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8~ 'ııbl 'Ye tJ aı QDI 1 • eıriyat 

llOdcıra 
Salı 

29 Ankara, 28 (a .a.)- Roiıi 11 mhnr 
ve Miııt şet İRmet ln<iuü dün An
karaya a't'det boyurmn,ıard1r. 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri EYL'OL 
1942 

c;.tJ"NDEL:tX: SİY .AS! HABER. FİKIR. G.AZETESI 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sa·ıı 
15 -1320 ------

/ -- - Milli Şefimizin---

Dil bayra"unda iltifatları 
ikinci 

/ Ribentrop diyorki: 
cephe la· ı ·kı · k .. k .. ·· 'kt çmedi o şevı erın o unu kazıyın 
va 1 ge ' kada h b d .... · Şik•go 28 (~ a)_-:_ Doylı 1 caya r 8f e ecegız 

A ukara, 28 ( a. a ) - Onoııon Dil 
hayrnmı münbebetile Dil kuramnııon 

koroyuoosu Milli şefimiz sevgili Reiıü 
ou mlıoramoz hmet lıı!inii Kurum genel 
11ekrettirli~ine hir telgraf göndererek dil 

lıayramını •ataııdaşlarıu güsterdigi yakın 
alAkn.yı, Ata.türkün bu •esile ile anılaıı 
yiioe dıoı övmüş Türk dilinde ?ahşan-

lıHa mnvaffakiyetler dilemi~tir . 

Arı kara, 28 (a.a.) Onoııcu dil hayra

mı miinasebetile Dil korumu ger.~1 ~ek· 

reterliıti tarafından l\li!li ~etirni7. hmet 

ln<iniine gönderilen telgrRfta höyük ~efin 
dil yulnnıla gfüıterdi,:ti yiikıwk irşllttau 

dolayı teşekkürde bulonolruuştur . 

1 
N yoz ga zete'<ı .teşdbbusuo_ ha- 1 . 
l~ dü,man ehnde oldu_gu[lu ı Berhrı,28(A.A.)-Alman 

lileriye sürerek yazdığı bır ma \ Hariciye .Nazırı Fon Riberıt· 
lf.alede dü~man 94_ü-94l mu- 1 ro mühim bir nutuk. irad 

: vatfakıyatı derecesınde muvat·, p. . Bu ootokt" Mihver-

\
fakıyet elde edemiyor . Humel 

1 
etmışur . . . 

At 'k d d d l ıı.tur .Ja oilerle möttefıkler araımıdakı 
rı a a ur uru muv · . 

ponlar pasifi icte önlen mi~t i_r. vaziyetleri gözLl~n ge9ıren 
1 Mamafih A vrnpada ıkm- nazır, a.Rkeri vazıyete temas 

ıci bir cophe için vakit aeçmi'ı' ederek demi.tir ki: Üçler pak 
---------------------------------------· değildir . tı Hkeri vuiyet itihariJe dötı 

E ağır ceza ve hatta ---C--.-H--.-p--
8
-r-t-

1
.-
51

• 1M:~t!~~~:0~:;~.~=~t:iy~~i;ı 
• t•kı" 1 hk ı • ' edilme~ Roktalua dokonmı' 
IS ' a ma eme erı ! bnloonyorlar. Do~nda Alman 

Yazan: (Vakıt) Hakkı Tarık Us 'it.il • k k b ""[ lı.r R 1114 BolşAvi k kt. v •etferi-
LVI erszn mer ez QZQSlna ag l nirı kükilııii kaz111caya klldar 

Sinirli, kılı kırk yarar, ten-, Şu halde müddeiumumilerin kl k • b l J ı Çl\iı~IH'ıtkfır . A kdonizılt' düş-

Batıda şimaJdt1u İtlpanya 
Hlıiline kadar herban~i bir 
noktadan diişmaııı:ı çıkarma 

teoehbiiRii batlangıc;ta mahve
dilecekti r . > 

Bundan Ronra Çör9iıe bi . 

tap eden nazır. cÇHrçiJ nnot
mamahdır ki: bombaları hi

rer birer sayıyoruz. Gün ge
lecek logilteroyi A vrııpacJan 
ozakl aştıraoAgız. 

