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G'ttNDELl:K. SİY AS! HABER FİK.IR. GA.ZETESI 

Berlin, 10 (a.a.)- D.N.B. ajan11 
Alman eavaş 09aklarıoın doğu ln
gilterede ehemmiyetli bir limanı 

bombardıman Pttiklerini ve iyi ne
ticeler aldıklarını bildiriyor. 

l•!l.ıbl n tıınam 1{9fr1yaı 
IHcUlrl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 -------

Perşembe 
11 

Hu ıran 
1942 

Yılı 1 Sa~ı 
14 42~c3 

El koyma işleri An karada 
Suikast 
davasına 

Dünde devam edildi 

Mersin, Tarsusta 
16000 hektarhk arazi 

SPOR 
Müstahsil ve müstehlikin altı 

ayhk ihtiyacı derhal 
Difer altı aylık ihtiyacı da Anadolu 

mahaulü çıkınca uerilecek 

suya kavuşuyor 
Yaptırılan 

Kikler 
Bed b' . 

A k 10 (y
e. . M . Adana _ Yurtta büyük i• yetle durulmaktadır. Bu kapak en ter ıyeın umum 

n ara .,nı ersın) .... . · t • · · müdürı - 10- böl 
Bugün Ankara ağır ceza malı ler baıaran Cumhuriyet hükii- tarın ımah .ve mon aJı ıtı de . ufiunce g~en sene -
k . b ba htld" · d metinin bllhHIA tberinde dura· aüratle ekııltmeye konacaktır. gemız. kayıkhane.~ıode yapllrı-

VilAyetimi~in ova köyle- Anadoln mahsulü elde edilin emesmde om d' l · ısesK a- rak kuvntli bir ar.imle yürüttü- Ba kapaklar yerine takıldıktan lan kiklerden bu sene de on 
rinde basad haalamıı;ı oldu- ceye kadar b"r" alınacaktır. vasına devam e 

1 mış ve or ih- -hı 1 1 de biri•i d o a artık ovada ıalu ziraat •ki adet daha pt 1 
,. " " Y nilof ile Pa·.-lofun müdafaası 5 u en mu m şer ny e ~ nr b 1 ş olacak mflatah- k ·. . ya ırı mHına 

gnndao Soba•• ve kontrol Bölgemizde Orta Anadolu dinlenmiştir. ~u meHleal olmuttur. urtta t~ e~ri a: ·~~ iıtibıalier1 emai- ~rar varılmış l"e gerekli tah-
memnrları yer yer 9alıtm•ğ• mahsnJö tohumluk olarak Kornilof müdafaasını ıtleri :"fazla.•~" ye_ •az ıu,. o - •llıa, çi tçının k onları refah aısat bölgemiz ba~kanlı~ı em· 

Türk l k - k~ek M l naak uzere ıkı mubim mevzu yet altına abnara rine gönd .1 . . 
Of\,ıamışlardır . knllamlamadığındıuı tobnm- çe o ara .v~ı : _ ese anetmektedlr. Bu iki ıafhanın· ve .enete kavutturmak gayesi erı mı~br 

Köylerd" möetabeil Ye luk ödiinn olarak alınmıya- ok~muş ve kendısını mudaf.a~ da lktiaadi zirai ve tıbbi varlıj1 tahakkuk etmit bulanacaktır. . u~~m mötiürlükçe Ak-
möstehlike altı aylık yemek- Y ettıkten sonra TOrk adaletmı mızı kemiren tayısız zararlarıaı Taraaı, Silifke ve Anamur deoız. tıp~ olarak kabul edilen 
Jik ve yemlik ihtiyacı b.:ra- cak ve tam olarak müstabei· temsil eden hakimlerin kendi- gördük. tetkikata dolay11lle 'ebrlm~zde~ bu kıklerm altııı altı tek alt!lı 
kılacak, altı aylığı da Orta le terkedilecektir. lerine ceza verıniyeceklerini ltte laflk6metimiıla •a itleri ayrılan •a işleri •a• ma:~~ dört tek olaııak inşa edilecek 

bildirmiştir. tetkllitı bu engelleri ortadan Bay Salihattin Büıeden v: 
1

• ve Akdeniz bölgesine tevzi 

italya olmasaydı 

Japonların, 
Almanların 

durumu 
Baılıa olurdu! 

