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Uz l< arkt' 
alezyada Japon
lar ilerliyorlnr 

Edenin 
beyanatı 1 

Amerihn Beyannameleri 
lıgal altındaki 

Şar ~ Cephesinde 

Ruslar 
Diploma Tevzi; 

ir İngiliz gazetesi 
tar hndan iyi kar

şılandı 

Fransayn ün Deniz ~edikli okulunda 
Yine üc sehri A ı. 

f elemenk Hin is tam ada
lan da tehlikede 

İngiliz tayyareleri tarafın
dan 2 milyon~an fazla atıldı 

. .. 
manlardo.n gsri 

aldılar 

ezun olan 76 talebeye merasimle 
diplomaları verildi 

Londra 10 (a • 
Yorlqııı ır Post gar.e,eei E- Loııdra, ıo (A A.) - . D~rı saat 10.30 da Deniz kışır biı· tarzıia başarılacağım 

Vneineıon 10 (a.a.) - oett kJ O t k ı t 
Singapur, 10 (a.a'.) - denın beronaıı hakkıııda ı feı· B Sovyet re~mt tebliği: 1 1 

. r a 0 0 u sorJ sau coşaıak belirtilmiş, amir ve 
"1 l d b k reua bulunarak euııları raı:mak· ritsnro bua kuneıleri talebP.!erınden mez~n olanla- . _ . 
.na aya a en uyü çar- &adır' Am1ırikCt beeabıoQ ıkı mil1ondan 9 Son k~nund& kıtaları- rın dı"pl l . l d öğretmenlerıue teşekkur ettık-

1 S·1· B ne oma arı meı·asım e a· 
pı~ma ar ı ın ve ernan • Edenin avam kamarasındakı tezle be~aa~amerf iegal edilmie mız cephenin ikinci derecede ğıt lmıştır. ten sonn okuldan ayrıldtkla· 
hirlermin teşkil elliği mü~eı- beranatı ooık bır eıraeeuir· fraoea uıerıoe atmıelardır. Ba ehemmiyetli kesimlerinde düş- S b t l . rmdan dolıtyı teessürlerini iz-
leste cereyan etmektedir. Ja- Türkırenın müttefıkler zeferıo· be an ı b. A • • a a ı eyuı saal 9 30 d3 F neme er ır umı& meuııını · · k k h · · 
pon kuvvetleri demir yolu bo- den hıo bır korkusu olamaz. ıeekil etmektedir. Beraooame· manm mukavemetıoı mıra sübay gazinosunda toplanan ar atmıştır. 
yunca ki~le halinde hucum !:;:~~::~n ha~~,:~~e'~:k:~~rt:~ !erde Amerikanın zaferini ifade 0'411kanm batısında Mujala, davellıler nöbetçi subayı bay İkinci sınıf talebelerinden 
etmekt'3dı ler. Brılanya kuv- mıoat verılmıeıır. Bu temi net eden ve Runehin nutkunct 11 n Reşno ve Semas eehirlerini Zeki CemaJ taı afından karşıla bir genç heyecanla cümlelerle 
vetıeri ç~tin bir ı;;urette muka- Ankarada ıri bır eoreue kareı· bazı pıı,:Qelar vardır. Bu beren· dOomandan geri almışlardır. rıarak mektebin vesaitiyle mukabelede bulunduktan son-
vemet gö!'termektedirler. hıonacaQ'ıua euııbe edilemez. Ara- ne~elerin bir ~i.lron 380 biri Almanlar çok ağır kayıp- mektebe gotürulmü~ ve mek ra muntazam bir geçit reAmİ 

