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Şimalt Afrıkada Portakal 

işinde birliğe 
muhtacız. 

Alman Elçisinin 
l spangollardan 

istediği 

Yahudi l b 
aleyhindeki Alman ar oşuna 

Ge9eA yd pMtakııl l!lezo 

nondaki faciayı unatmatlık. 

SokaklR.ra dUkiilerek (:J5 ds

neıi bir 9eyreRA) diy' Ratıl~.ıı 

k~~.~~~~~<····>- . gayret sarf ediyor 
Har biye N!\Zlrl k ıuıun mucı llı."T I· 20 (a H )-Şiwa- Tahrir) ediJen tanklar 

.ı.., ev yor\• • 
hince Yabadileıriıı iş9i tabur- li Afrikadaki bıH6kat h l\ k- Rahat, 20 (as)- ~ir~ı~ci Nevyork, 20 (l\ .a) - İyi 

- ına16mat alaıı A \'rupa mehR· toprRk mah.mJii rniizle .eınegı-
2 - Vişi FrarııuaMının işgali 
3-laparıyarııo bir büou· 

· · hi 1 d i r"1 ı! ı. j h J ] ı larına gfüıderileoeğını k d rilen malftmatıı göre ordu karargnuın ıuı ı .' ırı -
ın 1:\ Vb •• ı;ı. · IA Afrıkad miştir. .. Mibveroilerin Bizerte ihracı- digiııe gore ..,ıma ı ı. JDizin. hatta miihim hır se~- filine güre Madridılcki Alman 

vetiaıizin rı&Rıl mahvolup gıt elçisi şa maksatla hirkay de 

tiftini Ri.iylemege Hizam yok · '" general Frankoyu ziyaret 

ma nğl'l\dığı takdirde ta
rafıız kalıp kalmıyaoagı. 

Sofya. 20 (a.\.)- Hokt\ · . kları hal t&la- Almanlarla karşılaşan .\mc-
• k lan Yl\-\DI lugılız aça . rikan kul"vetleri 8 Alman 

met tıı.rafıodan 91 arı maktadır. lugilızle~ 5 mıh ver k . l" etmiatir. A'·rıoa 
tor. Bilhassa yıllarca emek etmiştir. Franko her hangi bir ta

raftan 'hüonm olnn~a diğer 
tarafıo yardimını istiyeoeRini 
bildirmiştir. 

· · b .. f . \ı:a. . tan ı llll ln v " • 
hodi aleyhındekı 0 

on oçıağt diiş :ırmüşlordır. ;l Alman t ırnkı daha talırıp 
nunları Sobranya kabul er- Şiıntıli Afdkatla mihver- edilmiştir 
mi,tir. ciler iioıiteiz gayretler s" fet Miittefik parRşüt9üleri 

t1arfeılerek bir 6vlat ••fkatile 1-hpanyanın battı hare 
büyöttögümüz fadaularrn so- ketini bildirmesi. 
aoktan mahvolmuş ve odun 

haline gelmiş dorumu kar~ı- A k Kafkas 
cephesinde 

mektedir Doguılırn ltalyll MilıvHriıı 6 zırhh araLaınnı 

tonda hüngür büngiir aglayıuı meri alılar 
}arımız huna daha iyi anlar-

Yolile Almanlar çok asker tahrip etınişleriir. Alm ' nlar 
....... Bizerta tank •iık"rtmaktRdır. rı"kletıoekı(ldir. yrıo~ ..ı.." ur~ 

F l l Mo~ko\'a, 20 (a.a.) - .Roy· }ar. · d . t de lıav·\ kuvvetlerı :lOO Alınl\n piyaıleıü Fran 
ve9 rn ' · ıuzlarııı mukavemetine rag-uetirilıuekt~dir Dııııiz yolıle 
" 1 k wen Hahes kı~l .umu ~ıo g -ııakil hiiyük zorluklar " ar . Geçen yıl ~oguk Bfeti as l ara gar ım tM ~::b;:i:ia:;zıi~~·ı:de s.ta-

11"9ti. l!o yıl mabooliiıı iyi liograd ve Kalka• cepbe•ın- ı;irwışlerdır. 

şılaşm 'k ta~------------:==-:====== oldnğo görülüyor. Fakat bir ede k de Komüniatler yeni mav~f-
çok tesirlerin altında mahım· c e f k" 11 elde etmiışlerdır: 
Jön yine 9ok diişük fiyatla Staliııgraddaki Roo bır 

1 
a ıye er . rklerı MEKTUP 

elden çıkaoagrnı görür gibi L sayıoa iietiin düışrnanrn8.knovk oiıdrs, 20 (a a.)- Roy · nıesajini FaR ımJtanına ver- · ı· ırc 
oloyornz. t . ;;ı.· li Af ' k d k" h . V6tlerini tardetmış ır. 'd·ı rıo ...,.ıma rı a a ı n- nıiştir. Bn meRajda Fasın yı· 

