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G'Ô"NDELl:K SİY A.Sf HABER FİKIR. G-A.ZETESI 

Alman Devlet reisi Bitler ile 
göriişen Maoar Raşve!c:ili Kttlay'ın 

1akında İtalyayı da ziyaret ederek 
!ıılnsolini ile göröşoe~ıi haber voril· 
mektedir. Sayısı 5 kl.lruş 

Telefon No. 82 
Yıh Sa'fl 
14 42'!5 

Ebedi efimizin anıt- kabriı 
Müsabakada Prof. Basrada Sulh 

Nasıl 
Olacak? 

Emin'in projesi Amerikan 
birinciliği kazandı Askeri 

Nakil vasıtaları ve kimyevi 
maddeler idhat birlikleri 

Ankara_ ~ Ti~a_r9 t VekAleti dek peroelerı ithal edenler İQID 
lstaobulde ıkı renı ı&halıl&cı bir· . 
li~i kurmdı kuarlaetırmıtJtır. d.ır. Oaom.obil, kamron, moıo· 
Bo birliklerdeu bir taneei cam sıklet, bl11kle~ ~e b~nlaıın rr 

Lord Halifaks ve Var
lanın fikirleri nedir' 

Nevyork 9 (A.A) - İngiliz 
büyük elçlai Lord Halifakı Sir· 
aıG• üalveraituinde söylediği 
bir nutukta demlttlr ki: 

- Hitler bu harbi kazana• 
mıyacatını bele bu aene olmaz
•• hiç bir zaman kazanamıyaca
tı nı biliyor. 

Sulh meselesinden babaeden 
Halifaka: zaferlerin meyvelerini 

Ankara 9 (A.A) - Başvekrıletten teblığ edilmiştir: 
Ebedi Şef Atıttürkün anıt kabri için müsabakaya gelen 
projelerden jüri heyetine tevdi edilımlerden profesör Emin 
O:ıad ile DoÇet Orhan Ardanın projesi birinci olarak ka
bul edilmiştir 

Alman profesör Yohan Krugere "e ltalyım Prof. 
Arman do Ko.ııtitiye ait pr\)jeler ikinci olarak sayılmıştır. 

Bu üç projd doğrudan do~ruya tatbike el•erişli olma
dığı ve tadile muhtaç oldugu için birinci projenin aynen 

tatbik edilmesine hüktımetçe karar verilmiştir. 
Amt kabir için müsabakada birinci gelen proje müte· 

hassıslarm ve proje ııahiLinirı bulundnan komisyon tarafın 
dan yaptırılması mukarrerdir. 

e:mniyet albnda toplamak l•tİ· --
yorsak Alman milletine yer ver- Midvey harbinden Hitler görse idi 
mezaek aalh yolunda muTaffak sonra 
olamayız. 

Varlan diyor ki: 
Nevyork 9 (a.a) - Amerika 

Birletik devletleri rei• muavini 
V arlan •Öyledlği bir uutukta: 

- Amerika• sulhu her kesin 

Amerika 
denizlere 

hakim 

Teslim 
olurdu 
Vaşiııgtou, 9 \a.a.)-logi 

liz istihsal Nazırı Ritelton 

Varmı yokmu 
Vaşiaftoıa 9 (t...a) - Gasete 

eller Baaraya Amerikan kıtahrı 
aın çıkarılıp çıkanlmadıtı hak• 
kandaki ıuale Hariolye Vekileii 
•azcü•ü ba suale verilecek ce• 
••p olmadığıaı aöylemiştir. 

Japon-Çin 
harbi 

k
. •i maddeleri ithal d dek malaemeııoı aehrenlır ba 

te ımr•· • en b' . . 
•·"' 1 aiUir. Alınan kar .•rlıt• dıbıl olmak mıcburiJl• 
ouccar ara ara tınd d' ' Ak . ..d. d b 

Ö b b·rliAin bariciode kal 8 ır.er. 81 \aa ır e a 
ıı re o ı • an D ' ·1 . h . . 1 1 
tüccarlar bundan börl<1 cam te aiu taııtalarının il ah ıı r a 
kimreti mı.ddeleri ilhal ieirle utr~e~mtracaklardır. Vek:A;ıl bu 
otrıumıraoıklır, VekAlıl halen kabı! ı&balAtoıtırı da 12 Haıiron 
bu maddeleri geUrmek ieirle da latanbulda bir loplaolıya 
uQraıanları 8 Huirac tarihinde O•tırmııtır. öareodilimiae ıöre 
latanbulda bir ıoplantıra çatır· h~r iki birllte ai& loplaouda 
mıetır. Tıcaret VekAletiııden birer ma• 

ikinci birlik ise eaularını me1&il bulunaoak te hirlikleria 
kısmen eneJce bildirdiQimiz 1 ie ~roıramını teebit edtın birer 
motörhl oakil tuıtalerı 98 re· talımatnacıe huırtaoacaktır. 

