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Başvekilimiz ti0J alıa• leri11tlen diın 
diiler. lrıtibal~rır ı ~u ikı oiiwJo ile 
hülfiSI\ ettiler: c:Seydıntinıden mem
ııurıiyetle tlöniiyNıırn. Gördüğiim 

'fürlc çocaklllrıııdaıı, tliğer Turk 
çoouklarırıa ~elam gelirdim.» Sayısı 5 k ıruş 

Telefon No. 82 
Yılı \ Sa)'ı 
15 4305 

1 

·------

Türk Maarif Cemiyeti 
Mersin şubesi kurul yor 

Havalara 
gönül 
verenler 

Başvekilimiz 
Şükrü Saracoğlu 
T k h l 

• d E•ıeH ş~r Ata'ü·kün i~a Cemiyetı Me··~in şubesinin 
}frallill\llHI hiiyök clÜliliİ• etkı• seya at erın en ) k t arılmasıııa ka ' j ' '( retlenyl~ kliı 11lup m<'m e 8 e ... · rar veı ı mı~ ve 

niirleriuden Buffon: ulosauın k ılk ı· lı e L ı· l) Ok \ 

A k d •• d••ı bıiyiik lı ınıEltlı>ıdP hıılun~., . u ııeye ıne ıta u 
hugiine kad"r f6thetıi~i en n araya On U er ta olan Tüık \1aal'if Cernıyetı mudürü Ferit Kuran, tüccar 
a-ıil t*'Y "thr:t tlemışti. rıin biıçok vıl:\yet\erimiz~e dan Kadri Sabnııcu, tuccardan 

Hi9 •öpheşiz at, Adem Baıvekilimiz, Mi&ter V il kiyi kabul etti. şııbelPri açıldığı halde ı\fAı sııı Hayı i Gultekın, mulıasip oı.tunun · t ,.. .. · Emin Taner, ve Orta Oktıl 
e , ıs eeıne gore .,gıp de : imdıye Kadar buııR mu · 

egittigi en oy, en ıor tabiat .&ııkara, 10 (a.a .)- Şark vi18yct !erinde ) aptıgı Eıeys- ı resı m öğretmeni Vasık 1 aal vaffak olunamamış ı. seçilmişlerdir. 
örnegidir. batton Ankaraya dönen Başvekiliıni~ Şlikrii Sarncogln o. IJ. P. lçel vilı\yet Bu toplantıdq l\ler inm 

Fakat, insrnın tabiate bük ıeyabat irıtibalannı Floran Anadolu ajenıHf'rn hir yazıt.rırıs: idare heyetı tarafından yapılan en mühim ihtiyar,ı olan lise 
metmesine hayran olan Buf- « -Seyahatiuıdon memnun olarak diiniiyorum. Gezdi- teşebbüs üzerine diirı "aat 18 açılması üzı:ırinde hararetlı 
fon bogöo ya.uaydı mutlaka gim yerlerde Tiirk 9ocmklarından selamlar ~etirdim » da lhlkevinde büyü" lıir ıop· konuşmalar yapılmış ve Maa· 

derdi ki: <İnsan iradesinin derui,tir lantl yapılmıştır. rif Cemiyetinin bu ille y:ıkın-
1.)n kudret Grnegi havaları Ankilra, 10 (a.a..)- Şark Til&yetleriııı1o yapt11tı 14eya- Vılı\yet idare heyeti re!si dan meşgul olarak laiç olmazsa 
yenmeııidir.> lıatten dönen Bıaşvekilimiz Şükrii Saracoglu lıugün Başve· Rıza Bozkmt ıaı afmd.w top- bu sene Hsenirı ılk srnıflaruım 

Tabiat ummrlarındao top- kAl6t kö~könde Mitıter Vırnder Vilkiyi lrllbnl etmişleı ve lantının ~ebehı anla1ılmış vfl a~ılmasını sa~lema" 1emerıni 
nga, Muya çoktan meıaın an· görfi~rneler<le hnlonınoşlaruır. 6Uriişnıe bir Hut kadar orta okul mfıdürii Ferit Ku · sıude hulunnlmu~hır. 
latım inıuıo ,,n gen ba•aya siirmiiştiir. rarı tarafından cemiyetin ni · . Kurnciı az~ arkada~lara ,. , \ve •da e l · .. 'i 9ılıabilmiştir. lnıtan müthiş zamnaınesi o'tıınarak hazıı nua . 6 , idare heveıi reisı ( 1 ıeytıtuıe c~ndan mu-
o.zi lıo k nıuo nou biçe .. y•- Mi si er Vi Ik i 1 Doğ uda 1 iza lıo ı Vdl'İl mi;tır. c il ·~i. 'ı~ı ;~ BOZKURT vaflakıyetıer dileriz. 