1 
... tı'kamette 8 tank tab rip 6 ı ne utnaklara göğüı germedi, Menin bugünkü . r A h b. . " Doıtuml 

uzıye ı ıooı mo ı ırı yazıyor: yecek, geyecok ibtiyaoın• mşitir. Ya•dıt•n mektubu okudum. atlad•. Gözle•indcn dökülen yaı 
itibarile ••bir civarı •• Hiıı · Rahat m51&katrnda gene- Ro .. eltin de valuf oldoAonu Soracoğlunun nutkundan ald•ğ•u detil, kand• fakat .• Bu •t1tlar1n ·.erlandı tamamen bir N •r•ıı· ral Nogeo ile Fao •oltaoı, •• yardırnda holondnğon J Sa/amon adas!nda puçalm ınlne ıe•ine bana da arka .. udan o kadar çok ·~ldG 

Dalğıncre_ 

V i ranşehirde .. 

ciye merkezi olmn•tnr. lfo Aın .. rı·ı... d k d 1 tekrarladın.. kü buna 4.Zafer 1arboşu> dedıler. 1 
.., v <1 -.an or u oman anı bildirmiş ve Rnltata da Ame- J arın - -kı i 'zln ıulerindeki . işe 

0

er•,•nlar kiiylü, ı:ı.~birli b b l apon Buyu er mı _ _ Banu 11öylıyenler; •tıdın acı v a•ır u unmo, •• A'Derikan rikan dootlo~onu tobaröz et k oıada duşun« . parasını, eermavesini eme- p; b derin mana arşı ' ? 
8 

11nı gülütün zevk ve aaadetlnı 
b • • kumandanı Mister Ruzveltin 11tirmi,tir. kay 1 ye dalmamak mümkün mO 

1 
.a bizi~ rlbi tatmayanlardı. Tür-j!iai, •Yatını, iotikhaliui tam • . -. ünü dinleyen .,.. . • k . m&nıuile varını 20 (a.a.)- uulletın 1f05I ki kün acısı ve aevgısı ço ıçten yognıın balı Uzakşarkta Almanlar diyor ki Vaşington, balta billerl ifadeletip te kula arıb~·-, olur. Ter ve emeğin mabsulu 9"Y• ba.lamıt olon '"'" M .. ••bitler ge9eıı ıd·.- zaman ız 11

- o, .. .. k deo i 1 za 1 • 1
•

1
_ _ ' • dana el bel teki çok lezetlidi .. datlarınıızdır. h Bingaziyj Aınerikaoın en huyu ne kadar dGşundukle•i m Y Bu •gülüp bl• baykuş •ıhtı Bunların geçen yıl mab. arp ıaferini anlatmaktıdı ılar. l çıkıyor. d- _ clerln i değ-il, bir arslan kükreyifine 

hl• tt•k ·· ,,an ar- s ağartan uşunc volan emegi ve sermaye
8

i kar ta ıye e 1 Batırılan gemı urkrovazör b- _kat~ıw- yapıcılık uğrunda benzediği içindir ki anlayamadı d b 
M"lbnrn, 20 (B,a.) - Mak dır· 2 zırhlı, 3 agır · uyu u,.u, . luğa ve iar. Zulaıun boynunu kıran, aal •ısın a ir vat•nda11 sıfatile A k · et f d·ı 1ayretı yorgun 

" rtor ovvetlerl Gona -Buna 2 t afif krovaz{;r, 6 destroy ıar e 1 en k bilenlerin 1 tanah çökerten, melun zihniyet müteeasir oldu~am d d k. 3. Rerlin J9 (a a) - Bin 1 b yorırunlağu zev 

1 

i - - i b. ~ nzn • ee arasın a ı •pon ku .. etlerini 8 ı. ıt ve .ı jfargodor. u • bamleleıinin kudretö ., •upuren ve.. yepyen n 
çan yı I birçok defa J ar b 

0 ~Ü. 90 v i r nıi,ti r. J a porı ı ar t ö men_ gazi şeb ri •skerı ı esiıleri n l hare ket •• 1 yap>, cum buriyell kuranla ron 

tonlarda tekrar etmiştik. leri knrtarmRJta Q&h,ıyor. 3 tahribinden sonra t&bliye e- Darlan ni ı~::::u:;imizin en büyük yirmi senelik köy ve_ lı?ylüaüne 
A?oak teeBBürün yarayı J _"POn nçllgı kayıptır. Ame. 1 dilmiştir. h emeli milletin refah ve ıelanıe• ~aktığımız zaman lçmıız ferah-tedavıye k&ti gelmediğini de rıkan a~ır bomba uçakları Kı·min namına a· tc er.:,elidir. Bunun için de gös ıyori. 

G diki ; yollara, tuttuklan şte sana ı .. eıe,ce •YVel, bildiğimiı i9iu aklım,., ge- onada bir deotroyet bat.r- f ngfliz tebliği reket ediyormuş ter . ~:örlerin> aydınlığı altın- Büyük lııönünün beyanatından 1 
. d mıştır. <pro10 k "' 

1

- b" 

1 
en 9areyı • Y••mıftılr. Fa- Kahire 19 (a a) - Orta G) da gitmektir. Biz köy ve ~Y u ır parça a ıyorum . 