Libya da 

iki taraf 
hazırhk 
yapıyor 

Pa vlofun müdafaası da kaldırmak içia ydlardanberl ge· malumata göre, Seyhan airlap ediJecektir. 
t f d d b b · çok teı 1 er 

mahkeme kMibi tarafından nit bir prorumın tatbikiyle mef e _ra ~n • .a a ~ y- eılr o.a Kiklerin inş"SI bir müte 
okunmuştur. Bunun müdafaa ruldür. Bu büyük prorramıa ilk vu~a e lfeb~ilece , d urbugilnler ıahhide ihale edıJmi't' B .
sı Korniloftın müdafaasına ya- mahıuıü TaHa• regüllUSrl ve " ana arı ıntaatıC a b nehri de ihtisası l b' • ~ır. u ıı 
k d kanalları ikinci btlylk eaeri de de lb•le edilecek, •Y an ktır . O an ır ıen heyeti 
m ır. . ıetlerl lnfHana baılanaca • mpata oenret ede k . 

Mahkeme ~k kalabalık Seyhan baraıı olmattur. Yürerir ovası kanalları için ev ce lir. 
di!ıleyicilerle doludur. Ve geç Seyhan nrülitör•nln intaa· vele• de yazdıtımız ıibl bet ~da nada açılacak 
vakte k d d t . . ta tamamlanmış ve ba muazzam milyoa. lira barcanauktır. 1 yuzme hakem kur 

a ar evam e mııtır · tellti su lfleri Umum Müdlrü· Su işlerimizin e1&1lı me~ba e . . SU 
Lnndra, 10 (a.a.)-Analist müz Bay Salibattin Buıenin re- tlai, az ıu itini zirai ve iktııa~l - ~e~en_ Terbıyesı Umum 

a8keri muharririne göre Al- Tarsus Kaymakamı ltlitinde, au işleri müClürü Hik- varhtım121n icaplarına göre du· Mudur~uQ'ımce )5 Haziran 942 
Roma, 10 (•."·)- İtalya- maolar, bütün gayretlerini met Turat ve t•ntiye .. n Celi- zenlemekten başka, fazla ıu Pazartesi gür.Ü açılacak yüz-

nın kıtı.far harbinin ö9üncö GaamaJaya kadar n•anan tn- 8. Nihad Danı,man lin iftirak ettiği heyet Hobtlf me1~~ald~ dAlalldtm~~Ooo de· me hakem kursuna öğretme:ı 
yılına girmeai müna&ebetile giliz, Hür l'ranıuz ve Hint Uazı· Leaı·ne bofladı şirketinden devralmıtbr. Mavak· ımb.• ana a , rmek mua~ini olarak Mersin ld 
b

··tu lt 1 t l ri bu k t l Tı kat kabul makavele.i de tantlye karlık ır •ahaya ıa ve. Y d l'k - nıan 
n n a yan ga11e e e ı a arının cephesinde Biri- de imza edilmiftlr. 1 kabiliyetini haiz olan teıısahn ur u genç ı kulübu azAsın-

gün bn meY•oa dair yasılar teyn noktasını ele ge9irmeğe . . esatlı temelleri yapılmıt buluna: dan Muzaffer Ôksüzerin ta i 
vıumaktadırlar. aarfediyorlar. Şlmdı Seybaa baraıının Ça· 11or. Bu ıayede, kıymetli zira• edildigi Umum Müdü ı- y D 
. G l A l ... onla kuron topraklanna faydalı ola· •absullerl•izi yetı·,ttren A4ana böl emı·z ha kanlı r _nkt. e.o 

aaete er, ng oıaa" · Bugünlerde borada nisbi g ş 1' b ld bilmeei için bir tek ek•ik kalmıt ovaaının verimi baailne naıaraD . . 15JOa 1 ırıl-
rın heaabına aykırı olarak bir eük6n •ardır. Sıvaatan tır· • T mııtır. d''-'ö • y v • kat kat artmıı olacaktır. ar- . 
ltalyanın her cephede 6 & • iıOora her iki tıuaf yaralarını Kapaklar, aasla Mersin arasında da 16,• Mumaıleyh aym vD d6r-
tögöoö ve möttefiklHrin ya- sarıp yeni mücadeleye hazır- Büyük demir kapaklann t,. hektarlık bir toprak tolanacak· dünde vazifesi batında b l _ 
nırıda ko11iarını paylaştığını laoıyor. mini .e .. leıi üzerinde ehemmi- tır. nacaktır. u u 
yazıyorlar. Gameteleriıı tefsir- ZAf~ Jöteıı Almanlar be- F Kut"Sa bölgemizden seçi-
lerinden çık.uı m&~a bn~ar. det1t~riqrleo bi

