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(-;.'Ö"NDELtK SİYASİ HABER FİK.IR. GAZETESI 

Beyrat, 11 (a.a.)- Uçakla Anka· 
rndıuı g lcıı Mıııter Vılki : «Tiirki
y •;ıiıı t·,rafı;ıı sİ\ n.-.. tıı.i muludı.za 

oJeı.ıgı.ıe ltuıııiın. Mıfıver oı<luları. 
uın toprnklnı ındaıı geçmesin ıntisa 

a'1o otıniyecegiııe timidim kfltiılir. 
Tiirkiyorıi11 tarafsız siya.tıfirıe hay
ranını.> ıleıniştir. 

Sa.'ııbi Tll {)mum I ıııriyaı 

'ld fi rt\ 

~U AD .\ K l ..\ ~ 

lj re Ye:ri 
"• •rr 112,mev uuı ı 

Sayısı 5 k ru 
Telefon No. 82 

' 

Cumartesi 
12 

EVLÜL 
l' 42 
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M illi Sefim·z • 
I stanbul tet~ ikle-

......a:w~-- Belediye seçim·~ 
Birin.,,iteşrinin b.irinci günü başlıya uak 1 rind en döndüler 

sekizin ,:i günü bitecek 
Namzetler için de partide hazırlık var 

Belediye seçimi İQin kanuni hazırlık-

lar ilrmal edilmi~tir. Geçeıl hafta Reçilen 

1 
hel&ıiiytt Re9im encümeni fa;ıliyeto g11\l· 

miş ve Mersinde cıtnraıı ve Re-;lm hakkı

ııı haiı hnloııaıı vatandft~laun İRimleriııi 
gi)~t.tiren listoleri bazırlıunıştır. Li.,llı)er-

dtı bagünlerJe ,ehrirı en i'lek )'erlerİtı6 
vo mahallele in en zivıule gfü;o güriirıiir 

yerlerine aRılaoaktır. 

Dün B~lediyo rneolisi Btılediye 
reı~ Tekiliniu reiıi!ligi altında tevkalade 

Bnrıa gHre, Hirinot Teşriııi:ı ilk giıııii 

~"at sekizde hokıliye se1;imi içi ıı rn~·l{'

riıı '"°orilnıeRine hnşlıtllROllk v<ı ..:okiziııci 

günii '.\kı;ll\IDI rey atılmıH<ırın ııilrnyet. '<e· 
rileo rıktir. Pazar giirıii ıh' ıu çim ıçııı ~ı\-

lıı~ılaoaktır. 8aııdıklar111 h ~ııırla hııltıtıl-l· 
cık ~"vatın da li~tofiİ haznlt\r,ın ı~tır . Di-
.ıor taraftıuı iiA"reııı!igi ıuize g( ı o yakı ııdll 

ba1'1ıyaca.k olan srçim İ\)İıı pıtrtı tarnf111-

daıı MerRİn hsletliye meolirıind' g-üo1teril~ 

C)k ııaınıetleriıı isimleri üzeriııdtt etiidl':lr 

hatlıuHştır. Parti yokiamaımıa gfüe tcs

hit edilecek hu iı;imlor tanıamen karar· 
halka 

Rıza Nur'u 
kaybettik 

1 lııtıuıbııl, 11 (ıL.u )- :\lilli Şefiıniz, Roi11ioumhurumuz 
r ı MUH't r ıı(İılli bURllElİ tı eıı le Aııkarnyn lrnrtıket bııyurınuş
\ larılır. l~t:u~yoııdl\ !8tıuıhnl valiRi ile a kari VA mlilki er
' kan tı rafıııdıuı ugnrl uıuıışlarchr. 

1 :\lilli Şefimiz ke•ıdılerirıi n~orlama~a gelenlerin 
ollt)rını ıuiı:ınak Arıreııla ıltifatıa. hulurımoşlardır, 

Reisicumhurumuz 

i Adapazarında 
1 Adapazarı, 11 (a.a.) - Reisicnmlıuruınıız Milli Şef 
l:-,nıet lııHııii heraherın:le Mal\rif Vekili olıhıgn halde Ada 

pa:f.arııııL, gelmişl~ıılir. Vn~i, Kayma~R~ Put· Ye lıökft
ıuet erkuuıı tllrniındırn kaıR,ılanarak ıltıfatı" hulunnıoşlar-
ılrr. Huııılıuı iwııra Arl1tpazq.rlıl~rırı tezahiirlori ıara nıda 
l lleıoir "uşap fahrika.ınııs gitmişlerdir. A rifiyt) 6 lıa,·eket 

İrfan ve fikir ôlemimiz için __ 
büyük bir kayıp · olan ı ---1 

hu) nrınnşltırth_r. __ _ 

-bir toplantı yapmı,tır. Bu toplatıtHla !\e 

çimin yapılacagı günler göriişülmöş ve 

kuar alınmıştır. 

laştıktan soura rey atılacagı giirı 

iJao edilecektir. 

