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CEMAL MERSJNLIYJ 

Geçen yll bugün kaybettik J ütbolcularışehri113iz'!_geliyor 
Misafirler idman yurdu takımı ile bayrr..mda 

iki maç yapacaktır 

Atletler aras-;;:Jada-mus;,.b;;kalar yapılacak 

cemal Mersinlinin doğduğu evin bulunduğu cad
denin merhumun aziz ismile isimlendirilmesini 
ı~mi, yaklll tarihimizde teklif ediyoruz. kar,ı MerMinlilerin saygısıoı 

miihiın bir mevki tutan hem - -- ve dı\ima batırlamaınn& 'fesile 
şehrimiz, mebusumuz Oeınal eden Morsiniıı bn aziz ölünün olacak şekilde Cemal MerRİD· 
iefj:IİUIİYİ geçen yıl bugijn batıraBlOl ll6tıiJd611 ll6R(O ya- noin dotdoın evin boluDdUğtt 
kaybetmiştik. şatmaga Vod bu suretle Merıi. caddeyi (Oemal MerRinli cad- Pazar ve Pazartesi gürıii Jarıncla ı~tanhulıl11kı lıüdiırn 

Bugün merhumun azız nio büyüklerine kar111 mı·n· d · ı k · · l a· ·ı Tu··rkı" ye11in eıı meı:ıbnr l · l · ·1 b 1 l ı ,. eıı) o ara ıınm en ırı me- • .. .k. maç yapaosk $> an mu~a- erı rt:uyo sşııHıa aeyecRtı " 
batıra ını yaddederken yakın nettarhgını görıtermek mak- ıini t-.klif ecliyoru11. Bn tek- oyoncnlarıudau mürekkep ı . \ . . ayrıca ntletizın mü dinliyeıı ve gıızetelerde bn 
tarı bimiz göaümüz~n .önünde 8 dile her yıl bagün e.zis litimizin 1 Teşrinsanide top- olau htanbnl Ferı~r.ba~9e db~ fır fı~~ız d ışlirak t-tle- ma9lıırııı taftıildtn:ı heyı o1111 
cnnlanı_yor. ve (Mcrsmlı Ceı.nal ölu"'yii anma"tl\l .1·1ıerken au l ' rinci takımınrn •e rımıze - saba a rws ı · . d ı- M . 'l' 

"' u ,.. lanaoak olan Belediye mec ı vet edildiğini evvelce ~a.z~ış · oeklerdir. . . ıçm e o"ayıuı er~ıı:~ ar-
PReB) uımı bu arada hız", teklifte de bolonnyoroz sinde iyi akisler bulacağını tık. Sevinçle ögrendıgımıae M.isBfırleriıı şelırımıze ~e-ı81.1il, Adana, He.t,.ydak ı Feııer 
Menıinlilere şeref veriyor· 'Mersind d ıt b '" .. a\ınaca1tın1 ömil göre Fenerhab9e takımı bn ı . .. hagiin vtn·a varııı halı9e mefturılar111ın Mersinde d M . d d e o"'ıan nyoyen ve karara .. & . lecegı gnn ~ • 

1873 e er rn f' ogan merhum Oeın .. l daveti resmen kabul etcnıt .. . 
1
• olıtoKk buııa Jıtiire Ferıer tnkımıııı ve o: ıınJa .. 101 

O 1 J> oıs '" 1 d .. Mer~inliye etm~kteyiı ot"treııılm Ş b "' "k 1 ki 1 ema &fil,., J ı ın a or- ve y( l lıazırlıgına bAttlamı,t.ır. !I 1 9lıın ile atlerir.w uyu ur zev e t\{l) ı I)< t>Ce-
(iuya kurmay yüzbaı;ıı olarak • . .F lutl•o m~ tt " • •· ı· 

