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Kötü şayiaları çıkaranlar i 

Denizcileri ve nakliyecileri ilgi· 
lendiren bir karar neşrolacaktır. 

50 dahil- bamnle tonilfltoson
daa vakarı makine ve teknelerin 
memleket içinde ve <lıŞHıtla, tertip 

G.AZETESI edilecek seferlerine dairdir. 

s~ ~bı .... e tı mum r:e,riyat 
Madara 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•• ı wuı s.a• ı• · ıııtırs ı 

5.., ' ı l- k r ş 
Telefon f.! o. 82 ---

1 Ankara Haberleri : 

Cuma 
22 
IAYIS 
1942 

Yılı 1 Sayı 
14 4209 

Gönül bütünlüğümüzü! 
istemi en hainlerdir 1 

40000 
bomba ile 

Harp· 
bu yıl 

bitecek 

Türk Hava Kurumu 
Almanya üzerine 

Müthiş 
Ankara, 21 (R G )- Barış 1 Hu fısıltılar, şayialar ve ı in g i 1 iz 

Sine~ Kurultay 
hazırhkları 

içinde yaıa yan kıınsenin dü~,- bum.m benzerleri bir ço~urıu- ı Müttefiklerin taar .. 
ruzu peh yakındır. ırıanı olmamakla beraber ka- zuu kulağınıza kadar gelmi~ti.r., akın 1 

rışık dünyanıo bize kadar Vatandaşlar dıkkat edınız. 
ı:olen serpintileri olduğunu Sinirinizi bozan rabatmızı bo- Vaşington, 21 (a.a )- Bin-
biliyornz. Simr harbi içinde zan bn haberleri memlekette Lo dra, 2 ı (a.a.) - İngiliz lerce Amerikan a~kPrinirı şi-
y.ışa yanlara da girmektedir. sinsi sinsi yaşayan sinir bar- L k ti . duMn oec"" av mali J rlanda muvaffakıyetle . . . . ııa va ııvve erı ırı ., .- · 

Hunun sıl:'lln ses ve söz· bmın öncı1leridır. bunları ya- .. h. merkezle gelmesi durıırnun çok eyi ol-
d- . . _

1 
b- .. rupanın en mu un - d 

ur. . d yan hızım gt1nu utunlüğü- rir.den ve ikirıci bir liman ıığurıu gösteriyor. 
Bır tanı ı~mız veya tam- ~ fi · t 0 ha· l d" · · ı b' 

d 
Tr 1 B muzı ıs eıneye ın er ır. QAhri olan Manheim üzerme ~ Bu suret e har ın bu yıl 

rna ıtSınıza rast arsınız. u hl k · k v" · ı · · - · . Hava le esınQ arşı na- hfıcnm etmişlerdir netıce enecegı hakkkmdakı umıt 

Ankara, 21 (Y .l\1.)-Türk HaşvekiJimiz ı;ıayın Dok-
Hava Kurumunun 5 Hazi- t.>r Refik Saydam da bn sa-
randa toplanacak 8 inoi Ku- b alı Kuram merkezini ~iya-
rultayı i9iıı lıazırhklar tn- ret ed k 1.. 1 

k 
.. d' ere \.urumun 9a ışnıa 

mıunlanmcı uzr-, ır. 1 ·ı 
Muhtelif vilnyet.lerifon Ha arı 0 yakından alAkadu ol-

Knruıuu morslıhııeları ırn.,ınıışlar ve Erzurum mehn11n 
va . . 1 . 1• ve Korum başkanı Şükrü 
9ilmi11 ve ısım erı merırnze K k' ..- .. . oçtt · a lrnrultayın müzake-
pe,·derpey gonderılmege baş. relori ne .., . 1 . . h 

"' • ~e ış erme aıt a111 
lanmıştır. dıref\tifier vermişlerdir. 

sıze ya~eç:: . . O' sıl tedbir alıyorsak mikrop sa- Uçaklarda 40 bin bomba ler artıyor. muhasamat bu • v -

başı;;;. ve" d:~~~:· varm• · •ve cau ha•t•lık_ı.rdan "~··• k•c•-lvard•. v•• son. ermm• ,., •• ; gosıe- Merınos yapagılanna prim 
_ B' . d h b ld yorsak zehır ve zehıl'leyeceği Bomba uçakları yangm recek emareler bu yıl gerçek- Ankara 21 (Yeni Mersın)- Tioaret Vek ... 1 ı· tt' . 

