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Bir kitap on a ara a a , 

----ve müttefıklerln Almanlar Muvaffakiyet gösteren 

bir f iki~a•an= A.s. c. 50!>IO,Ot00 yoruldu Au~.~~r<~~~~~·~::zH~yr•=·~·d~~.ıvomd• 
P 1 U muvrtffakıyet göstereu Gazi Eustitfün1 talebes:nden Mcl~hat 

Son hafta iı:iı,de 'rekir- luını kullananlar hu giin Moskova, 23 (ı a.) - Har- A ntaN Saf~et ~-
~ cu '\" • uUZdn Ayicu~ Fehamet Ercan Fahrünnisa 

l /} u ı R bo · Apak, kalemlerini kullarıarak bize o 1 k kof kesiminde ta11k muhare- M · d ' 1 8 Eı ..ıu.e )URU 
8 11 o aca . . Ercan ve epıın e yapıları futbol şampiyonlnRunu kaıamrn 

(kurtnln~ savaşımla garp ol'p gii1Jiin beyecaıııııı vtırnıiyıır- besı devam adıyor. G'llen ha- ve Anin.raya gelen Trabzon lisesi futbol takımına ve kendiie· 
lı~ ı nasıl karulduf) lsimli lar. Bu lıeyeoarı µençlige bir barlere göre Almanlar yor· rini yetişliren öğretmenlerirıe Maarif Vekili tarafından hkdir-
bir t<itaı• ne;;ırettı. Türk inki ders, bir fersgat örneği ve 23 ( a) _ M ··ıt _ gunhık alflmeti göstermekteciir name gönderilmiştir. 

... f ı h l d Uıtava a. · u e 1 1 "lk - k .. 
lap enHtitüsüniin faaJiyetA tarihinin şere ev a arı ır. ' k f ler. A man arın ı gun u ----------
g~çı iıti bu giinlerdo intışar Hnnclan n6deıı mahrnm ka- tikler havacılık ou eransında inatçı mür.avemeti yoktur. s p o r • 

o yeni uçakların kullanılması 1 b · ı. . -
e ı loıı hrı kitap şimdiye kadar lahnıt . . . . Alman arın u uarpt~ a_g~r • 
hepimiziıı kalbinde bir sızı lşte mnharrırde hn acıyı ıçm k~mı~e . kurulmasına ka- gayıplara uğratıldığı bıldm- • ·-

hRllilde kalan en hüyök der- hisseder~k (~ zamanlar y~~&- rar varılmıştır. .. liyor: 1 Beşıktaş o -Trabzon 4 
Jimiıd artık hal etmek yo- dıgı. bn ın~ılahı;,; ~-u .~layıarı Konferansın sou muzak~~ Oç gündür hpom-Baryen 1 .. .. 

ıoıı ı\ a hız eı;ııgrnı gösterıyor. tesbıt etmış ve rıumuze koy- relArinde çahşmaıarm tekıırı ıra da mukavemet gösteren Harbıy~ 5 - Goztepe 1 
Ba derdimizi te;)krarla- muştur. kararlatmıştır. tt>-18 yaş ara soıı cenahım11 Harkofa karşı 

mıı(ta Jförnm yoktnr. Dünya Y~ni bir _Tiirkiye yar."- smdaki pilotiardan 8Qn bahara ileri harekete başlamışlar. Ankara, 24 (Y~ni Mers'.ıı) - Ankarada yapıları Tiirkiye 
tarihiniıı en biiyük bir dev- tanlarrn bepıı ho acıyı lıHJ- kadar 500 000 pilot ve 943 Henüz sarih maltlmat gel-, futbol birirıoiliklerırıde Be~ıktsı:a Rlfırtt. kınşt 4 Hayı ile 
rimiııi yaptık. Bir imperator!. sets'3le~ ne ,,ıuı' 11enesinde b'u miktar 2,000,000 memel..l~ beraber: Timoçenlı.o , Trn!lzoli, H~rhiye t_ak_ırm da Hfüctepeye 1 sayıya karşı 5 