v ' ' Kuvv~tli bir ihtimal ıle e· mii8ab:,kalıır1 için ı•rogrnın ,, ıııı nııııt eı •.r oı w~ 
karustıgı günJen itibaren moh o-ıu•• m yolu 0 E~llse ıı Merı~inin spor ta nerbabçe fot bolcuları uma bazı rlaıı Hı ak ıar. 
telif v tan hizmetlerinde bu- ti · b ld 11 kulühiiniirı rihintl" eıı htiyük lıf\dit!~ ola· 

günü ekspreııle 1Rtan u "' Fenerbaa9e 
lonmuş memleketin her köşe · hareket eılecekler ve öniim~z ınemlııkel sporcnları arıı~rn ,! n oak Fener ruRç]arında t~ulyo 
Ahıde vazife yapmış bilhassa Al l s ı • d · k . O t •1 giinö Şflhrı- .. k ornııatisi olduğa-ımurı çok kalKhalılt olttcagını 

1 t g e ı umAr es ok bövn i' 
Meşrutiyett~, Balkan barbin-1 m an ar Q ın - wize g1ıleıek b_ütü~. Mer8i~ ~o hıldıiyen yoktur. Bilhassa d.nşünen hölge t1tadJ omd t~r-
de ordnlarm kurmay başkan- ~pl"runlarınrn mllafırı olaca (lalatnııara _ Fl uerl1ahçe n.aç tılMt da alnuktatlır 

~=ınd~:i··~~;~\::::::.·::lrada bu ismi vermiş IAnrıJmır. er·ıka elçisi. c.· H~lk-Partisi - -
4 iinoü ordu kumandanı ola-1 

rl\k uğraşmış, mütarekede 2 Londra, 6 (a.a.)- Komü- 9iler RilAba sarılmıştır:. F~b-\ Vaşingtonda toplantısı 
iııci ordo aıüfettişligind6n nist Partisi Stalia6 ratl rej~i rikaların kaldırımları uzerın- . 
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tir· Ali Hıza paşa k"bioesine Har enerjik molı&Rara altındaki de harpler devanı ederken ) a· 
bıyf\ NazırlıRına getirilmiş, ~ehirden bitap ederek demiş· traktör iş9ileri bir dakika Vl\şiogton, 6 (a a - ır· 

ı ~ M ı.,Aik Amerikanın Aukarl\ 
Miılı ticadeleye müzahir tir ki: Şehrimiz ve civarında bile vazifelerinden ayrılma- v St 

Camburiyet Halk Partisi diye seçiminde ocak idare heyet ler 

k •cbir da- lerine nahiye idare heyetlerinin hr. 
büyük elçisi Mi~ter ayn 

olda~a i9in borada 9ok kAI- iki aydır devler çaryışıyor. mılJlardır . . . Hard 
09

akla Vaşington& gel- M alo merkez aza11 v 
er k de yardımda bulunarak henüz ~e9 

mamı;ş lstanbnlon işgalinde Steplerde ilerliyen tanklar da Volgadakı yedekçıler de . . El . Buzvelt ve Ha-
. t l k M lt .. ··ı Al 1 · ı · t bl"k · lt d mıştır. çı, evı > ı r a aya suru - man arın mnzafferiyetinı tayyar~ erın e ı esı a ın a . . /:ı. • 1 temal'larda 

bili tetkilahadaki oca ve 
1
°8

: reylerini kullanmamış halkımı- lö-
1 id e heyetleri reis erı • . . . hiye er ar 2.1n bu medenı vazıfeleranı yap- tir 

.. . . . l d S rıoıye erkanı e mfie ılöniişte Büyük Millet mnmktin kılamamıştır Fon yazıfelerıoı y'lpmış t.ır ır. ts 
·d k idare bcyetile bir· l . . • partı e aıa ma arını teşvik ıçın çalışmalora \n-

llkte mücteml bir toplanh Ja• bir kat daha hu verilme&i karar 
B b · bulunacaktır. 

meolu~iode leparta mebusa ock bava kuvvetlerini ta- lingraddaki soka.le mubare esı ---- k bugün bUecek ola bele- laştmlmı,hr. ra-
olarak 9alışmıştır. mamlamıştır Alman bava tarihte görülmemiş badiıedir. 