Öğretmen ve muavinlerin 
alacaklari veriliyot· 

Çongkiog 9 (a.a.)- Yon
nanda ilerliyen Çin kuvvet
leri .Japon tanklarına huoam 
etmişlerdir. Muharebe şiddet
le devam etmektedir. Şimale Ankara - Maarif Vekileti •İ S0,2SOsl 60,100170,Sti 80 lira 
hüoom eden Çin kuvvetleri hu•uıi ldarelerdea m .. t alan :~: İaaılı olacaktır. Valilikler, 

ld k ·· h · ) } Öğretmen ve ôtretmeD •uaYID• çe ere bu kadroya fÔre tab• 
o ~ 9~ mu. ım ma ~eme e e lerinla 4 S il n lira tutan aiaat. koyacaklar ve kadrolara 
geçırmışlerdır. k b' d 1~ hyo h ve ıair tenkı• edemiyeceklerdlr 

me• en e e ı arcıra Me•ke b d il • 

d 
dit• biriken alacaklarının ta1• 942 den l~bar:a• eri 1 Haairan Avustra.lya a fiyeai Ye bu gibi öğretmenlerin B t lht kaldırılacaktar. 

1 
u ar •n evvel tayin oluna 

aullaudar. Bu umumi bir hürriyet 
halinde tecelli etmelidir. Ameri- L(lndra, 9 (a.•.)-Hazir"
ka emperyall.tlite dayanmaya• nın ilk haftaıunda Paıifikte, 

terflhi için bir proje hazır ••1
•· 1 muallimlerin ın •- b d a 

h . " e•aen e elleri arp tar. Projenin eu•lauaa gore, terfi ettikleri d ' 
A mcrika istih~aJ N •zıriie bir- 2 l H itibaren ereee maaılanaı 94 yı 1 azlranıadan 1 fiilen aldıkları aydan it·b 
tikte Detroit'deki el'lki otomo Melburu 9 (a.a.) _ Yeni ha•u•i idarelerden 10 yıl m~d· ke•ll•c•ktlr. Proje lcatiyetı k-:::. 
bil endüı-ltri yerlerini gezmit· . . ' .. . detle ma•t alacak olan mualhm edlaceye kadar naealcen bedeli 
lerdir. Gıoede hır doşman tay1areeı kadro•u IS,050 öjret•eadeP iba alanlar. aldıklara parayı ri 

dtlşürölmöttör. rettir. Bunların bet bini ?0,3000 i vermlyecelderdir. ıe 

rak bir barıt karacaktır. Libyada 8 inoi ordu, Rosy1&da 
ve Si•aıdopolda: Çinde istila 

Libyada 
harp 

aılarla mödafiier arasında, Nazır, boraları gördükten 
Garpte havada şiddetli hir ~onsa dc,mittir ki; 

Melburn, 9 (a.a)-Bir ln- 2s
1
2sooe. 0,11001 35,11001 ~o.sso (Son o ikinoide) 

miioadele olmo•tor. Bu yeni "' •-Otomobil endüatrieinin 
canlıhk baAladığını göster- 1 Londra, 9 (a.a)- Libyada "' naıı harp sanayii yapıldıgıoı 
mektedir. g·· d'· iki yeni taarro• püskürtül- . or om. Hayatımca uoota-

mü@tür. Biri Alman zırhlı .M.irveyde ~~~~ıkal:la~ın mıy'lcagım bir giirı geçirdim, 

giliı tayyaresi bir Japon de
qizaltumı bombalamıttıe, Ge 
minin b"th~ı tahmin ediJiyor. 
Taarruz 60 metreden olmor 
ıur. 