T k 10 ( ) ~ofra asırlarca oarlarıo ıbtırası Parıae ve 600 bıoı de Lıl kasa· l I 8 kA tep kaoısmda okul müdürü l b d 
o yo, a,a, - toın bir mlknatıe teekıl etmieti. beaı ciurıııa stılmıetır ara uğrah mıştır, son csOllD y b N f yapı m1ş ve un an sonrada 
••a(Jozyadan son a:.fen ha · d 9 ,, · t h· saym ar ay avres tara ın-m " .,c Eekı eüpheler modern poletıka Runeıtın kA&ibi Örli bu be- a 1 Aıman tayyaresı a . müzil..anm ahengine uyuluak 

berlere göre, Guvalalayer böl da bazen tekrsr raearor. J&nnameleriu franeııhırın ma· riu edilmi9ür Bızim kayıbı- dan ka, şılanmıı ve bır kıta beden terbiyesi crOsierileri ya-
ge. mde şiddetli muharebeler Edanın kati sözleri ne .. ·ı 1 :ı.k 1 . . m, b t d. Barenk tarafındttn da ihtiram sel~mı "' • r ını wu se tecegını vr, ız eş ayyare ır. · dl · · pıl şt 
Olmaktadır Burada tn aı'lı'zler T·'='-k hükOmet adları auer:ıda b . . . .. ı· ıfa e 1 mıştır. IDl ır. 

' • r.ı uı b" ü . ondan sonra da he~anrıame:e- denızınde bır duşman nak ıye 
mukavemete çalışıyorlar. Fa- öıedenberı metcut ut a ~ndı- rin m'h . . ı Mera!\imde ba,ta valimiz Bu suretle çok gOzel bir 

eelerı orıadan kaldıraoakhr. ' verın ıegalı alınrta bulu·! gemisi batırılmıştır lki giirı- . ' ._ · · · 
kat 1ngilizlerin arkaJan irtl· nan r rlere ınman zaman atıla· . . . . . bay Sahrp Örge oJdıığu halde Şt.kılde nıhııyete eren merasım 
hatları kesilmiş•ir Japonların Bfest ve Şerburu yine caQını SÖflt:'mietir. 1 d.e 30 kılometre ılerı gıdılmış- belediye rejsi vekıli bay Şe- den sonra davetlilf~r hazırlanan 
lng lizleri arkalarmdan vur A man-Macar tır, M ) tik Ergüııc.ıth, ı~umhııriyet,Yt>rde çay, meyvelerle izaz ve 
mak imkruıı hatııl olmoştur. ~Om~alan~I ı.. oskov~, lo (a.a.. Halk Partisi Villyet i .are he ıkram edılmiş ve :quıJmera-
lugilizler yalnız bir kesimden ;şbirlig.,, İ lzvezstlya gazetesı~l~ı c~p yetı reisi vekili bay Yakup simle uğurlaıımışlardır. 
kaç.tbtlecek durumdadırlar, Lorıdra 10 (o.a) - bulu· hede bulunan mııhabırınden. Erııoy, Sıhhat, P, T. T. Vet 

Almanların ıegalınde 
Amsterdam, 10 (a.a.) - nan Fransız lımenlarllldBD Breel Berlıu 10 (a.a) - aldığı haberlere göre, Lenin ri.ner, 1 stasyo~ müdürleri ıle Bir İtalyan nazeteıı' 

lngiliz Radyo unun bildir ve Şerburga dun Rece rapılan Doroe orr spondeu und gradııı cennp kısmında Vol hır çok ·daveti lor hazır buhm 1 
liğine göre Japonların Fele- akın hiirük mıkrnste olmoeıuı'. boobaht r gazpteeı alman bari- kof ırmağındd Rus taarruzu muş!ardır. 
ıoenk Hiodistanma pek yakın Tarrareler hedr,flerınden errıl- cıye nuırı lioı RıbP,ropurı Ma· . l Ok l ş l b ki , Verilen 200 gram 

d ki 1 
zaman bir çok ranııo· . _ devam etmekteiır. Sovyet ıa- u rn ı ayra arımız 

d h ı · kA d ı ar carıetAnı r.ıı-are& munaeeb uıe - . b l 
a ücum etme erı im cıO a tarın ba" edı~ı görülmüelür. Bu d ,. b lva kuvvetleri kara hılrekrıtına Ja susleıımış u unuyordu. Ila tayının haftada 

v raı 1111 ır aıısında dıror kı: . 
l1ilinddedir. Japoular, Fele- berekAtı n ıkı ı vrııre donma· B k 

