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Bir Alman gazetesi 
Türk • Bulgar doatlağu
nun kuvoetlenmekte ol
duğunu yaaavor. 

Sa. 'J.ıbı ,,. (J mam & •triJ&l 
MtldtlrO 

FUAD AKBAŞ 

tdare Yeri 

GÜNDELIK. SİY ASİ HABER FİK.IR. G-AZETESI - Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yeh j Sayı 
14 4167 

ikinci inönü zaferi yurdun her tarafında büyük törenle 
kutlandı Bir Hint lideri Vaşingtonda 1 

Ankarıl, 2 (a .~ > - ' kınci İngiltere; Hint kuvvetlerini Pasifik harp komi
ı no~u _ zafe~ınıu 21 ncı ~ l "ımparatOfJUL menfaati UU-fUO· tesi ilk toplantısını 

Japonya 
Sibiryayı işgal 

etmiyecekmif 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 

donumu muııas~bet yle dun 1 
vurdııu ~er taıafındaki bütün da kellanmak istiyor yaptı 
lıalkdvlerınde tören 1er \'apıl-

Vaeiogton 2 (tt.a) -mış ve bu mıinasAbrtle bu 

~uıı~kıng, 2 (:.ta ) Çırıirı 
eski Moskova elçisi; Almanya 

B. 
Rusyayı yenemedi!li . ta kıird.e 

Yardımsevenler cemiyeti 
toplantısı 

hııyük 1.aferın kahramıtm ~lilll 
Ş f ismet lnönfms sarsılmaz 
h~~lılık bir defa daha tekrar 
e iılmiştir. 

Vatondoı /arımı 
uyanıklığa çağı

rıyorum, di~or 

PaHıfık harp komiteei Şehrimiz Yardımseveoler rt malzemenin verılmeeınP, cemi 
Japonlar SibıryAyı Jl'ltıla etmı- C mıretı hart ı k 

Runeltin rirrıeeti allında birinci 8 
• • 

8 1 ıopiaoıı mı, retm bır kıltüpane tes11ine eim• 
YecPktir. sarrn valı~ıı.ın eeleri Bo. Semr- dılık malı vezıreti 0müeaıt bulun 

toplantısıuı repmıetır. Toplantı . Japonlar Hındıstanı ıabte- hat Ôrgeuın baekRolı~ı altında mamasına bınaeo vı lyet öQrpn• 

90 dakika deum etmietir. Lord dereıc Orta şa.ı kla uzak şark rspmıetır. menler kıllÜLJ3neslne bir mıkdar 

Reisicumhurumuz Halıfak& toı>lantının pek fardalı :tra~.rıdaki muva alııyı kese Bu toplantıda cemir6t adına rardım repılmasına. cemlrete 
Rerlin, 2 (~.a.)- D. N. B. - 1 • t"ır açılacak edrgide ıeehir edilecek 

. · . . olduQ'unu sor emıe · ceklerdı' r. k Aıansı Tokyodan bıldırıyor: ç· _ 1• bu münasebet eera ioin gere lı _ma lzemenın Elen kralını tebrik . ın mumeHı ı mubaraesıne, sergı ıçın hazır l a. 
Hint v lanperverlermden 1 d . tırki. ff' dl'I . d'kl . 1. rar ıı acek de{terlı esranın ıhzerırıda 

etti Ja?onya!a. ilt!ca ~tmiş olan e ~:lttlumu ~avraaıakterız. Yal IO 1 erm ver 1 en 18 et kadınlarından da ıstıfade 
Hınt mıllıyet~ı liderlerinden . d ,. • "ld" edi:mesioe, eeker Rilelerinden 

Ankaıa, 2 (a.a .)- Elen le- Biazaoın radyoda Hintlilere DiZ bir memlekete aı~ eQıl L\J• Dün Krıpae verı ı hamile olanlar ıı , po.lisçe J&pılaoak 
rin milJı bayı a~l~n olması hitab ederek şunları ı-öyle- tün meml~ke~lere a~t ~ueusatı ,,--- tRhkıkat ve tetkıkauan sonre 

üre kardıua devam edılmeaine 

karar vtrmie ve ruıusmede baı• 
lı::aoe görüeecek bır eer olmama
sına bıuaeo ıop l anusına KfO 
•akıt eon term ietir. 