H f i 
~rkı.n e_n ka erk a ım·ı şayialardan sakınacar..ız . bombal~rı tasıyorlaı·dı lrı·m le~eceTri bekleniyor. ' y 1 M . o a e ı neşre ıgı s laı a ı ı gmı e me verı - _ . I 15 • ~ • y tS _ bir tehliRde ~r ' . erın_ 8 yapa~ı~arıua Azami satıştan 

m· k . Ek k . Köıu şayıa ar kula~ımıza Hali faks. Varikon uçakları- apılan butün hazırlıklar haşka prim verılmesırıe karar vermıştir M . 

l 
1) ece ~l1ş, k' ~e yerme pa kadar gelse bile oönlümüze da baızk .. b'ır ka'ilede bıı akı· müttefiklerin bu yil taarruza l d "0 M.ers· k . ernwR yapağı. aıes verı ec~ mış. h k 1 .., . • n • -· . sma beher ki o a ' ' ın uzu yapagısına. 65 kuruş 

T l 
- d M d ve rn um uza so 11 amıyacaktır. na. iştirak etmiştir. En ağır geçecPgını gösterıyor • verilecektir. 

- ren ere yuz e yuz e • ı . 
zam olacakmış. Güıel şeyleri duymak v~ tank, otomobil, Dızel motor-

- fst'lnbnla gidip gelmek y~ymak ı~asıl memleket için f ıarı .. yapan bu fabrikaların 
ya~ak olacKknıış. bır borç ıse kötü ŞPyleri söy-

1 
hed~tı iyi 6{öıiiküyordıı Ham 

iTALYA 

Tunus ve 
Çocuk Esirgeme kurumunun 

Türk talebesinden dileği lstanbulda h1ftada bir lememek ve duymamakda biri ~~ddelerin bnlundıığu yerde 
Rtin tramvay iılemiyormuş. vatan borcudur. ' ıyı görülüyordu. Dün tayya-

rı ec'l . d ğ' l Ankara, 21 (Yeni Mersin)- Çocuk Eıııirgenıe Kurumu -- - r ı erın ver i ı vapur ardan M urmanskta 1 HARKOFDA ıahrıan resmi malQmata göre Genel merkezi Ankara~&. mt;rke~e ~eya taşrR şnheJerine 

Korsikayı 

alacak mı? 
---- bomba tavyareleri yangın bom· bütün mektep talebel~rının eskı lutaplarıııı vermelerini 

Almanların 1 Timuçenko baları atmı._.tır. Yanımların Ankara, 21 (R.G.)- ltal- rioa etmektedir. Bu kıtsplar ge~eook sene ınernleketin lıer 
devam eHiği ve infilflklar ol· yauın Tunus ve Korsiks ta- taraf}ndaki mubta9 talebelere ba9A1

1 hlaoegı bildirmektedir. 

batırdığı ordusunun du~u bildiriliyor. eavvurJarı hakkında yeniden Çoonk ERirgerue Karo~u u ıayırlı işe iştirak ederek 
1 ono k A 1 bazı rivayetler ortaya çık- kit'.'lplarını Kurum merke?.irne vey~ şu bel erine verecek t.ıle-

ge miler vaziyeti '.J uça ~ rnan- mıştır. belere şimdiden teşekkiir etmektedır. 
-- --- )'oya hücum edecek lki yiizlii politil..adaıı usa. """t~i.:.:y~a-t:_r_o_h_a_r_e-:-k-e-:t~i-:------------

. Berlin, 21 (a.a.)- D. N. B. Londra, 21 (a.a.)-Harkof- fJoııdra, 2l (a.a )-Sal8bi- nan ltalya Nisin ve Koris-

bildiriliyJr: Ruslar için en ha da Aimanlarm mukabil taar- yetJi ıneh~fil Maıılıaym öze. kanın işgaline teşehbib ed~- Bu rha nettı• n Tepsı· 
yali liman olan Murmansk,ruzu Tımoçenko ordusu sol rin6 hücum edt>n uçakların cektir. Söylendigiue gfüe 
yolu Alman hava_ ve_ de~iz cenah gerılerine doğru Har- yüzlerce oldnğaııo bildirmek- ~talya bur~sı~ı. I~gi~.izl6riu 
kuvvetlerinin sl1rekh hu~~mıle kofta ve bu kısmı tehdit altına tedir. B er gece hu kabil 