;:~. ·:.~~ .. ~~ıı ~;~:~:''"~··~;.~'. Ankaradan Stalingradda 1 kurn~;z;:ı;,"~ı:~!;k/~;.ı.:i~ 5nor·. 
kRorlıran ef~aneye büriindü /d lecek o\aıı camı~ et ıç~u toplan I!_ 
Bulutların üstüne 9ıkan, rÜZ· ayrı l Alman taarru~ tıda daha faıl~ eks9riyet bı~- --~.&..---

& 1 J .. hınduğund:rn Tiirk Maaı ıf tb 1 eVSI• m açtl 'ş •• 
g r ara yarı, eden. yıldırım- Ankara 10 (a a) - Bir- zu aurduruldu Fu o m. 1 musa-
Jarı a~atıda bırakan insanlar, · · 
ta.,iatio, aurlardır her şeyi leşik Devletler reısı Mıster Sofyada bakalarına büyük merasimle 
da rdoran zaman t'e me~ate Rıızveltin şahsı mümessili Mis- Ankara 10 (R G) - • • " 
engellerine c!udak büker ol- ter \""danderkVilkihbugıi~ saat Sovyet kuvvetleri Stalingradl IOfllak başlanıyor 
dıı lar. 7, 15 ~ An ara ava a anın- . . d . l • 

dan uç1kla hareket etmiştir. şı~alın e~ı taa~rm. aıı tama- A ranon 2 homünıat 
Bu denin en büyük ka- Hava alanuıda Mister mıyle ~erı çevırmeğe mnvat- k · nda 

zancı ta d ' T . . . _ . . en az arası 
yyare ır. ayyare, Vılkıyı protokol umum mudü· fak olmuşlar ve şehrm önün d 

Gurup birinciliği kupası törenle 
idman l'urduna verilece/~ 

----~---------cografyayı, a kerliıti, politi · · h 1 ı. ı bulun U "' - rü, Harıcıye nsns .. a em deki sahayı dıtrıdtmaya nıu kayı de~iştirdi. Yarın tarihi K l . l 'k Üç 1\ylık tatil devresinin 
müdürü Sadi avur a Bır eş•. vatfak olmuıfardır Sofya - IO (a a) - Dıin 

derece alan sporcuların da 

dalyaları verilecektir. 
ma• 

altiist edecektir. Bu deRişme- d l l b k l . . " k l rmeıini sabırsızlıkla bek 
l ev et er üyfı e 91sı ve eşı, a· k - d b . h Gabro aarmda b r in fil:\ o - sona e ki l t k 
6r i9ioae ~n derini ioeamn t T t . l' ır aç gun erı erı cep e .., iki liyen futbol mera 

1 ~rı ar 
1 

k d' ' rıgı lZ ıava ateşesı, yer ı ve . muştur Eokaı arasındaıı . t klerine kavuşmak uzere bu-
611 1 seoiyesidir. Havada yabancı birrok oazeteciler ta- daraldıkça Sovyet muknvemelı .. · l , ııuııl"nıı 11 e 011 • -v ,, • - , öhı çıkarı mıştır. ı " lunuyorlıır. Önümüzdeki Pazar 

Pazar günü yapılacak iki 

musabakanın hakemleri bölge 

futbol hakem k •t · omı esınce seçi• 

>li 

ın 

~uş, ıosan oesaretinin en rafından ugurlanmıştır. rım arttı~ı görulmektedır. 
1 
danberi aranmakta ~ - den itibaren tadyomda 

giiıel cinsi, en yu··kıek d re R ~ uzun za ma ı - gunun b oesidir. e - Ankara 10 ( .G ) olan iki komünist olıingu an_- her bufta muntazaman musa a· 

'l' Avustralya Stalin~rad meydan muharebe la . .-ılmış\ir. IOO kişi tevkıf edıl kalar yapılacak.tar. 
!erek fütbol ajanlığına tebliğ 9ğ 
edilmiştir. Hakenı kom"t . . ·o 

ı esının 

"D'areuin harpte ve sulh .. F.ııtbol federasyonunun 942-
te oynadığı ve daha da oy- Başvekili si lııımı kaybı·tmede11 de . anı miştir. - - 943 y•h çalışma programı mu· 