Bundan ~orıra yeı:i nizam 

dan habsed.rn nszır bütün 
ruilletlt-ıriu ıu-ni •ek ilde yeni 

r.izsmdıuı i~tifad6 t•decekJeri
ııi ı\Öy)emiştir. ldd r\Jhu işlek bir dostum var.ı••rbest takdiıleri vardır. Hiklm oca ar ongresıne aş an l mana ııefeM ıtldırmıyacagız . 

Dünkü yazımı okur okumaz te· lerin •erbest takdirleri vardır da '--------------------------

Jefona ıarılmı ' bana sitem yağ- açık tutulan kanun hükümleri Cumhuriyet Halk Partisi Osm:rni:·e oca~ının kon c H p Vı'laAyet 'ıdare Heyet"ı re'ısl' w• d 
aırıyor: · önünde arkada,ıarının takdir ıi- Menin merkez kazası tE>~kilA-1 gresi rıahiye idare heytti rei~i • • • lUln en 

- Hem temyizi iubetli bu- lihlarını uyanık ve keıkin tut- tına bağh ocaklar koı ıgresiııe 1 
Bahri Ok tarafımiuı id · r~ e- ; Sayın Mersin halkına 

luyor un; hem Adliye Vekilinin makta Adliye Vekilinin serbeıt Pazar ~ünü başlaıımıotır. Ka- dılmiş burada idare heyetıne: 
Jıakkı var gibi g6steriyoraaıı; takdir hakkı yok mudur? H'kim za ida .. e heyetince tPsbit edilen l~mail f mre11, Ahmet Kervan 
peki, 7a bugünkü tebliğe ne kararlarının kıymet yekünundan ı· 'b· · k · k 1 

k k 1 k k 
ııste mucı ınce ıcrası mu ar ve A \i ôı io~an. nahıye on· 1 

diyeceksin? anun uvvet ne arşı te me•- . 15 

bl ? J 1 . b d b-t- b rer döı t kongrede:ı yalnız Kı aresi.c1e delege olarak Hasan Hangi te iğe • daha gazete u o an ve 1ca ın ı u un ma • ,., · 11 

ıere göz gezdirmek bile lu•met kem• kararlarının temyiz mab- remithane ocagında ek~eriyet Cıtdon ve 1 smail imren. 

olmadı. ÖnGümdeki yığından bl- kemealnden bo:rulmaaun istemek ~)asıl ol.madı_~mdan bu ocağın Ha midiye ocağının ko? . 1 

rini alıp baktım: Adliye Vekili hakkını haiz balunan Adliye Ve iıt?ngresı ge~ı _bırakılmış lh~a- gresi nahiye idare heyeti reısı l 
lhtl.ka~r •uçlular1na cezaların en kili detil midir?.. mye, Hamıdıye ve o~rnantye H · T b"l k t · t ndan 

l k 1 . b.. ~ ayrı unç ı e ara ı 1 

yükıek hadlerini verme tavıiye itte Adliye Vekili bu tamim ocak annın or,gre erı uyuk 'd l 'd heyetİnA· I 
le müd,,,eiumumllere ihtlkil' ta- bir ekseriyet hnznri~le vaı11l- 1 are 0 unmuş 1 are . k ; ,. 

sindedir. 5 ffiJ!l.ltr. Hakkı Ersoy, Obeydı Gö .çeı 
- Neli var? Tam vaktinde kip ve mahkemelerinde en yük- ,. 

yapılmış bir tamimi diye cevap sek ceza haddi ile ceza vermeyi lhsaniye ocağmm kongre ve Gıyaseıtin Ersoy ~~~ııeı 
verdim. istemek emrini vermiş oluyor. sine kaza idare heyElİ ~zasın- kon~resine delt>1ıte olat 3 a 