Pamuk balyalarına· Mer~ini~ 

Rıza Nur Merhum ı 
Teessürle ö~rendi~imize 

göro j, fan ve likir <"tlemimizin 
taııınmıs sımalarıll':fan Doktor 

Bir Derdleşn e 
Rızt Nıır· kalp sektesinden Hayri Gültekine 
.-eht eııni..,tir. Bütliıı Türk --=-==== 
aydııılannın çok iyi ıanıdı~ı, Geçenlerde ( ı'eni l\'1ersiu) de kının muhafazasını ve perçinl"ş-
l{ıza Nur Tı1rk tarilıini yaz bana ithaf ettiğiniz yazıyı oku- meainl işaret etti. .. 

. . k harruyetı 
dıkkat edılece Tıiık Uav:ı Kurumu Mor 

Merainde per•elenmiı pamuk balyala· 
rında kaçıntı ve çiğit bulunduğundan 

fİkayet ediliyormuş 

sın şııbe~i tarafından gazele- mış ve Türkliilc mevzmwda muş, Türkçü ve memleketçi tel. <Vakit geçirmek için, eğlen 
mize gönderil~n bil' tezkerede birçok et1ı>rler lıuırlomıştır: . kinlerinizin okuyuc~ların~z ~ra- ce için-. denilen kı:mara benim 

::-:.on ot·ııılerrle Tiirkçli gıbı sında uyandar_rf.ığı guz.el ıntıba: aklım ermiyor. İı.knmbil kihıt 
Mersin halkının tebP,rrüat re '"1 

" t b k t ı 5 
ideı1lini yayrn (Tanrı da$?) dan dolayı •ızı . e rı ~ meyı nrınıo hileli veya hilesiz, asolu 1 

kônunun (24230) liraya balığ d le bir mecmua neşreden kurmuştum. Hakıkaten Turk. ~ı- p~solu gelişinden bir para •eya 
8 olmuş olup arkası ıievam et a ıyl S t d)"muş lı.ının, Türk kadın ve erkeğının, bır (şey) kaı.anmakh.n ibaret 

. mer .um • ınop ıı ' 15 ' d bi (ahl"k 1 ı b lzınirde çıkan (Ticaret - muk bab.·aluıırıın ve ıunba-lmekte bulm rluğundan netıce rrı bb d çıkmış ve bir kumar masaların a rcr 
1 

a 0 an u eğlence partHcrirıden 
1 .J • • • • • .1..) ıye en . . kolu) na katılma arını . değllroi ki b" b" 

k p· ) f k" · d ı ·ı f t'ı ·nt'ız .. _ de ısımlerınm na2etemızle y· dd . ı k ettı""ten beşıocı . _ ır veye ır knç kıt 
o sa . ıya a re ı ımız eıı: "J arınııı ne ase ı ve .. 'I" d"l r.ı ğ ' b'ld. l ek l.!lll et oper. tor.u a l önlemeğe atılmış ıamımı ve can karlı ve sevinçli .,,~ bir o l· d 

ue · d ı · pa ı·ı· ı·ııde ··red nh• · t"t'· rıca J an e ı ece ı ı ırı m ı· ı. h t a ·t lt - d 1 a urı uı. nm e perse enmış - mı zer o e ırı ı ız . - sonrH J>O ıt ı ıı:a ,aya 111 • dan bir adım alan o yazını7. a zararlı ve müteesı:.r ıhı a 
muk balyaları içinde ka9ıutı davrıuımıthr. tedır. Turk Hava Kurnmtf.ıa ve (1908) iııkıl1hmda t nleleri hakkındaki R" . ç yo 

vn Qİ!litlere rast~eliud i ili ıı den 
alakadarlarca Ticaret VekA

ltıtiııe şik&yet. edilmiştir. 

Bn lı nsa~ta. lınnd11.n bir 

miidılet evvel odt: meoliRi, 

lııuı rlan .rn bir tali mal ııa meyi 

\asılik etmişti. 

h _ b l M · mış dl~er yur me •en ederım bur ıı.u e~len 
le erruatta il uııan • ersmın meclı"s mebııı:ana en genç .. 1 iniı: ve yazılarınız gibi . d d" ? E ıs ce ne· () 

. . . . ıoz et resın t ı: . • ğltı c diye ba 'a 
hamiyetli vatandaşlarmm ısım melms olarak iltihak etmış, mantık ve milli •uur çerçevesi mlan parti• . b' ~l ş • 

. ,· l .. . erın ır ll?S toplantı 
lerirıi ueşretmekle zevk duya- ittihad ve teıakkı fırk:ısıy e içinde okunup. uzerınde durul rı bir Launç tuugı 1 alini _

1
_ • 

cağımızı ilfıve ederiz. mucııdele etmi~. memleketten mda, dertlc~ılme~e ve çareler dığıru görüp işı • iyo .. mu. .ı' • 

1 · ~ son- ğa değer hır konuyu ele A .. ) uz . 
'riıH~"et V ekAleti yapı lırn 

•ikayeti tetkik "tmelde bera-

------------------------~----------------------~ her, hötün pamuk mrntıkall\- ı S p Q R ı 
Uzuıı Z'.lmaıılar ayr: mı,, aranma mator o7unc le ın za a 1 