.kal au.ı an bir yd . geçtij!i 

8

onay
1 

merkez Y•pınak . • • , . .B Aoka ra 19 (R. -
0 

ün ne demek oldutunu, dun le • Ônümüzdeı.; ıenelerdc nG· 
halde henüz 1 alı9eciler, mü•- iotiyen Japonlara karşı Mak şa·k teblıgı. S ı~cı ordu in- A · 1 Darlan!• Peteıı ara bugünün alikau •• ••rlm

1

i ~ak- fuaumuzun çoğunu teşkil eden 

Artnr Amerikan knvvetle . ~az1 batısından ılerlemeğe de· mdırka .. h.tı' IAf hAIA devam edi· kında ölçümüzü kullanabl irız. köylümüzün 
2

erck tahsil ve tabsiller arasınıla bir kıpır- rı sın a ı ı a d k. k" k-

. J°•pon ii•oihı• hilcuın ederek vam ediyor. Han ku• .. tleri Darlan Şimal Afrika a ı Saltanabn dün u oy •• genk geçim huıu .. nda aevıy.,I 
d.anm• olmadıgı~ı vo nzıye- tuzağa döşürmn,u;._ m ı Sireoaik ıizerinde mu- yFor.n~ızlara beyamıame neşret kGylüıünün ne olduğun~ sen de ni yükseltmeyi başhca hedef tın geçen 11e11ekınin aynı ol· . . ~a · . M ·•reı.ı·\J namına hare çok iyi bilinin .. Sultan ıle zade tutacağız. Bu hususta, elde ede· 

.. .. Japon kumandan vaffakıyet elde elmıştır. mı• ve. ' • • . • kin menfi mGne•••r ile d"'e «!:imiz neticel .. e çok ehemiyet ~nj!nııu goroyoroz. 1 • lemıştır ' · d 

diyo k·· ket ediyorum. l · · F rı- beyinin elele verıp . yarış e _er~ ve kıymet veriyoruz . . Buna mulrabil buouoi ··- r ı. Hava harbi Mareşal Peıen ,.. ra . k" Ü bir çifthk •• koylu • 

1 

T 

etlere ceaıne oy l d Katı olarak inanıyoruz ki· rette mütemadiyen müstahsi-

0

kyo, 20 (a.a.) - Japo'l · r 1 ( ) _ D N B. ııılara tayik .olmaya.o.' yü bl• kn1ba~!·k yapbk ""
0

' a köylümü•ün tah•illni •• maiye: 
lin derdini de dinliyoruz. donanması e11ki kumandanı Al Berbın bg a 

3 
1
_

1 18
·
19 

itaat etmeyinız demı~tpır, . unutmuş değıhz.. t" . d h k 

d · · mao om a uça. arı. · Darlan Mareşal . eten•n Hayatı, k•adi ••hbaı ve ali- t• 1•• a a y& ·~k bir drrecere 
Fakat mönferid şekilde emı'tn"··ki: gecesi Sirenaikle lngıhz mu : i yerine getırdığı ıddıa- elli• zenginlitinde arayan, kar •a•dırdığımız gun! mill~tlmido 

dert diikmek baııA d•rd• çare - •ımamn Salamon ado htrehe tanklarına munflakı- emııod p ten ise bunun ak · ~.,ı .. in;n d.rdine kul•klaron• her Hbada kudret>. bugun güç 
• .:ı d ·ı· B. larıııda ısrar 6diainin b b. 1· b 1 . d. . . sın~a ır. ek h ll~ müttc- tıkayan ve ne olur1a olıun mut· tasavvur oJunacak kadar yüksek aramak devrınııe tığı ız ır 'V Re e ı yet ı dar e er ın ırmıotır. ·

0
; ıöTleme te a b b tı· 

1 

k 

• • Selek adalarına dog •ı k mel olunması· lak kendini d&tünen mull•k•y•- •• •y • ı 
0 

••• lır.> 
elin eeai bi9bır zaman çıkını- maktır. ro sıçra- J numaralı fiklere e=-k~:d\r. tin yıkıcı •• kemirici adamını • D&şünceyr, görüte, azim ve yaoığı için hu dertlere der· DJ OIDr Dl da gÖ•mÜŞÜ•dÜ.. ıde•Jin yükoekliğine bak>n? •.• 
man aramak i11tiyenlerin el Ruzveltin Amerikan tebliği A k Baba1ını tanımıyan veli: ko S~li:~nat zihniyetile, Gumhuriyet birli~i yBpmas1 d9ğru bir iıtj v h. J"J ÇI ea,.

81 
bi• y•ğ•• kemik balındc g~ruş ve •ezişi ••asındaki bü . 