Sc n intihap devresinde kuvvetleri lıer gün 30 sar Halk Kızılorduya her türlii 

9ok Revdigi Mersinin mebusu tayyarelik guruplar halinde yardımı yapıyor. 
olarnk Büyük Millet mecli- 600-1000 danesi birden Sta- Londra, ff (a.a.)- Bogöo-
sınde vazife alan merhum lingrad üzerinde uçuyor Bun . . 

lurn v ·r · k k · kö Londra gıuı,telerı Stalın-
bilha11 a bilgiıi ile tanınmıştı. . adzı e11 ara nvvetle- grada ait havadiRleri yasmak 

Harp okulunda, muallim- rıne yar ımdır 
likler (}q yapan ~merhum son Bo tayyıueİer b:lkın b"d- tadır Almanlar bir mah•ll.e-

f detini artırıyor. ıA9.1 mahaılle de terakki göstermişlerdır · ) ıllard ' tarıh ve cogr& yaya ... 
ait hir eser hazırlamış Te bo· leri, 81\ullar bombudıman F&kaı muvaffak 01~.~.adıkları 
110 tab i9in Türk Dili Kuru- edilmiş, Agttstoııa (te lim Stalingrad yoluna olum yoln 

mana vermi~tir. olma) emrine itaat eden iş- ismini vermi,leı dir. 

(4 Kitabım) ismi altında 

topll\nmış olan bn eserin h!
riııoı oiltli Anadolu topono

mi~i, ikinci~i Anaılolu cog. 

Mers111in yetiştırdi~i bu 
kıymetli ilim adamı 1'6 aske
ri bakımdan yüksek bil' mn 

kıde bulunan ınerhnwun aziz 

Stalinin demeci: 
A"ıerikalıların bu-
na verdikleri cevap 

bst1ra l'll yadetmekle onun d ma muhtaç 
mıt;dan ayrılışının teselli- . , Vatiagton 6 (•.•) - Sta- eodltealal ve 1ar 1 

hra 'ın in lk_l•ci cephe bakkındald old•taa• biliyoruz. . •. 
ıd oi holoyoruz • • beyanab, bak kında mütalaa yü· 1 d Blum da demittırlu 

Y . M -t H . 1 M- l\.Sa a• . l enı er•r nın ru en arıe ye uateşarı Samuel bl I ik devletlerı n· 
Ll 'f. -. Vela ııazetecilere demittlr ki: \Amerika r ::tefikleri Stalfala 

feR f 1 ba beyanab dikkatle okudum. ılltere •• m b. . - 6 re· 

Yeni. Mersin· MA rhum Amerika birle4lk hükumetleri ikinci cepb• tele ını guhnüd- _ 
• R bil ~ ı k taab unu 

M . 1· ·1 "tt"b uayaya tun var ığile yardım!Unce yapaca ve 
O l ers111 ı ııo ı ı ar k ld .i ı k mü· ema etme te o utuno tekrara lüzum tutaeakhr. Bu tabı o ara 

yoktur. Hükdlbet bu ha1Uatakl . d yapılacaktır. . Ö . . ı•t•k b. k ..1 f naaap zaman • 1 N N U po 1 ı aaın.ı ırço ae alar tek· . a berke• Ruılara 
• rer ctmlıtar, Bu yardım elden V aııa,toad . tl 

ZAFER 1 geldiği kadar olmaktadır. ıeaif mlkyaata yardım 11 yor. 
... • fakat bunda hikl• olacak at• 

para ıı1ti 

Milli Şeften - ·- • C. H.P. Mahmudiye t: .. 
D . rka kralına T evzıatın 
anıma . t• nahiyesi hongre•i Dl-

Ankara, 6 (a .a.)-B••~;~ ehemmıye I Camhu,lyet Halk p.,u,i r:_ 
14 Dıuıimark• kralı~ll· ! 1