Çok reriode Vflrilen bu ka• 
rarlarıodan doları cemirete 

miıua ebetiyle Reısı Cumhur miştir. gözden ge~Ollr. Yeni delbi ~ (ı.a) - . beı basma ve kundak aıbı zaru 
1 f " · ı El 1 k 1 Kongrenin icra komilesı -----------
smet ~ö?t~ ı ~ ~n er ra ı ingilterenin Krips a~ziyle Ll• KrİpS Grip:ıe teril~cek olan kıtr r 8 J L· ·k 1 T 

harırlı baıarılar dılerts. 

hfl~meııı ık•ncı JorJ arasmda yaptığı vaidlere ve bu teklif- u sureııni ıesbıı eamısıerd ı r. eş yaşınuan ıUÇU O an a rs us ta 
tebrik ve teşekkür telgrafları leri kabul edecek olanlara K&rar aureıi bu akeam B. f k' ki .,,,. • • • f • • 1 
teatı edilmiştir. inanan varsa Ştişaram. Hindistanda muvaf- Gripse verıleoektir. Komı\e farın a ır çocu ara ~mcı rnonu za enmn yı 

lngi:iz biiktımeıiniıı hedefi rak olamıyor mu? 88bah ~•ne topıeaec .. ktır. Yılda altı kilo para- dönu·mu· kutlandı Hariciye Vekilimiz. 
ile Yunan Hariciye 

kendi emperiyalızmi uğrunda ,- 1 
__ Yeni delbı 2 (a a) - ·1 k 1 

H d . Hını lıderlerindeo Mabak ıı ha aız 1eker Verı ece 
in ıstam sui!sllmal etmek Vaşington, 2 (a.a.)- demietırki: Tarsus cHt:eueh- İkinci 

ist:yor. B. Kripsin Hindistaoda lngiliı teklifınde memnuni· Ankara - leçi ltesafeu faıla t rı(inü zaf6riuin yıldönümü 
İngiltere, Hint kuvvetlerini hedeflerine ~aramadığı Va- ret ureoek noktalRr ursa da olan yerlerdelıı fakir aıklelerin horada parlRk törenle knt-

Vekili araaınaa 

1 · ı d"I · ki · d bea 18 aınd&ıı küçük QOCU larrna Aııkııra, 2 (a.a.)- Yunan imparator uk menfaati oğrun· şington ınabfellerıııd~ kötiim- kaba e ı fmıyece erı e met· k ... d gıtılmssı elrefındakı landı . Saat 17,30 da Halkevi 
mı lli bayramı münasebetiyle da lmllann.aak isteyor. serlik oyanı.Jırroıştır. outtur . ' . ee erlıklar bıtmek üzeredir. Bu salonorıda istikHU martı ile 

. 1 · • 1 Yapılan Grıpıs teklıfınde ıee hep hezır ı... 
1 Ha iciye Vekili Şükrü Sara- Vatandaşlarımı Ufl\ntklıga Hind htler erının uz aş-

1
.-

01 
kabul ura red kavdi urdır. maksatla huırlanao talimflln~me uaş anan merasimde Halkevi 

ro"'rlu Yunan başvekili ve ça~ınyorum. mamHı sehebi burada şid-
1 

___ öuOmôTdekı günlı>rde Vekıller reisi B. Fikri Üuliinün lnönii 

h .. cıye nazırı 1.°'lo_rosa bir lngilıere?in zaferi bizim detli bU kli m ler yürüt ül me•İn• Adalardaki Mihver tahşidatı ~···"~;~~·:d ~~".~.:~::'··=~~:: :· ~·~ h •k kın d• •öy ledıgi bi-
telı ı ık telgrafı çekılmış, nazır- ebedi esaretımızdır. gebAp olmuştur. aııma ıduklarını eôrlısen a ı lelH a e en ıwııra Sa.it Topnr ve 
da ıeşekkur telgrafı İle muka- Hüyük BritanyatJın impe- B. R--uzv-eıt ·,ı_ Mıaırda alaka ile ~eukı~ll~Umların1 mahalli fokrühaı iki o}rtaokol tal6lesile be' 
be Q eımigtir. ratorhığunun yıkılma8ı yakm- ta'-ip edilı·yor b ları ıle ıeuık edecekler YBŞlll< aki geuç Halkevli Giin· 

Ö d 1 
R. meı ata .. .. 

1
, , dır le tarafm zaferin emen- Eneli eskı f ı rat üzerındeu gorurı okndnkla.rı şiirlerdt'o 

Kayseri umumi mec ısı faatimiz vardır. Bir yaaağı kaldırdı Kahire 2 (a.a) - d•~·irlere eeker tenıı dü9üoülü- HOrtra törene HOO verildi. 

opl antısına aon 
verdi 

k. fa d Yeo ·ı karara 0 öre bu Hindistanıı hürriyet geti- Mıhur devle\lerinio on ı ı ror 0 • ""' 

· b' a.I b" · b k V aşingt"ıı, 2 (IL.a..)- adada taheidatlarını arttırması . k-ook ooouklara rılda altı 
rer,ek yem ır em ızı e - gıbı u asız eeker verılecekıır. 
1. Razvelt bazı pamuk ve dıkı•ati oelbediıor. kılo par 
ıyor. Bu adalarda reni tıua mey . , amede ieoi kesafe tı fazla 

Kay eri, 2 (a a.) - Vil~yet 
ıı nı 11 nı meclisi toplantısına 
son verm ıştir. 