hüoomu olan bu taarruz ln- galıp geldili goriiluyor. Mıh- Bitlerle GHring de bizimle 
gili•ler tarafından kırılmıttır verin tam bir eökftt muhafa- beraber boraya gelse idi bun- Amerikan harbiye-
Diger ı .. arrn• da Hür Fran- •uı m&nalıdır. Ja~~ola~ ~u ları göröoae derhal ellerini aine tahaisat 
ıızlar tarafından püakörtöl- harebe havadielerını bıldır kaldırır ve teslim olurdu. İş va,inıton 9 (a.a) - 943 de 
miiftür. mekte batnmlarına takaddüm ler yolundadır. • harbiye nezareti için 3Y,218,000, 

Mibveroilerio açtığı gedik et~iği halde bugüne kad~r Konuşmalar tıep iki mem 000 dolar tah•laat verilmittir. 

d b. - "1.,nbı're ge Mıdvey harbi hakkında hıç Jeketirı harp iı;ıtihsalinin mev-
uzun ar ıonra ıuuv . . 
nişleyerı şekilde bir knrbata· bir haber vermemı.şlerdır · zuo iizeriodd olmuştur. 

be kt d
. 

16 
kilomet Hatt& bir d~niz barbı olduğu 

ya nl!eme e ır. . . . · ı d' 
re kare olan bu mıntıka mih nu bıle bıldırınemış er ır. 

.
1 

. t k . •e cephane Amerikalılar ise onma gü· 
veroı erm a "ıye .. .. . kt 

d 
tmekte- n un den berı haber verme e-

Bom6a ile 
dldürülecekler 

Amıri~a isti~sali f ızla 
V.aşingtoa 9 (a,a) - Ayan 

azbından T omaa Birletik Ame· 
rikanın btlhıalahnın Miater Ruz 
nltiD te•bit ettiği aydaki mlk
dardan S,000 uçak fazladır. 

almalarına yar ım e d' J 
ır er. · V · n (A A) dir. aııngton ~ . - A • d 

1 1 . J apooların bu b.upte ga- s mırı'kıım yanı yar ımı ngiliz erın fil &Tla11dıkları anl-.ıhyor. anfransi~ko aaaetesi Kolony1 

m U Vaffakıyeti .Midvey ıtratejik bakımdan Ye &~sende sivillel'in çektiği Va~lngton 9 <• a) - Birle-
şik hükumetle Polonya, Belçika, 

5 milyon kilo yeni tip yağ 
yapılacak 

luanbol - Mahlüt r•I ima raQandan, diteri r6ıde 15 ı6l 
li fikrinden 

981 
i'eQilmieUr. Şim rat_andao, rözde SO u Olıo mar· 

1 garından, aeri kalan da ıueam 
diki halde iki tip r•I rıpı aıa- ralandan terkip edilmektedir. 
sana baelaomıetır. Biri, yılıde 25 lık olarak 300 ton tip yat 
ıöt retından, ıOı.dı 20 Ole~'- r~ptlacak_tır. Bu sene 5 ~ilyoa 
dan, rtlıde 66 i de rafine sertıo kılo raQ ımal edilecektir. 

----~--
Muğlada tütün istihsali 

Moglı, 9 (a.a.)- Vilayet tütün ekimi hitmi~tir. lstib
salin 6 milyon kiloya varacag1 tahmin ediliyor. 

Kuleli Lisesi birinci geldi 
B"I A 1 · Konya, 9 (a.a.) - 0 ge t etızm mti~abakalaranda 

Kuleli liseıi birinci, .Erkek liıeei ikinci •e Gençlik irnltibö 
3 ünoü olmnft.or. Birinci gelen takım Afyou grup birinci
liğine İftirak edecektir. 

Kahire, 9 (a.a) - ln.gili• ehemmiyetli oldogn için Ame azabı belirtmekte Ye di~er oe- Yunualatan ua1ında kiralama 
•ırhh alayları tank büouml•· rik•lıl•r daha evveı haıııırl•n· birlerin de balkt01Ada ıslJraP. ,,. i41ü,, ver .. --~v.ıe., h•- Vilayet makamından: 
rrna karoı koymu,ıar ve Too mıttır. Amerikalılar Japonla- çekmesi mukadderdir. Biz bu- uıa-;::••h;·,çenlerde imzalanan L 

rokta ikinci mnvaffakiyeii rın kaybını ıöyleme.k~e~irler. nu istiyoruz. Böyle bir teYi Ru•J•• Hotlandaya tevdi edile- Türlı para•ı Kıymetini koruma haklıınJa 
3 e..tfıharp gemiıi, ık1111 •'tır istemek belki ı:tyıptır. Fakat ala aynıdır. 2 cı l L 