1 k kt k Büyiik devlet vas- Zıra hemen her gön ga· .1 .. 'l kf nun mukavemetı Alman şa Rıan ile galıp gelmı~tır. 

f
u 

1 
ykı bı. · k d 

1 
ti · zeteleriıuizin ilk ttahifelerinde pı ot yetıştırı ece ır, şırtmasından mütee8sir ölma- _- ------- -- _ 

llll el ·ı ır ~o ev e srm d . 1\ 
kara 9er9eve içiude yeni Tür- M k ığmı gOstermektedır. ı\ ı• L A N 

Mtrl.1111 yere getirdik. eksı• anın kiye yarsttln iııkilapc1iarımı- 2t inci Alman tank "'layı 
1 İçtimai, slyRsi, ıktisadi l 

. .. zın, o ıeyecaulı giinleri ya- "h hezimete 11~ratılmışt1ı·. Alman· ı 
eıı buyuk ,ı urumları ya~)tı~. şanıış, idil re otmiş olan :arın m 1 vere ların tanklarla hiicnm etme- T. t Ve k 1\ 1 t• d 
fı;timni lısyatta yepyem h~r aramızdan ayrıldığını gfü;fe. harp İla" nl diği y?.rde Rus piyadeleri ~id: ıcare a e ın en: 
iuooloj iyi ortaya koyduk. Bır rimiz yaşararak okuyoruz. detli mukavemet gös!ermek- 1 

• •• • d leleriııde idi . " . 
hiı;teu bir vstao yarattık~ Bu acımız bittabi beuı bir ~ tedir. 1 Tıcaret nıub,•. e . , .. · •alattau prım alı-
Yi rıııiııci asrın en kuvvetlı büyiik adam gaip etmek hem Meksıka, 23 (a .a.) - Cum· I l b' . . \ arak ihracata prım verıhue~ı yolundaki tatbika. 
proıısibi olan milliyet9iligin de en heyecanlı tıııta;aları hurreisi parlamentodan mih- A mkanlar.m .ta bıyes~nı _ank ~- . ıı d- . 3 lıarbiııden dogan bugiiııkü iktisadA 

d'k k vere k h ilı\nma karar yan as er erımız u aıe e - tın uııy ı 
tırı azametli eserini ver ı . birlikte göınmüt olma tan . ar~•. _arp . . lere karşı hazırdır . . l· ... u ·duruluıası liiztınılu göriileı·ek al.'Oaiiıda-
Mı ili birliğin ırnlere kadar ileri geliyor. verılme~ını ıstemıştır. . . . , şaı t aıa ) , • " " 

. . lJerı hareketlerımız aüo- ı . · k• ar al111mıştır. 
oldnguun ısbat ettık . Milli mücadele Henele- I b k k ti .. b' ·ı.t' d·~· 1\.) ar nailterede Ü"Ü maııın u-.ve eranı ırıa ır ı"ı 1 • l l . 

lfakat .. Yiire~imiz par- rinde orduda lntaıııııın başrn- ~ • J bölgede olmaktadır. ı l - Serbest tlfivız e yapı aıı t.ıeari mübadele, 
ç~I UJarak söy!iyoroz. Bu da bu b,eyecıuıl: giinleri ya- elçılıte çıkarılanlar hizuıel ve ııuıanıelelere Takas Liıuited şirketi 
mııuzam olaylan tesbit ede- şamış, hadiReleriıı içine girmiş u k 1 · l 1 
nıedik . Boııların llZıt.metirıi V6 daha sonra millet mecli- Lorıdra, 23 (a a) - Kral r an y ~ n 1 n tarafıııda n tathi k o "IHHI prım er· e nıalıd ut tasfiye 
kitnpta, gazetede, mecmuada sinde, pıarti teşkiUHuıda or- büyük Britanyanın Yunan, m U k a dd eratı lllllllnteh'i~J'iııe İ ııh_is<~r e~mekte. ~huı. l1hdi t:lkas-
hroşürde toplayamadık. g~ni•atörlügünti göstermiş Çek, Yugoslav elçilerini bii- tara yiııe Takas l:11uıletc~ t~tbık edıleH prımler 