9 
bir şey feda Macar Ba,vekili ,ransa tecek bir gençte talebe olarak 

İtalya, Akdenız, Şaman etmiyorlar. Fakat müdafile- diyor ki: M·ıhvere gidecektir. 
Afrikada oyoadıgı rolle Bö- rin iaşe1i bitecek Ye Hör H b ---:--:---------
yok Britanyaoın en büyük Franaıalarla Hintlilerin feda- B. Nib.td Damtmao ar e devam " Mug~lada yer sarsmtııı 
t mttdafaasıoı Ak- kA ı . . s·ı·f d v. yarar İf yannıa ı aarru• ve ar ıklarım tukeoee>•'-'' •anne- ı ı ke kaymakamlıtından e eCeQIZ ,,. ·- M 
dtmiade topl•maıa muvaffak diyorlal'. Almanlar 'imdi ltal Tarau• kaymakamlığına naklen Vatlngton 10 (a.a)- Dünkü u~la 9 

(AA) - Bugün 
olmuştnr . yanları deateklemege ogr8'ı· t~yin edildiğini evvelce bildirdi batın kougruinde Vlti btıyük 11,10 geçe şiddetlı bir yer 

Gayda diyor ki: c Eler 
1 

tımiz B. Nihad Danışman Tar· Badapeşte, 10 (a.a.)-Füh elçl•i Amiral Libi raseteeilere sarsıntısı ôlmuştnr. H!sar yok 

It l b 
.. kti döltü,mek ya yor ar. •

1
uaa gelerek din vazifetine baş- rerin nmnmi kararg&hından demittir ki: tur. 

a ya ugun " aınıftır, 
ziyetinds olma&Qydı nmnmi Q d d Sabahleyio kaza memurla- dönen Macar Başvel..ili Kalay - Franıızların çotu Amerl· 
vaziyet de degişebilir ve Al- esa a yer riyle tanışan B. Nihad Danı•man gazetecilere: İlk hüytik der ka taraftarıdır ve mihverin mdalt Bir tren kazaaı 

bi k ,. liip olacağlna tamamen kani r. 
manya ile Japonyanın vazi- it 1 r • •i tendlf eHrl olarak dimiz harbe dev1&mdır, demiş Adana - Çakmak - uı ... 
yeti ba,ka olnrdD. a 1 mezar arı J'O•moz bir halde çıkan ve bal• bundan KODU ziraat ve e•D&fİ ~;. ... ·~.=:~:~:.::::•::.::;;:: kı,la araaıoda pazar gtinü b .. ı·r 

kın derin ve haklı ıikiyetlerine k k 

Alman gaze
teleri _ Od sebebiyet veren ekmek iti üze· istihsalini Azamiye 9ıkarma reşal ba yüzden birçok yapma tren de-.rilmiş, bir •i»oıendü-• 

Bukre• 10 (a.a) - esada ı d . . . . . t _ ı'ıtedit• ı d orluklau ut- s-er mem · 

't Y
eralt ... 