1
!gal eıleoegını ılerı fODreoek· c.e h rı· m izde 

tehdit edilmektedir. lng.ıhz ve almaktadır. Bu aşikArdır. bir uç~~lnr l ngi tereden liareket hr. -r 
Amerikan gemileri _hır çok hareketin Harkof üzerindeki :~;rılecek ~e 1000 uçak hare AJmsnyauın Vişi ile lta1-
defalar dağıtılmış ve hmaada- k h f'fl t k k· edec~ktır, ya n.raAırıi!ı. her hangi hir ~iirk teınsşR lıayatı ile bitılbedo hnlunnrak Aktör 
kilerde mahvedilmiştir. . Rus bas RJOI a ı e me me anla~mnzhga meydan verrni- yakından alAksc~a: ol~n~~~ Burbanettini hugunkii aktör-

10 Mayısa kadar şimal sadiylemi yapıldığı sorulmak- Cezairde yeoegi talımin edilmekt.~clir. Burbıuıettirı Tepsıyı 9ok J) 
1 

lerin ilk heyecan aldık luı Ra-

böl~esinde 2 krovezör, 5 denii. tadır. ~ .. ı in ·ı· ~ ' tanırlar. natkar olarak tavsif t .. altı. l muhrip, 1 devriye ge- Alman ordusumın darbesını Q 1 iZ U çagı J a PO n la rl n 190s Meşrutiyet inkıla· Hatta Ertuğ rol Mulıs~1 ::
1

:~· 
misi, 125 hin tonilModa 27 bu İstikametinde beklemek Jt\- nasıl hında giizel tıRnlltltHR kaı~ı nat lıayatıırn girişinde b"I 

ticaı et gemisi batmlmıştır. ıımdır. Zira Kafkas yolu bu- • • temizlik götıterilen yiikROk. ~Hlka 1 hır yüksek tesiri olduğun il El~Y~ 
d h d U Ş •• ·· ı •• ? . Mk Tiirk gcn9Jerını, mu ıar Jemişti. 

Ayrıca 21 tıcaret gemisi e a radan oeı~mektedir. Bir Alman UrU m UŞ • hareketi• ~ b 1tl t .., • rı' rleriui tiyatroya an amış ı. Ak .. 
saı-a nA-ratıJmıotır. askeri sozcüsü Tiruoçenkonun · tor Borhanottrn ınem-

L . 1, 11 arada sRhnedo tema- 1 k t 
t 'dd · · anlat ond 21 ( ) C , e e 0 diindiikteıı .. 

Amerikada 
aarrnzunun şı etmı - kı 1 ra, a .a. - eza_y~r J'oriuo, 21 (a a.) - G;1~et t"ız eden geıı9ler nrasında. liOlıra bu-

l Ols n yı ar•nd b' 1 l Y yiik şelıirle&d.,. makta fakat ne o ursa u • a uçan ır ngı ız dö popolo Şanghay Mtılıabi cAktür Burharıottiu» hirinoi t ·ıı "'. nıuvaffakiyetli 

(Sovyetler 
günü) 

Al 1 'lk b har taarru- tafyaresinin kara sııl ... rı11Ja · J · lı ' 1 em 1 
or verdı. Bu r man arını a . dM t' rmden aldı""ı hır haLerde a- d .. rece oıevkıo sa ıp '.>maş bu"vu"k ee er de 

• · · U§ürül . - . y· . ~ " A d l ıuou ve pih\mo~ ~egıotıreme· fiııdan mesı '.'?erme ışı tara · ponlarııı HindLtan hududur~a ve o zaman lıilh~ssR Üstadı Tii.rk t na o u torneP.ioe 
yeceğini söyjemıştır. rıe~redılen beyan~ame 6 kilometre yaklaştıklaıım bıl &118 m A bclülhak B Amidin eınaşa tarı hinde haki-

k
. Ye rağmeu bu uçak sahılden d' · ş· ü" ' Ja ,. . . . kateu bir yenilik ol k t Kerç yarım adasu~da ı mu 20 .