ıııyaoagı rolden bıhMetmek ediyor. Açıları her gediW. geti- ciblnce bu seM muuba"alara 

artık uyun nebata lüzumu- Bir demeçte rilen ihtiyat kuvvetleriyle ka- Mihvercil~r umum müdürlük kupası maçları 
nu .. 1 ile başlaa.ııcaktır. Eleminaayon 

80Y emek kadar hasit ha- bulundu lpatı_lıyor. Sovyetler tc1arrnzu k'k l konferansı usuliyle yapılacak bu karşııa,ma 
ı at or ırıt.ıına ge9ti. l şe pfısıCürtüyorlar. tarın programı musabaka tertip 

koyulmak sıratnı.lır Ankara 10 (R.G.) _ A· Sofya IO (a a) - Mütte · komiayonunea tesbit edilmiştir. 
Harb meydl\nlarında her vustralya Başvekili bir demeç

1 
MISlf fık mihver devletleri konferaıı Yapılan tiraj neticesinde 

gün ellisi, yü~ü birdtm rHişen te bulunarak demiştir ki: · sı yakında Viyanada toplana- önümüzdeki Pazar günü Deniz 

tayylif6 belki zongin Rilli.bıdır. - Avustraiyaya yardım' cephesinde caktır. Bıı ~onferan~a H~ma11 Harp Okulu gücü takımı Rasim 
.lhkllt iıısaııclan, bedende V6 etmek için Amerik~ ile lngil- va' Biılgaristall. M:ıca.rıMta.n, Bey Gençlik kulübü takımı ile 

hl M h 
• h k "'t k [J rv·1 tıs- Mersı'n idman Yurdu gençlik 

r_ u. 1\ türlü Renk in deıtimler terenı"o 1aptıkları t.•a rıimıdan Ü rm ~re a ~ırbi.-1tan, Slova yıt, ıl ~ • ,. " .; oJ ller kulübü takımı da Çukurova 
ıstıytHı byyarecilik cesur ve memnunum. Deniz aşırı mem olmadı. 1aıı ve Almanya miimessı gençlik kulübü takımı ile kartı· 
mort milletlerin baroıdır. leketlerinden Avustralyaya da gönderecekl~rdir. laşacakur. 
Vak\ile atına binip dtinyayı ha bir müddet takviye gelemez Rowa. lO (ı&.a) _ Mısır - ıV.lusabakalardan evvel füt-
avuounon ıçine ala:ı Törk, Müttefiklerimizin Orta cephesinde bi\\ bir mühim Pasifik nıiiJafaaB! ıbol aj ını mevsim açılışı hakkın-
haVa) a uçmak beve8İode l'e Şarka VA Rusyaya mühim t k vvellendi 

1 
da bir hitabede bulunacak ve lı areket ol wıuııış ı:. U 1 

kodrntinde hiç kimsedon geri miktarda malzeme göndermek Akd""ııııde bir 1n~rnz de· . 10 ( . ) _ Mayıs ayı içerisinde şehrimizde 
k 1 

• "' V ışuıgton a.a 
a ama•. mecburiyetmde olduğunu u- ' 

1 
I ..,,daları ya pılnn Türldye futbol grup bi-

ö l 
ııizaltısı hAtırılmı~tır Kordel fla , J8p~gor " . . . 

rneklerimia as deıtildir. nutmama ıyız. ___ ...,_-----~.....,,.._..,,..--.,-,---:-"'=:_..~:-~ _ t - ı."'metiııiıı rıncılıği musabakalarında grup 
l'!I t 0111 Elmvatör ıHhu 

Son u;ünlerirı iftiharla gördü . ruh lıafıtıiıti doldornyor t bomunu oıuılsndırmıt ır . - d . l A ka·ı asker şampiyonluğunu kazanan Mersin 

Aömüz hav.ı merakluu Ömer Uçarı bir Ttirkiyeniıı çekir- Eskiden 9ocukları . · f d ·.,ga!inden son- ldman Yurdu gençlık kulubune 

karal'I mucibince Mersin idman 

Yurdu ğençlik kulübü - Çukur 

ova gençlik kulübü musabıılcası 
oı Salahaddin Deminoy 0 . , enı:ı 

Harp Okulu gücü - Rasim Bey 

gençlik kulübü musabakasını da 

Hayri Tunçbılek idare edecek 
lerdlr. 

Pazar güoü yapılacak iki 

musabakanın gnHpleri 20 Eylul 

Pazar günü kar.şılaşncak ve bu-
nun 1 b' d ga ı ınc e umum müdürlük 
kupası zerilecektır. 