Ta vaktinde yapılmıf. Zira Ba te.mimle Adli1e Vekili mem· 1ian Euver Ali Germen riya~et kı Ero\OV ve Übeydi Gökç~I 
elkoyma k ' rlarının kaldırıl- lekette ologan ü tel bir baJin etmiş -.... yeni ıcfare h_eyetine: Bçilmış\erdir. 'ı 
ması üzerine eıki auçlular1n ser· mncudiyetioi gözöııüode can- Arap -~alı_şkan, Ho~eyın K~ca HPr fiç ocıı~ın kouRresi de ma 

landararak biltün memleketin se ve Hnseyın Akuzun, nat,ıye h il l ·d ı. 1·daıe tıeyetle· best bırakılmasını iısteyen Ve ki- :ı e er uca iL 
aini sesinde topluyor. k(lngresine deleRe olarak H ü- d . 

lio bu tamimi bir ukak endişe - ihtikara kartı en yükaek seyın Koca . ve Hüseyin Ak rince tıa ıırlanan yerler e y:-ı· 
ainden ziyade amme viedanında cezai 

k • uzun. 
ihtikara artı kabaran ••yan yı gene bütün takdir salihlyet 

p.lmıştır. 

dalrasına vurmuştu. lerine terkediyor. 
Nafıa Vekili Maraşta .. Bu tamimde Adliye Vekili Muhtekir memleket milda· 

ve mMet vicdaaıaın tik•intl•ini 
okuyoraı:ı Adliye Vekili bu bakh 
isyanın adalet zihniyetindeki 
yankısını ortaya koyuyor. demek 
Adliye Vekili de biz.den başka 
türlü duyup düşünmemittir. 

Dostam bu sakin karşıla

mamcl ln memnun olmadı: 
- Ooo, d ~ di; heııı adliyenin 

ittikliil.ni korumak iddiasında 
bulunalım; hemde Adliye Vekili 
hakimlerin takdirlerine karıthtı 
zaman sakin sakin bakalım, na• 

ııl iş bu? .• 
- Ben de buglakü yazımın 

bu izahı eklik kalmış tarafını 
ele alacalııın ve bana: (Adliye 
Vekili adliye elba:ıının dıtında 
mıdır kf bir noktai nazarı kabul 
olunmadıtı zaman bunu mahke
melerin lıtlkllline bir CSrnek al· 
mu;ıınl) diye darılacaksın sanı· 

yordum. 
Şimdi ben sorayım: Adliye 

fa~11.nı. zaa~a ~tra~an ~lr vata.n M"l"tva, 28 (a .a) - Şehrimizde bolllıll\11 NRfıa vekılı 
baınıdır. Hıçbır hakimın takdır G 1 A. 1. F d O b d V ı·1 vahri llzer, Mıı _ eneı 1\ 1 tıR e l'~oy vauın ı\ " a: 
hakkına mudahale etmekııizin · • · ol ıl o ı1 n 
hepimiz de böyle diyoruz: 1 ıatya ıııehtHılıtrı A hdulmuttlllip, MRtıınud ~eılın~. . 

İhtikara karşı en yük•ek halde Sultan tıuyn an;;1ın<l"ki köpriiyii gezmiş, k 0 Y e_rı~tı
ceza ve batti ea yükıek ceza j titüRiiuii ve cliıter mües eseleri gı,z~r~k ioalıederılere dırt-k-
için de iatiklil mahkemeleri. tifler 'orerek lhra~" hareket etmıştır. 

Stalingradda Aln .. anlar 200 
bin Asker kaybettiler 

Londra 28 (a.a) - Raı ha· 
herler blrosuna l'Öre Stalingrad 
da otuz günde Almanlar 200 bin 
.. ker ve 1500 top lıaybetmitler 
dir. 

Yanar dağ 
Moakava 18 (a,a) -- Stalin

grad yanar dağ haline gelmittir 
Şimalde harp devam ediyor. Al· 
man uçakları şehre ırlrllmiyen 

yerlC'J'e yıtınla bomba atmıştır. 
Almanların kartı taarruzu 

püıkürtülmlttür. Don nehrinin 
batmnda Almanlar 3 iÜnde Rus 
birliklerini atmak latemitlerae 
de muvaffak oJamamıtlardır. 

kiti ölmüt 67 kişi. yaralaa.m~ttır 
AnnuJist diyor ki: Polonya başvekıll 
Londra 28 ıa.a} - Annaliat p l Londra 28 (a·a) - o onya 