0
: Boston 6 (a.a) - Tevziat ' Mahmudiye nahiyu\ kongresi, 

nümü müuaıebetile eıı:ııo . mesaj· aöaderen M· I e•vlki gün akşam parti binasın• -
f lsınet koogre11ne o ı 

bnromnz Milll •e . . en Ruzvelt alvll halkın mabıulünü da ko.ngre reislltlne seçilen vi-

1 .. ·· ile Haşmetlft Krıstıy müıtebllkio , eline geçinceye ka- liyet ıdare heyeti reisi a Rıza 
nono kkür 

nasrnda tebrik ve t~'~ dar bu ı,te uğraşanların çok 1 Boıkurtuo riyasetinde yapıl1Dıf 
telgrafları teati eöiloııştır. dikkat etmeıioi blldlrmit Kord~I 1 tır. 

Hal da me1&jmda buna ehe~mt•I Nahiye idare beyetlnln ka-

Vilkinin 
Çindeki 
temasları 

yet verilmesini ilive etmlştır. , bul edilen çalı,ma ve hesap ra-

porlarından sonra ocak kongre 
; terinde teshil edilen dilekler n 

- 6 ( ) - Pazar Vatington a.a 
- ü Çao-Kav·Şek Ue 3 5 saat 

guüD k de b~lanaa Miater vıı-
m za ere lS -
ki dün Mareşali• tekrar·" ruf• 

ü ter. Bu mO:ıakerelerıo m•· 
m ' b'lt · hiyetl ne oldatu ı amı1or. 

Hindistanda 
baltalama 

H ırf)atistandaki 
Almanlar l

ocak bütçeleri müzakere edilmiş 
bunu müteakip yapılan seçimde 

-- 1 idare heyetine Bahri Ok 
1 

Mua• 
Stokholm 6 (a.a) - Harva- tafa Alanya •c Gal·ı G"l k 

ı P u • aza •· 
thtanda Boaae ve Heraekte Al- kongresine nahiye m bh 

1 Uta aıı l• 
manlar dört köy mnstesna hepıi olarak Rna Bo~kurt ve Bahri ıa 
ni tabliye etmlttlr. Bu tahliye 1 Ok açık reyle ıeçilmişlerdir •k 

Hırvat Alman ı alaşması üzerine ,. ı i 

olmu,tur. ı. Vatand~ş' i 
1 • l 

A lmanyada durum M . . . re 
· er sını ıeoıyorıon .~ 

Zürlb 6 (• a) - Royter. ıehirle ilgini aöater- . 
Berliaden aelen haber!ere göre e 
lınç srazeteleri Alman liderleri mek Fırsatı geldi. ~ 

• D lbl 6 (• a) - Pepv 
Y enı e ' • . d b' nln outukla"nı ve halkın lzerin 

. 200 k·ı metre llerıaıa e ır 
rın 1 0 

1 t Demir deki tcıirleriol yazmaktadır. 
Belediye aeçimine · 

. . k i 
lfhra . etmek milli· 
vazifendir. e 

bene aulkaıt yapı mı~ ar - . . 
d ··k-len bir ray üstu- Bilh .. u RummeUn zıyaretlnı ele yolun an ıo u 

t woldaa çıkmıt ve OD tefair etmektedirler, 
ne re• ı k k• i 
dört kiti yaralanmış l l •t 
ölaıüttür. Türk ınkılabının- Ayan azaları ne dıyor'f uııb d 

ğ" kari • aza ır. 
Jeme1 dır e 1 -=- Vatington 6 (a.a) - Stali- • • d besinde 

olan bOyük --- - •'n iktncı cephe hakıundakı be- Sovyet elçısı Leningra cep 

Danimarka· Alman 
münaıebatı 

Esoıen bugün de 1~ 
rey otnıanrn son gü- r 

niidiir. 1

1 

Zaferin destanıdır yanah üzerine iyan azaaıadan v 1 t 6 (a.a) - MI.ter Leniagraci 6 (a.•) - . Radyo 
;~~;;;;;;;;::;~~:;;;- -- harbiye encümeni r~hl Mister aı as ~n muel Velsl yedi glndeoberi Almanlarla çe- Londra 6 (a .a) - Danlmar· 
,; R ld d ı,tir ki• Aıkert tef Litvlnof M11ter Sa ti harebe olduğuna ve 403 k11 ile Almanya araaında aiyaai 