1 
. _ _ ırıyor. ımal oırmanyaoa . Tarık, Eşber, Fınteu gıbı d k aca arz-

Nevvork, 21 {a.a.) - Ame· mı uzakta denıze duşu- ı 1 T k t l ·mı temız· l . d b r· ı k a 9ı tı. 
merl

.ka uır·l .. şıı.. devletl .... rı· Al- •affakiyet ve Almanlar tara- rOlmüştür K l '} m·ı pon ar ngı ız ı a aı d' eaer erın o aş ro n a ara Kendisi Ü 
o " a. .- . . • ara Sll arı " ı - 'ıeme hare'·etı"ne devam e ı- . t d b' k' ı:ıtadı azamın 

R f d 49 2
54 esırın dır ııı. tıya ronun e e ıyatta ı mev- e 1 ınanyamn Sovydt usfaya ın an ahnan l , · 

1
80.r erinden en canlı sabne-

ta ·r.· 22 h · gü l yorlar. kiini g<istermişti. t 
arruz etl1151 azıran . nasıl alındığı burada soru an Malta ü.zerı·ne erı .emsil adıyor ve kansa 

nünü Rus ordusunun ve Rus suali d d Avustralyanın O zamanlar çok alkışla- BerJiu Dans Akad .. d 
'll . . d " ğ' t d kA er arasın a ır. nan Aktör Borbıuıettin son- emısın en 

lm.kıtaeıtıu~ıonla~yöıstSoervıyeıt Oel_lOaUM orl; Moskova, 21 (a.a)-lhrkot akınlar ma•rafı mezun Seniye Tepsi de ken-
11 .., rala.rı n~an seneler A vropada disine refak t d " 

rak ilAn etme~i düşünüüyor. istık&metindekı ta'lrruz şiddet- Malta, .21 (a a.) _ Son 2• SidnAy, 21 (a.a.) - Avustral kalmıştı. Tıirkiyeye geçen yıl arada S . 
8 

T~ ıy~r ve bu 

d d S 
t l · k · ı b' ~nıye epsı danslar 

Bu yıl ön~imün. e ovye e devam ediyor. TımOÇen o Eıaat zarfında lngıliz uçakl~rı ya b11şvekili söyledıgi bir mı- dönünce şerefırıe yapı arı ır yaparak k .. 
Rusya ya genış şekılde yardım sol cenahtaki Alman baskısına 1 bomba tayyaresi diişur- tukta ikiıtci hürriyet istikrazmı miisame;ede Şehir Tiyatrosu sek mfma::u: s~r~atı.nuı yok-
edilecek ve bu ,geniş bir sefer- karşı koymaktadır. müştür. S~h MgünO do~sn~a anlatmıştır. Malt yeni yılbaşı sanatkarlarınJan l. Galip bir Akt .. B gos erı:or. 
bertik manzarası olacaktll'. uçakları bı~ duş~an ~afı~esme olan l temmuzdan itibaren <;r nrbanettıo bu ye-

35 şehrin belı;,ciiye reisi 1( • ·F hiic~~ .etmışlerdır .. ~ır t!Cclret Avnstralyamn "ündelik mas- Martinikte ni vaziyetten çok memnundur. 

'

. d"d 
8 

t t __ ya- anadadalıı ran- gemısı ıle hır muin be ıs~bet rafı 1 milyon lirayı bulacağı l Halkın gösterdi,..i sanat mn-
ım ı PO ovye g mmu k l l . ler vardır . l . . an Ofma b l . ıı:ı pacakl{lrmı , adetmişlerdir. •r.z on•O Ol arı . ta ımm edılıyor. . ... a ıbetıne karşı minııettarhgı-

Vatikanda Fin Vaşıngton, 21 (a.a) - Ayan nı anlatmakta "e bilhasH 
Tokyodaki Sovyet Ottava, 21 (a.a )- Hökft- Fok balığı avı ha~iciye encüm.o~i ıeisi gazeq gençligin giisterdigi yakın 

/ h t Ü met Fransız kon~oloshanele- mümessili mii•aade•;· tecılere Martu,~kde lfransız al~kayı medhüsena etmekten 

'"';• ka ~I g( .z)arı 
8 

t rinin kapatılmaıunı istemiştfr. Roma, 21 (a.a)- Vatikan- T k 21 (a a )- Fok ba- kumandanı amıral Hoberle bıkmemaktsdır. 
0 yo, a.a - ovye 

1 
il da daimt bir Fin mtlmessili hTrl aovıyohakkıoJa.ki yenı ka- tam ~~laş~aya varıldığını v& Ba akşam Aktör Borha-