Hkeri miltateaaında diyor ki: Batnklli Skuraky Harbly~ Na-
Stalingr•dın tiddetli mukaveme- Zlrlağına General Guinkelye ver· 
ti l fmoçeakonaa tlmal taarruzu 
için lmkin bırak•ıştır. Stall•: ~m~l!tt~i~r·-----·--:----
gradclan .y,.ıan ibdti1:!•;; :~: Fransa d 3 moçeakonan kuman Al 

. f Hareketin ne· • • 
rekete ıeçmıtt r. - - HüL~ t otorıtesı 
tice.l hakkında fikir yurutmek Rume 
iç;0 vakit erkendir Cenup doğu Pariı 28 (a.a) - Devlet 
kuiminden ka••etler i'ehaekte sekreteri hükumetten çeki~m!t 

tir. Leva) hiçbir ıaretle huku· 
dlr. l d -

Stallagradda enkaz a tın a met otorite•ini uautmağa mu· 
k. bir arasında aokaklarda saade edemiyeceğlni ıöylemlştir 
b:li t• kargatalık vardır. Şimal -Ô 
babda Ruılar mevzilerini iyileş- 8. F eosi ncel 

c. H. Partisince tubit edilen Merala belediye iz lığı 
namzetlerinin iıimlerini aayın halkımıza ilin ediyoruz, 

Partimize olan bağlıhklarıaı her veaile ile izhar etmek 
te biran tereddiit etmiyen muhterem 1eçicilerln t Birinci 
Teşrin 942 de bıtlayacak olan intihapta reylerini Partimiz 
lehine kullanmalannı rica ederim. 

C. H. P. Vı lôyef idare heyeti reisi 
Rıza Bozkurt 

Doktor ı - 0

Abtullah Eraoy 
2 _ Ahmet Güvenç 
3 - Ali Latif Efe 
4 - Arap Çalıtkan 
5 - Bahir faylan 
6 - Bahri Ok 
7 • Ekrem YGcel 
8 Enver Germen 
9 _ Bahri Uygurmen 

10 - Fikri Mutlu 
11 - Galip GOi 
12 - H•kkı Deniz 
13 - Hamit Bayhun 
14 Huan Akel 
15 - Hasan Ba!rİ Erkmen 
16 Hilal Kemal O!lan 
17 Hilmi Ôzer 
18 - Hayri Gültekin 
19 - Hü .. yin Ergir 
20 - Hüseyin Koca 
21 - Hüıeyin Y a•ar 
22 - irfan Taogut 
23 - lsmail Hakka Sümer 
24 -- :smail imren 
25 - lımail ulgen 
26 - lnet Kaptan 
27 - Kadri Sabuncu 
28 - Kimli Tarhan 
29 - M. Ali Saracoğla 
30 - Mehmet Kinun 
31 - Mehmet Yılgör 
32 - Mitat Toroğlu 
33 - Murtaza Soykal 
34 - Muıtafa Alanya 
35 - MGrtide Suner 
. 6 - Naime Balkuv 
37 - Naim Gök 
38 - Niyazi Denker 
39 - vıner Güranl 
40 - Rifat Uysal 
41 - Rna Akbay 
42 - Rıza Bozkurt 
43 - Ruhiye Tolunu 
44 - Saadettin ipekçi 
45 - Sadık Kılınçoğlu 
46 - Saim Erırenekon 
47 - Sedat Sahir Seymea 
48 - Selim Akuzun 
49 - Şefik Kabaf 
50 - l'abıio Apara 
51 - Yunus Yönel 
52 - Yusuf Kılınç 
53 Yusuf Köıci 
54 Zekiye Olraça7 

Fabrikatör 
Mahalle mutemedi 
Kasap 
Diş doktoru 
Fabrikatör 
Hurdavatçı 
Belediye izau 
Tüccdr 
Eıki mebus 
Bel •diye izaaı 
~· H. P. K İ H. 'zası 
lçpak müdürü 
Seb:re komi .. yoncuıu 
Eıre gueteıl sahibi 
Baro reisi 
Bl rsa komiıer velılili 
Tuhafiyeci 
Tüccar 
Kasap 
Tuhafiyeci 
Eczacı 

