
rihll nüsbaslle tebliğ edildiği halde ne kendisi ve ne de bir 
vekil göndermiştir. M aleyhe gıJap kararının da gazete ile ila
nına mahkemece karar verilmiş olduğundan ve duruşması da 

124-10.\142 tarihine ta li k edildiğincien mezkur güode ya kendisi 
'feJa bir vekili kanuı l göndermeıi aksi halde mahkemenin rıya 

bıada a-örüleceii lüzumu ilin olunur. (1284) 

i l a n 
Maarif müdürlüğünden: 
A kşa nı Kız sanat ok uhwa gi1·n1°k i tiyeu ha·· 

yarıların kayıt ve kabulüne ba laıu H t •• 

ı - 12-16 yaş arasıuda Ye en az ilk okul 
mezunu bulu11aıı bayanlarıu dipforna ve hiiviyet 
cüzdau larile, 

2 - l 6-45 yaş arasında bulunan ilkokulun 

Sayfa ; 4 

Orman emvalı atıf ilanı 

içel Orman ~evıroe mü~ürlüğün~en 
MiA:darı Muhammen 

Hacmi Bedeli 
Cinai M3. Da. Lira K. 

Çam eğecı 148l 000 4 90 
1- İçel vilfiyeti ıhı Silifke kazası dahilinde hodattarı 

şutnamedo yazılı K Hanhk dere devlet ormanından 1485 
metro küp dikili çam ağacı 12 ay içeriRinde çıkarılmak 
iizere 19.9.9ıi2 tarihinden itibaren 19 giin mör\detle k -
palı zıırf uımliJe nrt ırmaya çıknr1Jm1ştır. 

2 - A rtt ırms 8 10 942 tarihine mlitıRdif pereem he gti
uii tıııat 15 de Merı<iu Orman biırnsındıı yapılııoektır. 

8 - Beher gayri mamul metre küpün mohamme.n 
ı bedoli 490 kn• uştur 

4 - Mnvııkkat •eınirıatı 546 Jirf\dır 
5 - Şartname '\iO mukavol~ projfllori Ankarada Or-

1 man ı:rnıuru nıiidiirJiigii ve Mnsiu Orrusrı çevirge miiJür
ı löğü ve Sılifke Orman bölge şefliği1ıde göröl')bılir. 

6 - Teklif mektuplıHırıın 8 10.942 perşembe günii ırnat. 
14 d' kadar komiRyon reisligine veriJınesi JBzımdır. 

7 - İsteklilerin Ticaret odası vesikası ile birlikte belli 
edilen giin ve saatta ılrnle komisyonuna möracaaıı .. rı (Bu 

ve11ika köyliilerclen iRtenmt1z} (1224) 20-26-1-6 

Orman emvalı satı ilanı 

içeJ Orman ~evirae müdürlüğünden 
Mıkderı Muhammen 
Hacmi Bedelı 

Cıosl MS. D3. Lire K. 
Oam aQ'acı 781 000 4 90 

ı- İçel vHAyetiııio Mut kazası dahilinde hudul 
ları şlrtnamede yazılı Knrtlucak devlet ormanından 781 
metre küp dikili çam ağacı 12 ay İÇdrisinde çıkarılmak üze 
re IY-9 942 tarilıbden itibaren 18 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuııur. 

2 - Artırma 7- 10·942 tarihine müsadif çc.rşamba 
günü saat 15 de Mt>rsin orman binasında yapılacaktır. 

3 - Reher gayri mamul metre küpün muhammen 
bedeli 490 kuruştur. 

4 - luvakkat teminat 288 liradı!' 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Ankarada orman 

umumi müdürlO~ü ıe Mersinde orman çevırge müdı1rlQlü 
ve Mulda orm n bölge şefliğinde görülebilh·. 

6 - lsteklileriı Tıcaret Odası ve ılrnsile birlikte belli 
edilen Rün ve saatte ihale komisyonuna :nür~caatları. '( ·• 
vesika köylülerden iHenmez) ıne 

7 - Satıı açık lrtırma uıulile yapılacaktır . 
1 (1223) 20-26· ~l'l 'un 

.411'1l1111 r 

üçiiııcii sııııfırn hitiı·miş veyahut Ulu okullarının 
{A ve B> kısımla•·mdan mezun olduğuuu göste
ren belge Ye hü' iyet cüzdanlarile, 

3 - 'fahsil belgesi gösteremiyenler okul idare 
since tHihul imtİl'fUHna tftbi lutulacaklardır. 

4 - isti~ enleı in her güu saat 14- L 7 arasmda 
Maarif miidiirlüğinıe başvurnıcıları. l 1283] 

6-8-10 

i l a n 
Tar ua Malmüdürlüğünden: 
HUDUDU icar B. 