Muıabakalara aaat 14 30 da 

başlanacaktır. 

Atletizm 
musaba aları ri 

Bölge atletizın teşvik musa

bakalarına bu Curııartcai günü fi! • o ve gençle- musaa esıy e mefl . l' . ~ -
lnöııüdtlr. «Unanlara ve un. deklerini tellkil edecek gen9 ri cilige tıeus ettır- len tara lO an ı~ • umum müdürlükee gönderilen 

Y Y ,. tay.y~reber weuıleket türlü ra Pasifik müdaf.aa.sı~"l!U. peK kupa kulüp reisine teslim ed:te-
maya karşı sevgisinin hatır- pilot •e mühendit~ler arı ık mek ıçın d ı. ti ..ı 7i11ıı so0 1e 1 -.. . ropagarıda ziya e ıı:uvve enuıtı 1 -

1 
cektir. Aynı gürı, bölge yüzme 

başlanııcaktır, Atletizm n:ıu aba- ' 

kalarına yedi kulüp iştirak et

mektedir. Cumartesi - Ü hyabildigi ilk hatıralar kadar her vazifelerini bn ideali göz türlü t6rb•Y6 ..-e 0 b' · lllkl · b k ı B üıı bii miştir. ırınc erı muı:a a a arında 
e kp~ oldo~nno, (Havacılık önünde tutarak yapaoaklar.:t çıueleri huhuuştt~. ag ha 
ve por) mecmuaınodaki gü- Genç pilota, hugön başa~ tün dünya ahvah, lııUP . 

1 
-

l b
. ·· l 1 1 · tel•naflar resım er 

z ır yazHında soy eyen ralar, yarın da höyük vazife-, her erı, "' • 
Omer locnti olgun bir '.rörk ye 9agırıldıgı vakıt bahl\ya gençligi siır~kli bir ht\vııcılık 
genoine yakı,an fO döşünce· l&yık ogul oldu~unu her an heyecanı i9i11de ysşatıy<ır. 
leri ilô.•e ediyor: c U9mıyan ispat et.tireol:'k kahramanlık- Tehlikeler ortaınndR havaya 
hir milleti OReıl hır Rctnon lar diJeriz. bft.kiru bir pilotun ceı:1ıuet ve 

bekledilini eMkiden işitir, 'öp Ömer lııönü. Tök gen9li- kalıranıırnhk meaakibi kadar 
heyle dinlerdik. Gördük, iııan ıtiode t.lyyırecili1te karaı art- lı e ~ ,. bugünkii ı:-ençligin ru nna 
dık. Tayyare •atan müdafaa- ma.yı. başlıyan' hevesin en göze 

ate .. verecek no olahilir' Bu 

Mersin ve havalisindeki MillT 
- - -
Kuvvetler Grup Kumandanı 

Emin Aslan 
ınnıe en esash unıoru:lur. öriinür (trn6giclir. Tayyare v 

Şinıdi uçan bir insanın kal- T6 te.yyareoilik mut~it.i içinde &l6Şİ i!füHliirmiyelİll', Oıner Alillı rnücadelcye aif hatı1rala1·ını 
bini u9nş zeTkindeu başka, yeti~11ıemekle beraber, altı l rıöuünün hava arkad&,lRrmı 1 
ynrd ıntidafaaınna biraz daha yatında iken hir defa oçmtllf 9oga1talım. . kitap hal~n__de yakında neşre başlıyo1·. 
hazırlanmış oJmıuuo t'erdigi olmaıu, onda bu m"rakm ilk Nec:meddin Sadak =::...:...;::=== 

gun yapı• 

lacnk musabakal:ır şunlardır: 
100 200 -'00-110( . l l -

8 
manıa ı 

00, 1500, 3000 koşuları di k 
•• d • ' -

cırı ' gülle ve Ç""ki t 1 _ "' ç a ma arı, 
yuksek, tek ve üç adım atlama• 
lariyle bayrak yarışlarıdır . ---
lskritnciıeriıniz Eski· 

şehire gıtti a 

is urım fed1.;rasyon11nca Es- . 
kişehirdc tl"rti ı; edile İtılnrı 
musabe K.alanr;a işi hak Edece 
(llan fsı ırım b.kıınımı:ı dün 

Eskişehire gitmişlerdir, 
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Vilayet makamından: i 1 a n 
~ T ·· k k t · · ! Tar sus icra memurluğundan; ur par ası ıyme 1n1 Tapu No. Tnrilıi Oiıısı MiktMı Ma.hallui 

u 942 
.ı..,o. 3 

Kıymeti 

60 lira. 
tamamt akli 

le.\ 
eıınden 

gelen 
ıtıbci 

kı7alnı 
l;ı rıııın 

k.nda 
5 9.9 
tarı hı 

ır ara 
J d>ilıl 

mara\ı 
mc!rl 

ı fevka 
bık ol 

Bufl 

ırlar 

mıştır. 

er iner 

birler 

SUifk 

hayva 
lak has 

rşısınd 
lak aşı 

es 
ar 

'a 
lkevi 

al et 

mamı 

olm 

ıthr. 