Sebze komiıyoacusu 
Bahçe aahlbi 
ltriyat mağaza aahibl 
A~enta (lımet ltni M ) 
Tuccar 
Doktor 
ficaretbane müdürü 
l ilccar 

> 

Belediye r~111 
Emekli öğretmen 
Fabrikatör 
lıı Yun müdürü 
EY kadına 
Zahireci 
M, B. müdürü 
Tüccar 

> 
) 

C. H. P. R 
Fv kadını 
Tüccar 
Avuk•t 
Diş doktoru 
Kırtaely~ci 
Kasap 
K~mlıyoncu 
fubafiyeci 
Tüccar 

) 

Komisyonca 
H. K. 8. 

Veklll adliye cihazının dıtında 
mıdır ki lhtikira kartı ceza had 
)erinin en yfiluetlnl tatbik emri 
ni vere• bllyük içtimai hldi•e
ler cereyan ettiğini duyup gör
dGğü zaman bunu kendi tetlıd
lihnın da cemiyeti daima duy
mak ve görmek ihtiyaeında olan 
gözleri ye kulakları öaüae tutap 
getirmek hizmetinde bulunsun 
da bunda 1apı1mıt bir •aı.ife 
görerek lnıanın yüreği yatatmıt 

Pra vda diyor ki: 
Moakova 28 (a.a) - Pravda 

sazetulnin yaıdığına ıöre yara 

tlrmitlerdlr. Orta Şarktaki .faa
liyet devriyelere inhlaar edıyor. 

Osloda ?. kın 

Kazaya ait iaşe işl~ri ' 1 • 
hakkında •il:\yet makam_ı .'le 1 8 İl 

' 

olma11n. 
• * • 

Cezaların en hafifinden bat· 
lamak teamül olduğa kadar ce· 
za kanunlarının binbir dünya 
ihtimaline karşı •Z ve çok diye 
iki hid koyan hükümleri de bir 

kanuni hakikattir. 

hlann ylzde yetmlti tekrar bar• Stokbolm 28 (a a) - Oıloda 
be glrmitlerdfr. yapılan lngillz hava akınında 3 

-------------~----------------~ Yeni açılan Enstitüler 
Ankara, 28 (ıı.a .r- Maarif VekBleti Mars,, Edirnt\, 

Tokat. Zongnldllk •e Deoisılid• Kız enslititleri a91Jmıunna 
karar vermiş ho karar iizerine yeni talebe kaydına haşhm 

~tu. 

~".~~.· M~\rr:ı~;~~~.".1."~'.'f;~~ Sümer~ank Yerli Mallar Pazarı Mersin mağazasından 
zi öncel dün Muta dönmü~tür \1 - d b 1 · k' ·ı"' agaza a u u 11an ı · 1 ı <1 Ü<J met r~ luliiude 
8. Fevzi Çevir gen 1 ~ ı, ·ı l 

Bir kaç 6Jiindenberi şehri · 1 D l\l 0 urgau ve. çam ta ıla~ı, 15 adet boş san. 
mi7.de bulunan c. B. P. reisi dık açık arttırma ıle satışa ~ıkarılacağından la· 
ve manifatura tüccarı B. Fev liplerirı 30-9-9 4 2 giiniine ~adar mag"" azam na 
ıi Çevirgen dün Muta gitmiş - ti '}A l 
tir. nıuracaa arı ı cın o unur. ,, 1241 ,, 
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i ı a n 
Tarau~ Molmüdürlüfünden: 

HUDUDU 
Doğaeu: Herpuılu Cıosi 
Bausı : Eııf Hatun Tarla 
·Kuzerı; Çı&aklı Zadeler 
Günerı: Hafız Yuıtuf 
Mebın •t Qavue ~e kucük Ha- ) 
sen OQ'lu ve Seri ı Ali ve Mu.-
la Yusuf &ariaları 
DoQ'u ~u; Sab•bı eeuı:ıı 

Batısı ; Muıııa Yusuf 
Kuzerı; Yol 
Günerı: Yol 
Mulla Yusuf ve &arikıam ve 
te Ali Fakı karresi te Kiru 
Ali 
Doausu: Tıznik Yolu 
Ba&ısı: Hafız oQlu Nuri 