l I 
Y ... ., .... 'ı.I Zeki C.-al 111 1 ayl n? 't~ımmat f'delİm Akıl takı &iyaret ef•lttlr. Bu zl!a~e~te ADI mDu aubayının ve erinin öldü mün11cbetluin kesiloiği hakkın 
l'UJU~' er mıı.e ı . h 1 ai ııorutul• ma 

BAKICELEBIOOLU dl d balı'mb fena olur. Cephe ikinci cep e mete e h. ııı.üntl bıldirlyor. Almanların kar· daki haberlerı ra:ıeleler yazmak _ r e i mi ma ıyette a _ _ - - l Q - k 
K l r )- aalreyl şefler halktan ve medlt H uma . d'I k fi büeumlan da püıkurtulmuş ta fakat muta ea y rutmeme te 

-{Fiab 16 unış a · ve d 6 1 •-akere oldutu temın e ı 111e d" 1 m· batti bidm bulun atuauz yan m- tnr, ır er. 
Sabf Yerlı Yu M••Ma B "' ded daha iyi bilirler. Stalialn 1 tedlr. 

Derhal reyini ver~ 
ve vaz•fenı yap
mayı unutma •.• 
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Mersin ve 
YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan 
KAR AK AŞ 

1 
sa VQŞl •ilk mücadelede Mersin 1 

ve havalisi fedai müfre 1 

hatıraları ıele 1 U m u m grub 

1 
kumar danı. 1 

------------------------------------1 

Kuvayı milliye teşkilatına nerede 
ve nasıl başladım? 

Umumt harbin onlarına doğru altıncı ordu menzil mnfettiş
lığl emrinde Kerknk mıntakası levazım rei liğ'nl ifn etmekte iken 
mezuniyet alarak biray kadar yollarda kalchktaıı sonra lstanbuhı. 
muvtt ttltthnıcltt tnyleri Urperten feci lrnherlerle karşılaşmıştım. 
Ordumuza bOllln cephelerde (ateş kesi) emri verilmiş ve yer yer 
terhisler haşlnmış bulıınuyor<lu. 1stanbııldrt dur:amıysrak oradaki 
ailemi toplayıp Kony11ya ge1tlim. 

O s_mula lstanbul h!ikOınetinin başına vHlan haini Ferit (Pa· 
şa) geçti. Aradan orıheş gnn kadar geçer geçmez yurdumuzun 
birçok yerleri Hilaf kuvvetleri tarnfındım istila edildi. Konyttya 
da gelen bu düşman kuvvetleri istasyon binasile darOlmuallinıini 
işgal ettHer. (1) Birkaç glln sonra da işgal kumandanları. TOrk 
zabitanını aratıp bularak ikametgl\h senedine ve kefalete raptet
meğe ve bazılarını tevkif eltirrneğe başladılar. Bunun Ozerine 
Kon) adada duramıyacağımı anladığımdan Ilgına giderek yarım 
saat mesafedeki ılıcalara yerleştim. 

19 Mayıs 335 de Samsunda Anadolu topraklarına ayak basan 
bOyQk Mıllt Kahr8manımız Mustafa Kemalin gOr ve uyttndırıcı 
sesi; ınlJleli uyandırıyor. canlarını vuta'n ve mılletine feda eden 
mncahitler kUme küme toplanıyor, botun millet sessizce sill\ha 
sarılıyordu. Artık yurdun muhtelif yerlerinde milli kuvYetlerin 
teşekknle b11.şladığı httber alınıyordu. Ben ele Ilgın ve civl1rıncta 
yaptığını nıacldi ve monevi luızırlığa güvenerek llgıncta hir ınillt 
müfreze teşkiline karar vererek B~y~ehirde yedinci SU\'Rri alay 
kumandanı Nazım beyle lelgratla muhahereclen sonra Ilgında ri
yasetim altında ve Esir oğlu Ali. tüccardan Ahmet. mı.kim zade 
Cevdet bey ve efendilerden mürekkep l>ir (kuvsyi milliye heyeti) 
kurarak milli te~kiUi.ta ba.Jsdmı. 