ınaslahatau·zarının de~ı·amesı·nı· Fakat bonnn siyas m nası "' Martı11ıkt0k F h " IS ..- bulundurulması için müz;tke· raruame çıkmıştır. Buna gOre . ~ ! ~a;ısız arp ve net tini 1908 ile 19'2 araRın-
Tokyoda hiç bir tefsire yol l!.,ranaaya harp ilAnı demek reler anlaşmaya varılmıştır. Behrenk boğa ile şimal buz tıcaret gemılerının bu anlaş- da"i sanat ruhunu seyredece-

açmamışlır. Japon aazetP.leri değildir. Konıo1o&1arın harp Vatikaoda bir Fin elçisi bulu- denizinde fok balJğı avı husu- maya göre yerlerinde kalaca- gi,;, 

sOklltla iktifa etmektedirler. dolayısile i'i aıalmıştır. nacaktır. si mü~aadeye tabidir. ğını bildirmİ§tİr. A.B.O . 
• 
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Tarihi araştlrmalar:·a 

• 
lçelde 

Eski Anıtlar ve ürenler, 
kasabalar, köyler 

,~~~~~~~- ' 
lçel vilayetinin Mut kszeRrnın merkf'zi oları Mut ı 

kasab sınırı tRrihi incelemelerirıdt'.rı ikinci yazı 
. ___________ Yazan: SAİT UGUR-----

!\1ut kasabasında Karaman 1 öldüğüne göre belki bu türbede 
oğulldrından kalma bir han . bir ki mezar n biri bunun olduğu 
hamam, iki türbe vardır. a11a-1 5 1 b"Ji M bı"rı"oin üı-aaı a ı r. czarın 

ba içindt: meydan mahallesin~ t E 
giden yol üz.erindeki dere ü~tüo· tünde yalnız. tarih kalnııŞ ."· ~
de karamanlılardan kalma birde liya Çelebıye göre Mutlakı "Lal 

Paşa,. camiini yaptıran adamda 
köprü vardır. 

Mut kuaba11ndaki ban: Ka- bu türbede gömülüdür. 
raman oğullarıodaıı İbrahim bey Mutun içinden n:eJdan ma• 
tarafından yapılmış olup kargir· balleıinc giden yol üz.erindeki 
dir. Bu hanın otuz: iki odası ol- derenio üstüodeki köprüde Ka
duğu gibi bunun bitişiğinde (ka- raman o~ullarından kalmadır. 
tırhk) adı verilen otuz göz ka- Yalnız kitabesi olmadığından 
darda üıtü yıkılmış kemerleri Karaman oğullarından kimin ta
mevcud ıüvari at kovuşu vardır. rafından ve ne z.aman yapıldığı 
Süvari at kovuşuna ve han ka- belli değildir. Köprü bir gözdür. 

pusundaki nöbet bekleme yerine Mutta merkez kuabada ka• 
ve ban odalarının hepıinde ocak le mahallesinde Salçuk mimarisi 
bulunma•ıına göre buralarının tarafandan Lal Paşa adında bir 
karamanlılara ait bir kışla oldu• cami vardır. Caminin dışındaki 
ğu sanılmaktadır. Bu hanın ka• mermer direklerla başlıklarından 
pusunun üzerinde vaktiyle kita• anlaşıldığına göre bu caminİD 
besi varmış bu kita1>e her ne Osmanlılara ait oldu~u sanılmak· 
düşünce ile ise burndan çıkara- ta isede belkide e1as Karaman 
larak yok edilmiş v.e yııhutda oğullarırıındır. Camiyi yaptıran 
düşmüş gaip olmuştur Lnl Paşanın kim olduğu belli 

Mut kasabasındaki hamamda: değildir. Hakikaten bunu yaptı• 
Karamanlılara aitdir. Bu hamam ranın adı lal p•famı (lala) pa• 
vaktiyle bakımsızlık yüzünden şamı? Bilinemiyor. Bu caminio 
kapanmış etrafı ve üıtü toprak adı şimdi Lal Paşa olduğu gibi 
ye taşları örtülmüş olup hamam eaki vakfiyelerde böyledir. 
olduğu bile belli detil iken (318) 

Karaman oğul una ait oldu· 
yıhoda Mut kaymakamı olan 

ğunu yazdığımız iki türbeden 
Raşit bey bu hamamı taş ve top biri camiin doğuıunda, biride 
rak altından çıkararak tamir et· güneyindedir. Bu camide kitabe 
tirmiş olup elan işler bir halde· yoktur. Yalnız camide tahtaya 

dlr. • yapıştınlmıt bir kağıt üzerinde 
Bundan evvelkı yazımızda "Mlşerref harap olmuş iken bu 

bildirdiğimiz veçhile Oımanlılar j • ·f· ı d' 'h El ha~ . . camı şerı ı eye ı ı ya. T 

devrınde- konakcı Kara Alı paşa- M f k"-t' d' Ç l"k M b-asta a cı ıp ıvan • ı e u 
nın Mutda bulunduğu :::ırada da t 1 d me paşa,, J&Zı ı ır. 