Nitekim kitabın mulıar~ oları Tekirda" m-,b'nso ve yük elçiliAe ç.karmıştır. Moskova, 28 (a.a.)-Royler a~a."ıda yazılı şekıller daıresmd.e kaldır-ılınıştu·. 
riri Rahmi Apak da bu eserı o. H. P. lzmit bölgesi mü- • 1"'\ -

yazınaktan maksadını anla- fettişi Ralımi Apak, Türk in A tlanti kte bir gemi Bu haı bin eıı şidd'3tli mu· 1 2 _ a . ihracattan, ticari hizmet ve muanıe-
tırken: . kilap tBribinin bir köşeEıini battı harabesi Ukrarnanm tozu ve ' lelerdeıı nıiile\ eli it serbest <lövizlere Takas 

- lstikHU mücadelesı hak- bil bassa yıllarca hasretini çek- yakıcı havası. içinde olmakta- L'ııııiled "'irketiuce pri uı tt diyesiııe ~ 5 ~1 ayıs 1942 kında bir kaç satır bnlunsun d' . · noroııda kan döktii- d 13 h b Uk "' 
diye. Yıu~dıın, diyor ve: ıgımız, ~ . . Londra, 23 (a a.)- Bahri- ır. u ar ırı ranyan~n mu , . ··hiııdeu itibare11 uihayet verilt'ceklir A ucak 

- Bn vadide genel kur- güımtiz gıiizde~ı~!ı:~arb~~kı .~:tyı: ye nazırı orıa bllyüklfıkte bir ~a~df'!ratmı tayin ı->deceğı bek-1 ta~.ık • lıaklarııı muhafazası ıuak ·ad·~.) l · l .. 
. ıra arı, ııı " tı"ca t · · · tl t'kt ıeıııyor Almınlaıın yor~mıluk mu t.esef s 1 t, hl H:s 

mayrn çıkardığı hır kaç bro- t 1 k bizim her zaman re gemısının a an ı e . . ·l 1 .. ,·. l ·1 . l .. . . 
· J op ayara batardı"ını b"ı\dirmişt r. eserı gö~terdi~ı söylenmekte- nıe\'ZUll SCJ WSl ( (')\JZ e~ ~ I HaCal h,;111 l1lı11nu~, ~iirllon ve Oevdet. Kerım n· lin cevabrnı l5 1942 t 1 1 

c~dayınıu konferansiyle diger lilOrdııgnınnz sua k ~ -- dir. olup 25 Mayıs ~~·· Hll( e mer'i~ ette bu hı nan ' 
iki ı.:öı;ıi~ kitapoıktaıı başka ve.si~aıara. da>·anara ver- Amerikada kauçuk aooo den fazla atman imhalilıracat lisaıı_sı.aı:ıııa mu~leııi<leıı ve )alııız meri-

bir ~ey yoktur. Bilba.ssah, be- mıştır.. .. bu kitap evve. iıtihlaki. edilmi~tir. 85 tankmdıtn başka yet ıuiiddetı ıçmde yapılacak ihracata nıuta<l 
nim yazdıöıuı brzda, alkı Bıze gore "ki- 200 • ·ı k · 

" . ·miz heyecan mev- askeri malzeme yu tı l llrİıH verı C''e . tir. 
ilgil.:>ndirncok, garbi anado- 18 bekledıgı V . 23 ( ) H h I tur 

. h moharririnde de- . . aoıngton, a.a. - arp kamyon ta rıp o unmuş . Keza ihracı menrnu ohııa\."l 
lolll u hor kfişflsindekı adi- ırnu, sonra ko'fvetli ve ıstıhsali konseyi reisi Nilson . • , '·ı . d ~ t ~ kd .1 c:.ıll ıııatldelPrden 
ıelerı ayrı ayrı oanlandıra- digi gibi bizim k s 1 ılan ıarı •m e sa ı~ a l vapılnn vu k d. ·r 