Bu esnada Konyada kuvayl mılli ·e teşkilO.tına memur heyeti 
merkezlyenin başında bulunan Binbaşı HU eyin 110 nn bPyden 
şu yazıyı aldım: 

llgında kuvayi mılliye teşkilôtına memur ihtiyat 
yüzbaşı Emin Ressa beye 

Ilgın kuvayi milliye te~kilatmı idare etmek nzere, vazifenizi 
mndafttayı hukuk reisi Esir oğlu Ali ve jandarma kumandanı mu. 
Hlzım KAzırıı efendilere talınıat vermek .-::;uretiyle devrederek 
heyeti temslllyeden alınan e:nir nzerine Konya heyeii merkeziye 
since Adanaya mOreltep bir numaralı umum kuvayi milliye fe
dai mllfrezeleri kumandanlığına tayin edilmiş olduğunuzdan tali
mat almak ve hemen leşkili\ta bttşlamak nzere acele Konyaya 
teşrifinizi ricH ederim. 

Konya, 5-12-335 
lm'laı 

Konya heyeti merkez.iyesi lıuvayi 

milliye tcşlılllitınn memur binbaşı 

Hüseyin Hüsnü 

l 
. 
1 n a 

T6r•uı Malmüdürlüfünden: 

VEN·I MEUSJN Sayfa ') ------------
i L A i ı a n 

Ananı tı ı· Mal mi1d fı rl iiğünden Mersiı1 Gümrük Miidüriii-
Anaıuur kaza:ı;mıu ~lelleç i_skelesind_e .huh111a?ı ğ il ll den; 

toprakla karı~ık 6tı0 ıoıı <lemır cevhermırı beher Relediye "e Giimrük iları talıtalarnıü yapıstı. 

<lloentrıı ati}e6 kourtkışl ve <li~ke,le~,·e 4 kilome,lrle kmesafke rıla11 liste~inde mikdarı '\<..zıh eşyanın l ll Biri.~ıci 
ı u rı ca · aı·ııı a Hı uııarı topral\ a ·arışı · . .J 

40ll tou demir cevheriuiıı b~lıer toı.u 3~6 kuruş l~~rıu 94~ .cumartesi gt~.nu saa~ ~ da (~iimriik 
bedel tizeri11de11 ve kapalı zarf usııiü ite ~~riııde bıuası d ıhılııhfe aleni muı ıye le ıle atılacağı ih\n 
ahcı~'a te~linı edilmek şartiyle s<uışı ıuüzayedP-ye olunur. {1239) ~6-~1-7 
koııulmuştur. -

8- 1 -~4~ Per t)mhe güııii ~aal 4dt• .\nanı ur Zayi [~rnek arneleri Zayi ekme~ karnesi 
\lalnıiidıil'liiğii makamıuda müıe~ekhil ilıale ko
ruisyouu tarafuıtlaıı ihale~i y:ıpılac,ığ111dan talip 
oJ?nlaruı lmuiuat akçasrnı hanıileıı hale saatiıı<le 
hazır buhııınıaları ilan ohmuı·. (1235) 

i 1 
çel Oefterdarhğmdan; 

a n 

Oin"'i Meırnl.ıası Kıymetı 
mu btun mtmesi 

"! 5-28-3-7 

Mahallesi 

Barak!\ 500 Ar. 400 lıra Halıço 

Mütecrayyib e~hasa aiL olup haziııece 'aziyed 
olu11a11 L>alıce mahallesinde ı ı ı sokakla kaiıı ve • 
iki oda ile 500 aı·~n• aı sayı ihli va edeıı J O kapu 
11umarah baraka ~4-9-~4i t.arilıirıdeu iti haren 
ı 5 gün mfı<ldetle mülkiyeti satışa çıkarılmış ve 
iiıa'esi 9- ı 0-94 2 tarihi11c Le~ adüf eden pazartesi 
giinü satıt 16 da yapılac~ ğındarı talip olaularııa 
yiizde 7 ,f> teminat a'\ç.asile Defterdarlık makamı-
na mürac1atları ilan olunul'. ( 1233) 