1 
b·iyu-k ölçu··de yardım etmı·Q- zırlanan proğram mucıbınee b. 

u zıyarat es ı A oıan -Ma- v . • . - - - lf gün fJe ·ım menk Hindistanı adalarmda mıetır. . . okulun ıkıncı ve ııçuncu sınıf '' eme-

' 

car doslluQu un ikı devJetın 20 tır. Bu bölged~ Alman teşeb· I b I . l k l b 
keşif faaliyetferilli 31 ltlf'ffiJŞ}ar randa 58 yabancı toplandı seue 8Ur D IBlıreplarıad il BOOr& bü - f • k ) t ta 0 0 erıy e 0 U anQQSIJ sini iatiyor 
dır. n ( ) vukua gelmıe&ır Almenra •a Ma- su ne ıcesız 14 mış ır. mPktep avlusunda yer almıştı. 

T.ıhran 10 a.a - S l" · f d k 
Roma, 10 (A.A .) -Vaşington, lO (a.a.) _ Hır odada toplanan 58 ra· cerlelan mütlefıkltıri lıaıra ve J • ıı d aym va ım~z ta~·a ın ~n. me 

Luzon adasında muvak· t benoıdan 8 zı alman ve 50 si dıQ'er devletlerle bu günkii mü- ngı ere e tep talebelerı teftış e~ıldıkterı 
. I b 

1 
t cadeleae zafere varmak ve av· ı.. Tev~re ~azetesi 20 yaşm-

bir duraunh;k •ardır. anıl- meoardır. ranın mu te ı rerte· yı'yoce k sonra merasime ,,on<lonnn çal 
"' d & 1 bu rabanoılar rupa mılletıerıııııı eeheıretlerıui ~:i . · b' dan 60 yaşına kadar olan l . r d •ctd r h- rın en op anan ' dığı va taleb le.ın ır 11ğızdan 

anın 1ma 10 6 Şl et l U araernda kadın ve QOODklsr da JOk etmek l8lo1en düeuıanlarıtıı durumu şevk ve neşe ile söy}edİk)erİ İta\yatıfiirlll günde 200 gram 
cumlar başlamıştır. vardır. zararsız bir hale getirmek ıete· lstikJ~l marşı ile başlanmış darı ıbaı·et olan ekl'Dek tay·n 

Uzakşarkta lmanyada mekledlrler. Macarislandaki gö· 1 d t f 
röemeler urupa mıllellerının Londro 10 (e a.) - tır. a.·m an •" tada bir gQn keo· 

Askere 20 milyon 
mark toplandı 

rüksek mukadderatının l irl.:ıe- laee ncızırlıQı sı,.asi mOate- \larşı müteakip okul miı di arzulariyle vaz geçmelerini 
•• 1 aarı beraııaua bulunarak Mmie· dıirü Yarbay Nerves tarafın- t kl'f d. V h 

Mü.ttefik hava kuv- tırı.mesı ioin rapılmaktedır. "' ., e ı e ıyor e ükQm f 
tirkı ı dan bu yıl okuldan mezun · e m 

uetleri muvaf faki- rılen teberrO reküou 19 milyon lııgılterede ••ıe vlilir~aı er olan 76 talebenin diplomaları bu huElaSta tedbir almasını is 

yetlerini arttırdılar 
Bertin ıo (e.n) - 700 bin markı holmuıtur. Bo velki rıllsra aiebetle daha iri Vtı verılmiştir, teyor. 

21 ılkkAnuna kadar askere rekôn geoen seneki iaoeden 6 
kıelık 'fRrdım olmnk ÜJ:ere VP.- mll1on 700 bin muk fe?.lerlır -----Lond a 10 (a.a) -

Analız aekerı mütalaseıoda 

ıouları razmaktadır ı 

Quog Kinııden gelen haber• 
loı göre yenıden Bırmaorsre 
çı u aakerleri gelm iıtır. 