k d b. yazıl- zaif taraflarımızı gföteren autcuk istihltikini t:ıhdit mak- ovyet er ( 'i .. . • a · ıe ili i 
oa tarz a ır eser canlı vesikalardır. ıadiyle benzinin vesika ile sa- • , açtluıış olup da henuz lisansı alııııuanuş olan 

madı~tıni bir Türkiye yaratan Türk kiitüphanesine böy- tıhnaamın muhtemel olduğu- d 1 YO r ~I: sall.~lara J~, 48. ~aal h;inde .THkas 1..ıiuıited ~İl'-
lıttild&I savs'ı yirmi yıl geç- le bir et'er k~zandırdıgından nu Sôylemiştir. , ( ) - Sov- kel.lııe tescıl ettırılmek ve lHi' hafta icinde lisausı 

. . . k' t b . 1 Mollkova, 24 a a . l k . b l' .. • 
tigi lıalde hep b0yle dılsızmı dolayı Rahmi Ap• 1 e rık stıhsal edilecek kantçuk-

1
. . kt" • a ıuara · ılıracal u ısaııs muddeti icinde ,.31uı . B" . k a . . yel teb ıgırıe e .ır. . d . • J -

kalm_~ıı. ıdı' ızım o u~ . etmek Tazifemiıdır. lar ordu istihsalınde kullanı- ~imalde Almanlar ınlibim mak şartlaı·ıle, muta prını latbik olunur. 
sevkımız uyanmadığı gıbı l ı. "i y 'k · •• · .. 

h . . d knda aca1.tır. bir yerden •ııkarılm11~tır Kezalı tıcaı ı ınuamele ve hizmetlere ait dö-yazma evesımız e uy - A I ad . 
dır.> Satırlarını ilaye ediyor. vustra y a r~__,~=-:~··,,,_,,_,,...,1 Alıntın dış miidafaa hattı vizler, bu kararın ılam tarihin<lerı evvel Türki-

. k. 11 H•va harpleri 11 u· ı ·ır"I t' · ı · ı FiJbakika FraıH!U1 ID ·ı- beş·ın" c·ı kol 'k:mc::ııoc~ :;.-:21C.2/C...J. nı yaran kıtal&rlllll?. ır te· yeye u 11 ge 11'1 nıış () mak şartile yirmi gii11 
l&hı i9iıı her yıl binlerce 68"r peyi işgal etmiştir. Almarııar içinde nuıtad prime istihkak ltn' Iİt ell~r. 
yazılmaktadır. Alman. lngi 1 Uzakdog"" uda "50 ··ı·· verıniş· B 'ti l•' lt . mensup arı hıı Ravıışttı ~ 0 11 

•• 1 ıa "' · aıı, t.ıcari hizmet ve muameleler liz, Ameri im, J talyau, tarilıi lerclir 
haditrnKi i9in ıtayııız eserler - --- M~lbnrn, 23 (a.a .)- Müttefik . deıı Takas Limited şirket iııce ahuaıı prinılere 
ya~ıhrkeıı bizim ınua~;zam Sithıey, 24: (a.a.) - Polis kuvvetler umumi karargAhm· Al 1 gelince: Mezkttl' şirketin primli dö\' İ1. \' HZİ~'t>ti 
hAdiırnmiziıı karşısmd•. l~izim tarafından yapılan araştırma- dan blldiriliyor. Uçaklarımız ffi80 ar tasfiye edilinceye k~dar bu Jll'İmleriıı talısiliı~e 
aoırnıamız __ ne.ye v_~ ne ıçııı' . da Avustralyada baltalama Layd_ ~imanına hücum .etmiş- diyor ki: eskisi gibi <levanı olunacak ve lasfive !'ioııa eriuce 

Hu bııtuu Turk gen9h- . . tir. Bır sahrınç gemisı b~tı- b · 
• · k lh' d d · b' ,,.apmak isteyen he~ıncı kola U k k \l ı>rimler de derhal kaldırılaca~tır. •ının a ııı e en erın ır J • • rılmıştar. ça !arımızı arşı- Oli: 