•ide etmi,ıerdir. ki 1 nam ra 1 Rorarnamenİn 9 uncu 
A l m a n kar•1 taar- olmak tizre 4: nakliye genıi- dünyayı kurtarmak için lbım ~ İ ·ı • ~ d' ld' JJ . b 

r . . b d it 'Jıı. e ecı ar ım a 8 1 1 nlQUı eaıne lr fı LfQ f
0

lcirJe8f0ne 
ruzon110 püskürtülmesi öserİ· 81~1~ asara .uğra ıeı. ı ~Ve dır. l3omba ile bapalar~OI ff 

u·h · ı . e atıl- edıhyor. Nakhye gemılerıne öldürmek istevenler bomba ıle Blkret 9 (a,a) - Tedhlt dair karar. 
ne .11Ll veraı er gerıy ·· k · 'f · ı R . d göre Japonlar strateJı bir öldOrülecektir vazı e•ı • an aı çetecilerinden M dd 1 İdh l 
•nttır. Rıımmelın kuman •- . M· · bir çokları imha edllmlttlr. a . e ~ a Mcılara ithal edecekleri mal bedelle-

yoılarlol de- ebemmıyette bulunım ıdve· · · h"'rıçte peQınen lıd •ınclalri tanklar rın1? -> • Y enmesini tf-min için Türkıye Cum-
li,tirmi•lerdir. ~eu:ı~~~ı;~'~:~~~n:;id~~==~ Batınlan Alman gemileri Alman Bulgar t~arıti hu~ıyet M:rke~ Bkanka~~ del~letile açılan aheditiflere dola• 

Sumatracla Fele
menk clı'Jımanlıfı 

... 
8 

. f d yısıle mez llr an acıı. ı<ihalMcılardan akreditife müteallik 
kalkan Amerikan tayyareleri i erbn 9 (a a) So J• a ll m b' Londra 9 (a.a) - nsriliı Al 

8 
• - alM· m~ arın uayyen ır müddet · arı:ına'a memlekete idhal 

. l illan ulsarlatan ticaret • J'l ğ. d · b. .ı. ı: 
doha evve~ k-,!ıf u9:~ •rrnd_a baya kuvntlerl Norveç, Danl· maaı imıalanmıttır. Bua• g6re t 

1 er.~ me aır ırer taahhütname alımr. Bu taahhütname· 
bunları görmuoler ~atıl markada Mayı• içinde 42 Alman 9.0 94'2 yıhnda Bulgarüıt•ndan lere rıayetsizlik kararname hükümlerine aykırı hareket sa 
yakalamıAlarclır Amerıkan ti t .. b Almanyaya 2S bia to• kurfGD yıhr ve taahhüt . . • Tok•o 9 (a.a) - So•atrada ...,. · .. care gemııı atarmıtlard1r. . ..ı rtlaalttir nameyı ımzahyanlar hakkmda kanuni tı-

J .. •• • • D H ıu octlnö 10 bın ton kalay r6aye • k'b tt b l 30 ~d .. Holl_ .. aleyhtarlajlle eosonau ı.~ . ~vr 8 • 
1 ~ a u unmak. üzre bu taahhütnameler Türkiye Cum· 

tanıaaaıı olan puplar datılmq- alındı.gam bıldırıyor. . . 1 tayyare tlüııJriildtJ Haydrihin cenaseaı hurı!et Merkez bankasmca kambiyo murakabe mercilerine 
tar. Yeril naüalüm- partiai dl· Mıdveydeıı ıoora Pasıfık- I p ,., 9 (• a )-Haha Ber tevdı olunur. 
ter partilerin azlları Japon te deniz h&i:imiyeti Birle,ik 1• 

1
Berltlindtk(la Fa) - •rltllzlerin 1.08 

grit~itti; Haydribin ae Madde 2 Bu karar Defl"İ taıibinden muteberdir. 
• • 119ra a ın a raaıaya a7yare ı · . · • 'll 

lt"•"eti yaaa.da F••-•ı• kaı- memleketlerıo eline ge9mıt- akıaları eanaaında 7 tayyar• tll- na•e törenaode hazır buluna- madde 3 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili me-
ta ıa.P etaıekWk. tir. 1Grü1-üttar. caktır. mordur. (683) 1-3 