·ıı· b 1 dunuz m n • l'a meınlekPte dönmü~ mı 1 almış u unuyofr . .'d l .. . proft:syonel kurua reı olduklar na 

rın" ha şik&yetten mülhl:\w 

olar"k bir tamim yapmıştır.~--------------·--------
Tioclret Vekaletinden mrn 

' 
tilki\ Ticınet mtidürJiigiirıe de 

bu bnRuRta gelen bir yav.ıda, 
Merıinin ışik&yetinden babıft
dihnek te ve pamukların çır
çırlanrnası ve penelenmeıü 
Rıraı1ıoda, pamuk muamela
tına dııir halen meri halanan 

talimatn"meye riayet edilmesi 
hi idi rilm~k tedir. 

Mıntıka ticnet müdiirlü
~ti, keyfiyeti alakadarlara bil 
dirmiştir. 

Ogr.,nilcli~ine göre, Tica. 

ret o,laın iılare heyeti hirkaç 

kiirıe kadar toplanacak ve 

Tioar4't VoHtletiuin bu dirbk 

tıfi iizerin., yeui kararla~ 

Yaracaktır. 

.E-4aseo Ticarot odaıo, pa-

Sobranyada 
toplantı 

Sofya 11 (a.a) - Sob
ranya bir ekseriyetle toplan 
mış •il Ba~vekifüı izahatını 
diulemiıtir. Baıvekiı Bulgaris 
tamn milletler arasuıdaki vaz 
iyeli iyi ol iu~unu Bôylemi .. tir. 

Ru toplantıdan sonra Sobran
ya balan seçim dairelerine 
gid11cekltrdir. 

Yarınki program 
Stodyomda yarın 86/ge Su aporları 
aampiyonluğunu ka~anan Deni~· Harp 

ohulu gücüne kupa verilecek 

Ya1uki Pazar günü stad· nı Deniz Harp okulu gücüne, 
yomda yapılacak büyük meruim Sportif oyunlardan Voleybol _ta: 
hazırlıkları tamamlanmıştır. kımı birincifi !ll;.ry_a1ğ G. kud\ulby~ 

. k ile yuzucu ere ma a 
Bölge ıa sporları ~ampıyon ta ımı. kt' 

· ' lar verılece ır · d lutunu kazanan Denız Harp. Ç _ Geçit resmi; ban o, 
Okulu gücüne de merasimle T- k bayrağı, kulüp bayrakları 

L ·ı k. 1 ur şampiyonlu& kupası verı ece lır. t k lar -
a ım · mini mutea· 

Merasim programını aynen oku· ı D - Geçit res h k 
sabaka a em 

yucularımıza bildiriyoruz: ~ kip dört takım aıu k k 
1 .. 13 9 '''2 P ı abneye çı aca A - oren • ..,. azar leri ile tekıar • ~ l d ktan ve 

- - b 1 b u selam a ı gunu saat 14,lOda aş ıyacaktır. lar. azırun .. l · • dikle· 
. - k d ' 1 . ıo n soy evını Bu törene ıştira e ecek olan futbo aıao F'k- t-r aıucibince 

Ddeniz harp okulu gücü, Mersin 1 dikten ıonra 1 0

1
8 

u ki ardır• 
b k baş ayaca · 

idman Yı:rdu rençlik kulübü ile muıa a asyah n inzibatı ile 
ı _ a anı 

Çukurova ve Rasim Bey fabrıka Okulundan bir ıubay 
tarı srençlik kalüplcri futbol ta• ~z. ~;lı:e .. ia saba ye tesisler 
kımları ••at 14 de sahada yer-

1 
• tavzif edilmişlerdir. 

memuru · · • )erini almış olacaklardır. 2 _ Takımların tanzımını 

B - Törene Deniz Gedikli ye meraıim için haurlarımaları• 

laaaeaktar. 

ok ulan un band( ıu tan hodan nı futbol ajanı ile tensip edece
çalınacak iatiklil marşı ile baş· • . ı. da,Iarı teDlio edecekler 

gı ., .. a 

C - lıtiklil mar•ını müte· 
akip Deniz harp okulu komuta~ 
oı Kurmay Albay Münir Öney 
bir hitabe ile muıabaka 'meval· 
minin açıldığını ilan edecek ve 
blSlre başkanı adına U. M. grup 
lor biriociliği kupuını Mersin 
idman Yurdu G. kulübüne, Da. 
ıporları bölre b:rincillği kupa11 

dir. 

Yüzn1e m usa bakalar1 
Yannki Pazar günü deniz. 

kolunda saat 9 dan 12 ye kadar 
muhtelif yüzme ınuaabakalara 
yapılacak bu muııabakalarda de· 
rece alau k sporculara öğleden 
ıonıa •tadyomda yapılacak me"
raaiaıde madalyalar verilecektir. 