ı 1 a u I er6 Rahat 19 (a.a) - Fa~ t ekku·· t' srömen Ayşe, yititlerlnin ;ere~e yu"k farkın derece1inl ölçmek 
o or. d . eş kaybolduğunu düşOnen nınenın munık&a mü?. Bu elhirligi bi9 töpb••iz ver iği ımtiyaz radyosu Şimal( Afrıka kuvvet Haol••emlzin tek yard•m•ı bir avuç brlaS> çatlak bir koraç Köylüyü bir ku ... t olarak 

!ıökftmetimizin do ••• aaman !erinin 1 ııum.,ah iebli~iııi b"nHı olan büyük ahşap barak! ıaa ba,ka bl, ••Y d•iiildi. ele alan Cumhu•lyel, temelini, B 
r 20 ( ) T s ' d b h• ber alarak. ta .b . ı ı ı ]arda 

9
ok ehemmiyet verditi er '"• •.a. - Rozvelt neşrediyor. Buna göre unu n•a yan 1• 101 • k · _ Meluo z> n•yet ., n ,.,. • işte buna bu temb orh bn 

Şimoli A frikadaki y •hodiJ,. k" F k ti iyle Al M .. ııoden hiual gehp, ,:,::::.. ve .. ıyah çöme.ıuı, köye ve "'•"'lekelin % 80 ini teşkil edea ıa!lt kooporatifidir. re ••rmi~ oldogn imtiy .. I• ı ransız uvve er • ıııu· ta ba4lad•ğ•m,ız Y•:~·;:mut bir köylüye bir canavu gibi •aldn- bGyGk kudrete dayam•tl>r. işte İ•imizin, memleketioıiıin h kk nd F·· ık. B man kuvvetleri arasınaa lanmaaını ıabğJayae •e ayran dııwı içindir ki llou impaıator- bu kuvveti kıymetlendirmek içlD v a • a o ,,.,. •ohab'er n tebeuude • una• • . d 
mnbilimizni dnrnmnoa söre ga••t••i di}Or ki: hasemaı başlamııtır. Tunıııu aynen mahem• bediyeıi de ·•.d luk daha ziyade lç•n •• yıkıldı. Ç•htnoaktador. 

biı utıı kooporotifinden P•k •Oeıair •• lı'••ın refahım batısıoda Almaolarııı ıaarru.u eden, müt•t•ht• •• Y'!"';' Ş~:: ·ı Oom~,.ı~ i~a••~\daya~d•ğ•nı Saracotlunun nutkundan, 

k )( d k ır pü8kÜttiJlm0ffÜf. teabbit)erlmlz eD uyı ·-ıler• bı me.1, OZllDU ~Ur: lr~ Danatz SOtU VC gezilerimiıd~n de enh• 
çok i•tifade edeoe m .. ı •- oran ranoı• n Araplar kel Pozeuya, ordemuu !o lar elınde; kend• hmeiıul ke,..ı. Y•ruz ki· köy •e köylü: yokluk· yiı. , şyimhdi ~mperyaJ iıt fi kirleriyle dl ti ba yakı• ilgi •• muıteona "n bir lntı na idi. lan • .,ı:ta doi • u gH me k hdir. Bonon fayda •ını borada ı udı •• kooı6niot elin• 5() bin hamiyet duyııulu•ndan dolay" Köylünün bakı..., ve dilrt• S I n dudaklarından 

• L t kkü Jedmı ıun• . 01ac•k unu k ı 
. bırakılıyor. mo)'n dökülJü en gerçea e,e r . • ni tellerınde ve mıarıılarında d~'-"J - debil müJ"dedlr tek )1.t m fO tnr zmır Q' • azeJen>zlD va " . >. OKU en IOZ 5 • rara HU • • A •kor lor ini Dl b t 1 b. m ak lçın, ••y•n f g . aade tereunum •den bn •aç '>lan F •r- D 1 

ile hemen hepimizin teması .h ... n enıe ır Londra 19 (a.a) - Bı"r ııtalıAınd•n iıtl ademe muı verin de <gc\•ezclılu ile 11uçla.._- a gıuer. . . _ . mı "'er tec.avti2urı~ kartı koy dil ı .. 
nrdn. lzmirdekı nzomlerı~ mık mak•adile [ibra9 yopan haltad•nberi hau kunetleri niıl •• m.Adana .. k•• hHtan .. ı d.,.Jd:kların• ve ıuaturuldukJa., 
Bnraadaki tütünlerin f' velkı Amerikalılar aimdı· y .. 01. O b. d n Baıhekimi YRB. da hi iyoruz. 

v • emir düşman sularına 5 m • Fazıl Gerçek Bizim neoil; nel•r aöınıedı (So:ın ikincide) ••meler ne,rodiyor fazla nıayn dökmOttür. ' 

(S1nn kıncidf) 

Kaymnkamoğlu 

Hayri Gültekin 
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~ ı Mersin ve Havai isi 

/{ M Kurtuluş 
- !. savaşı 

YAZAN: 

Emin Aslan 
KARA KAŞ 

Portakal 
işinde birliğe 
muhtacız. 

ilan 
'1ersiu Sulh Hukuk 

mahkeıuesiııdeıı: 

Orm<ı n emoali satış ilanı 

içel Orman ~evirge müdürlüğün~en 
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"İlk mücndelede Mersin 
ve havalisi fedai müfre 
:releri U m u ın grub 
kumar danı,. 