' 
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Yakubuma, 
iLAN 

Ôlü Vakkas ureeelerine Ail 
te vereaeden Hulusi Şıbman 

Seni her zaman evinde arar iıgali altında bulunan Lemae 
kapmızdarJ daıma gülerek gi· köründe kör iQinde 4 döntlm 
rerdim. Şımdi ise ufacık Lir Oullubuk nam metkide 4 dönüm 
çınarın gölgeledi~i ses~ız me- deQ'ırmen önıl mevkide biri 3 
zarında arayornm. diQeri 6 te bük mevkide Liri 10 

. dıQeri 10 döoılmlılk iki te köprıl 
Doyma bılmeyen, yutan, 1, .. . d b . b' 0 -,., · ·ıkı· a ı mev"ı e ırı ır ı.erı 

yutmak için yaratılmış topra- dönüm Qeemeli körü giriodiz 
gm altmdasm. llaşucuna çökü köprüsü mukiinde vereeeden 
yor, getircliğim çiçekleri ıiz~- Şükrü Sıhm ı> n ieııali altında 

rine serpiyor, ıslak gözlenm, bulunan 26 dönümlük m~ktarla
titrek dudaldanml ~ «Yakup, r.ndaki bahQelerde ek i lı b~lu 
Y k d

. · ~ nan portakal limon, mandalına 
a up» ıye seııı çıtl§ırıyorum. ' k 

. . maheulları ealllaca ur. 
Se5 verm ıyor. un. Daıma tıar k" ıl _ Lernaa körü avra opr 

K•ılen duda~ını açıp korıuşmı- eü nam mevkide 24 dönüm 98 

yor, uzııu boyunla dog"nlup ortıteahlU mevkide 9 dönüm ve 
saçlarını düzeltmiyor, ıiyah Qar mukırte 3 ve ra~ıetı nam 
gözlerini gözlerime dıkip c ı e mevkide 10 ve burQalan mevkide 

, . ıo döotıoı rniktarlarındaki tarla 
o Şeref» demıyonıın . tarda birer sene müddetle icara 

u ma Yakııp. Hiç ol - terileoeQinden gerek tarlaları 
mazs:l ıa 'allı anacığının hatırı icara atmak te aerekse bahoeler 
. . b. fJ r k 1 de mevcut meJ9aları almak ia· 
ıçın 11 e acı ses en. ıeıenlerin 10 Temmuz 9.t2 tarı· 

Hatıralarmla dolu yayla- hine müeadif Cuma günü uat 
ya, Suyunu içtiğimiz p ın;ua, 14 de mahkeaıe kalemine mürt.· 
etı ah seyretmek için tırma!l caat etmeleri lüıumu ilAn olu· 
dığımız vamlı tepelere şimdi nur. 
sensiz mi 9ıkacağım. 

Mümeesil 
Mahkemeler bae katıbi 

Abdurrthmao Na:ıımoQlo 
(671) 

Bak gözya~larım fopraQı· 
na ıslattı. Hal~ susııyorsıın. 

Sen sustukça göz;lerimiz ııemlil • 
olarak her ıebessüm _dudakla-/ Zayi ekmek karneaı 
rımızda donacak, daıma sorıu Mereınden aldıQım a4ır ieoi 
geimıyen iç çeki§ daima «Ah» ekmek karoemı zari ~l~im . 
edeceğiz Yaımp. Yenısini ıtlacaaımdao eskısınln 

Şeref Gökçe! hükmü olmadıQı ilan oluo~r. 
Mahmudire maballeıınde 

Ôtretmenlerin oe 
muavinlerin ala .. 
cakları veriliyor. 