. 1 d bulun Klasik ve antezı ı eo OJının b 1 1 mticadel:?de hızınel er e . . cb b-stih eh•esi le un ... rın ye nn. ı< ndi yuvalara 
muş ve Sıhhiye, Maarıf Vekıl artık bır bo k ıç- k ı y nın nadet'ne ze'l'r katmalda 

1 
s•ıl- ~ırıtmaktan aş a ro u n ma. kalnıay b" . . 

lıkleri y;ı pmış ve ~ozarı • bu köklü ve (top yek ün P ız m n1uuıın uda, 
·ı.· mıırahhııs d A"• yurd nıza1ı1111da g dık l k hmıclıt da ı .. ıı cı _ aıilliyetçılik) devrinde adımları- . . er açma 

olarak Tiirlt lıaklarmı mudafaa ınızı tereddütsüz atmak. kafala- tehlakesını doğurdı.ktal'ına ••bit 

etmişti. rımızı şuurlu l.:ir milli ahlak olmıyor muyuı?... Bir kumarcı 
\Tefatı merolt!ket irfanı düzenine Vermek zorundayız. tnnıyotUm ki taze k&'lrlll lavtalar 

için hakiki bir kayıptır. 1 Din ile dünya işlerini ayıran elınde sancılal' içinde kıvranır. 
yüksek rejimim z, altıoklu umde ken kendisine haber ver:lmiş ve 

lerimiıin her biriyle sadece mad· ( şu partiyi b tireyim de gelece· 
di sahalard ı makine gibi çalışıp ğimJ cevabı alıoınıştır. Başka 

Stalingradda 
durum 
vahim 

I didinm~yi, kalk.ıoma:~ ve yıldı- bir kumarcının haleti nez ide olan 

1 
rımlı hamleleri degı l ; bunlara anuının yanına gitmekte e 

muvazi yürilmek şartiyle İradeli ka\dığı için onun son an.ula~ın~ 
v~ 1 ~ül~ü1ir~~ bir ınilli vdarlıdk.' bir dinleyemediğini ve ancal,. sotu-

) N V mı lı an a yaşatmayı a ımağı muş cenaz - · .. h ld" .. 8Ariın 1 l (a.a - O - esını gore ı ığını de 

rosl.sk yakıııl"'• ında ve Te. rek mıza aşıla.dı .. Bunun benliğimize d t k . 
- n• uymuş u . Şımdi kendi kentli- • 

kes)·mı'rılJe k ı l!. larımız yenıden yer.leş.mesını, -~n-~n malı k~lması . 
ı " _ _ _ mıze soralım: Kumarın bir (et• 

H. faZİ kazıuımı~tır . Shlhıgrad nMıilıls_tıyşorf. ·ıB~y~k 81"şb~lgu~udz lence) tJlarnk dahi mili bünye 
da tahkim edılen salıaJt! rrm · ~ı ı e nonu son gezı erın e mizde yeri var mıdır?. 

1 b;ı d e livor. K~ııh b:;yük Türle ulusundan Türk 
ıare ~ evam t • 

çar pışmalarılırn mora şehrin gençliğinden _iıt~dıkle~ici sayn~-

b i k. t lıkı"m·~ l yarıl . krn başta Turkuı. saglarn ahla~ ceuu 111H a ı a " 
mı~tıt" Kıta la r·ımız Voh~a ya ,,....,~==-----,...=..,.,..-=--=-----.=-~-·----==---

(~01111 ikiucıde) 

l,,a h1·i :A1.erzeci 

varmış:a rdır. Düşmanın şa

şır tına tıücumları püskürtül-
müştür. , 

Moskova 1 ı (a.a) -Kıta 
lanmıi' StaliLgradda fiç me11~ 

i 1 a 
Mersin Bele~i~e Riyasetinden: 

n 

kitn yeri boşaltmıştır. Bazı kımııelerin ekmek k ı rneleıini çaldırdıkları i'idil-
Moskova J I {a.a) -Roy- mektedir. 

ter. 12 saaıtir Stalingr.add_a Yakın bir Z!lmırnda ant o!arak urnumt kor. trol yapıla· 
durıım va.hım s.athaya gırmış cağıııdan lıer kınıde olur sa ol"u ı başkasına aıt eknıek kar-
tır. Hu kesımdekı muharebeler nesi Lulunduiru ıakdırde haklarında l>tı k"rı '"le. ı ·· d f ı · 1 l d l w P " .. d'I ra rn ıo 
Rus mu a 1 erın a ey -~ııı e 0 

• muamelesi y tpılaci\ğmdan v 1taııda~lıt.rımdt\n Y< ı i, . ~P her 
ıımştur. Haftalaı ca sureı~ bo- tıan~i bir yenle bulduklari ekmrk karneler mi }- B ı 
ğucıı sıcaktau sonra yagmur . . tmoı es 
b l dıye rıya~etırıe te~lım etmeler nı nca edeı m \l 192) 
aı a ı.ıı~tlf. 