Evvelfı mumalleyhe vatan mUdııfttasınchıki ımık::.at ve gayenin 
p neye nıllstenicl lnılunduğunu tınlatarak (.Mağarııdttki hatırntııııdtt 

~ balı ettiğim veçhile) bir~·ok ~uitefehlıümlerin artık ortadttn kal
dırılmasını ve kunı.yi nıilliyeye candan zahir olmasını memleket 
ve vatanın terakki tlilbinde Jstanlıul lıUkOıneti tarafından veriJe. 
cek her hangi bir emre a la inkıyat etmiyerek Aııkıırada bulu
nan heyeti temsiliye reisi muhteremi ::\1ustafıt I\eınal Pttşıı htızret 
lerlne bildirilerek ondan alınacuk emir Uzerine hareket edilmesi 
H\zıın geleceğini halisane kendisine tavsiye ve kendisi tarafın

dad da bu hususta teminat ıılındıktan sonra karıırgıllrnn olıın 

otele avdet etmiştim. 

Bekirde köyünde.o Arif oğ 
hı Muharrem Aydın ıle dava Mik:darı Muhammen 

-Birinciden artan- H · B d ı· edilen ayni köyden Mustafa acını e e 1 

n~iyetlerini de hemen hir Oinio\İ M3. D3· Lira K. 
k kızı Besime namı di~~ri Neıü- Çam 8 1tacı 290 000 4 90 

9° laramız duyduk. Bogöukii me aralarında cereyan eden e 1 · 
~ekli de gözlerimh:le görtliik. alacak dıvasının duru~mısın.. l - içe vıhiyetiuiu Si!ıfke kazası dahilinde 
Netekiın lzmirle mnl\mele da: hudutları şartnamede yazılı GPyiksuyu devlet or 
Y"pıuı üzüm, iııoir taoirleri- Dava ediler.e drıvetiy& ilft nıanında11 290 metre klip dikili ÇHIH ağacı 12 ay 
miz bnnn daha iyi hilirler. n~n teblia edilmi~ ve gelmedi içerisinde çıkarılmak üzere 6-11-942 tarihinden 

Artık izınir ve havaliRiıı- ğmden b~k(ında ~ly.ap kara · itibaren 17 "ÜU müddetle açık al'ltltmaya kouuJ. 
<le ınfü~tab ıJi dö11öndör~n rının da ıllueo teblığine ka- l ::; 

v ·ı · ld d d muş ur. 
für.iim ve inoir ~dış mevzao rar verı mış o ıı~un an u- :\ 0 • • , . • 

bugün yoktur. Diice kadar rnşma günü olan 14 12 9421 ~ - • rltırma 2u-l 1 942 tarıhme nnısadıf 
i bir yıl 9aıı,tıgı halde yorul- güa~ saat 9 da Sulh mahke~ Pazarte~i giiuii ~aat 1 J d~\ ~'er..in orman bina
! mayan miiHtabHil malını aat- mesınde hazır bulunması aksı lsında yaJHlac1kl1r. 

1 mak için giinl·noe, haftalarca t'lkdirde gıyabında duruşma ya 3 - Relıea· gayri nıaıuu l metre k iipiin nıu hanı-
1 ayluca heyecan halinde o~- devam olunacağı ilin olunur. men bedeli 490 kuruştur. 
ra~ır •e Qahştıgı günlurde <1426) 4 - )1uvakkat leminal 107 liradır. 

za dü 

'I'ıırafırudan icabeden tertibat esasen alınmış olmııklıı bewlıer 
bu suretle de aıtık mAnialar bertaraf edilmiştı. Silifkede vıızife 
almak ve mukaclcle~ gayenin tahakkukuna çalışmuk gayesiyle 
davete ınzum görmeden teşkil(ltımıza girmek için mUrncaat eden 
terin sayısı çoğalmağa başlamıştı. E asen Silifke nılldafaai hukuk 
cemiyeti de teşekklll elmiş ve fattliyete başlamış olduğundan ka
rargahta gönOllU kaydi hunıınali bir faaliyetle devam ediyor ve 
mndafaai hukuk cemiyeti tarafından da teçhiz ve teslih ediliyor
lardı. 

ldegil, malını H&tmak ı9ın Kiralık Ev 5 - Şarluaıue ve mukavele projeleri Ankara-
1 ngraştı~ı güıılerde yoruldn- Mersi.1de otomobil durak da orman tını um m lid Ü rliiğii ve M eı·si rıde or-şı. 
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1 ~ı.~u hatta ihtiyarladtgını mahallinde 3 oda . hamam ve man çevirge nıüdiirlüğii, 'Silifke orman bölge 
"u e.rJı sair ~üıt~m!IAtı havı bir e_v şefliğinde göriilebilir. 

Fakat T"rım ııatı;ı ko e Ha t d k d 1
• , 0P - zıran ıp 1 asına a ar IL 1' 6 isteklilerin Ticaret odası vesikasile bir .. 

Silitkecle ilk olarak iltihak edem Kaymakam zade Nuriyi -
iştiyakla beklediği hizmetle - tavzif ederek ktndisine Silifke 
bölllk kumırndaıılığı vazifesini vermiştim. 