Pla 
hal 

• Ço 

k h kk d k• i1!1 T. sarıi 3:i0 Bir bap 20 ar~ın Sofalar 

oru ma a n a 1 Sıııırı: Yemini ;,~1t:~:z~aııesi yesarı Horiye ve Rifat 

arkası ta-12 numaralı kararnamenin tadiline lıaııe~i \'6 avhıtm, cephesi N akipzade vereR68İ, 
rikiıun. 

dair karar 

Madde 1-23·11-937 tarih ve 2-7695 sayılı Türk paran kıymetiııi 

koruma hakkındaki 12 numaralı kararnamenin 8 inci maddui 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir 

Madde 8 - Bankalar Türk pnrası olarak yapılan tevdiatı, 
müsaadesiz hiçbir ıuretle ecnebi parasana tahvil edemezler. 

Heyoti luuııras: Meıkftr mağaza iki kapıdan ibaret 
tınlnrınıı yıpranmış ve toprak ve taştan mamul ve barıt.p 

bir halde. 

Tapu No. Tarihi 
50 Mayı~ 335 

Oiosi Dö. Arşın 

Ba~ ı 800 
Mahallesi Kıymeti 
N amrnn tamamı 

çayır ekinliği 15 lira 
Sınırı: Şarkım müştorek çarkak lıavlasu garben Ab

clıılIRtıf bagı şiınalen Ahmet bağı oenoben Rifat ve Nori 
ba~ı. 

ikametgahı Tiirklye dı,ındn bulunan hakiki ve hükmi şahH 
ların Türki1edeki mallarının iratları ve satış bedelleri, sermaye 
ve iştirak hisselerinin gelirleri ve Türk parasiyle olan her nevi 

mevcutları ve alacakları ve yerlı ve ecnebi menkul kıymetleri 
blokedir. Muayyen bir Bankaya yatırılması kanun ve kararname Alacaklı: Mülga Eytam dairesine izafetle Tarsus Ba-
ler iktizaaından bulunan mebaliğ ile Türkiyede yapılar.ak masraf ziııei maliyoRİ, 
ve mubayaaları karşılamak üzere hariçten gönderilen serbest Hort,dıı: SAydad zade Ydıya. 
dövizlerin satışından mütchasul paralar bloknjdan müıtesoadır R' • · 

Hariçte bulunan hakıki ve hükmi şahısların l'ürkiyedeki ll'l'ıCI arltırmalllll ~·apılacağ'ı yer. gfin, Saat 
bloke alacaklarını istifa ve menkul kıymetıeriııi tesellüm edecek 2-1O-942 cuma glinü saat 9dan l O kadar icrada 
şahıslar kambiyo muraknbe mercilerindeD müsaade alarak Türkı jkinci ar·ltırnuımrı yaJH)acag""'ı yer, güu, saat 
liralarını istifa tarihinden itibaren birny içinde Türkiye Cumhu· 
riyet Merkez Bankuına ve menkul kıymetleri tesellüm tarihin· 16- 10-94~ cunıa günü saal9 d~nlOkadar icrada 
den itibuen aynı müddet içinde dileoikleri bir bankaya tevdie 1 lfbu gAyri ıııenkı.IOn artırma f&r•nameel 12-9-942 ıarihhıden 
mecburdurlar. itibaren 94~-3 No ile Tarsus mahkemeb.ışld.tipliğin?ıı muayyen numa 

T- k" . . _ _k - rnsında he-rkesin görebllmeıi için açıktır. banda yasılı olanlardan 
ur ıyedekı hakıkı ve hu mı şabıılar tavafından Türkiye! fazla maltlmat alırak iıteyenler itbu fa.rtnamedeki 942-3 desya 

hlricinde bulunan hakiki ve hükmi şahıslar lehine Türk lirası numarasile memurıy~timize mOracaaı etmelidir. 
üzerinden kredi açılamıyacağı gibi tevdiat da yapılamaz ve . 2 - Artırmaya ıttira~ t.çin yukarıda yasılı kiymeıln yade 7,~ 

l 
nısbeıindo pey veya mıllı bir bankanın teminat kt b t di 

Türkiyede bulunan ecnebilere hiç bir suretle 1 ürk paruiyle edHecektir, (124) me 
0 0 