Burhanettin Tepsi 
Güneş Sinemasında 

Saul\tkar Hnrhanettin Tepı.i 

BU 
G o 
N 

Akşam 

aat 

21de 
CstacJı .\zam 

Abdülhak 
Hamit 

ihtifali 

(Şairin asarından parça lor) 

Seniye Tepsi 
Berlin Dans mektebinden diplomalı 

Programlara oknyarıuz - Biletler tiyııtroclı\ Ratılıyor 

(Yerlur nıınıaralıdır .) 

Çiftehan kaphcaları 
acıldı 

Yeni miist.ecirleri tarafından yepyeui bir 
şekilde umuuıc.l açılau Çiftehan kaplica
ları, her tiirlii fedakarlıklarla biitüu halkı
n11z111 istirahatini teıniıı edebilecek bir şekle 
konulmuştur. 

Kaplıcada gelecek misafiı lerio ihtiyBcım temin için 
Farın, lokanta kasap dOkkanı ve bir de gazino 
açılmıştır. ' ı 

• 
1 

• 
1 a n 

Tarsus icra memurluğun~an · H 942 o. (ij ı 
No 'fnr ı hi C insi H. M.M. Kıfme\ı 

33 $ubut 941 Tarla 8 i020 440 
Sınırı : Do~usu H asan o4tlu Yusuf, Batısı Dede oQlu Veli 

felek hissesine isabet eden mahal, Kuzeri= Mı meli 
ve kısmen Karaca Ali, Güner i: Al i ile çetrili 

Alr cakl ı : Kız ı lmurat mahallesi 2 No. lu ~fde Reıit oQlu Arif 
Borctu : Knrgılı köründen Ali oQ'lu lbroh im Kocalr. 

Hirirı ci arltırmarıın ~· a pılacağı yer. giin, ııoaat 

12-6-942 Cuma giiuii saat 9dan 10 kadar icı·ada 
ikinci arllırrıuuırn yapılacağı yer, gün, saat 

22-6-942 pazartesi giinii saat9 dan 10 katlar icrada 
1 -İfbU gAyri menkıd Qn artırma f&rtnamesl 23-5 - 942 tar ıh inden 

iıibaren 942 644 No ile T.rsus mahke'neb!şkAtlpliğintn muayyen numa 
r11 sında herkesin gOrebilmHi için açılıtır. İIAnda yazılı olan lardan 
fazla mal~mat almak isteyenler İfbu şartnamedeki 942 - 644 dosya 
numarasil e ınemuriyetimize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya ı,tırak tçin yukarıda yazılı kiymetin y Ode 7 .~ 

11 isbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu bu te•tH 

edilecektir, (124) 
:3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifok 
hakkı uhiplerinia gayri men1tul üzerindeki haki rını huınısfle r iz 
v' masrafa dair olan iddialarını i'bu ilan tarihinden iıibareu y !rm i 
ııon içinde evrakı mOsbitelerile birlikte memuriyetimize bild l rmeleıi 
icap eder . Aksi halde hak~arı tapu sicilile SAbit olmadıkça &atıf bedeli 
nin payla9maıından barıç kalırlar . 

4 - GOstorllen günde artırmaya ı ,ıirak edenler artırma fart 
namesini okumuf ve lOzumlu malumat almış v e bunları t emamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

6 - Tayin edilen zamanda gayri menkul Qç defa ba ğırıldıktan 
Fonra en çok artır4na ihale edıJir. Ancak artırma bedeli muhammen 
klymetin yüzde yetmi' beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmlf alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü bllki kalmak ozıe artırma on beş gQn daha temdit 
ve on beşinci gOnQ ayni saatda yllpılacak artırmad 8 

bedeli satıf isteyenin alacağına rüchani olan rliğer alacaklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmif alacakları mecmuandan fazlaya çıkmalı 

şart i l .. , en cok nr\\ıı aoa ihale ed ilir. Böple bir bedel elde ed il
mez se ı hal e r e pılmoz, Ve bu s atış talebi düeer. 