12 - Evhil'- 1942 Cumarle i 
• ----- YENi MERSiN 

Gayri menkul nıa//fJrın aç!k Bir dert/eş e artırma ilanı Madde: 126 

- Hiriııı•id~ıı ıırt.lll · 1 t'emh ve verimli vataaımızı 
Aı kadaşl Ateşli Anadolu bizden olmnyanların sinsi soy

yazıcısıl Senin yurtçu yaulnun, gunculuklarınn (sömürge) yaptır 
1 

Tar sus icra memurluğundan; N o.~~~ 
T A P U li U N 

J 
No. Tarihi Kösü Oınsi 

mubitindel<i memleketçi srka· m mak için çalışmak, durmadan 
12 T. Aani 337 ~iibev. ir Tarle 

H. M2. 

1 8386 
daşl arınla şuarlu hemşer lerininÇal şmak ıızm'rıdeyi. •. Çel şan 
temiz vicdanlarıoda m :ı ıis ve ve çalışatnk büyük hnlk kütlesi 1 H ududn: Şa rkuıı Kiirt mebmet tığa gar ben ve şimale11 

uyandırıcı bir makcs Lı lurkrn içinde pek küçlik bir azlığı bile 81\lıihi ~enetltırin 
bır i~taobul gazetesinin d ğnli s londa, oyun maıası başında Mo tıuıarrı fı: 
baş muh uirlerhııJen b r z. ın kendi haline bırakmak işimize 

tenkidine uuramışt.r. llu z. t; gelmez. Oğlumuzu, kızımızı ve 

tılrlaın cenuben tarikiam 

H ıtşim nğa zade A bdorrabman 

TAPUNUN 
b zim mukaddc idealin z içit• bu ıki yavrunun avasıyle babası N o. 
önlemeyi amaç ed"ndiğic. 7. mcs- nı c. • umau denilen ablalı: hoz 13 

eleyi eline alırken bunu (köhr e guııu) çenberinden lrnrta rmak 

Tarihi KC\y ii Oinıi H 
T. S mi 337 Zl1ht)y ir Tarlanın 10 hissede 5 

8 hiH868İ 

M2. 
3319 

S yfa ; 2 

. " 
ı a n 

Mersin Sul~ Hukuk ~akimliöin en 
Ölü Jlukuk hak imi J.iiıf i Çakını ait olup 

Tönıük kfiyiinde yaptn·nıakta olduğu evde mev
cut kalı11lığı 4 O uzuııhı~u 4 metre olmı a6 adet 
ve keza kahulıği" 40 s:ıntirn uznuJuğu üç huçuk 
metre 3 6 ki cem arı 7 2 çanı direkl~ kalı 11lığı 1 O 
santim uzuııluğn iki nıeıre 20 dilme keza kalın 
lığı 40 uz1111luğu J .50 yP-di paı·ça salma kulınlı

ğı 10 11zu11luJ;u iki nıetre bir adet ufak dilme ic
ra ve iflas kanununa le,fikau mahallinde tesel-

bir mevzu) diye adlaııdırmışhr. kararındayız. Zira çok iyi bili- Hududa: Şarkau fi lihibi 8enet f(&rben ve cenuben tarik lüm etmek lizcı·e \1ersiude mahkeme J\alPuıinde 
13elki okumamışlar vardır, 'de- yoruz ki kumnr masalarında ka· ~imır.ien Ha~ıuı a~a ikon elyevm Doda tı.rla8ı. 
ğerli baş muharririn yazısından znrıılan da k aybedilen de yurttan Sahibi: Ha~iın aga zade Abdurrahman 
.ıu bı'rkaç satırı hep beraber kaybedilmiştir: Kazanan, kazan- h ll hl" ,. Vıtziyeıi azırası: er J'ji tarla bir tarla bal iode olnp e ı •u-
okuyal lm .. (Kumnr \l'enı' bı'r mem dım diye israf ederken kaybe k fi ·f d · b k 70 bb d 1 ~ u ar ı a eeıne 1011en 7 he ter 1 6 metre mora aın a o up 

d en de knybını karşılamak için 
leket derdi olmuş Bir muharrir: -maya11na göre varını yoğunu beher hektarına 495 lira kırmet bıwakılmışt ~. 
tMünevver tabakaya. mensup bir batta şı..urunu ve mukadduatını Alaca it: Ad ananın Tarsus kapnsunda 3 ııumanllı ıtatıe fo-
kısım kadınlarımu:.ın 1 ürk ük bile elden çıkarma tehlikesine ruııuoda Dervie oA-hı lbrehim Durr.lndaQ 
ve ıinalık hasletlerini unutarak, düşecektir. Bu olayın plançosu Borolo: İrJcehark ı:nohalleaiode 10 numarıtlı e•de Haıimıade 
falan. filan gibi canlı kelimeler, ise yalnız milli ikti.iad mızı de- Abdurrahman Kili mcioQlu, 
parlak cümlelerle bu iptilaya ğil milli ahlakımızı da iflasa 
milli bir dava olarak ortaya at- doğru götürebilir. 