1 
Jd b lunmuftur r ~ .c meşgul olmuşlar belcdıye ıcabettıgını, memlekette e 1 şey er e • . . ı.•. • uru ôlmüş, diğer bi-

ne Yazıyor ı mezar ı arı u re111 B C lil R ti ·ı d rayor. Hlndi,.ini meıeleaı haraç 
c:;.o; S "k . i 1 • e amazan o a ı e reddüdo gevaemeye mösaa e T k d r1141 yaralanmı,tır •. Bn kaza 

B ( ) 
ltal uı ast ve tedbıfçilul• r z en- bu it üzerinde incelemelerde ba· . . ~ . .. . . Peten hükumeti mütare e en 

drlin, 10 a.a. - - diğl bu yer Romanya maka•atı ılanınu,ı d M .
1 

h • edılemıveceğırıı eoylemı• ve. beri mu"ıbet •ekilcle madd.eten hakkında tahkikata baAlao. 

h 
.. · olan 10 d ar ır. umaı ey e yenı · d v b ,. 

yani . rın arbe gır1 ıtı tanfından arattıralmekta i i. vazifelerinde bafaralar dileriz. Parlamento 9a1ı,maların a mihver devletlerin• yarar ırtey muştır. 
Hazi rao bugün hötün gasete- Yeraltı mezarbklan dehlizler 1 bile bn preoıibe göre tatil yapmamıftır. 
ler 11-.i11t İtalya hakkında i~nde tam .ıauile mezar tek- Sivastopolda çok kı11a olacaktır. demiştir. l Ucuz pulluk 
hararetli makaleler n~ret- linde ve tat opklarında olup . Propagandacı ar D 

bti lllrçok kollar ... dola•baçlı yol. kat'"ı Alman 1 d etlet Ziraat ifletmeıerl 
mekteclirler . Föhrerin ~n.. - larla aalerilere ıidlyordu. Kapı Avustra ya a grJrdffd k~rumu umum mOdürltllüodEn 
yük dottn olan Do9eyı o ven la11 da duvarlarla örülmüttlr. hu•• C Um U u J' IO A A - Alman ~~r~limiıe aöndtırilen 27 pul· 
gazeteler, kaderlerini möoa- Tedbiniler kaaal, meıar •e F aaJiyet ver ın . G .. bel d- 1 ıtrH& m0d6rl6t6tteı tHlim 
delede birleştirmi• olan bo aiıli çıkıt noktalarından kaçar• propapndı naz1rı o 

8 
un 

1 

IDtlttthr. Bu pulluklar e\mdi 
ken k B da m Gı&~ ı L I Bohemya ve Mora•fA propa· para ile ~tfto.ire eaııluı:nır,. 

iki tel'in zafere inandıklarını ya alanmıtbr. ara a- U5u8 nuA-tJae 1ran ı Melburn 10 (a a) - Salamo d Cıh 1 ldneler, eeryaa veriel elektrik e 5 andı şefi ild nzun uza ıya oı erımiı ebteo fıa&!a 
bildirmektedirler. makineleri, verici radyolar bu. muharebeler oluvor kartı koyma bataryalarının faa- g O tOr tıullukları Zıraat mOdOı IBQln• '.ıt: görOŞID f · deo tedarik edebileceklerdir • 

• •-•ottur. Stpkbolm IO (a a )-Ber- Uyetine ratmen açaklarımız tld- ____ _ 

Hayarihin cenaseaı • · ı· linden bildiriidiğine ·,;öre ~1- detll akın !apm .. ve 13 dütman 

lngl iz 
avcıtı tabrıp veya hHara utrat-

JıalJırılJı manlar Sivaat@pola k•r•• ka- mııtar. Temuda Armerada düt• 

A .k ti höcoma ge9mitludir. ••• teaiılerlne taarraı edea u• No. 46 
Berlio, ıo (a.a.)- Bayd- merı an Rus mevmilerinin yakın· çaklarıınıa yan.,,ınlar çıkarmıfbr• Fiat MuraLab l. • 

d 
• R e ROntı•ıvona Rıivaae· 

ribio cename merAıimin e larında kanlı muharebeler ol- ._,. J 

lliUer, Göring, Himler Ye iaşe ve istihsal birliği mıktlldır. Muharebeler çok Berlin- Stokholrn tintl~n: 
Qek biikAmeti namına Jlacba resmen kuruldu 'dd tı · t ' d ' 

1 
- VH&yetim d h·ı· . fi e ı ve 9e ıo ır. Alman maLaberafl . a ı ıode hakiki v"t hükmi ••hı•lar 

da ba•ır bolnnmu,tur. bava ku.-vetleri hareketleri n ehnde bulunup ta beyana t&M tntnlan ye hu göne kadar 