Bu uskerler Sıram, Hindi 

Kurtuluş Bayramı münase
betiyle mebuslarımızın 

tebrik telgrafları 
Qinı ve Bırmaora hududunun Bay Şefık Ergündüz 
de~ııt kısmına rerleetirilmiııır. Beledıre Reiıi Vekili 
Qııı kıtalarıoın buluııduQD rer· Mereın 

lerıu karııaıoda Annem ve Fran· Çok is\ediQim halde kurtu· 
ııı kıtaları bulunmaktadır. Yine ıoı barramıoııda orada boluna• 
uıakıark&an dıaer iri bir haber madım gönlı1m setinQleriniz be· 
elıumıı&ır. Bu habere göre. recanlarınııla doludur kbbramao 

Japonlar ingılıı ve .n11tıefık· Qokuroutıları candan kutlular 
lerı 110 bava kovvetlerıoe ehem· eebitlerinılzin maneti hoıurande 

Kırımda 
Vaziyet 
Ra•lar bir mikJar 

ilerlediler 

ıttok miktarı daha faılodır. P"- Sınıf birinci~i olan Ah
kat JHponyanıa harbe 1ııroıeeı mtıt Kjfıt ve ikincisi Hıiseyin 
doları ıle Amerıkau vapurlarıda Kara Mahmuda valimiz t,ilra 
hücump u~r yooı:ıklardır Bundan fmdtuı mektebin hedıyo i teb-
doları m&mleh te dahl'I u rıye- riklerl erilmıştır. 
cek gelecektir. Fakllt, U~nuula Yaıımn Tıirk denizoilı 
zaferi kuenıreek hah\ıJRrız. ğiude çok mühim roller oyııı 
Kemerlerıuııı:I uır az sıksak bıle _ . 

. ibveriokıodeo yacağı şuphesız olan gençlere 
rırecekıerımız m okul namına vatan ve milleti-
çok faıtad•~- miz için ha) ırll işler başarıl-

Ja•BD rıdJISU damiş'ki : ma sı ve her ya pt klar! !ııımet 
P • te muvRffak olmaları ıçın le 

Hitler müslumandır mennide bulnnalmuş "e me
zun bir Rerıç tileLe Türk va. 

Muhammedin toru- tan ve milleti için verilecek 

nudur 
her vazifeyi iedak~ranP ve sa. 
dakatle, bir Türk şerefine ya-ınıs a& •ermeğe baetemıe ol mala· hDrm&&le eQılirim. Loodra, 10 (a.a.) -

rıdır. Mılttefık bua kunellerf o. H. p İQal bölgesi müfettlti Kırımda Ruslar bir nok- L 

• 

Fransada 

42 general tekaüde 

sev~edildi 

v eı 10 c~.~) --
FranBı1. ordunu mıitarekE1deo 

sor rn veı c1 >n lı ns k f:dilmetı 

bas n mıstır. P Antı gör~ riHrselr 
kumar denlıQın RenQ'estirilmek• 
te~n·. Amıral Drrılanrn \'flfdıli 

bır emırle bu BJın İQinrte 42 
\ 

general tekaüde eevkodilmiıtir 
Dehe de baekA aonerallerln te• 

kcıQt • dılecek'eri ısanılmak:tadır. 

aGndı bır japon vapuru batır· Halit Onaran tada 8 kilometre ilerlemişler :>udra, lO (A.A.) t 
1 

. 
nıaaa mu9Bffak olmeta baemır . y . B t k · k t İran Ş:,thı Rıza P(, ı evı 
lardır. Felemenk Hıodıe&anı ha- Mersin Beledi re Riraeetioe dır' enı us a vıye uvve 1 dem. I' k. 
ta kutteUerı japon harp gemi· Güzel Mereininiıin kurtuluf leri Feodosyaya var maktadır ış 1 ~ ı: l 
lerırıe aaır darbeler •:ırmakta- barramım Cftndu.ı kutlar muuf- Kerçten ilerleyen RUH kuTvet- Mıhver radyo posta arı 