11zıdır. menımp 19 erkek ıle hır ka- lama~a çıkan Japon uçakla- Berliıı, 24 (a.a.)- . 3 - Rahis ınevzuu primler kaldırılmakla be-
d t k'f tmiatir d 5 . d- - -ı - t- Harkof cenohunds 9evrı. b l l . 1 . 1 1 A Babalarımı•ın, ağabey· anı eT 1 e v • rm an tanesı uşuru muş ur. ra er Hl ser )eSl dilvızleJ'le yapı <lll 11 fU at \ 'e 

}erimizin fed&kirhöı, ters1ta. Japonlar Avnstralyaya i~- Yeni Biritanyadaki düş- len Ru~ kıtalıHırıın mulıat4a· ·ı t · d. ı d ld ... ' ·b· d j ·ı 
" e ki h n t l lı tt yarma te•ebbÜRİİ l lf'aCa H ŞJJU l)'e J\ll ar Ü llf.;tl gı 1 C\'alU et l e-t.ini on binde bir bile ögre· til& teşebbüıtü yaparken bun- man 11\l& arı uara u.,ra ı - ra a mı -v - • • • 

nemeclik. Neden o gün silAh- lar yardım edeceklerdi. mıflır. nöu akım kaldıgı bildiriliyor. cekllr. <fl 14) 
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Bir Pandomimanın Sonu 
Yazan: A. B. C. 

(Dünden Artan) 

Galiba o kadın de bunu hissetmi' olacak ki, gözlerini 
gözlerimden ayırmıyordu. Kadın çok güzeldi • 

Kumral saçları dalga dalga başını •Ü•lüyor.. Uzun kir 
piklerinin gölgesi çehresiut: başka bir letafet veriyordu. 

Gayet 'ık giyinmişti . Ben de gözlerimi onun gözleriıae 
diktim. 

Biraz sonra çantasını açan kadın tuvaletini tazeledi. 

- Eh • diyordum. Bir erkeğin göz hapsi altında kalan 
kadın tuvaletini değiştirirte iş yoluna girmiş demektir. oh .• 

Dakikalar geçiyor .. kadınla göz ahbaplığı " ilerliyordu, 
Nihayet onun yüzü güldil. Garsonla gönderdiğim buketi 
kabul etti. 

- Enfes bir macar kadını. 

Artık masama davet etmek umanı gelmittl• Geldi, 
Masama oturdu. Bana çatpat macarca bir şeyler söyledi. 

Fakat ben anlamadım. Ben ona fransızca söylediın, o da 
bunu anlamadı. Almaaca söyledim, anlamadı. Uç bet keli• 

me macarca söyledi, 

lık dakikalar çok e~lenceli oluyordu. O ıöyliyor, ben 
anlamadığım için gülüyordum. Ben söylediğim zaman o an• 
lamıyor velhasıl bir pandomlna gidiyordu Kadınıo canı 
•ıkılmıştı. Nihayet benim de canım sıkıldı. Türkçe olarak 

- Hey Allahım bunu da nereden başıma musaJlat ettin. 

dedim. 

Kadın birdenbire durdu . yüzünün hatları değişti, soDra 
kahkahayı basta ve gayet aelis bir lıtanbul şheıile: 

- Siz Türk müsünüz. .. ? 
- Evet .. ya siz •. ? 
- Ben de • dedi ve daha uzun bir kabl.aha attı. 

- Ben .• dedi. Muammerin baldızıyım Sizi trende bek• 
ledik .• bekledik gelmediniz, Sonra buraya geldik. Kapıdan 
içeriye girer girmez ben ıizi tanıdım· Muammerle karı11 
biraz otele kadar gitti. Maamafih şimdi gelecekler •. 

- Peki bu pandomimara ne lGzum vardı? •• 

- Yabancı memlekette biraz da alay 
Amma rolümde muvaffak oldum galiba •. 

- Evet •.• diyebildim ve •ustum .. 