..,. 

ikrazatt~ b_ult:oulam.az. Bazı istisnai ve. hususi ~·ll~r~e bu şekıl ;~ İpotek sahibi alacaklılarla diğer altkadarlaran ve irtifak 
de kredı kuşadı ve ıkr'nz yapılması Malıye Vekalctının ve tev- hakkı sahiplerinin gayri menkul oaerindekl haklarını buauıile faia 
diat icrası da kambiyo murakabe mercilerinin mezuniyetine bajt v-, ~·~rafa dair olan l~dlal8:rını i•bu ılan tarihinden itibaren yirml 

1 d Ha · t k" f" 1 I h' t . t J k y- k' d ki b gOıı ıçınde evrakı mUsbıtelerıle birlikte menıuriyeıimiae bildirmeleri 
ı ır. rıç e ı ırma ar e ıne emınP. o ara uı ıye f an· ı d Ak . h ld 1 1 cap e or. sı a e hak uı tapu sicılile ıııbit olmadıkça aatıt bedeli 

kalara yapılacak tevdiat kambiyo murakabe mercilerin müsaa- nin payla.masından hariç kalırlar. 
desine tabidir. ı 4 - Gösterilen gOnde artırmaya i9tirah. edenler artırma tart 

Bl k k l 1 • 1 _ .. . . namesini ~kumuş ve lazumlu malumat almıf Ye bunları temamen 
o e pard ve men u kıymet erın url<ıye dahılınde uti· ı kabul etmıt ad ve itibar oluııurlar. 

mal şekiJleri Maliye Vekaletince bir talimatname ıle tayin olu- 5 Tayin edilen zamantıia gayri menkul aç defa bağırıldıktan 
nur• 1 '<?nra ~n çok arıır&na ihale edılir. Ancak artırma bedeli m.ıhammen 

kıymet~n yüzd.e yetmiş betini bulmaz Yeya a&hf iıteyeııin alacağını 
Bu nevi paraların barice çıl,arılması aşa~ıdakı malların ih- • rüchanı olan dıger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 

. _ .. - I 1 kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazla k k 
racı suretıyle mumkundur. B oke paraların transferi hakkındaki artıranın taahhtıdü baki kalmak Ozıe artırma 00 ya ;~n m~~ha ~:Jdit 
mukavele ve nnlnşmalar hükümleri mahfuzdur, ve ~nuncu gQnQ ayııt aaatda yapılacak artırmada 

1 - Anason bedeh satış isteyenin alacağıııa rOchani olan dilfer alacaklıların o gayri 
2 - Sünger menkul ile temin edilmif alacakları mecmuundan taalaya çıkmalı 

3 Yabani domuz eti earlıll', en çok oı \lı· ana ıhale edılir. BöJI~ bir bedel Elde edil
nıeae ıhııltı ropılmaz, Ve bo eeııe talebi düşer. 

4 Ynş sebze 
S Kök boyn 
6 Halı 

7 Lületaşı 

8 - futün ll'137 ve daha evvelki ıeneler m•hsulü) 
u - Yaş meyve 

10 - Çöven 
11 - Şarap 

12 - Likör 
13 - Gülyağ 

14 - Cehıi 

l S - Maden suyu 
16 - Zımpara cevheri 
17 Prina küspesi 
) 8 Kuru üzüm (1941 mahsulü) 
19 - Fındık Oı40ve1/41 yıllarına alt) 

6 Gayt'i me?kul kendlalne ihale ol11n&n kimH derhal •e7 a 
verile~ mühlet içınde para11 Termezıe ihale kararı feıhol anarak 
kendisınden evvel en yuluek ıekitıe buluuaıı klm1e araetmif oldugu 
bedelle aJmaga razı olursa ona, razı olmaı:, Yeya bı.ılanmuıa hemen 

1 ~n. ~ef gün mOdde~le artırmaya çıkarıh p eo çok arıırana ihale edilir 
.kı ıhale ar!lsındakı fark ve geç"Ul gOnler için yOJlde 5 den heup 
olun.ııca~ t~ız ve diger zanrlar ayrıca hOkme hacet Jı.almaluııuu me-
murıyetımızr.e alıcıdan tahsil olunur. "138., 