· Kuzeri: Kör Mue&efa oQlu 
Dervie &arlBBı 

Güneri: Tııd Mahmut ve Re
li t 

Doauıu: Köle kızı .Merrem 
tarlası 

Batısı : Sahlbı sene& 
Kuurl ve Güoari &arıkıam 
DoQueu: Hacı Salih 
BJlıeı; Kara Fakı o~uıları 
Ku1er i: Acı hendek 
Güneri : Abdurrahman eaa 

ve Hamza tarlaları _____ , 
DoQ'usu: Hacı Gele~ o~ıu 

Eeat 

Mıkdarı 

65 dönüm 

135 > 

37,6 > 

Körü 
Alı Fakı 

Ballıca 

,. 

146 > ., 

70 ., > 

41 ,. ., 

170 > Tıznik 

100 ... Yareıoış 

Mevkıi 

i ı 
1 araua Mal müdürlüftJnclen ; 

icar B. 
Lira K. 
65 00 

H U D U D U Cinsi 
Doğusu : Aola~yos salaha Tarla 

135 00 

38 00 

146 00 

· tarlası 

Ba taRı ; 1'arlkt am. 
Kuzeyi ! Reşit lbol yusur 
C1!lneyt ; Naci mulla Ahmet 

tarlası 

Dğosu ; Şakir t-ft'DdJ ve tarjk 
Batısı ; Havaca Asara verlleo 

tarla 
Kuz.,yl ; ,, 

" . ' 
GOneyl; ,, ,, ,, 
Şurkıto ; Tariki am. 

--70-00 Garhen ; sahibi mOlk tarlaaı 
Şimalen ve cenubeo 

41 00 

tariki am. 

Şa:-k"o tariki am garbeo 
kısırmanh oğlu Ahmet 
Şlmaleo Çerkez zade S111lb 
Cenuben Mulla Ahmet ve 
Sadık 

---··- - -
Şarkan tariki am gftrben mulla 
Ahmet ve Kısırmaolı oğlu 

170 00 Ahmet tarlası sima len s11blbl 
senet cenubeo çerkez zade 
S11dık 

Şarkan sabtbl s · net ~ar ben 

100 00 mulla Ahmet tarlası va bUyQk 
şlmaleo şif cenuben Mamo 

,. 

• 

" 

,, 

,, 

Batısı: F6rzullab aQ'a Şarkan Hasan Boyro vo 
Kuzeri : Hacı VAlı çerkf'Z ıade Sadık garben 

it 

Gıloeri; Qolak tarla!ım sahibi senet şlmalen şif 

a n 

Miktarı 

60 dOnOm 

7S ,, 

35 •I 

Lira 
60 

7o 

35 

Muhammen icarı 
Kuruş 

00 

00 

()() 

KOyU 
Hasan 

" 

.. 

~·~--~~~---~~---------~ 
30 ,. 80 00 •• 

30 ,. so 00 il 

110 " ııo ,, 

110 " 110 00 ,. 

Hudut, miktar •e euafı ruke.rıda razılı Mılıi emlakA ;i\eeklz~perQa tarla 942. 943 bireeö"e cenulıen Ali Bayram tarlası 
müddet~e icara veril.mek Oz_er~ açık artırmara b:onulmuetur. 1 Şark;o 'K;;;;~~İi'Ab~-;t- - - --;:-- - 76 --

T11lıp olanlarıa ıhale guou olao 7 - 10 - 942 tarıhıne ttıeedüf eden Qareamba güoü !laat 10 da garben çorak şimaleo Hacı 
% 7.5 pey ak9elerıle bırlıkte Tarsus Mel MüdürlüQünde miiıeeekkil satıcı komi•roouoa muraceaı 1 molla Ahmet tarlası ceouben 

75 00 ,, 

etmeleri ilan olunur. (1248) 29 - 1 - 3 - 6 tarik 

Şarkan Şakir tarlası ve şif 
gısrben say şimalen şif cenubeo 
mautanyos salaha 

25 2S 00 ,, iLAN 
1 araus Malmiidürlütünden: 

.._ __ ---------·------,----~------ ·----
H U D U D U Mı.hammen icarı Şarkao AbmP.t ata tarlası garben 