• 

etmiyelim mil 

Zavi ekmek karneıi : Zayı ekmek karneai 
Mersıud en aldıctım 13955 No. Mer ınderı aldıA-ım 13948 

Ju eQ'ır ıeoi ekmek karnomı zıırı No.ıu aQır ışçı ekmEık kııroemi 
ı:ıttıro. Ye ıı i s ı ı a la crı~ımdan Pfl· zarı euım. Yenuııni alHoawım 

kıeıuın hükmü o ! modı~ı ıH\u dan e kısının hükmü ol mııdıQı 

olunur. ı l ô ı olunur. 
Bahı;;e mahallesıud e ıı Alı Bııhce mahallesinden 

i 1 a n 
Mut 'sliye ceza ~ikimliöinden 

Mutun ilıce köruncien HıisPyin o41u ibrehim ilhan te Hü· 
ıteriu o~lu Ahmet K.,, nagn beher metrui 45 koruea satılması 

lllıımgelt>n i\ezılli pazenıuiu metresini muhik bir eebPp mucut 
deA-llken 93 kuruea eııtrrıak suretirlo milli korunma kanununa 
muhalif harekeıte bulundnQu irtrliasirle maznun Mutun merdan 

mahRllesinden Ahmet oAlo 840 doğumlu Mehmed Ali Sermen 
hekkınd .ı rüzürıe kareı rapılau tahkikat t-e duruşma !i!Onunda 
941 senesi bırincı teer\n arının 6 ıncı g;ioü Mut kesRhasında 

ve QHreı İQinde çalıemekta olduQ'u A bdulleh Tabak te re4eoleri 
tıoHrethanesınde ınaznuıı Mehmet Alı Sermon 45 kuruşa satıl• 

meeı lbı!Ilgelen Nazillı pazeuınin beher melreeıni 93 kuruea 
satmak euretile milli korunma kanunu ahkAmın& muhalif hare· 

kette bulunmak 11uretile ihtikAr sucunu ielediAi tahakkuk etti· 
~inden tabfıfi ceıarı müstelziuı milli korunma kanununun 31 
irıoi madrteeinin 2 fıkrHı de14letile 4180 sarılı kanunla thiren 
deQ' ı eeo f>9 uocu maddeaın üoüncü bendi mucibince lbrahim fi· 
hcıaa fıula fıatla redi metre .Naıılli p!IZenini satmaıından dola· 
rı beş lira a2ır para cezuırla mahkümire\in~. te redi aün ti• 
cıırethaoesioio kapalılmaeıoa te maznun Haziran 340 doQumlu 
olması te BUQUl.I ieleodiQ'İ tarihds 15 Jatllll bitirip 18 raeını bi 

tirmemiş bulunmuı dola~ ıeile T.O.K. nan 56 inci maddesinin 
4 üncü bendı mucibince yalnız Para oezuıoın üçte biri indiri· 
lerek te 30 uncu madde nazara alınarak üo lira 30 kuroe 11Qır 
L)ara cezasırla mahkfıınireline te Ahmet KonaQa fazla fiatla 
6 metre Nazilli paıeui eatınaarndan doları arni maddeler muci
bince bee lira eaır para cezasile mahkümiretine te redi gün 
tioareıhaoesiuicı kapa&ılmrssına te rııeındıın doları para ceıaeı
oın ücte biri iudirilerek ÜQ lira 30 kuruı aQır para cezHirle 
mahkurniretine •e birdGn faza suQ ielemie olmasına te T.C.K. 
nuoun 76 •e 76 ıncı maddelerine le~fıkan hükmedilen her iki 
ceıauın mecmuu olan 6 lira 60 kurue aA-ır para ceıaeile 14 gün 
meıktlr tıoarethaneoin kapatılm8llı ceıalarının trmamen infazı

na ve haro tarifeai kanununun 62 inoi mıiddeai delftletirle 60 oi 
maddenin birinci bendi mucibince 100 kuruş mabhme uarcıoın 
murıucdan alınmasına te milli koranma kanonunun 62 inci 

maddesi mucibince mezkur ticarethane Rahipleriniu müteselıllen 
meauı tutulmaların& te 68 üncfl medde mucibince hüküm hülA· 

saeının nesrine dair terilen 31·3·942 tarihli hüküm lemriz. edil· 

mirerek 30·4·942 tarihinde keııbi katiret etmie oldu~u ilAn olu-
n ur. (518) - - ------------