1 
mış.. Adama• c.Kumarın feı:ın Bız; bir Çukurova muharriri 
olduğunu hep biliyoruz, başka nin (memleket derdi) olarak ka· 

lafın varsa söyle > deyiverirler· lemine taktığı mevz uun canlı 
Bu mevzuu ablak ukalalığı de· 1 dehşeti karşuııoda büyük gazete 

Bırinci arlırmaoıo 1apılaoaQı rer, gün, saat; Taraos 
dairesi 2-10·042 cuma güoü saat 10 dau 11 e kadar 

fkioci rtrtırmaoın rapılacaQı rer, aüo. &llBt: Tıırsuı 
dairesi 16-10-942 cuuıa günü eaat 10 dan 11 e kadar. 

icra 

icra 

1 - işbu eayrımenkülün artırma şartnamesi 12-9 942 tarihinden 
nilmiyecek bir hap şel<lınde yut !erimizin yaz\ heyetlerindl!n ten 

• itibaren 942 880 No. ile Tarsus icra da/resinin muayyen numaıa 
turmak n hazmetti rmek lazım ldd veya küçükaeme değil deı· smda herkesin görebilmesi için açıktır. ild11da yazılı olanlardan fazla 
gelir, Bı.ı eırada eo çok hücuma tekleme bekliyoruz. Bu destek- malfirnat almak istiptnler, işbu şartnameye ve 942·880 No. ile memu 
uğrayan '-Poker>dir. Haydi bunu 

1 
ten hiç bir vakıit müstağni ol· 

riyetimize muracaat ttmelidir. 
afaroz edelim . Vakit geçirmek madık ve olmıyacağız. Büyük 2- A rt ırmıt~a ielirak ıQıo rakarıda razıh kırmelin rüzde 
için mutlaka bir nvuna ibtiyaç m uharrirlerden bekJediğimiz 7,5 uıeheıiude per vera mılli blr baokaum lemınaı mektuba 
olacağı için yerine ne koyacağız milli davalarda birliktir Evet, ıevdı erl ı !erek ıır. (124) 
İnsan asrı ile yaşar •. ) diyor. yalnız birlık ve beraberlık.. 3 - ipottk sahibi alacaklılarla di~er aldkadarlarm ve irtifak hak 

kı salıiplerinin gayri mmkül üzerindeki haklarmı hususile faiz ve 
Muhterem muharrir; yazuıoı Fahri Merzeci masrafa dair olan iddialanm işbu ilan tarihinden itibaren 20 EÜn ifin 

bltirirkcn eski devirde kumarda 
1 

de evrakı müsbitelerile birlikte memurivttlmlzt bildirmeleri icap eder 
1 

16-9-942 çarşamba gli11ii. aat ouda aleui ıııiiza

yedc ile peşin para mukabilinde delJaliye riisumu 
nıüşteı·isine ait olmak iizer·e satılacağında11 ıalip 

olanlarııı mezktir giiu ve ~matla ıııahkerne kale
mine müracaat etmeleri lülumu ilan olunur. 

(11~1) 
~---~~·~~~·~-----

i l a n 
Deniz Harı) Ol{ultı ve Lisesi 
komutanlığından: 

Gerek Berıiz lisesine ,.e gerekse llt)niz Ge
dikli okuluua ikuıalti olarak kayıt edilen okurlar 

• 
ikmallcriııi vermeden ı 5 Eyh'ılde Mersinde ve 
lstanbhlda yapılacak olan seçmH sınavlarına gi
remiyeccklPrdir . Hu itibarla tekmil ikmalli ola 
rak nıiiracaat e<len okurlar111 15 t"\yhile kadar 
ikmal ~111avlar1111 Yerdikleı·ine dair bulundukları 
sivil Orta okul veya Li~edeıı bir rt}smi tt>zkere •on meteliğjni kayb"denlerin o Yeni eserler: Aksi lıalde hakları tapu sicilile ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 

vakitler para ile geçıJen lstan- - ü;kiyede terzilik laşm~s:_n~:sıe~'l!e~ E::~;ıa;~tırmaya i<:tirak tdenltr artırma şartna ilin kayıt ve kabul komİS)Olllarıııa vermeleri ak-
bul köprüsünden parasız geçe- :ıı 

ı mestnl okumuş ve lüzumlu malfımat almış ve bunları tamamen si takdirde bu gihi iknıalli okurları il 15 eyhllde 
bilmeleri için başvurdukları ça- A 1 tı sone kadar ~elırim~l.- kabul etmiş sayılular. ı • ..., 
reyi anlatıyor ve bunların kun- j d.- sıuııı ti Jo tnu 1111111~ kıymetli 5 Tayin edilen zamanda gayri mtnkul üç defa balrıldıktao başlı yacak olan seçnıe Si na vlar111a alımuıyacagı 
daraJarın1 çıkarıp ko.tukları r.1-, ter zdcrim bı:d n B. Şii krü Bav son"a en çok arttırana ihale tdillr. Ancak artırma bedeli muham 