Zayi ekmek karneleri 

M o ham men icarı 

25-28-3-7 

Kuzay\ ; 

ouneyl; 
.. 

Şıukan ; Tariki am. 

.. ,, .. 

Mer'!iııden nldığım 

665, 666. 667 rınmarnlı 

664, Menııudeıı aiılıgım 1589 

rıum1Haımıı bılnıcdigim 

ve rıumaralı ekmek k rııe•ri za

hir yi ettim Yt?rıisinı alac1tgıın· 

adet ekmek karııE>mi z 'Yİ et- dnn orikisinin bttkmti ) oktnr. 
1 

tim. Yenilerini alaosr,ııııdıın I Cıı.mi~erif mahalle i 67 so· 

eRkileriu.in hiikmU yok nr. I kak 66 No, evde Bolediye 

N uıuntiye ıunhal esinr\e 1 hahçı a:ıı Veli Y eııer 

Dogo hskkali. e i I (1291) karısı Ayşo 
lh au '.ripi (1290) 

Çocuklarımızı 

Zayi ekmek ~arneleri nasıl büyütelim? 
Bilgi ile bakım çocuğun 

Mersindtın nlclıgım 19324, sıhhatini teminle beraber bakım 

19325, 29911 ~o. lu okmek zahmetini de yarıya indirir. Ço

karneltırimi zayı ottim. Yoni 1 cuğunuzun kaç avlık oldutunu 

leriııi alacagımdan flHkileriııin 

hükmü yoktnr. 

Ma b mudiyo ın alıalleslıı de;, 

159 ımkak 53 No. in evde 

(1286) Ayge A9ıkbaş 

ı 
. 
l a n 

ve 8 kuruşluk posta pulu ile 

adresinizi bize bitdiriniz. Size 

(BAKIM ÖGÜT) lerlmizden gön
derelim, 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi: Ankara 

Cinsi 
Tar Is 

Miktarı 

60 döoOın 

Uru 

60 

Muhammen imm 
Kurnş 

00 

Köy O 
Hasan 

,, 7S ,, 76 00 ,, 

00 36 36 .. • 
HUDUDU 

Doau o: Malaz tifi 
Ba\ıdı: H1111ım veresesi 

Cıosi 

Tarla 
Mık tarı 

200 döoOm 
Körü 

ZObetir 
Mnkli Lıra K 
Acı 200 00 

Garben ; suhlbt mülk tarlası 
Şimhleo ve ceuuben 
tariki am. 

Kozeriı Nazire Muammer 
Güneriı .. ~ 

DoO-osu: Tneenoı Mustafa 
Heheı: Kuradacı 

> 220 ,, ,, Tulumba baeı 220 00 

Şe:kttn tarlkt m garben 
kısırmanh oğlu Ahmet 
Şimalen Çerke· zade Sııllb 
Cenubeo Mullt Ahmet ve 
Sadık 

,, 
• 

30 ,. 80 00 " 

Kuıeri: Hamit e~IAtları 
DoQoeo! Oaıal<'a arazıei 
Bet1sı: Aşık Oemııu te müe, 

1000 " Var tar 200 00 ---- ------------ ----------~------ ~----
Şerkao tariki ı m gltrbeo mulla ,, 30 ,, 80 00 

lereki 
Kozeri: Tarik 
Gtloeri: Yol 
DoQoıu: Şerıte 

Batısı: HaRan 
Koıeri: Yol 
Gıln~r'· rol 

" 