Mühim ilin 
Mersin Belediye Riyase

tinden: 

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

1 1 i n 
Mersin Bele~iye Reisliginden: 

Belediye Mecliıi azalarına 
llelediye Meclisi11i11 fevkalade olarak 23-5-942 

tarilıiııde toplaııınası muka1·rer olduğu lıalde ek
seriycl tenıiu ediltmıediğiıı<le~ dolayı toplarııııak 
nıiiuıkiiıa olrna<lığı cilıel le toplantı 26-5-94 ·> sah 
gliuii saat 16 ya bırakılnıı~tır. 

Sayııı uza arkadaşlarca bilinmek 
ohmuı·. 

i 1 1 n 

iizere ilan 
[51fl] 

Mersiü Deniz Ge~iUi Erbaş Orta DKulu Satmalma 
Komisyoııundan: 

ı - lleııiz Gedikli Er baş Orta okulunda iıışa 
edilecek 7223 liı'a 16 kuruşluk okurlar yemek
hanesi inşaatı 2490 sayılı kaııuuuu 46 Hıcı mad. 
desinin L fıkrasına tevfikaıı 2 Haziran 942 tari
hiue tesadüf eden salı günü saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

2 - ~Juvakkat tenıiıı~t 542 liradır. 
3 - Pazarlık Mtırsinde Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu bi11asında toplanan satınalnıa konıis
yonuııda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 942 senesi Ticaret odası vesi
kasile beraber bu iş içiu f çel Nafia nıüdürliiğün . 
de11 ihale giiııiinden iiç giiıı evyel alacakları eh
liyet vesikalarını komisyona ibraz edeceklerdir. 

5 - Talipler keşif, proje ve şartrıameleri her 
gün l>eııiz Gedikli Erbaş orta okulu Levazım 
miidürliiğliıı<le görebilirler. [ n I O] 25-27 

i 1 a n 
içel tapu sicil muhal ızlıömdan ; 

(5071 o~ILJ Sa iı D dkikn Şaban Oğlu H fzıss hh ı · . . 2-
(508) lskender SRrın 1 l a mec ısının 

Belen Keelik körO ıoınrte (sarkan rol garben H tcı Ahmed 
tarlası te dere ceııuben nere eimalea rol) ile mahdut 2400 meı 
re murabbaı ve halen Hıtl~ Parıiei binasının bulunduAu mehel 
lın eskıdea muaUal kör mezerlı~ı iken arsa haline gelerek kö
rün muvatfakati ile Pdrtinin tasarrufun!l geQtiQioden babsi!ı 
Pctrti uamma tııecili talep edilmie te Tapu kardı bulunmadıAııı 
dau tasarrufunun tahkiki ioin 8·6-942 gününe müsedıf careamb11 
aünü meh ılline gidilmeE:i takarrur ettirilmie olduQuudan b t 
rerde ~IAkerı teı:ıarrufiresi bulunanlar ursa illin tarihinden iti 
beren on gün zarfıoda elleri~deki belgelerle birlikte Tapu sİC'il 

muhafızltQına terahut mahallinde buluııaoak memura mOrecaet 
etmeleri lüzuma i IAn olunur. (60 (j 

Zayi ekmekkarneailZ . k k k . 10-n40 tarihii ve 9 numaralı 
ayı e me arneıı - ' 

Mersinden ~ldı~ı.m ~ee aded Mersindeu almıe olduQum karari le şehir dahilinde anıl• i l a n 
ektoek karnemı ıtırı ouım. Ye· k k k . · tt' y 'V 

e me arnemı zarı e ım. e d. } . 
nı~inı ahı.ca(Cı~dnu P.Bktlf'rlO hük nİt41UI " olacaÇpmdaıı eskisinin m a Si nı (~ne ı le Il c e rı depo ı a- Antalya Cum~uriyet mü~deiumummiliğinden 
mu <?lmadı(Cı ılAu olunur. hükmü olmBdı~ı ilAo olunur. 