----1 çi izde __ _ 
ilırtar. Sımdlre kader ıkı japon fakir etler dıler. leri Sivastopohm şimalinde nı n gayretleri 1 randa hoşurıl· 
kraveıörüne tam ıeebet elde Ferit C. Güten ôfet?ryaya çıkarılan kuvvetler suzhık uyandu mıştır. Japon 
tdılmlı •e dıQer bır Qokları da GOzel Meninin kortalut le bırleşmeğe çalışmaktadırlar radyosu 1ıan dili ıle yaplığı 
•asua uareııımıetır. logılız tar · · Almanl K d - h - · · bayramını sıze ve aziz Mereın· ar ırım a uç cep e neQ.riyatta şöyle demıştır: 
ıarelttri Baugoka ikı defa aQu d R 1 1 h v illere kutlu olsun. en UM ar a arp etme~e mec _ d M 
ıGoumlar rapmıelardır. Baogok• Turhan Cemal Biker bur kalmakla beraher Prekop Hıtleı müslııman ır. u 

Casus Var/ 
Büyük memleketlere mensup Casus 

teşkilôtının nasıl çalı$fığını öğrenmek 
istiyarmusunuz. 

:mkıatı:ıaıyrarbe merdanbı ookdmfihhım Kurlolue barramını hemee- yolunu da kendılerine açık kaddes yeşıl kemeri kuşanıyor 
I' • eraber ura a er . · h d' lnı &ırrare 

1010 
arrı arrı uouı rilerime eetiooıe kullarım. b.ulundurmak mecburıyetınde- Kendisi Mu amme ın loı unu 

-•lleıi tardır, Dokwr Mab,ar dırler dur. 

(Yeni Mersin)de bu fe\'kalade meraklı 
ıefrikauuıı yarın ok uyacak.sun~. 
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Devlet Damiryollan Adana 6 mcı İşletme Artt1rma 
etsiltme komisyonu raisliğin~en: 

YENi MERS&N 

i 1 i n 
Silifte Ticaret Odası intihap heyetin~en : 

1 -14 Müntehibi sanisinden ~ uuuu istifasiyle 
yenideu umumi oda intihabatı ) apılmas1 Ticaret 

Taprakkalede iki. Fevzipaşada iki. lskende Vekaletince lüzun1 görüleu, Silifke tieareı. ve sa-
rı.rnda t~! r i k;~ınet g~h ile c~yh~n ve iskenderund.a ııayi odası mu biriuci derecede i11tilıabatı ( 1 (} Şu
hırer hufe brnası ınşaat.1na ıal~p. ~uhur .. et~ledı · ba1 ı 94 ·>) sah günü saat. ~ tlan ı ·> ye k.adar 
ğiııden kapah zarf usulıle valıuJı fmt uzerıııden ~ilifke t.icaret odası saJ011unda ueti'1eJmıecektir. 
yeoirlen eksiltmeye konulmuştur. Bu biııaların 2 Hirinci derecedeki intihabaua, rey v2re
iıışaalı için lüzumlu olan ray demirleri ve isi.ekli ceklerin oda sicilinde eu aşağı 4 üncii sınıfta kayıt 
tedarik edemediği taktirde çime11to, kum, çakıl 1ı olrn a laı·ı, ! o Şubat ~ 4~? salı giiııii saat ~ da 
taş ve kiremidi idarece verileceklir. Beylerini kullanmak üzere ticaret odasına ~ele-

1- Bu işin mu hammeu ht~deli 63 .6<'0 lira rek )1f>dlerindeki Hiiviyeı. varakalarım intihap 
ve ınuvakkat teminat miktarı 443<ı lira olup lley;etine gösterip reylerini ~ ullanmaları liizun1u 
ihale günü 2 7 - ı -9 42 salı saat ı 5. dedir ilan olunur. [ 43] 1 ı - l n 

2- istekliler bu işe ait şartname ve sair ev-
rakı Devlet demiryolları .\ nk.3ra, llaydarpaşa Mersin Noter 1 iğin de o 
Adana. Kayseri vezrıelerinden 319 kuruş bedel Bir ta raftan Mersinde mnhmudiye mahaJJe~irıtle Zey-