Lıra K 
65 00 

Tar us mal müdürlüğünden : 
Doaueu: Harpullu 
Batısı : Elıf Hatun 
l{uıeri: Oıtaklı Zadeler 
Güoeri: Hafız fuguf 

Oıusi 

Tarla 
Mlkdarı 

f)5 dönüm 
Körü 

Ali l4'ak l 
Mevkii HUDUDU 

Doğusu : Dere ve çiflik damı 
Batası ; Degirmen Harkı 
Kuzeyi : Muhacir Ali vereseferi 

Cinsi 
· tarla 

Miktarı 

70 dönüm 
Mevkii 
Keşbükil 

Köyü 
Şamlar 

Muhammen iearı 
Lira Kuruı 

70 00 

Mebın at Ouu Qe küçük Hs" 
san oQlu ve Seri\ Ali "e Mu:
la Yusuf tarlalan 

> ısıs > Ballıca 135 00 
Günoi: Irmak: 

lJ udut, 
942-943 bir 

38 00 

miktar ve 8air evsafı yokarda yazılı milli enılftkfa ait tarla 
seııe müddetle icara verilmek iizere açık artırmaya kouul-

muştur. Doaueu: Sobıbi senet 
Ba&m ; Mullla Yusuf 
Kuzeri; Yol 
Günerı: Yol 
Molla Yusuf velarikiam ve 
ve Ali Fakı karreei ve Kirıu: 

145 > 

Talip olanların ihalj günü olan 9 10 942 tarihine tesadiif eden 
Cuma giinü saat 14 <le Tarsus nıal miidiirliHHinde n1üte'i:ekkil ihale komis-

146 00 c "' 
yonuna nıiiracaat etmeleri ilan olunur. ( 1252) 3o.4. 6~8 

Ali 
-70~00 ------------------------------------------------------------------------------

Zayi e~mek k rneleri i i n 
70 > - ----

Doğaso: Tizoik Yolu 
Batısı: Hafız oaıu Nar 
Koıeri: Kör Mustafa oBlq 

Dervie tarlası 
Güoeri: Tad Mahmul ve RG
___ eiı ~-

DoQu u: Köle la:ııı Merrem 
tarlası 

Batısı· Sahibi senet 
JCuıerl ve Günari tarikiam 
Doauıiü': ttecı Salih 
Batısı; Kare Fakı oAulları 
Kuıer i: Acı hendek 

MerRi1-1den aldıgıın Eyldl
Bi rinoite~rin ny larıııa ai15384: 
No. la ekmek karnemi zayi 

41 - .. ----;----- ·------• .,..l-00 ettim. Yenisini alaoa.ımdao 

170 > --Tıınlk 170 00 

el'kisinin hükmü yoktur. 
1 Me~udiytı mahallesinden 

18 No. Ju evde 

SArmet ogln Tekın Çeki 
(1280) 

~---~--------~ 

Günevi : Abdurrahman s~a lIJAN 
ve Bamıa tarlaları K ...ı · • • d f b ----- 100 00 en.,ımc all te ıoın e a • 

DoAueu: Hacı Qele ooıo lOO ., Yarauııe rıka tecil· bolunan ııüfuı bihi· 
Eeat ret cüzdanımı "e Bahrireden ı 

Bolıeı: Fr. zullah e~a 1 aldıaım askeri tezkere mi ve 
Kuıevi: Hacı Veli 1 Tarsu~tan aldı~hm 3926, 8927, 
Guoeri: Oolek lorlaları 1681, 3928, 19457, 19449 No. lo 

Hodat, miktar te euafı pukc rıde l'azılı Mılıt emlahA;it eeklı parça tarla 942 • 943 bir sene ekmek kıır·nelrrimi zavi ettim. 
mOddelle icara verilmek üıme açık artıımara konalmueıur. !Yeaıhrıni fllocıeQımdan eııkileri· 

Talip olaolerın ıbale güı:ü o oo 7 • 10 • 942 taribıne tutdiif Eden çaıeııml a güııü sa.al 10 da nio hükmü rcktur, 1 
o/ıı 7,5 per okçelerıle pirlıkle Tauı;e Mnl MüdürıüAüı.de n.ütfet-lıkil ea\111 konı111oııuva muracaaı Tıı~e.tte Reı:Jimber fa~rikaeı 
elw leri ilau oıuuur. (1248) 29 • 1 • 3 • 6 fıtıl uato31 Sadık Gözeoer 

Mersin inhisarlar mü~ürlüöünoen: 
idaremizin Mersin Te taera anbarları içirı denizden ve 

karadan bir sene zaı fında Mersine ~f..1ecek ve Mersinden 
gidecek olan tuzdan gayri tahminen 10000 ton bilQmum 
"lnhisarlar ıdaresine ait eşyaların dahili nakil ve i ·ıif iıleri 
idarede mevcut ıartnamesine göre 1.10.942 gününden iti
baren 15 gün mtiddetJ açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale günü 15.10 942 perşembe gOnü saat 14 de Mer
sin inhisarlar müdürlıiğünde müteşekkıl komisyon tarafın
dan yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gön 
idareye müracaat etmeleri ve taliplerin kanuni evsafı haiz 
bulunmaları ve yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçası 
olan 1837 lira 50 kuruşun eksiltme günü-saat 14 den ev
vel veznemıze makbuz muicabilinde yatırmaları il:\o olu-
nur. (126'1) 1-6-I0-14: 