1

1 ilan olu ll\l r. ( 116 8) 6"8-1 Q .• J 2-J 5 
tına alarak başları yerde sük- . "' merı kıymetin yüzde vetmlş beşini bulmaz veya satış isteyenin ala 
Jüm pül lüm geçen bu kumnrcı sal tarnfıııdan « ] tırkıyeıle co/ma ıüchani olan dilfır alacaklılar bulU."'IUP ta bedel bunların a n 
ların nerbameten geçit paras n· T rzilik> adlı hir kitnh neş- o gayri menkul ile teminedilmiş alacalüarımn mecmuundan fazlaya 
dan iatıana edilme erini işaret reı ıl nıişti r çıkmazsa en çok artıronı11 taahhüdü baki kalmak üztre artırma 15 
için köprü mel! ur arın ocı ve' , . . • . . gün dalla temdit ve on beşinci glln.ü ayni saatte papı 

i 'b h d . '.l orzılıgııı ıdR rı ve t"'kııık Lacak arttırmadı. btdeli satı1: iste)·enin alaca"ma rüchanı olan di11er 
ı tı "' a avet eden bır esle· :ıı I:> " 

K 1 d" b ı<r .... ki kıı-unlarıııı snril. hir ıfsdo ile alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alacakla" mecmuundan 
. 

1 
. .. .. . . az ava çı ma şar ıy e en ço arUırana ı a e e ı ır, 01 e ır umaar.. l)'e a0 1rnı DUDJ ı f { k k t' l k ·b 1 d ' I' B"" 1 b . 

nakl~dıyor.. ıı.r atan bu oseı 1 butnn tfüzı bedel tılde edılmeıRe ıhal e rePdameı. V13 Balı& talebi düıer. 
lstanbul gazetesini ~a;ın sa atkarlnrıııa fl\V8İye ederiz. 6- Oayrl menkul kendisine ihall! olunan lılmse dırhal vey:ı 

muharriri davamı10 esas ılıuilc 
1
•. 'l . 

1
. l"kl . 

1 
veriltn mühlet i{ir.dt parayı vermezse ilıale lcararı feslıolunarak /un 

\.itap erzı ur ı · oı HH en d. · d 1 r:ks k t kl/t b ı 1ı· t · ld ,)# b dil muarız df'ğildir. Kumarn: kö ü-ı ısw en tve e11 Jlu e e ı e u unan urst arze mış o UsU t e f. 

lüğünü ve.: yıkıcılığını ı< .. buld t darık tıdıluhilır. a]mağa razı olursa oııa, razı olmaz veyabulunmazsa hemen 
n usirdir. Fakat bu mes e Eıe I c.n beş gün .müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana iha 
rinde y zıınn bir yauyı obn » Zayi mahbuz ıe edilir. tki ihale arasındaki fark ve geçen günler içiıı 
Jikle vnıııflaodırıyor. Kum r lı .1 y~~zde beşteıı }~~sap olunacak faiz. ve. dı.ğer zararlar ayrıc:ı 
r . . lt 1• 1 1 

• 
1 

Mortiııı Ofımı iigüııdeıı al- lıukme hacet k.dmaksızın memurıyetımızre alıcıdan tahsıl 
ıyesının u a nen yazı ar ae~ t l , . olmıur. l\ladde (133) 

bunun fenalığını nlalnt ve tu- dı#lHlllZ 939 tarıb \ e 3$/ ö 
1 

T 
. . _ Yu kıırıd<ı g R1Prı en turı hlerd~ arsus İcra memurh.Au odc.-

tulanl arı vaz geçırmege henuz 004 sayılı ve :l4 lira ve sın ctn •ebu ıl8 11 ve gö terilen artırma şartnamesi dairesinde Sflh
tutulmayanları korum Y-' yn•a-
yışlı bir hap şeklinde yutturmak 17 3 !J3~ tanb ve 728/594 sa- ı a aıı~ı oluıııı• • (1190) 

suretile öolenebileceğiııe işuet yılı 675 lır lık ayııiyat lDl\k · 

etmektedir . Bu fikir; yalnız bu hıızhrı ~ayi odliıniştir. YerıİRİ 
davada d eğil, her memleket da- . . . .. 

d b 1 k t 1 
alınaoagıııdıuı e kılerıııın lrnk 

-vaııo a aş vuru aca or a ama 
bir formüldür Karşınızdakinelınti olınıyat•ağı ilfııı oimıur. 
hissettirmeden onu fena itiya- Mer in Kurtuluş 
dından vazgeçi rmek, yao i sessiz 
ve gürültüsüz telltio , Hekinıce (1t64) 6 ] 5 
bir usul.. Bu güzel bir tavsiye 

dir. Fakat bazı usuller za man 
mefhumu içinde çürüyüp gitmez 
lerıe bile müsbet ve kesin ne

ticelerini almak ı.or olur. Bu· 
nunla berabP.r belki biz gençler 

biraz acelecilik d l! ediyoruz ama 
çok haklıyız Cumhuriyet çocuk 

larının yurt işlerindeki bu ac~Je 
ci zihniyeti, İrade kuvvetlerinin 
dinamik husasiyetine bağıtla

mahdır. En az on ıene}'e sığdı· 

rılabilecek hululcü islah h ye
rine gürültülü de oha daha k11a 
bir zaman içinde netice alınabi
lecek <doğru yol> a sürüklemek 

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

i }{ram ijre 
,re ri lecel{ 

Orta lı ncimde (R dyula) 

markRlı 2933 ııumaı alı hir 

l:tıdyo oviuıd~ıı çahıım ıştır . 