Himler aös alarak; N uyo. Londra 10 (a.a) - MI.ter desteklemektedir durdu aatı~ı menedilmiş olan nam ak yağlarından ve bn beyan· 
llal Soeyali•min yeni bir kur Çörçll k•dl adma n R~aY~t Moskova, 10 

9

(a a.)- SoY· Stokholm, tO (a.a.)-Ber- melerde gösterilen mıkdarrn nı&fıoıo iJAn tarihinden iti-
ban daha -.erdilini .aylemi' adına verdltl bir demeçte. Bn· yet tebligine ek tebliğ: lin ile Stokbolm ar .. ındaki haren serbe8t9e satılabileceti. 
•e tabnta eo bftyök oi,anı :::~~!1.: ~~!~ .. :~=k:. 4;:.; Sivaetopol önünde 'iddet- muhabere ~ati.ar~ yeni~eo ~a- 2 - Arta kalacak nısfıoın herhangi bir zamanda 
takmı,tır. Doktor Po8ttan _ .._t Ji mobarebeler olmaktadır. •arteai keaılmı,tır. M.utahıt- vaki olacllk talebe amade balondorolacağl . 
lonra en büyük ni,aoı alan 11anaı mutt•reik bir 1•\ t• lçad· KoYvetlerimiz dö,manın lere göre bogönkö oiMbi dur- 3 - Beyannameleriade pirina yaıı beyan etmi• olan-
iltt . ..... H .,....... " ... Ta& ye ıa e . r b k ti ı l ncı ~H aydrila olma,- .... terek bir late ofUiae batla· bir piyade alayıııı dagıtmıt gonlok önem ı ~r~ e er e arın hu yağları ıerheat9e Htabilecekleri ilAn olonnr. 
t•r. daldarıaa bUdirmlfUr. ve kıameu imha etmiştir. her dakika boanlabıhr. (702) 

--

. 
1 ı a n 



7 - Haziran - ı 942 
~:;:::::~~ -~----11 • fi 

s 
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Vilayet .makamından: 
Tark paraaı kıymetini koruma hakkında 
ki 12 numaralı kararnamenin 9 unr.u 

maddesine bir fıkra ilavesine 
dair karar. İ 

Madde 1 - İdhalatcılaıa ithal edecekleri m~l bedelle-ı 
rinin hariçte peşinen öd nmesıni tt.min için Tılrkıye Cum-1 
huri yet Merke1. Banka~ıı delAletıle açılan a ~ reditiflere dola-! 
vısile mezkOr bankaca irlhalAtcılardan akreditife mütealliki 
~alların muayyen bir müddet ::.arfında memlekete idhal 
eJileceğine dair birer taaht.ütrıame alınır. Bu taahhiitname 
lere riayetsizlık kararname hükümleriue avkın hareket sa 
yılar ve taahhütnameyi imzahysnlar hakkında kauurıl ta
kibatta bulunmak iizre bu taahhütnsmtler Türkiye Cum
huriyet Merkez bankas (JCt kambiyo murakabe mercilerine 
tevdi olunur. • 

Madde 2 - Bu arar ne ri tarih'ndı>n muteberdir. 
Madde 3 - Bu kerarırı i~rasına Maliye Ve~ili me-

murdur. (683) 1-3 

i 1 a n 
No. 44 

f iıt Muraka~e Komisyonu Riyasetin~en : 
Pamuk yağı fiatlarııun . 

ı - Fabrikada toptan kapsız fıatı 7 5 
2 . Toptancı ıuağazalar<la kapla 89, 7 7 
3 Perakende olarak satış frnlmnı 92 kuruş 

olarak tesbit edildiği ilan olunur. ... 
Not: Mersindeu kazalara götürülen yaglara 

toptancı fiatıııa hakiki rıakil masraflarınıu ilave. 
sile satış fiatı bulunur. (703) 

i 1 a n 
Mersin Bele~iye Reisligin~en: 

Hal birıası catısınııı ah ap kısmının ı 00 nıetre 
murabbahk s;hasmın tamiri ! l( 1fl lira keşif be · 
delle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu eksiltruey~ gi rıııek istiyenleı·in 2 6 · 6-94 2 
cuma günü aat 15 de Belediye dairesinde to~ 
lanacak enciimene müracaat evlemeleri ve keşıf • 
bedelinin yüzde Jetli buçuğu ıli~betinrle ınuvak · 
kal teminat ve ika ile ticaret odcısıııda kayıtlı bu
lunduklarına dair vesikPyı birlikte getirmeleri 