'ratifinden 80nrn birleşırn kuv rahktır. rk b ır rı .. ·ı 1 k . 
f vetıerle kendisi en hö:·ök İsteklilerin Benzinci Ek- 1 le e 1 e< 1 en gu il ve saatt C 1 ıa e 'omısyo-
1 dertten kurtulma,, paraınzh- rem Kontak'a müracaathrı. nuna ıniiracaallar1 (bu vesika köylülerden islen-
l ~ına ç ıue balınoş. malını da- (1429) 1-5 lenmez.) Her ne kadar mutasarrıfhı da harekat hakkınctn ıııUdavelei 

efk!lrda bulunulmuş ise de ahval ve hareklllın yttkından kontrol 
edilmesi de bence nazardan dur tutulmamış ve hu hususun temi
ni içiı.1 de bıı vazifeyi Konyaaa bana iltilııık edip bernberimde 
getirmiş olduj'tum tayyttre mnıa.zım evveli (htılen gümrrın muhafa
za teşkilatı genel komutanlık muıwini olduğunu is.ihbar ettiğim) 
Nuriye gizli olarak tevdi etmiştim. 

1 
lıa güzel şekilde piyaRaya Zayi çiJ11 •t l 7 - Satış açık arllırma usuliyle yaptlJcaktır. 
arztitmek imkanlarına kavuş. 5I pu• aıı (1393) 7-12-17-21 

-SONU VAR-

MEKTUP 

ın ııştıır, 
Tanus Berdan fabrikasın-

dan almıış olduğum ve 19771 
nal(ÜU ,\ler~iıı ve oi varın· T . 1 d 

kilu çigidi havi çiğit pııslasın1 arsus ıcra memur ug-un ~n 1 

daki Portakal, Maralar!n, Li- kazaen zayi ettim. Yenisini u 
ıno1 ve hatta ubıeoilerin alacağımdan esıisinin hükmü Tapu No. Tarıhi Cinsi Köyü 
durumu da dünkii İzmir müs olmadıgmı i'a.n ederim. 

16 Nisan 939 Bağ ve hane Namrun 
kale önü 

No. ~~~ 
M. M. Kıymdti 
9190 10000 

1 tahRilinin aynidir. Ml\hoı pi- Tarsusun Kalburcu kö-

1 
yal4aya au.,derken çarpan yünden Ali oğlu 

Sınırı: Şarkan timalen tarlklam, garben K~l Hacı cenubea 
Gedik Mebmed vereaelerl. 

.. kalhi, malı ve emeği ile boy (1428) Himmet 
-Birinciden artan- Jı ve toprakla köyler gormekte b .. k .. k -----·--------

Alacaklı: Meninde Azaklar hanında Haci Arman 

Artık biz; pabucu delik , aır- ve sevinmekteyiz na u u Tazıyette höyük Zayi makbaz - Borç}u: Tarausta tüccardaıa Hakkı Mirici 

tı yırtık dünün batta köylüsü ye Bugünkü enatitülerin, okul Merınayenio oyoncagı olmıun- Mersin gümrüğünden <tldı- Birirıci aruırnıaıılll ~ apılacağı )'er. giiı~, ~aal 
rine, bui'ünün iç ve dış yapuile lanı- , Halkevlerinin ıaçt•ğı to- nı ba~ka hangi kelime ile k ·r d d 1 ·ı · ~ımız 15-6-942 °ünlü ve 12-12-942 cumarte~i saal 9dan 1 O adar icrada 
yepyeni bir tip, ye<li bir yaratık humların feyzini billıaua köyle· ı a e e eı>ı ırız .. 
i'Örmek istiyoruz. rimizde görüyoruz. Okuma yaz.. Bize gör~ bütün mii"tab-

81 8k05d2 -~5 sayıll~b2181 •80 lira ;kinci artlırmarıın yaınlac,ıuı .Yt>r, IYiİU, saat 
1 epozıto mail uzunu zayi c 

Arkada~; mn bllmiyco çokluk, artık azal- &ilin el ele vererek bir koope- k y 2 3 12 94 •) ea b l 9 j lOk l • d Kazandığın parayı ıakın boş mışhr Hele .şu ııkışık günler etti · enİSİDİ alacağımızdan - - • fŞ31ll a 533 (an . acıar lCra 3 

1 
. K il l ratif ko rması Nlk yeriııde bir eskisinın hli- '·mu- olmadı"•nı 1-İfbu g!yri menkıdQn artırma fartnamesi 21-11- 842 tarihbıden 

Y
ere harcama .. Şuna buna kap geçsın. arıa arı , yol arı y.ıpıp y- a. ~ t•ib 9 .. 2 523 N ·ı t • 

B h 
· "l d · • aren ... - o ı e Tarsus cra dairesin•n muayyen numa 

tırma ı,ı tut ve aakla. Para yağmur beklPmeklen bir defa iş olur. u biç 'öp esız ıa- ı An e erız . ;r·ıında herkesin görebilmeli için açıktır. hinda yasılı olanlardan 
bir kıymet demektir Bu kıymeti kurtulahn •. O zaman 4.Cenne> tı~ın bir elden yapılwıun ma Mehmed Akıl ve şürekrısı fazla malGmat almak isteyenler !9bu 9artnamedeki 942 - 523 desya 

k C b d 
T- k" 1 kt I ~27 numaraaile memuriyetimizt' müracaat etmelidir. 