Hasan oQlu Abmvt Öner 
(686) 

Zayi ekmek karneleri 
Merein beledireeindeD almıı 

. . olductum Marıe ve Haıirao ar 
-Bırınclden ar tan- larıoa ait 2538,, 25395, 25386, 

Ôfretmenlerin 1 Haziran 25387, 26388. 26389, 25390, 25:J91 
942 ye kadar tahakkuk etmif ve 18817 sarılı sekiz aded kar• 

· k · · Y nile• alacakları huıusl idarece 3 yılda nemı aıaen zarı eUım. e . 
-d kt' p · d ba dan rini alaoa4ımdan e"elkılerıo o eneee ır. ro1e e n . . 

hllkmü kalmadıQıoı ılALı ederım 
ba,ka fazla ba,arı gösteren öğ-

retmeoler için mükafatlandırma 
tekilleri de nrdar. 

Naklolanao ötretmenler için 

Mereinin Kiremithane ma· 
halleeinde 160 eokak 20 No 
evde otur&n Abdülkadir oQ· 

(687) Kuım Ôzcömert 
gittikleri yerde denk kadroma- _______ ı ___ _ 

aıı bulunmaua maaı farkını y l M · ı) • k tl · _ . . a oıF. ı ı n vve erı 
Vekalet odeyeeektır. ilk defa 

ı 1 b
• t miıe lı(Ü ~Nıdi~imiz gibi daima 

ötretmen o an arın teç tza ve İ 

h hı M ·f v k ~ l t ' MlLl, SlGORTALABIMI 
arcıra arı aan e a e ınce 

verilecektir. ZA GtlV.EKJi~LlM. 
Projeye ıröre , Öjretmeoler 

için bir sağlık ve içtimai yardım 
cemiyeti ve yapma kooperatifi 
de kurulacaktır. Tekaüt olanlar, 
tekaüdiye aidatını bu .andıktan 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

(420) 

i 1 1 
Mersin icra mamurluğun~an 

n 
942 

No.889 

1 1 i n 
Mersın l ııh i sa rl ar •• mu 

lüğiinden: Alacaklı: Bahçe mahallesinden İsmail oglu Hamit Harp 
Borçla: Mtir&ioin bahçe mahaJlesindeo Antakyıılı Yu-

ıof oglo Mahmut Yavuz. Çay ve kain e fiatl arımu arttırılması hakk ırı-
Tapn kaydı, ta.rih ve oumaraıu: Nisan 94.0-7 No. da ki l 8·-3- 943 gii n ve 2- l 7 5 ftf) ayılı kararnanH' 
OiMi dönüm ve ziraı: 9190 metreden ibaret tarl11nın hükiimleriııe göre Ziı·a a t banka t arına, Malsau 

t/16 hissesi. dıklarrna ve gümrüklere yatı rılması lalın gelen 

Mevkii, hododo ve evsafı: Bahçe mahallesinde kayıtlı zam paralarırıdau lıeııiiz ödeumemiş ohualar 1 
0109 Silifke şoeaeı üzerinde Şa. Salih Muini oglu A.bdöl- Haziran 94 ~ de '·' iiı·firlii g'e !!İren 4223 sa'. ılı c.a.' 
kadir tarlası Şi . AbdüJk"rim tarlası Ga. Tevfik Lazkani ._, 
tarlası Oe Silifke caddeıi. ve kahve kmuııınnuu ınu vak kat 4 üncü maddesi 

Vaziyeti bazıraıu: HaJen i'bn tarlada 3 ya,ında porta ınucibiııce 1-6-94 ~ dNı it iba reu 15 gün zaı fında 
kal, kayei, Yenidünya, E•ki limon aga9ları mevcu olnp idaremize ödenmesi lazımdır. Hu m iiddet iciııde 

• 
beher dönümü üçyüz Jira kıymetindedir. ödenıniyeu paralar yiizde o n zam ile 'e tah ili 

Yukarıda göetsrilen gaJri menkul açık artırma ve pe eınval kanununa göre tahsil e dileee k t ir. f Herin 
eio para ile muhammen kıymeti olan ÜQ bin liranın yüıde 75ini l 
buldu~u surette 29·6-942 cuınartui aaoü saat 9 dan 11 e kadar de n~a mevcut olanlar bu malları n satua alına 
Mersıo icra dairesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktır . rak. bedellerinden borclarına ıuaJısubuuu j ti~ e-
Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezkOr ga7rı menkulün mu · b'l' I 0 ,·b· . • .. . . · 
hammeo ki1metioin yUıde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok 1 ır er. uU gı ılerııı ıuezkı) r nıuddet IÇlllde yazı 
artıranın teahhüdü baki kalmak nzere artırma 10 gün daha temdit ile idaremize müracaat e tmeleri H\zmıdı r. Bu 
edilecek yani 9 7-{}42 t<1rihinde eaat 9 dan 11 de en Qok artırana .. , l· . .. k l k 1 k ı · 
ihale olunacaktır. Artırma earloameei 10-6 942 tarihinden itibaren muraCttat aı Sil aya , OllU 31'3 a ınaca la ımattı 
iCra dairesinde açık olup herkes tarafından görillebitir göre Jllallal'J Slr3Sİle teSIİfll alınacaktJ J'. ~allU J' Jll t 