-1 1 a 1 1 a .. . n . İçel Emniye' ü~ürlüüür de~: T urkıye Cumhunyet Or_L.a o~~ı ı~lısiliııi lıiıireıılPı·deıı Aııkara pol~s 

k 
kolleJı bırıncı sırııfıırn talebe ka) t ve kabul edı 

Mer ez Bankasından: ıeceğiıu.ıeu i~teklilerin kayt ve kabul şartıarıııı 
"Al , d h l ki b anlamak üzere jçel Emuiyet ~ üdiirliiğüne uıüra. 

' 
b
manyl 0 0 ma aur a aca arı fJ· caat etnıeleri ilan olunur (6~3) 

anup u a ocaklarını Türkiyeye haoale ---
ettirmek istiyenlerin matluplarının mik-
darını, kimin nezdinde bulunduğunu, i 1 a n 
neden tevellüt ettigini, bir an evoel Tiir· Deniz Ge i kl · Erb s () ·ta 
kiye Cumhuriyet ft er kez Bankaaı U- Ü k ll l .. d ·· J 0 

... .. <1 , 
mum müdürlüğüne bildirmeleri ve muk- l u ur ugu ] 

. . ı • . , . 1 - 1-iu Vı! GOğl'Udan llo~ruya [)c\11:.U IHU ·a 
tazı formalıleıeıı ı~mal edılmek üzere sevk edılme~ ·iıı ~ Orta okul mezuulanı•tfaı ta 

bulundukları mııı~ lle en yakın ıehirde· lehe kayl edil~c '!~tir. 
ki Merkez Bankas: Şubelerine müraccı· 2 - "'ı~huıinıl ve civ:ıruu.1311 nıür:.\c~ at ecft't't•k

atları ilan olunur.,, (689) ler Deniz K. l.guıa ~lersiu 'e civarından ıııüra-
caat edecekler de ıersiudeki okul müdürllığliıw 

Talebe Velilerine 3 - lstıubul ve Mersin mıntık~ısı hariciı~de 
bulunanların bulundu ki arı AskerlıJ.. şu lwlerıııe 

Çocuk Eairgeme Kurumu bafkanlı- dilekçe ile bildireceklel' ve bu dilekçenin bir ııiis-
ğından: , . hasını da İstanbul Dz. K.lığma veya Mersindeki 
.. Ç~cuk ~ .. sırgenıe Kurumu, ilkokul talebeleri okula göııdereceklerdir. 
ıçın bır tatıl kurs~ açmağa karar vermiştir. 4 - Kayıtlar l 6-~42 tarihindeıı 30-9-94 2 

Kursun gayesı: çocuklarımızın bilgisini artır- tarihine kadar devanı edecektir. 
mak ve boş gezmekten kurtarmaktır. Arzu eden <665) 2. ı b 
talebe velilerinin; 

ı - 8.6. 1 942 tarihirıden itibaren ileri okulu 
baş öğretmenliğine saat 9 .12 arasında müracaat i 1 i n 
etmeleri. Toros L · · t d Ş · k 

2 - l)ero:ler~ her giiıı saat 9-12 ve ı 5-16 ya . 1 mı _e 1 ~ et 
kadar devam edılir. Cumartesi günleri öğleden ı'1ersrn Orman Jıletmeaı müdürlü-
sonra ders) oktur. ğünden: 

3-K ~ırsta okutulacak dersler şunlardır: Çoçak - Celıeııııemdere ornıanlarıııdaıı kül-
A) llayat Hilgisi - Türkçe liyetli. miktarda mayi katran, zift imal ettirilmek-
lh Tarih-Cografya- \'urtbilgisi tedir. Sayın nıüşlariJerimiz teklifleriııi, şerait ve 
C) Aritmetik - Geometri ınikdarını 'l'oros Limited Şirketine bildirsinler. 