sa ın yoyma.. e i olgun, ka-ı ur ıye 0 aca ır. lın piyaHya arzt. aevkt, fi atı ( • ) K.. • k ld . b _ . ~ - Artırmaya i9tirak için yukarıda yasılı kiymetin yllde 7 ,0 
fası olgun köylünün varlığı, kal oyu a ırmaı~ ye unu bakımından möıııtahl'lil lehine s J k mıbetınde J>ilY veya milli bir bankanın teminat mektubu teTdt 
kınmaoın desteğidir. çabuk yapmak için. köyü ve atı ı ev l eı· edilecektir, (124) 

k ı k çok iyi netioeJer verir. Çocuklarının okutmak için, öy üyü ço sevmek laı.ımdar. 3-İpotek iahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak 
okaman için okullarını çoğalt .. Bu ıevgi öyle bir aşk ve tabu• Bize göre biihHR& ıııshn Mahmudiye mabaUesinde hakkı '"hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husuıile taia 
Bilıiaiz adamın hamlesi, ter ve ıürle yanmalıdır ki , köyden ay piya11\ya arzedilmekte oldugu 33 ve 12 numaralı ev!er sa- n ~·~rafa dtir olan i~diaı~rını işbu ilan tarihinden itibaren onbet 
emeti çok defa beyhudedir. ralmak adama zor ıreltin. bugünlerde böyle bir birlik tıhktır. ~on ıçınde evrakı mcııbıtelerıle birlikte memuriyetim ize blldirmeletl 

Mezar taşlarından nerilml"• Köyü, istediğimiz ıeviyeye ı~ap eder. Akıi halde hak!arı tapu aicılile sııbiı olmadıkça aatıf bedeli 
6 ... yaparak bu işe emegi11i, 8U- Oray caddesinde baklıı.vac1 nın payla,masından harıç kalırlar . 

yen köy artık yeşillenmeğe baş- yükıeltmek için, yapıcılarımızın . . k d . s r D 4 - Gösterilen gQnde artırmaya i9tirak edenler artırma ,.,, 
ladı. Yarını uygun c.-leri, bol köyde ottnmaaı , büyük feragat· mayesını yu arı ll taııvır et- a ım arçinöz'e müracaat namesini okumuf ve laaumlu malumat almıf ve bunları temanın 
ıayu ve ışıhı, diıpaneeri, yolu, Ja çalışması, verimini realiteler ti~imiz gibi bütiin varını yo- edilmeRİ. kabul"' etmif. ad n itibar olunurlar . ıs j (1385) 10- 1 O u- Tayın edilen zamanıia gayri menkul Qç defa bağırıldıktan 
telefoa ve telgrafa ile, bugünkü halinde köylüye göstermui li- gouu bağlamı~ olanların mal 1onra ~n çok artır&na ihale edılir. Ancak artırma bedeli mı.ıh.ımmen 

td 
·ı h at ş ti · · zımdır j lı klymetın yOzde yetmi' beşini bulmaz veya satıR isteyenin alaca6ına 

m en ay ar arını ıçıne . . • .. - - arını, ra atlarını, "'ermayele- s ) k E o h i 1 d" 1 ki ... D 

G 
- .. " at 1 ...ı r c an o an ıger a aca ılar bulunupta bedel bunların o ga ... ri men 

alarak ya•ayan ve ya•atan köy eçıcı omru, koye feda . . ı· J -., V k l 'l " 
k 

.. 
1

_., _ k ., . d l b .. b" k b"l rrnı gıuaıı ı etmi!f olmaları u ı e teminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en c;ok 
•e oy unun ren ve seııı ne e en er ve u ışı ır ıeY ı en ı M artıranın taahhOd!l b&ki knlmak Clzı e artırma on gon daha temdit 
kadar iç alıcı bir manzara~ır. ler idealisttir. Bunları bu rejim !Azamdır. Bu, "YO i Zllmanua. ersinde Nusrellye ma- ve oruncu gQnU aynı saatda yapılacak artırmada 

Pırıl ııırıl yanan koy1er, yetiştirmektedir. Biz muhtelif 1 memleket Rermayesini, eme- hallesinde 56 ncı sokakta beş bedeli ıatı, iıteyenin alacağına rOchani ol D diğer alac4klıJarın o gayrı 
serpme yıldulara benzemez mı? itikatlarla yorulmuş insanları . . . . h ı· . k numaralı ev satılıktır. menkul ile temin edilmif alacakları mecn:ıu11ndan fazlaya çıkmak 
Bunları yapacak kudretf daha d .

1 
C h 1 Aını, ıstı R8 ını orama bakı eartile, en çok aıuırana ıhale edılir. Börle bir bedel elde Edıl· 

.. . . _ .: eğı getzç ve yaratıcı um u Almak isteyenlerin İUİ9a- mez h ı ı v b b 
çok reJ•mımızde ve ko)lumüzde . t _ . 