ınukabiliude alabilirler. tunlu bahçe oa.dde~iode 52 numaralı evde oturan 308 do-

3. isteklilerin aşağıda ya~ıh vesik~Jarı te- gamlu Süleyman oğJn Mustafa Şefik BüJt ül oğl u, ifijter 
· l d taraftan M"r~incls mahmudiye mahalle~inde lıa;ıtırne cad. 

darik ve komsiyona tevdi etmeleri azını ır. de1<iDde rıamarnlı 0l"de otaı nn do~nm ln Aumet ogla 

a) Teminat mektupları veya muvakkaı. temi· Halil Oğı:ız ve bunun yıuıındı,, Raki n 324 rlogomlu Mnstu-

nat akcaları, oğlu Halil Pamhnk, Şöyle bir bağ korduk: • 
b) Kanuni ikamelgak vesikaları, nüfus cüz... Madje 1 - Şirketin Başlangı cı : 18-11-911 den itibaıen 

danları, Ticaret odası vesikaları. Madde 2 - Şirketin merkezi Mersin ~ 1ahmudiye ma-. . .. .. a halle~i Silıfke cadıle•i otomobil piyasasında 10 numarah dükkandır· 
C) Bu ışe nıal..-,us ohnak uzere Munakal l \!! adde 3 - Şirketin nevi : .Vı uıtafa Şefik Bülbül oğ)u ve 

Vekaletinden alınacak ehliveı. vesikaları (bunun Halit Okuz ve ortağı kollektJf şirketidir. 
. . . 

/ 
.. .. 80: •• l ~1 .. k lat Madde 4 - Şı rhtt:e imza salahiyeti : Şirketi ilzam edecek 

H}JJl ıhale guu1111dr,11 Cll az gurı evve lT una a '- idari, milli işh:ıde M. Şefik Bülbül oğ.u ve Halil Oğuz müşte· 
Vekaletine nıüracaat edilıııesi lazımdır. reken ve harici takibi muktezi İflerde M. Şefik Bülbül oğlu tek 

. . . k d .. 'I .. başına imz~ya mezundur. 
4- lStekhlerııı yu 31' a goslerı en guıı ve sa Madde 5 - Şirketin mevzuu : Orman işletimi (Odun ve Kö 

altell bir saat evveline k.adar 2 ~~o No. lu kamı mür ve kereste ima\ ve satışı) dır. Bu satış topdandır. 
tl° (r. Ş0~ ilde hazırlamış oldukları teklif '1adde 6 - Şirketin sermayesi : Mustafa Şefik Bülbül oğlu 

llUll emre lı="J • (1500) Halil Oğuz (lSOO) lira sermaye vazını taahhüt eylemiş ve 
mektuplarım Adauada Devleı. demiryolları 6, ıncı HaUI Pambuk .ayini ve amelini koymuttur . 

. l l Miidüı·Hioii binas111da toplanan '.\rtırma !\!adde 7 - Şirketin kir ve zarar besabatı : Umum masuif 
iŞ e nıe ı: o .. ' çıkdıktan ıoora kir ye za-arıo 30 hisse itibarile l2 b\ssesi Mus-
Eksillme komi1"1yo11u Reisliğine tevdi eımeleri tafa Şefik Bülbül oğluna, 12 hisaesi Halil Otuza, 6 hİ•\uİ Halil 

l.. ·ıA l (35) l l J 6 ·n 1 25 Pambuğa aittir. 
UZUlllll l illl O Ulltlf. . - - ... , - Madde 8 - Şirketin müddeti . 5 senedır bef senedir. 

i 1 (i il 

Silif ~e Belediye Riyasetin~en ; 

Madde 9 - Şirketin idaresi : 30-4-941 gün ve 2370 sa· 
yıh Noter senedinrle muayyen arazide et çarı ka 1 iyat ve Kereste 
imalatı ve amele tedariki Mustafa Şefik Bülbül oğluna, nakil ve
ıaHi temini Halil Oğuza aittir. Ve yapacağı harici maerafJarı 15 
gün içinde şirket muhasebesine geçirtmeği taahhüt eyler. (1000) 
bio liradan yulcarı alevere satışlarda Mustafa Şefik Bülbül oğlu 