i 1 i o 

il) Tabiat bilgisi Görüşmek istiyenleriıı her gün şirkele mü l'a-
.. -1 -Çocuklarıuın menfaatını düşünen veliler caatları. · L 645] .. 5-9- ı ı 
ı~ın kaçırılmıyacak bir fırsattır. Acele edilnıesi -~-
ı·ıca olunur. (663) 7-9-11 

Zayi ekmek karneleri i 1 i o lçel Defterdarlığından; 
Heroloden Rld ıa 1 m 5370, 5368' Merein den •ld 1 t• m 1838, 1837 Mersin Beledi y 8 Reisliğinden; . '.. ~at 1 lı k i ~-i d ü_ k ka ~ . . 

ilAn olunur. "706,, 11-16-20-25 

26209 5372 6371 uumarnlı el. No. lu aQır ıeci \'0 23645 No. lu l l · 6-94~ gününden itibaren şehrimizde mo- Gumruk alamnda kallı haznıeye aıt ıkı bap 
mek karnel'erımi zeri eltim. Ye- hafıf ieçi ek~Ak .k~rnelArimi za- törlÜ Ve lllOl.Öl'SllZ nakil V3Sltalarile Callh nakil dükk~IJlll tamamı IHtİlkiyeli 3-6 942 tarihinden 
niıini aıa~aaımdan esklleriuın 1 !!v:t1~~;r~ı~n~~e:~1~ aı~f~~~~;,~~ vasıtalarııııu { Hevgir At Kısrak ldic öküz itibaren ou beş giin nıiiddetle açık arlt n·maya 
hilkmlı ro ıur. ıliio ederıoı. ıda eşek d . ) ' ' b ı' ili k•t' 'cıkarılnıış \'e ihalesi 18-6-942 laı·ihine lesadııf 

Urar caddesinde men\- Mahmud\re mahallesindeD llHU ' , eve ''azınıma 3Ş 31luCa . ır. • .. ·· 
feturaC\ No. 36 Hüseyin 62 No. lu evde H I' mal ll ~ .. ·1 eden p~rşembe guııu ()efıcrdarlık makarnıı da 
Demirtas (704) (694) Hs,.ri re Qinor e .. 

1 
~a eye aı~ ııakı .. v~sıt~~~~rnu~ı aş.ağı~a \'apılacağındnu talip olanların yiizdt"\ 7 f> teminat 

Mersindtıu RldıQ'ım 13089, MersındeJJ aldı "ım 20489 yazılı ~tlll eı d~ Veter11ıer mudurluı:u daıresı bı ... k 'l .. a 1 ,.. ··ı.. 1 ' .. . ..... d k' ' a · çası e ınur Cctaliarı uzunıu ı an o nuur. 
ıao88 , 13092, 1ao91, rno9o, 13os1 20491, 204so, 20492, 20493, 20494 tışıgıu e 1 meydaıılıkta yazılacağından nakil va- . 
16144, 11009, 11008. 33494, 33097 uumer lı ekmek karnelerimi za- sılası sahiplerinin araba koşum hayvanlarını ara- (629) 3-7 l l-17 
uumaralı ekmek karnelerimi ta- ri euım. Yenilerıni ulaceQımdau 

eskilerin hıikmu roktur. balara koşulu olduğu halde ve araba ile birlikte 
ri eltim. Yenisini alacaQımden Mebmodire mohelleeinde A 

eakilerinin hükmü roktur. 70 No ıu nde Muslala götürerek yazdırmaları ilaıı olunur. İ L A 
Bahçe mahallesinde Ab· (690) Eyler l l-6 · 942 Perşeınbe: Kirenıithane mahallesi 
~::':: ••• :~:· sd'•;1~:ı0 3028rN~1 ~:·:km·~:·t~ •• ~::.:: 12-6-\142 Cunıa : Osmaniye ., Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 

Mersinden aldı&ıım 13314 zari eıtim. Yenılerini alacaQ'ım· ı 3-6-942 Cumaatesi Belediye horcundan dola.yı haczedilmiş olan 
' daıı eekılerının hOkmii roktur. .. ""l 