2004 Nuınara11 icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
sin.in_ 4 Uncil fıkl'usına tevfika!" bu kayrı menkul sahip 
lerınınbu haklarına ve hususıle faiz ve masarife dair 
olen iddialnrını il:ln tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbütelerile bildirmeleri eksi halde hakları 
tapu sicilleri!~ sabit olrnadıkç_a satış bedelinin paylaş 
masınd~ıı harıç kalacakları cıhetıe alftkadarlerın işbu 
~addenın rnezkO.r fıkrasına göre h:ıreket etmeleri ve 
cıaha fazla rn:ıl\\mat almak istiyenler 942-3 Dosya 
numarasila Tarsus icra memurlu~una müracaat 
lan i li.ıı oluııur. (1189) 

Yukarıda yazılı mallar (hizalarında hususi kayıt bulunanlar 

Em bu kayıtlarla mukayyet olmak üzere) münhasıran ecnebi şahıs-

( ıarın tabiiyetini taşıdıkları veya ikametgahlarının bulunduğu 1 z0
," ,· e '-m k ,_ . . 

· k b. · k t J R e ROT neaı memleketlere ve sermaye ı umen veya tamamen ecnc ı flr e 

1 · · k ı · · k b' d l Tarauıtan almış oldutrum ve müessese erın var ısc nna mer eı erının yo sa ısse ar aranın 5 Mersin Giimrügönden al-

Zayi makbuz 

S yfa ; 2 

ı i 1 n 
1 Deniz Harp Ül\:ultı ve Lisesi 
kom 11 tanlığında n: 

1 - Bu sene ikinci tesrinirı birinci ıriirıii . .\ rı-. ~ 

kara llarp akademisi K. lı~ı rınriude yapılacak 

ınuanıele nıenıunı okuluua 20 talebe alınac:ıktır. 
2 - Talipler okulu ikmal ettikten sorıra De

nız ordusu kadrosunda istihdaıu edilecektir. 
3 - Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlar ı 10-

1
942 de llersinde Deniz llarp Okulunda imtihaııa 
gireceklerdir. 

' 4 - Lteklilerdeıı aranılan fwsaf şunlardır. 
5 - Yaşı otuz ikiden fazla olınaınak. 

b - Yedek suhav olmak. 
• 

C - Kötü hali ve nıahkiimi) eli olıııanıak si
yasi haklarır11 kaybetnıemi~ olmak. ecnebi kız ve 
kadınla evli b11l u 11mamak ve aua, ve bahasımn 
di>mne olmaması hakkıııda yapt11·1lacak ıwlis talı 
kikau vesikası. 

d - Sıhhi hali muvazzaf askeri meuu1 r ola
bilecek k<ıdar diizgii11 oJıuak. (uıuaye11eL'J'İ lam 
teşkilli sıhhi he)Ple yaptırılaNtktır.) 

e - KabnJ imtihamnda nnl\arfak olmak. 
f - Diğer devlet ve nıiiesseseleriııe kar~ı 

mecbur miitealılı il hizmeti bul u11man1a k. 
g- Noı.erlikçe rnusathlak. mükeffeJ, foıoğraflı 

laahhülnanıc vermek. 
5 - isteklilerin her giiıı ~ler·siıı Deııiz IJarp 

okuluna müracaatları ilan olunur. <111.1) 
28-2-5.8 11-15-18 22-25-27 

!im_. .................................. __________________ _ 

Dünyanın en ,.şhur 

Alm~Lorenz 
R A D y (_) ARI 

Resmi acentemize gelmiştir 
Ve her çeşit ~avul, Valiz 
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Köşkerler karşısında 

Mehmet Gediz ______________________ ....................... .... 

Ademi iktidar ve Belgevşekliğine 

KARŞI 

lkametgahlarınıo bulunduğu memleketlere Maliye Vekaletinin bir adet ekmek karnemi zayi 
ettim Yenisini alacaı1.amdan es· dıflımız 8.8.989 tarih ve 33/ • 

müHade•iyle ihraç edilebilir. ıs 

FORTOBİN 
kiıinin hükmü yoktur. · 90.J: sayıh ve 34 lira 

Bu memleketler kliringli veya beıızeri bir anlaşma ile bağlı ve 
1 Tarsusua Debağhane ma 0 bulunduğumuz memleketler olduğu takdirde ihraç edilen ma h ll . d O 17.o:>.938 tarih ve 728/694 Ra-a e1ın en ana111n oğlu 

bedelierinln kliring, takaıı veya kayıt harici bırakılacağına dair (llSS) İbrııhim İpek yılı 675 liralık ayniyat mak-
bu memleketlerin alakadar resmi müesseselerinden tr.üsaııde İs· --- ---

tıbaal edilmesi ve bu mÜHadelerle ~ialiye Vekaletine müracaat Zayi e~meK karneleri 
olunması lazımdır. 

bo•ları zayi edılmiştir. Yeniai 

alınaosğından eskilerinin htik j 
mü olmıyaoalı ilin olnnor. 