15 g"' ii n mfüldetl•~ eksiltmeye Çl karılmış olan ile ~alil Oğuzu~ birlikte hueketi şarttır. Ve veresiye tahıilitını 
• • Halıl Otuz temıo ve deruhde edecektir. 

değirmen dişlisi yapılmasına ratıp zuhur etmedı- Şirket ka a11nda (500) beş yüz liradan fazla mebaliğ şirket 
uind '1)) f> -1·942 tarilnnden iti haren eksili rue on hesabına milli bankaya yatırılacaktır, 
'-' v • Ortaklar ayni mnzu üzerinde münferiden iş yap'lmazlar, ve 
gÜn temdid edildigi ilan olunur. akdi ıebepsiz bozamaz ve bisaesinHe devir ve temlik eyliyemez 

(40} 11- i ..ı, 18 22 şirket mak.tvelenamesine muhıılif hareketten dolayı şirkete za---A ___ .;.,__ ______________ rar veren ortak bu zarari tahsen tazmin eder. 

i l a 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 

n 
Madde 10 -Şirketin tasfiyesi: Kollektif şirketler kanununda 

ki abkima •e ahkimı umumiyeye tabidir. Mercii muhakeme Mer 
ılndir. 

Halli Otuı H. Pamuk \.l. Şefik 

No. 6411-934 

1000 r bedeli keşifli Necati bey okuluna Bu mukavelename altındaki imzaların kendilerini dairem 
ıra .. . . ' • ce tanıdığım Mersinde oturan M. Şefik Bülbüloğlu ve Halil Oğuz 

giden SO~ll ksu yolu uzer111tlek1 5{J() melr J tu) kal ve Halil Pambuğon olup yanımde vazıimza eyledikJerioden No-

dırıma talip ZlJhllr etmediğilldf~ll artırma Ve eksilt ter k~oU'lUııun 4~ CU mad~eslne i'~re. tasti.k ettim • • 
• • •• 8111 dokuz yuz kırk bır yılı ikıocı teırın ayının yırmı altın-

nıe ve ihale kanunu nHtcıbıııee pazarlık mudde cı günüdür. 26-ı t-94t 1 
linin t () gün uzatılarak 20- 1 942 salı günü ihale Mersin NoterJitinden 26-1 l-94 ı .gün 64 l ' -9S!\ sayı ile tas-( 

• . . .. .. diki K ollektif şirket mukavelenameıınde dokuzuncu maddedel 
si icra edilece~inden .. talıpl.erın o .. gun saat. nç ortakların ay~i m~vzu üzeri~d~ iş göreml~e~ekle•i zi~redilmiş 
bucukta Belediye encumemııe ıuur acaatlar ılan i"ede bu ahkam şırket teeasusunden evveıka ışıer.e şamıı olma-

• ( yacağını zeynen beyan ederiz. 
olunu1·. :11) Ortaklardan Mudafa Şefik Bülbüloğlu, HaJil Oğuz ve Halil 

Pamuk. 

i 1 a n 
HalU Oğuz M. Şefik H. Pamuk 

0?.60-35 

Silifke Ticaret ve Sanayi O~asmdan · Bu :ı.eyli mukuelevame altındaki i:nzaların kendilerini dai
remce ta n1dığım Mersinde oturan Tüccardan Mustafa ~efik Eül-

. . • j d büloğlu Halil Oğuz ve Halil Pamuğun olup yanımda imza ettik 1 
194:! Yılı Sıhfke tıcaret ve sanay o ası leri cihetle Noter kanununun 49 cu maddesine göretaıdik ettim.! 

kayıtları f ikinci kfllHlll, Şu bal, ve \lart) ayları Bin dokuz yüz kırk iki senesi ikinci kanun ayının yedin· 