lp.otek sahibi alaca_klılar.ıa diğer alakadar!arın gay~i ~enkul ılzerin idareınize satmak istiveıılerin k e ndi lerine miira -
dekı haklarını hususıle farz ve masrafı daır olan ıddıalarını evrakı • 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri IAzım Caatlarııu gösteı•ir ta dikli 
dır. Aksi halde hakları Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin ilAn olunur

0 

paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar ---ğayri menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 

b ir e r vesika 'eri leceği 

[684] 

pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubunu ı' 1 " 
9erecekıerdir. Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen 8 0 
olan zamanda icra dairesinde bulunmadığı bulunup ta artırma Mers·ın Beledı'ye Reı·sıı·u-·ınJe 
meclisini terk etticti takdirde yüksek teklif vaki olursa u n; 
almaktan vaz geçmiş •d olunacakdır Kendisine ihale olunan 50 lira aylık ücretl i Relediye Dellallı ğı açı ktır. 
kimse be,1eli ıhaleyi vermezse ihale feshedilecek ve aradaki farklar Dellallık ya.pllbilecek olanla rın evrakı mu bitelerı 
dan ve zararlardan mesul ıutuıacttkdır. 16 6 n..ı2 S ı ) d' ı ·ı Alıcıların icrara m'1racaatları ilAo olunur. (680) ~ a ı günü He e ıye encümenine müracaat arı ı ~n 
---------------------olunur. (685) 

i ı 

lçel Def terdarh~m~an: 
a n i ı a n 

içel orman çevirge müdürlüğünden : 
Mersin Kırtasiye deposu memurluğunda Mnlı. v ,ıı 1 t fi atı 

münhal ol:ın60 lira ücretli kAtipliğe asgari orta M3 D3 Oinsi Lim K. 

mektep nıezunu ve memuriyet kanunundaki ev-
15

: _ ~~~I vilayelin~~m ;~itke kaza ~ :~lıılirıd 
s~f ve şeraiti haiz olan ve daktiloyu bilnıek şar- Kuranı~ah dev'et urnıau111dan ı 54 met e nıikaı 
tıle t ı· ı 1 8 ·ı · ·· d"f "I a. ıp o an arın ı -6-942 tarı Hne musa ı kerestPlik canı ag'acı ~ı ışa cıkarı l mııı-llr. 
Perşen b .. ·· 1 O d •• b k · · t 1 • • ., . ı e gu11u saat . a nıusa a a ın1tı ıan arı 2- Cam eşcarıınn B eher metre nı ik3Jl ,,3~ 1 · 
ıcra ed'I k .. D f d l ·· • • ~ .. : .1 me uzere e ter arığa nıuracaat et- nıanıulüuüıı nıuha nuuen b ed eli 490 kuruştur. 
nıelerı ıl~n olunur, (67 4) · 3 Şartname ve ru u ka velPna rn e projeleriı 

Zayi ekmek karneleri 
___ görmek i. ti~ rnl~rin ~1ersin çe\ irge ıuüdürlüğiin · 

Zayi mühtJr Silifke orman lıölge şefl iğ i n •~ ve Ankar~ da orm" 
umum miidürlüğüne miiracaat etm~ leı i 

Abdurrahman Kara Kelle adlı 
Aile efredıına ait 7 adet ha zati miıhrftmü zari ettim. Yeni· 4- Satış 1 ~-6-94.2 gunu saa t 15 cie Mer i 

ziran 942 ektnAk karnelerimi BİDİ JBptırmıe OldUQUDl cihetle Orman çevirge nıiidürliiğüude yapılacaktır. 
zari eıtiaı, Yenıleeioi alacaQım
dao eskilerin h'11ı:mo roktur. 