> 

,, 

82 .. Çöplü 

Ahmet vo Kı ı manh oğlu 
Ahmet terlası simalen sııblbi 
senet cenuben çerkez znde 

Güllü Tarla 12 OO Stıdık 

ı• 
ııo .. ııo 

~ 

DoQusu: Serife te J.~mio 
Batısı: Hasan •e Alı 

> > 

Şarkao svblbi srnet ırarben 
mulla Ahmet tıırlası v~ bOJUk 

12 00 
ş\ma\eo şif cenubeo Mamo 

·---------------- ----
Kuıefi: Yol 
GüoAyi: Yol 

Hudut, mıkıar ve saır evaafı rııkıırıdtı ıoıılı Mıııt EoııAlı e aıi bee paı ça ıarla 942 - 94li 
sene müddeUe icara •erilmek tlıere aQık artırmara konulmuştur. 

Tdlıp olanların thale günü olen 8 • 10 - 942 tarıhiııe tesodüf eden pereembe günü saat 10 
dn Tarsus Mal MüdürlüQünde müteeekkıl ihele koıniıronuna 'Yo 7,6 per ekçE>sıle birlikte mılraca 
atları ilAu olouur. (1249) 29 • 1 - 4 - 7 

N 

Şarkan Hıısırn Boyro vo 
çerkez 1ade Sadık garbcn 
sahibi senet ştm len şU 

cenutı~n Ali BP}ram tarl8SI . . 
Şarkan Kısırmenli Ahmet 
garben çorak şlmalen Hacı 
ınulle Ahmet turlası ceouben 
tarik 

Şarkao Şakir lllrlası ve şif 
gtırbea say şimdleo şif cenuben 

" 

.. 

/ 
ı L A 

Mhhammen icarı maııtanyos ~al8ba _____ ------
Tarsns Malmfıdürlüğünden : 

H U O U D U ClNBl 
Tarla 

MiKTARI 
38 Dönüm 

MEVKi KÖYÜ LiRA Kr. Şatkau AhmPt ağa tarlası garben 
Sar kör 80 ı o çorıık şimalen Hacı mulla 

Abl.li~t ceoubcn salılbl senet 
tarlası 

110 " 110 

76 75 

25 25 

75 76 

" 

,, 

oo ,. 

00 ,, 

oo " 

00 ,, 

Şarksn Molla hüee1iu •e 
halil ibrahim baAları garllen 
dere eimalen kara basan lerla 
eı odnoben basan fakı \ariası Hudut, miktar ve sair evsafı yukarıda yazılı milli emlfık:\ ait tarlalar 
Şerken, garben ve ceouhen (( '70 « 70 00 ~)4:.!-~4ö yılı bir sene miiddetle ıcara veriluwk iizere açık artırmaya ko-

dere eia;;~~~.~a:~~t=~~e Rİr e•safı yukarıda ,azıh Milıt Eml~lıe aıt.eaJ köyQnde ıki kıta hula uulmuştur. Talip olaularm ilıale gii11ü olan lo-1o.942 tarihine tesadiıf 
942·943 tılı hir ene mılde•I~ cnı·n 9Arı•mek üıe"e P.Qlk aı t•rmRJ8 kooulmuetu~- , 'flden CvJU"rWs· giiuü SHat. 1 o da yiiıde 7 ,5 pey (tkçasile birlıkte rarsus 

Talip olaolıırııı lhalµ gü"ü o'.ao C/-10-942 larılııoe _Hıeadılf ~den Cı ma_ gunCı ~eı•l 14 d ı fur mal mil<liirl\if1ii11dt~ miiteşekkil \hale koıııİ~VOlltllaa llllll'UC33tiarı 11311. 
eus Mel Mlldılrlüğ~nde mo\eeeklul lllhle komıe1oauoa ıuıde 7,5 per alıQRsıle bırlık 1 e müracaıııı--------~--- • . • 
e~meterl iliu olu o ur. (1251) 30·2·4·7 Y oni M euiu Matt.>aHı vdll Ua'1ı wı t r (1254) 2 9-4- 7-~ 

• 