6 - Gayri menkul kendillne ihale o1 una.n kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde paraJ1 •ermezse ihale karan feshol anarak 
kendilinden evvel en yilluek tekifte bulunan kimse arzotmiş oldugu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on beş gOn mOddetle artırmaya çıkarılıp eo çok arnrana ihale edHlr 
!ki ihale araımdaki fark ve geçen günler için yQzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve di~er zartrlar ayrıca hükme hacet kalma1uısın me-
muriyetimizce alıcıdan tabı il olunur. • '188,, 

2004 Numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci medde 
sinin 4 ilncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dei r 
olan iddialarım ilı\n tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
mosından hariç kalacakları cihetle alftkadarların işbu 
maddenin mezkOr fıkrasına göre hareket etmeleri v€ 
daha fazla malOmat almak istiyenler 94:2-644 Dosya 
numarosile Tarsus icra memurluğuna mllracaat 
ları ilin olunur. (492) 

mamur olduğunu Evliya çelebi b 'd 
.. l kt d. Bu yazıda tul yerı e var 

1 
soy eme e ır. . 1 Mut knsabnsındaki sivri iki ısede tutkalla yapıftlrılmış o· 
türbe: Bu sivri kubbeli türbeler· makla üzerinden uzun ıeneler 

k ı d 
aeçtiğinden güvelenmiş okunma- 1 

de Karamanlılardan a ma ır. 0 ı 
Bunların dabanları yoou daşla- yacak hale gelmiştir, Buııa göre 1 

Çelik Wehmd paşauın divan ki· 

Teınizliğe dikkat Vt~ itina t>llilmekledir. 
Kaphcau11ı şifa kabiliyeti herkesee mahlm 

oldoğuıHlaıı bu hususta lıirşey diyenıiyeceğiz 

Saym ha,ktm1Zm yur~umuzun ~u kıymetli feyzin
den ve kaphcanm şifa ~assasm~an istif a~e etmeleri 
tavsiyeye şayan~u. 

Mühim ilcin 
Mersin 

tinden: 
Belediye Riyase· 

rından döşenmiş olup altların· 1 tibi Hacı Mustafa tarafından ta·. 
daki mağara gibi yerlerde ölü ı 

mir ettiıilmiştir . 
konulurmuş. Bunların dabanla-
rındaki döşemelerin üstünde daş · Bu camide diğer bir kağıt 
tan yapılmış mezarlar vardır. levha üzerınde " Habibi melih 1 

Türbenin birisinde dört di- laşck fihi, çıkıp üçler dediler 1 
ğerinde üç metar vardır. fifyn tarih (1231) imaret eyledi. 

Bunların baz:ılanoın üzerinde d k" Mehmet ibni Emrullah yaııh ır ı j 
Yaz.ı var imiş isede vaktiyle ya 

buna göre: Bu camiin ikinci ta-, 
Karaman oğullara düımanlığın· miri 1231 yıhada Mehmet bin 
dan veyahutda her ne ıebebe 
mebni ise ad yerleri çekiçle kı . EmrulJah adında bir cı dam tara-ı 
rılmışt.r. Okunııbilen kısımları fından yaptırılmıt olduğu anla-

şundan ibarettir; şılmaktadır. 1 

Mezarın birinin daşında bir kaç Bu camlin mioareıi vaktiyle 1 

ayetten sonra "... Eıkenallahü yıkılmış olup bundan on ıene 
taala fiyuhbubetihi cennete hadi kadar evnl evkaf tarafından 
aşere min zilkade liıeneti sitte yeniden yaptırılmıştır. Bu camiin 

1 

ve ışrın ve sebamiyet,, yazı- güneyinde nktiyle birde Lal pa-
ları vardırki: Bu mezardaki ada
mın (726) senesi zilkadenin on 
birinde öldüğü anlaşılıyor. 

Diğer bir mezardaki yazının 
ad yeri temarnen kırılmıştır. Yal 
nız mezar daşında " ••. Sene &it• 
tin ve sebaamiye,, yaz.ılıdırki; 
Bu mezardaki adamında (760) 
tarihinde öldüğü anlaşılmakta• 
dır. 