DoQueu: Maozelılarıo tarlaeı Cıosi Miktarı Mevkii Körü Lira Kurue 'ı çortık şlmaleo Hacı mutla 
Brtıeı: Abdullah Fakı &ariası Tarla 15 dönüm Kızılalan Sarı Katak 15 00 Ahmet ceoubeo sahlbl senet 

75 76 00 •• 

Kuzeri: Namruo rclu . tarlası 

GüoHeri : Es;ci . Namruu yolu 1 ll udut., miktar ve sair evsafı yukarıda yazılı nıilli emlAktt ait tarlalar 
uduı, mıktar ve eaır evsafı rukı.ı ıcte raıılı Tın eusuu Satı Katak köründe Milli emlAlre ail • •• . • •. 

bir parQB lorla 942 - 043 fiil bir 88De müddetle •cara verilmek Üzere ltÇlk ar\lrmara kouul:nuetuı- ' 94 ~-~43 yılı bır Selle JUUddetle JCara VefJlnıek UZere açık artırmaya ko-
Telıp olaalerrn ıhole gönlı ol au 6. 10 - 942 ltırıh•n e tesadüf eden salı güoi 1188& 10 da% 7.5 '. rıulmuştur. Talip olanların ihale günü olan lo- ıo. 942 tarihine tesadüf 

per akoeeıle bırlikıe Tereue Mal MüdürlOQüude mülf şek kıl ihale kom ıeıonucn mürecaa&lerı ılAn • •• •• d .. d Ô k ·ı b. 1·1.. T 
olunur. (1247) 29 - 1 . a • 5 , eden cumartesı gunu saat lo a yuz e 7, pey a çası e ır ı.te arsus 

i 1 a n ıual müdiiı·lliğünde müteşekkil ihale komisyonuna nıuracaatları ilan. 
Tarauı Malmüdürlüfünden: <1254) 29-3-7-9 

HUDUDU 
DoQueu: Malaz eıfı 
Ba&ıın: Haeım veresesi 
Kuzeriı Naııre Muammer 
Gılnerıı ., 
DoQusu: Tnoaııcı Mustafa 
Ha\111: Kuradacı 
Kuzeri: Hamit etlAtları 
DoQusu~ Çetalra arazısi 
Batısı: Aeık Osmııu te 

tere ki 
Kazar ı: Tarik 
Güneri: Yol 
DoQusu: Şerıfe 
Batısı: Haaau 
Kuzeri: Yol 
Gün~ri: rot _ 
DoQusu: Şerife ve Emin 
Ba&ısı: HaBBD te Ali 
Kuzeri: Yol 
Güneri: Yol 

Cınsi 
Tıırla 

> 

,, 

> 

> 

Mıktarı 

200 döııüm 

220 - ,, --

ıooo ,, 

82 ., 

32 .. 

Körü 
Zübevir 

" 

,, 

Çöplü 

> 

Muhammen icarı 
Metkli Lira K. 
Acı 200 00 

220 00 

Var tar 200 00 

GOiiü Tarla 12 00 

.. 

1 L A N 
Tarsus Mal ~iidürlüğiinden : 

H U D U D U 
DoQusu ! Ömer 
Bahsı ; Kör oAfo 
Kuzeri : İçelli 
Güneri ~ Tozo~lu Durmus 
DoQuso ; l9elli Durmue 
Ba&ıeı : Bailarbaeı rolo 
Kuıeri ; Mehmet 
Güuer i ; Mahmet 

CiNSi 
Tarla 

MiKTARI 
16 Dönüm 

6 c 

KÖYÜ 
Kölemueah 

c c 

.lılohammen icarı 
LiRA Kr. 

16 00 

6 00 

tfodut, mıktar ve sair etsafı rukarıda raıılı Millt EmlAke ait iki paroa tarla 942-943 bir 
sene müdt>lle icara verilmek üzere a9ık artırmara konolmoetor. 