Alman tebliği 
Paınnk kırıntıları iizerine Taltma u . 

danları ve benzin depoları he- .11 r ııkredı lm ı etır. 

l konırn ithalat YBAagrnı ruu- zırlanıror. Yerlılerdeu boşaltılan oıanı:ıaeubul, lzmır, Ankara , 
vakkat bir zaman i9iu kal- rerlere !!alman ııalran askerleri ,. Eekı,ehlr, Zougulduk 

Karser' 
dırınıl$tır. birleıtiriliro_r_._ bn aradadır· 1942 mali yıl bütçAsi 

665,989 1 a olarak te.~bit edil· 

mışı r. 

Topçularımız 

Leningradı Jöf diJ 

K orkude/; ırmofı Mart içinde 646 tonilatolu~ 
taştı J 

Naziler 
Portekiz.e mi hücum 

edecekler 
Burdur 2 (a a) - gemi batınluı 
Korkudelı ırmaQ'ı ıaemıı dört Vaşington, 2 (a.a) -

bin hek&ar erazı solar altında R 1. 2 (ı a) _ Alman B. Sander Vıl beyanatta 
lı:almıetır. er ın, · · b k p · b. naz· 

Su iki me&roro bulmuııtor. tebliği: ulun.ıra , ortekıze ır_ • _ ı 
Koruo ~na ted birleri elıomıııır. Dogo oepbesiode birçok taarruzu yapılma~mın önu_muz 

Şımdılık bır basar rok&ur. keaimlerdeki böoomiarımııda deki ilk baharda gözöı~~nde 

Almanlar 
Doğu cephe•ine 

Mühim mi~d~r~a as~ar va 
malzeme sev~ediyorlar 

düşmana agır zayiat verdiril- tutulan ihtimall~r. dahılı:ıde 
miştir. olduğunu söylemı~tır. 

Topçularımız Leningrad
daki aıtkeri hedefleri döğ
müştö r. 

Şimali Afrikada, muvaffa 
kiy.,tler elde edilıniştir. M.al 

tu. sda'lında hedeflere hiionm 

Avustralya 
iki askeri b6lgeye 

ayrıldı· 

Stokholm, 2 (a.a.).- Doğu ettik. Sidney, 2 (a a .) - Sidney 

oephesıode bulanan Alman Düşman tayyareleri Batı San gazetesinin Amerikadaki 
gazete muhabirleri oephe ge- Almanyada bazı mevkilere hususi muhabır i bildiriyor: 
rı·sı" rıdeki kU

0 

"Ök kasabalara b b 1 1 dı . ·ıı H l"h . 1 ö o~ nu-,. am a. ar atmış ar r. sıvı er a ı az r va1.ıye, g z -
möhım mikdarda kıtalar gel- arasında alü ve yaralı Yardır. ne alınarak A vııstralya iki 

digini bildirmektedir. Askeri hedeflere tahribat ol- aıkerı bölgeya ayırmıştır. 
Buralara Almanyadr.n her 

gtin asker, mahıeme, top ve mamıştır . Japonlar tarafından yapıl-

Stalin 
Polonya l'Jlavları 

teıkil edecek 

le9kil etmektedir. 
Bu alerlara girmek ioin hah 

hazırda 40-50 bin Polaııralı lrana 
gitmietır. 

hrmıetır. kıııaO oıkarı 
Ekmeklerden no ekte hamur 

---

Mart oy ında 

evlenenler 
1 

' 1 

Hayvan sayımı 
1 Niaandan itibaren 

baıladı 

Mersinde bir aylık 
et keaimi 

41 hıek ıaire yıiklü yuzı.,roe kamyon Tayyarelerimiz 11 düşman ması ihtimal dahilinde olan 

gelmektedir. tayyaresi düşürmüştür. istilamn aym zamanda muh-

lenlar müaııdere edıl~a oeıalan• 
QI aran turuncular 
dırılmakladır. 