13315, 13316, 13317, 13318, 31406 Kiremithane mahallesinden og eye kadar: Hamidiye ve Nüzhe- bir adet vinc brtn·ma suretile satliacakt11·. 
numaralı etmelr karoelerimi za 32 N ı d tı·ye lllnl il l · • l' O. D ev e oturan "A la e erJ. ~hı hafllnlell bede J 3500 lira OldUVtJJld3Jl 31·· 
ri eltim. Yenilerini alacaQımdan Liman şirketinde f> a l . IJ n 
ealı:ileriuin hukmü ~oklar. (691) Sadık Hazım l fl-6-94 2 az r esı: Bahçe nıalıa esi, mak istiyenleriu yiiz<le 7 ,5 uishetiııde lenıiııut 

Bah::d~a~~i11 ~·j~dke:r.!~ No• Mersinden aldıQım 25003, 25007 16-6-942 Salı : ,, " vesikasile beraber, l 2-6-·942 tarihinde bt~Jediye 
(7o1) Edhemiye !!:!k 3ko;;~~ıe;i~~\a;i0::i:;~ 1,, l 7-6-94 2 Çerşaıuba: N usratiye ,, dairesinde toplanacak euciinıeue nıiiracaat eyle 

Meninden aldığım 13878 Yenisini alacaaımdan eskilerin 18-6 942 rerşenıbe: Camişerif " ·ı . meleri ilan olunur. (559) ~8-2-6-11 
' hl1kmÜ olmadıQı llAn olunur. ı 9 6 9 42 c a • M h d. 

1887, 18877 N 1 lı: k k · • unı • a mu ıye ve ı ısanıye ------------------~--
, o. u e me arne Bahçe mehıtlleainde 

leriml zayi eUim. Yanisini alaca- 11 No. etde Tareuı- mahalleleri Zayi ga~ karneleri Zayi mühür 
ıımdan ealı:ilerinb6kmB roktur. lu Ali lı:arısı 20· 6 942 Cumartesi öğleye kadar: Mesudiye Menin beledireeinden almıe Kullanmakıa oldoQu t ıbık 

Merelo BabQe mahallesinde (692) Zernep [6951 m I ·il . olduQum 211 No. Jo sokak, 3 mılhrilmQ karbetıim. Bu mühür 
183 iJOkak 15 No. et de öllı • a la esı No. hı et de karıth 2460 ve 6435 le kim sere borcum olnıadıQ'ı gı. 

Mehmed karısı Zarife Sayın Mersinlilere ı • numaralı petrol karo9lerile Sılif bl mokatele ve taahhüdüm de 
(698) Sakarra Zazi karne Z · k k dd ine k ti 180... h Bat kadın rollerini oyna· ayı atne e ca eı ar ı 1 • nume· rokıor. Yeni mü Or kullanac • 

Meninden ıldı"'ım 19165 yan bir arkadat•mmn ani ra· Mersinden eldıQ'ım 29882, Mersinden almı oldu~um ralı petrol karneler.! . evimizden A'ımdan eskisinin hükmü olmL· .,, . e • çalınmı,ıır. Yenılerını alaca'fı· dıQ-ı illln olunur. 
numaralı ekmek karnemi zarı hatsız.lığı dolay11Ue ilin edilen numaralı ekmek karnemi ıa:;ı 11911 No. ıo karnemi zari ettim d ııı: · ı . b.k - k 1 T y · k"' ü d 

il 
· ı 1 . . . . d . . . . . mız an avve ' erın u mu a • arsue enıoe Of n l u 

eUlm. Yenisini alacaQımdan es· temsi erimbın yapı amıyaca~ı euım. Yenısmı lllacıQım an ren11ım alacatımdan eskıılnın madıQını ilAn ederim. Ali kerıRı Halice ErkFn 
kiıinin hftkmG roktur. nı öıürle bildirir, hot görme- euelkiıiin hükmu kalmadıQıoı hükm6 ıoktur. BahQe mahallesinde (688) 

Mahoıudire mahallesinde niz.i rica ederim. ilAn ederim. Baboe mahalleainden 8 Abclullah oaıu 
169 sokak 13 No. lu evde Ertuğrul Sadi Tek Mahmudire mahallEıein• No. lu etde oturan Ah· Sülermarı OardangeQli 
ZDbra ôıoao ka,an (706i den Kllieli Ahmet (696). met Ydoe ıor (897) (699) Rl\sılmı.ıtır 