· · • 'l k · l "" d b'I 'Uill ci çarşamba güoü. 7 1-1942 .. 42• ıçuıde yenı enece · ve yapı acagın an ı un. . - -··~---; • . . • 
Tüccar Esuaf. k.ücük tacir ve ~au'atkarların kayıt 1 1 8 0 . . ' . 
ıanm tecdid euirmek ii~e~e ı 942 yı1ı ikinci .k311 ~11~ ~ocuk Esirgeme Kurumu Baş~anhğmdan : 
Şu lJHl ve _art aylaı·ı ıçınde ~ ayıt .ve le~cıllerı~ıı · Cocuk Esirgenıe Kurumu umumi kongresi 
Cezasız yaktırmaları, Bu nmddetı geç renlenn 24-1-.1942 cnn,artesi günü saat 15 te Çocuk l 
Odalar kanununun 3 üncü maddesine tevfikan Esirgeme "· urun1u binası uda toplanacakt1r. ~ayın 1 

ceLalaudırılacağı ilan olunur. azanın teşrifleri rica o1uuur. 
{44) 11-13 {841) 24-8-11 

-

_,___ - -

~ay fa 

i 1 a n 

içel orman çe .irge mü~ürlüğünden; 

•) ... -

MS.' l) :~ . 0ınsi Mulrnmm ı ttı hıt f tı 

729 000 Çum ııQ-acı ı Lıra K 
4 90 

l - lçel vilayetirıiıı hıl kazası dahilinde Ya
rııucalu:>ıı devlet oı ·nıaııından 72 ~ metre mikap 
keresteHk çanı ağacı ~alışa çıkarıhmşt.ır. 

2 - Çam eşçarımn heher metre mikap gayri 
uıamnlünüıı muhammen bedeli 490 kuruşı nr. 

3 - Sartııanıe ve rnuk~tvcleuaıııe projelorini 
• 

görmek istiyenleriıı \J ersin çevirge uıüdiirli'ı ğiine 

ı'1ut ornıaıı bülge şefliğiııe VP- Ankarada or·maıı 

umum miidüdüğline müracaat etmeleri. 
4 - Satış ı ~-1-~4 2 güııii saat 15 de • kersiu 

orman çevfrge müdiirHiğii rı de yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açık arttırma u~ulile 

yapılacaktır. 

6 - ı~uvakkat teminat. 268 liradır. 
7 - Taliplerin şaı·tnamede yatılı vesaiki getir-

meleri lazımdır. "853, , ... 6·27- - 11 
---------·---

i 1 i " 
Mersin Belediye Riyasetinden : 
Belediyeye ait (~azhanede 9 ve 14 No hı aıııı· 

poların seııeljk icarı paz:ırh k s ur~ti ) le ieara ve
rilecektir. 

Talip oJcuılarıu ı 3 - ı - ~-! -! 2 s~JJ ~iiııü saat 
15 te ttelediye enciinıeninc nıiiracatları ilau 
olunur. 4 28 - .ıı · 6 - 11 

• DEVA aşe erı 

Baş, Diş, Grip, Nf z e, 
Romat ·zma 

VE so(; UK ALGINl4JGINI 
DEP\. HAL KESER 

D E v A KA ELE i i 

Her Eczanede Arayınız 

(620) 68-90 

Batlık Ev ve Arsa 
lhsaniye mahalle.-.inde lıastahaııe caddesinde 

iki oda bir nıutlmh ve bodrumlu bir ev ile e~· ki 

ölçü 350 arşın arsa ~atlıktır. . . 
lsteyecekleriıı \tersin mahmudıye rnahallesm 

de 1ı4 ~ umrolu sokak 1 4 No. Evde ba)' Osnıa11 
Akınaua n1üracaatları 3-3 { 31) 

IM~~&OWrg - @~~rR?LA V@IR? 
DOKTOR 

ASLAN VAKUP . 
Türkiye ve Rusya tıp fakültele rin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

llastalarını her gün saat 9-12 ve 15 deıı 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M Yoğurt Pazara e rs ı n eleıfon : 172 
o 1 

------------------------------------~--~ Yeni Mersin Matbauında Baı:'1lm1~h • 