Bul na veya dell\l~t ede

rıa 20 lirn. Vflriluoektir. 

H"'şir Autaki 

152 kışla cftddosi 

(lJ 4) J_ :l 

Doktor 

i 1 i I n 
Mersin in~isarlar umum mü~ürlüüürıden: 

imtihanla memur olıırıacak 
ı - Te$"ı latırnır.<fakı münhal marn· riyutler için 21 -9 942 

tarihine müs~dıf puartesi günü (1'ise ve orta mektep me 
'.!.. unlllrı arasındl*) Istanbul, Ankt!ra, Aııana, Samsim ve 
lzmir R şmOdüriyetleı!nde bir imtihan yapılııcaktır. 

2 - Lise m zunlarıaın öğleden evvel ve or!a mektep 
meıuularıum öğleden sonra imtihanları yapılacaktır. 

3 - Tal ip olanlar bir dilekçe, evrakı mıisbite ve üç 
fotoğrBfla birlikte htanbulda Zatişleri şubemize ve Ankara, 
Adına , S1m~uu ve lzmirde bu mahaller başmüdüriyetleri 
ne müracaat etmelidir . 

4 - İmtıh~ua girmek istiyenlerin aşagıda yazıh vasıf 
ve ı;ıartlan haiz olmaları lAzımdır. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak. 
B-18 yaşwı bi tirmiş olmaic ve 4:5 yaşından yukarı 

olmama~. 

G-v az fe ıfasrna maui bir hali bulunmamak. 
kararını tercih ediyoruz . H • O b 

Çünkü biz, muhterem baş ayrı Z an 0-Askerli~ini yapmış olmak veya müeccel bulunmak 
muha rririn kabul ettiği gibi Çocuk Esirgeme Kurumu ve bilhassa her iki halde de son yoklamalarını cüzdanlar1-
(Vak1t geçi rmek için mutlnka ua lca ydeUİrmiş olmak. 

sineması iuhıalin~eki mna· · 
bir oyuna ihtiyaç vardır ) nııza- 5 - lnıti ha.nda kazananların muvaffakiyet ve tahsil va-

yenehanesinde hastalarını · ı · - B d k' d ) .. · d - ı · riyesioi benimsemıyoruz. . Biz, zıyet erıne goı rl arem e ı erece er uzerm en ucret erı 
l'eçirilecek vaktimiz olm .. dığına eskısi gıbi kabule başlamış- ı rsbıt edılerek sırasiyle tayinler yapılır. 
inanmış bulunuyoruz. Evet, ge- tır. 6 - Mıirac·rntlar 19 9 9i2 cumartesi 
çırHecek hiç vaktimiz yoktur. •·-------------·kadar kabul edilece~tir. 

gQnt1 saat 13 e 
(1193) l 

u .. -

Bozon körüdden Partal lbrnh m rn Fatma Sıdı;lının mus· 
tereken mutasarrıf Bozon kö} ü hududu dahılınde bır hep su 
ile mütsharrik lek la 01i de11irme11 te afni kör dı.hılinde iki 
odalı bir bap hane ve 1irmı dönüm mıktPrıudaki larla nrrı a r 
rı olarak birer seııeı:gi ılAn tnr h r dm ilıl,arfln on bre gun müd 
det askıra alınmıı olduAundan 11011: er\ıın a suretıle lrnr fıdıle 

oeainden 26 Er lıll 942 ıarihıue lf'eadüf eden Cumortcsi günü 
Mersinin olomobı: pırasa mnhal.Jıode eevrole geraiındR ihalPeı 

icra edılere~indeo ı alıp o'auların fÖ2de 7 50 ıomırat nkoosıle 

birlikle Rrtıırmaya ietırek eplemelerı liizumu i an ol ııtır 

lbrahim ve FC>lmauın müot rek garrı 
menkullerı ıdrırefe memur mümessıl 

ME1hmPt Ali Sıd lı 
!9" ................... ...., ..... ~ ... a:.---=r ....... 111111mı11mıs:m. .. .-... . 

Dünyanın en ~Şh r 

~ımaı!!Lo e z 
R A D y o LARI 

ve Radyo parçaları 

Resmi acentemize gelmiştir 
Her çefit Bavul, Valiz, Ayakkabı, 

Şekerleme, Çikolata, Bisküvi 
Köşkerler karşısında 

1 L ı 1621 Mehmet Gediz 1 
................................................................... .; 

6-7 

Ademi iktidar ve Be/gevşekliğine 

KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile satılır. 11 er eczanede bulunur 

S. ve t. Muavenet VekMe~iuin ruhsaıını handır·. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eski Seliinlk BankaM 

(1167) Poıta Kutusu 105 

Yeni Menin Mathaaunda liaaılmı tu 