Tareoı Dabatbane mahal 

kimsere bo mühOrle de borcum 5- Satış umumi olup açık artırıua u sulile ya 
olmadıQıoı ilAn ederim. I k 

Tanuı Hamam turba K. pı aca lır' 
den MalOleroi aakerire· 6- ~luvakkat temina tı 57 liradır . 

den Abdurrahman 
alacaklardır. 

---------- -----------, (681) 

leııinden Berber 
Mehıned Taeasıı (682) Karakelle 7 - Talipleriıı şartnaınede yazılı vesaik i getir 

nıeleri ltızımdır. (628) 3-7 10 14 
Lafonfenden: 

---Hikayeler 
Toplayanı BESiM AKBAŞ 

~----·--~~~·~-------------·--~~~~~~-------~~~~ 

1 1 Çiftehan kaphca arı 
açıldı 

n 
K~~~~-~~~bi~0.~~~ Tarsus Mal .müdürlüğünden 
dalına koumuıtu. Gaaaaındaki M'k Yeni müstecirleri tai•afından yeı).~ eni bir 

• HUDUDU Mevkii ' 1ları Oinai Köyü -
koca perniri rirord ı . Tilki ----- şekilde umuma açılan Çiftehan kaplica• 
ıelip ıörle dedi: Doguırn: yol Köy içi l Dekar Hane maa hefkere Dadah 

- Bonjur, karat hazretleri! Batıııı: Yol ları, her tiirlü fedakarlıklarla bütüıı halkı-
Biricik •e eo aüzeı kue. bileen Kuzeyi: Omer '.remel mızın islirahaLiui lenıin edebilecek bir şekel 
ıu güzel ipek t6rlerioiı, ıüzel lıaue ve bavlnsn k.onulnıuştur. 1 
öUhünOıle kueların iQlnde en Güneyi: Yol 
aılseliıioiz. • Bu eörlediklerimi Kaplıca.da gelecek misafirlerin ihtiyacını temin için 
raıao eanmarın. bu eö~ıeri iei- lludut, nıikdar V(~ air evsafı yukarıda yazılı bir k.ıtada ev ve hefk.ere btuı. Fırın, Lokanta, kasap dQkkanı ve bir de gazino 
&ince ıiıi rer rüzünde kral ra- 1 
parlardı cGüsel HllİOİ göstermek dan 40seue evvel çalılık, taşlık ve boş bir halde ikerı Tarsusun Dadalı kö açı mıştır. 
ıoio h,ereoana_ ~üeednü küardgol:i a~zı yiindeu Ali cavuş og'. OsnıauŞen emek ve para sarfı suretile meydana ge- Temizliğe dikkat ve itina e dilmekted ir. 
oı ıQ ı, perı.ıırıoı e r . • Kaplıcaıuu şifa kabiliyeti herke ce 11ıalum 

Tılk\ hemen ptırnirl kaptı tirdi.lri ve İPerisine bir hane imar ederek kırk senedenberi nizasız 
ô " " olduğuııdau bu hu. u~ta birşey diyeıni ) t•ceğiz 

~~n:~~: ~1!1~ea:~~:ar :~::~~e~ı~ ~e fa.,1lasız taht~ ~asaaruf ve işgalin~e olduğundan hahsile ihya ve imar yo. 
nin oeplerınden raıarlar. Bilmı· lıle uauıı11a lescılıue talep etmekl~dır. Saym ~alkımızm yurdumuzun bu kıymetli feyzin-
:~r~o:~~ef~~i~ie~IB 'vi:re:i8! .• 

1
a· 5-7. ~42 larihine tesadüf eden Pazar günü keşif ve tPhkikatı içiu den ve ~aphcanm şifa ~assasmdan istifade etmeleri 

Karrııa bunları eaılı:ıo eaı· mahalliııe memur günderileceğinden bu ev ve hef.kere için bir hak id 1 
tın durunca, düeüncere daıı. ia edenler Vff\'a hilafına nıalfııuatı olanların keşif günü keşif ıııenıuruııa tavsiyeye ~ayandır. 

Yemin attı bir daha aldRn :u ı• J y 
racaaına. ~"'akat ne razık ki geç veya o güue kadar Tarsus Mal nıüdürlüğüne nıüracaatları ilAn olunur.(660> <497> 5-ıo 
kılmıı&ı. Yeni Mer tıin 