Bahce m hallesındeu 195 Bahçe mahollP.f!IUdeu ı·ı n ı n derhal Devlet iskelesi 
No.lu evde Qolak 9 No. ıu evde · 

Autal ya Cezaeviııiu 942 yılı hazirauırıın 4 eli 
~ . 

gününden İl ibaren bir yıllık ihtiyacı olan 65000 
(511) lbrahim Ool&k (512J Ş tdıye Akdeniz iltisak hattının şa f k ta raf lll • kilo ekıuek bir ay ıuüddetle ve kapalı zarf usu

lile eksiltnıeye çıkarılmış ve 4-6-942 tarihinde 
ihalesi yapılacağından talip olaıılal'ı ıı depozito 
akçelerile hirlikte Autalya C. Miiddeiunnımili~i
ne uıüracaat etnıelt~ri ilan olunur. 

Çiftehan kaphcalan 
açıldı 

Y eui miistecirleı·i tarafıııdaıı yepyeni b\r 
şekilde umuma açılan Çiftehan kaplica· 
ları, her tiirlü fedakal'lıklarla bütün halkı
mızın istiralıaLiui tenıin edehilecek bir şekle 
konulmu tur. 

Kaplıcada gelecek misafirlerin ihtiyacım temin için 
Fmn, Lokanta, kasap dOkkanı ve bir de gazino 
açılmışt11·. 

Teıuizliğe dikkat ve ilirıa edilmektedir. 
Kapl ıcanı11 ~ifa kahil iyet i herke~ct~ ıuuhim 

1 °11~~~;~11~:ıkı~ı~ı:1 ;1urd:~u:~~ ~~~v ~~;~~ii ~;~;~~: 
den ve kaplıcanın şifa hassasm~an istifade etmeleri 
tavsiyeye şayandır. 

(497) 2-10 

daki depolara nRkledilmedi
ği takdirde kanıınl takibat 
yapılacağı ehenımiyetle ilan 
ol un ur (476) 20-22-25 

• 

1 • 
1 a n 

Silifke Mal müdiJrlüğiinden · 
Koyö Mevkii Mikdarı Kıymeti Teminat nı.ikdarı 

Mdı&oir çiftlik Ulugöz 6 hektar 4330 M2. 450 :J3 75 

[41S] 7-15-25-2 

Zayi diploma 
AladaA' körü ilk okulundan 

aldıAıaı diplomarı zari eltim. 
YeniHini alaoaAımdaıı eskisinin 
hükmıl olmadıQı ilAn olunur. 

(509) 

Çukurkeşlik M. Karacobao 

köründen Molla HBBeu 
oQlu Murat Akkara 

1 
,. )) > l » 2866 » 154 10 87 

ı- V u karıda köyü ve evsafı sairesi yazılı haziueye ait iki parça tarlauııı 
mütkiyetiniu sauşı veşiu uedelle onbeş gliu müddette a~ık art•ruıaya tt•ka- Zayi ekmek karneleri 
rılırnŞlll'. Mersinden aldııtırn 148, 149, 

•. •. .. •. 152, 163, 154, 38707 numara! 6 
2 - ihale 26-5-942 salı guun saat 14 dj Silifke ıualnıüdurhığünde ıuiite- adet ekmek karnemi tSfİ ettım. 

ŞHkk i( komisyoııda icra edilecektir. İ Yenilerini alacaQımdal' eskilerin 
·· · · k · · 1 · l d · d . hükmü olmadıQı ilAn olunur. 3 - M uzayedeye ıştıra r ıçın ııza ar11ı a yaz ıh nıık arı terıurıal olarak mal Nüzhetıre mahftlleaindı lJ 

sa11dığıııa yatırmak şarttır. 3 No. ıu e\'de 

4 - Talipleİ'İrı muayyen gün ve ~aaua adı geçen komisyona ıııiiracaat (5o5> Hüesrin Acıar 
) 

Yeni M.erain .Mat hR.atmıda 
ları ilin olunur. 15- .19-~1-25 (443 

Buılınıftır. 
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