Reçete ile satılır. 1-Ier eczanede bulunur 
S. ve l. Mu'\ venet Veka.le~inin ruhsaımı haızdir. 

Cenup mıntıkası ::ıjanı Bahri Diril 
Yağcami civarJ No. 14 - Eski Selanik Bankası 

(1167) Posta Kutusu 105 

2 ihraç edilecek malların navlun ıigorta komisyon gibi ihraç 

J masrafları alakadarlar tarafından bu m&llarıa transferinden elde 

edilecek dövizbrle mevridde ödtnir. 

Taraus belediyesinden aldı

ğım Temmuz Aguıtos aylarına 

ait 18350, 14248 N. lu ekmek 

karnelerimi zayi etti~: Ye~lsiııi 1 
(1164) 6.15 

MerKin Kartoluş -------------------·------

Herhangi bir memleketle hususi takas hesabım12da teraküm 

etmlı, mühim miktarda mebaliğ bulunduğu ve o memleketten 

ithalatın ehemmiyetli surette güçleşmiş olduğu 2·15843 sayılı 

kararnamenin 6 ancı maddesi mucibince müteşekkil (ticari tedi

yeleri tanı.im komitesi) tarafından tayin ve tesbit edildiği haller 
de yukarda yazıh malların ihracrna müsaade edilmeyip lu nevi 
paraların o memleketle açılmış hususi takas heaabımnda mu

kayyet oıebaliğden mahsubu suretiyle transferi yapılır, 

Muvakkat madde - Nezdlerinde bloke para ve menkul 

h kıymet bulunan hakiki ve hükmi 4abıslar bu kararnamenin neş· 

ri tarihinden itibaren biray içinde kambiyo murakabe mercilerin 

den müsaade alarak bloke Türk lirRlarını 1 ürkiye Cumhuriyet 

Merkez Banka11na ve bloke menkul kıymetleri de diledikleri bir 

l bankaya tevdi~ mecburdurlar. Halen bankalarda bloke bulunan 
mebaliğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Baııkasına tevdii için 
kıunbio murakabe mercilerıud n müsaade iıtıhsalıne lüzum yok 

Madde 2 - 23·11 -~57 tarih ve 2-7695 sayılı 1 (irk parası 
kı) mttini koruma hakkındaki 12 numarah kararnamenin 31 inci 

-

.Möe81etiesi 
alacağımdan ukilerınıo hukmü ı 
yoktur. --. -----------

Tar1usun çıplak mahalle :------·-------
ıinden lan kııı Fatma 

(1187) Oran 

Satıhk tarla ı 
Mersinde Tnry~ğ fabrikası j 

İl~İsaliııde ~ir ıarafı ~emiryolıı 
dığer tarafı ~o. e eskı ölçti 33 
dönüm 2 evlek ıar la satılıktır. j 

I~tek lilerirı Yerıi Mersin 
matbaası id3re memurluğurıa 1 

miir~C'ci~llnı. (1182) 3 3 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sinemf..sı ittisalindeki mua· 
yoneh~nesinde hastalarını 

eskisi gibi kabule baolamış
tır. 

maddesiyle 23-J0.940, 28-4-941, J5·7·941 truib ve 2-1.::573 2-J566J 
2- 16202 ıayılı kararnameler kal.dırılmışhr. 

Madde 3 - işbu kararname neşri tarlblncfen muteberdir. 
Madde 4 - Bu kararnamenin icrasu:a M. Vekili men.urdur. 

Veni 
NUSHA.SI 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraitı ~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç 
Bir " 

Ttirkiye için 

1200 kuruş 
600 .. 
300 

" 
100 ,. 

Resmi ilruıatm satırı 15 kuruştur. 

Yurcjdaş! • 

HariÇ için 

2000 kuruş 
1000 

" 500 ,. 
Yoktur. 

Ha~a kurumuna üye ol 
V ,..n.; M.~rain M ıLthın.Pınrl 