Tolt-p olanların ihale günô olan 10-10..9.42 &aribine tesadüf eden Cumartesi gftn6 saat 10 da 
yüzde 7.5 per ak9asile birlikte Tarsus Mal MüdürlılQ6nde müteeekkil ihale komisronona muracut 
etmel~ı:!.2_1A~olunor. _ (1263) 29-8-7-9 

o 1 
1 

1 
A 

8 
Huduı, mıklar ve saır euafı yukarıd'i razııı M ı ııi E~take ali bee parQB &arla 942 - 94:i bır . Devlet Demiryolları Ailana 1 

Zayi taadikname 
6 ıncı Menin Ortaoknlnndaıı 

sene müddelle icara terilmek üz.ere eQık ar&ırmRr.a kooolmuşıur. J J t Artırma Eksiltme 
Tdlıv olanların ıhale günü olen 8 - 10 - 942 tarıhlne ıeııodüf eden pereembe güııQ t<ut 10 f e me 

5 3-94:2 tarihlı ve 157 sayılı komia .. vonu 
aldıA'•m taıtdiknamcmi kasaen 

da Tarsus Mıtl MüdıürlüQünde müteeekkil ihale koınisronuna % 
atları ı!Au oluuur. 

7,5 per akQ• sile birlikte müraca· Reialiğinden: zayi ettim. Yenisiııi alaca 

(ı249l 29 
-

30 
-

4
: 

7 
- . ı\I uhaınmei'l bedeli 9 5l o lira olan 2 50 ton A'•mdad eskir.inin höiı mö ol . • 

1 1 a 
Tarsus Mal Müdiirliiğüudeıı : 

n sönmemiş kireç şartnanıesi veçhile 17-lo-942 
cumartesi günü saat lo da kapalı zarf usulile 

ma.dı~rnı ıl&n ederim. 

Muhammen icar Ada11ada 6 ıucı işletme nıüdürlüğü binasnıda sa-
Adres: Faruk Demirbş 

(1255) 
H U D U O U 

DoQusu ; Fundalık 
CiNSi 
Tarla 

MlKTARI 
20 Dönüm 

KÖYÜ MEVKtl L1RA Kr. tın alıuacaktır. 

Baııeı ; Yol 
Kuzeri ~ Fundalık 

Güneri ; Fundslık -------
Do2usu ; Fundalık 
Batısı ; Dere 
Kuıe1ı : Yekup 
Günerı ; l4~undalık 

,, 20 ,, 

Kozoluk Yarvenca 10 00 

-~- ------- ------~--
" " 

ıo 00 

Hudut, mıklar •e s .ir evs~fı rukerıdA rezılı Tareusu 1 Koıoluk k_öründa ukı MillJ Emil 
ke aı& ıkı parQe ıarla 942.':43 :ılı bır seoe müddetle ıcera verılmek üıere 20-9-942 tarıhııden iliba 
reo oo bee gOn müddetle a9ık arıırmara konulmueıur 

Tnlıp olaoların ıhale güou olan 6-10·9•2 tarıhine teBBdüf edeıı Pazarteai güoü saat 10 da 
ibde 7,6 per akçeeıle birlıkıe Tarsos Mt.I MüdürlılQüode mliteıekkıl ıhale komisrooııoa murao& 

uları illn olunur. (1246) 29-1·3-4 

• nınC:lısta - tir. 

Bu işe girnıek isliyeulerin 7 12.ôo liralık nıu Zayi ıehadetname 
.vakkat tenıinat akçelerj, Ticaret odası vesika-
tarı, karnıui ikametgAh vesikaları ve niifus cüz
daularile te ·liflerini ayni gün eksiltme saatıudau 

Menin Liman riyasetin

den aldıtım 292 numaralı me 

ttatıa ~ehadetnam!'mi zayi et-
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri tim Yenisini alacagıından 
lazımdır. eskisinin hükmü olmadığı 

Kireçler Mamnret Toprak.kale, iskeuderuıı, ilan oıunnr. 
Adana, Mersin arasındaki istasyoulardan lıerhan 
gi birinde ve vagon içerisinde teslim edilecektir 

Sophi Ynmok 

(1267) 

Şarlnaıueler konıisyoua ıuüracaatla bedelsiz --v-.. -n-i -M-.. n-io_M_•_t_h-an._R_ın_d_ı 

olarak verilir. (1156) 29-4-9-12 Ruılmı4br 

• 