1 1 
d b .. b k- mıııdıuı mecbari bir vatan ee ı a E\ rapı meı, e u eeııs tele ı düser. 

görüyoraı. Eğer bayat bir mü· rıye mu~ıo er n en u ışı ~ !indeki eve tulumba tamircisi . 6 - Gayri ~e~kul kendiaine ihale olunan kimse derhal nya 

Cadele ı·ıe, ko-ylu-·, hayntın ta- leroekteyız. .-azifesidir, Aı.d .. lk d" Ç l verıl~D; mClhJet ıçınde parayı Termezse ihale kararı fesholunarak .. D l I u U a 11' :.\\ ıya müracaat kendı11nden evvel en ycıksek tekitte bulunan kimse arzetmiş oJdugu 
kendiıidir. a gıner; Yeni Mersin edilmesi. (l424) bedelle almaga razı oluraa ona, razı olmaı:, veya bulunmana hemen 

Eğer tabiat bir kitap isl', Esey~, Veliye, Ayşeye selim ?D bet gOn mildde~le artırmaya çıkarılıp en çok arnrana ihale edUJr :ki ihale araıındakı fark ve geç'"n gllnler için yOade 5 den huap 
okuduiuu kitabı. bizden daha aöyle .. Birkaç ay sonra arkadaş olun.acak f!1iz ve dijter zarrrlar ayrıca hOlı.me hacet kalsıaksuın me-
çok anlarsın. Fger sea bi mi- larla köye çıkacağ11, 1a11a da l murıyetimız~e alıcıdan tahıil olunur. "188,, 

k 
• · k" • ğ a· k ı y d d J 2004 Nuınareiı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 

mar çı arırun tmınım 1 ese- ugrayaca ız. ır aç ta yarayış 1 ur aş 
rlndeki keakin çizgileriDle Tür. kitap getirmek istiyorum.. O · • sin.in_ 4 Uncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
kün ruhunu ve kudretini ebedi· zaman bol bol görüşürüz olmaz lerınınbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
yetlcre daha çok baykırırsın.. mı?.. l Hava kurumuna üye ol olan iddialarını iıan tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Eter sen aıbbatlı, paralı u H . Gültekin evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
bilgili olursan eminim ki bu tapu· sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaf 
milletin ömrü aaırlarla ölçülemez ı " masınd~n hariç kalacakları cihetle alftkadarların işbu 

Dilimizi bak yine senden 8 n maddenın mezktlr fıkrasına göre h:ıre~et etmeleri ve 

almaya çalışıyoruz. Soyadı al· JçeJ Defter.lı..rl•g"'ın.lan·. daha fazla malô.rnat almak İstiyenler 942-523 Dosya 
madau, ıenin temiz ıı;yun vardı Uu ı U numarssiJe Tarsus ıcra memurluğuna mUracaat 

Dali'ıner; eğer bir gün ş~- Kazası Mahallesi Cinsi Meaabui Kıymeti ları ilin olunur. (1430) 
birden köye bir akın olur , kö)· Hududu 
gazeteainl okom:ı.k için b kler- Mersin Nuaratlye Arsa 351 M2. 615 Lira Do. yol. Ba. Mebm~d Sab 
ıek, tlmdiden buna şaşma.. bab. Ku. Hasan. Gü. Ferhat 

400 Lira 
1440 Lira 

69 Lira 

288 M. 
2.:6 M. 
69 M. 

Hane > > 
> Hane 

> MeaudİJe Arsa 

İdeal; nvelce bir hayal mi
naaına idi. Rejimimiz bu hayali 
bir hakikat yaptı. Örnek kahra. 
manlcır yetitliren köy, zekası, 
kavrayı,ı yapıcılıkta ki kudret y ll karıda mi kd4' ı· 'e kı) meli yazılı gayri meııkuJlerirı nıiiJkiyeti 1 J-11-
ve bil~lıile de yarının büyüki 
•anatkirın• yetiştireceğine emi· 942 tarihirıdeıı ilib«ı reu cıı Ltış gün nıüd<letle ~atısa çıkarılnıış ve ihalelt-ıri 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütab.assısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bu kere askeri hiımetiııden terhis olnL arak asli 

vazifesi başına dönmö~ oldoğandan mut.terem basta

luını Baııtarıe CllddeRindeki eski evinde kabul ve 

tedıuiye İJa~lamıştır. Diz.Artık cbarmandan harmanu 26-J J-~42 fatlllİJ p J': Sth.ı~<lll J(J'~tJl le f.!ÜJ Ü S~al OU Dili tayin edİ)OtİŞ Ol· 

telekklleri Y~'i.ne 'im~i •. s~aelc~ nıakla tcıli p ohu. lar 111 U ı lH ''en DÜ ııt.f e D eftt1 ı d tırl ık ıuake:ı nnua nıüracaatlar1 
sonunda ekdığınin ..-erımını düşu . • J O ı 

,. r.ea n iıuapJayııa Ca:ıitJi, ata "°ılan OIUDUJ'. (t4C4) 12 - l 7 - 2 l-2ô J------••-f•e•D•i•M-e•ra•iD-M-a•t•h•a•ai!•ı•n•d-H•a•aı•l•nı•ı•.t•ı•r-...1 
flk.<.yar~~ ••~•) .. ··-- 1 Hl\l(l(l J t llt 1Ut\11m , .... "'. • • 
etı .elabıyetlıdlr.> 