Ve bu tarihten önce mezar 
daşındn "Allahümme ağfil' ve 
erham müteveffa merhum Mağ' 
fur, mahtumülulum minumülü
liimı velfudala, mürebbiülibad,, 
yazılıdır. 

Bu mezarlardan çoğu Kara
man oğullnrın!Ddır . Fakat Kara· 
mao oğullarından kime ait oldu
ğa belli değil isede mezar daşı· 
nın birinin kırıkları arasında İsa 
bey bin Mehmet bey gibi bir ya• 
zı okunabilmektedir. Karaman 
Oğullarından Muıa beyin Mutta 

şa medresesi varmış şimdi bu 

temameo harap olmuştur. Bu

nunda kimin tarafından ve ne j 

zaman yaptırıldığı belli değildir.! 
Bu yazıdan ıonra Mutun ta· 

ribi hakkında üçüncü yazı yazı• 
lacaktır. 

Zayi ikametveaikaaı 
lçel Vıltireti Emniret Mü• 

dürlüQılnden almıe oldoQ'omoz 
24-12-940 &arıh te 29-196 sa· 
rılı 

0

iki sene müddetli ikamet 
tezkeretoizi kazaen gaip ettik 
renisıni alacaQ'ımızdan enelki
nin hükmü kalD'adıQ'ını il!n 
ederiz. 

Mersin Aıakzede han 
Numara 14 

Edur te Nadire Botros 
(496) 

(497) ı-1 0 -------i ı a n 
f çel orman çeviroe mü~ürlüğün~en 

Mulı vahit fiatı 
M:l p;l. OiuRi Lira. K. 
545 000 . Çaın ag11m 4 GO 

ı "oııya vılayeli11iıı Ermenek kazası dahilinde 
Keben devlet ornıanından 545 metre mikap 
kerestelik çanı ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2 Çanı eşcar11un beher nıetre mikap gayri 
mamulii11iin nıuhanunen bedeli 460 kuruşt.ur. 

3 - Şaı·tnanıe . ve nıuka velenaıue projelerini 
görmek jstiyeuler•!,1 ~lersirı çevirge miidiirliiğiiue 
~rmeııek Orman bolge şefliğiııe ve Aııkarada or-
man umtnn müdürlüğüne nıürucaat etıueleri. 

4 - Saııs 6-6-942 ~iiııii saaı J l de Mersin 
orman çcviı:ge nıiid_iirliiğii ude yapıJaea k ı ır. 

b - Satış unıuıuı olup açık arttırma usnlile 
yapılacaktır. . 

6 - ~uvakkat tenıınatı 189 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getil'-

meleri lazınıdır. (498) 22-26 31-5 

Ardiye ve depoları da 
Deri bulunan Banka
larla diğer alakadarla
rın dikkat nazarlarına: 

Hıfzıssıhha meclisinin 2-
12-n40 tarihii ve 9 numaralı 
kararile şelıir dahilinde acıl
ması menedilen deri depola
ı·ınıı1 derhal Devlet iskelesi 
iltisak hattının şark tarafın
daki depolara nakledilmedi-
ği takdirde kanıınl takibat 
yapılacağı ehemmiyetle ilan 
olunur <

470
> 

' 
20-22-!'.fl 

- --.-- ----- -----
Zayi ekmek karnesi Zayi ehmek karnesi Zayi ehmek karnesi Yurddaş! 
Merslnd :ın aldıılım 15751, 15752 

15753, 15754, 15755, 15757 No.lo 
Hltı adat ekmek karnemi zarı 
ettım Yenilerinı alacaQ'ımdaa eq 
kılerlnin hü~mü olmadıaı ilan 
olunur. 

' Mersinden eldıltım 14894 Nu 
maralı ekmek karnemi zari 
eltim . Yenisini alııooıtımdJn eski 
sinin hükmii olmadıQ-ı iUin olu

.Mersinden aldı~ım ekmek 
karnemi zari ettim. Yenisini ala 
caAımdan eskisinin hükmü olma 
dıA'ı iliin olunur. 

Gölpazarı sabık Sulh nur. 
Bahçe mahallEJeinden (494) ' 

484 No. lu e'de 

hekimi lemeil Umar 

Türk Hava Ku
rumuna üye ol 

(498) 

Bahçe mahalleeinde! 
45 No. Iu etde 

KAmH Dilbil (495) Zekeriıa Ioenler Yeni Menin M11ıtbsuında Baaılmı~tır. 
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