1 
deha &irade 

Mert 9'2 arı zaı fıoda bele· 3371 Yeklln 

Ueuıiryolları a s k e r Te Mart ayında 646 bin to· telif noktalara asker çıkarıla-
malzenıe Revkıyatıoa tahsis nilituluk tioaret gemisi batı- ca~ı zan ohınmaktad•r. 
edılc:lıginden hususi müna!ca- rJIIDı' 89 gemı de baaaraf Müttetikler hnna göre ted· 
llt i9irı tren tahrik edilme- b l l ı d 
JD&ktsdir. ugratılmıttır. ir er a mı, ar ır. 

Bu kontro a 
, terileoeaı te noksan 

ehemmıre• . 
ekmek oıkarmokta ısrar edeulerın 
aaır ıoretto oaıalandırdacaaı 
haber 8 1ınmı1tır. 

dife nikiib me:nurluğunll 42 çıf\ Bu miktı.r geçen aya tö . 
ev lenmek iQin müracaat etmiıı, 1 A 784 baş ve geçen s~n:ırıin 
bun!ardan moamelelerı ıkmal 
edilen 42 çihın akıtleri icra ayni ayma ııısbetle 180 baş 
kılınmıetır. fazladır. 



BI .. MART - 1942 SaJı 

-lnönüZaferi-
Tiirk inkılahırıın temelfatını t~tkil 4'den 

lniinö ~&f~rinin yılıH>nümii miinuebatiyle 

M.erMiıı Halkevinde «Zeki Q,.m,.J RllkıQelebi 

o~ltn tıHıtfıııdan ~()ylı:ırıil~n btıytcıu.lı nııtku 

ok oy ııcu la r un ı za "y 11t111 vori yor 111: 

( Oii ıııt~rı rl+•T' 11 rı ) 

TOrk milletinin esaldini, namus ve şerefini kendi ZbVkine 
alet eden bu sOltlle, memleketi clOşman eline teslim Fderek sara
yın sefahatin! kurtarmak zilletini bile irtikap elmişti. 

Fakat Mustafa Kemal .. lsmi etrafında toplanan milli varlık, 
İsmet lnönOnOn elinde zafer tohumunu lnönOnde utarak yenilmez 
bir kudret halinde bntnn felaketleri ve yurdun ustündeki mik
roplardan temizltıdi. Milletin yOkstk şerefini ve sonsuz asaletini 
kudretli haysiyetini kurtardı. 

Martın ikinci haftası ise bir kara günle a~lar ve birde son· 
suz kahramanlık gonn ile ift ihar eder. 

Kara gQn dedim. 
16 Mart gOnU .. 'l'Urk lstambulun kalbine hanç<..ır sokulduğu 

ve bntnn 'rllrk yurdunun mateme bllrUndOğU gUncıUr. O faciayı 
söylerken hala. yüreğimiz sızlar. Düşman şehzade başında bir 
avuç TDrk erinı şehit etmiş, toplarım TOrkOn kttibine dikerek 
serhot yaygaralığını ynkseltmiş.. Bir zamanlar zafer ve şan 
kaynağı olan millt ve dint abidelere, bir devri kapayıp yeni 
bir dünya tarihi yaratan fatihin türbesine. 

Ôlkeleri fetheden ve (Şirler pençei kahrimde olurken lerzan .. ) 
diye coşan ve dOnya haritasına baktığı zaman: 

- Ne yazık ki.. DUnya bir padişaha bile kMi gelmiyecek 
kadar kOçOkmOş .. 

Ve (Öyle bir eser yaptımki .. ) Diye öğOnen sinanm eserine 
Türk milletini idame tehdit eden pil~kalar yapıştırmış, her gün 
yeni bir acıya bir acı daha eklemişti. 

O kara: günler şanlı mukaddes bayrağın dalgalandığı köşe
lerde yabancı renkli bayraklar sallanıyor. Zafer ordularının viys. 
na dönllşlerinde şarkı söyliyerek gf<'tiği yerlerden dtlşman 
askerlerinin salyalı ağızlarından dökülen yaygaralar geliyor ve 
zafer neşldelerini terennnm eden şrn TUrk kızlarının kahkaha. 
lariyle çınladığı evlerden feryadlar ve fiğanlar, vaveyleler yük
seliyordu. 

Fakat her millet tttrihinde böyle acı gllnler vardır. 
Bu kara günler asil milletlere yeni şanlar, yeni şerefler 

için en kuvvetli hız kaynağı olur. 
Nitekim ılzmire, Adanaytt, Urlaya, Gazi Antebe ve TOrkUn 

( harlmi ismetine) gfrmeğe yeltenen düşman İstanbula girince 
Tnrknn gayız ve kin hisleri lnönOnde başlayarak birdenbire 
coşdu ve kab8l'dı. 

Dinleyicilerim. 
Mart ttyındaki tttribt hadiselerden bahsederken Çanakkale

deki 18 martın mukaddes şehitlerini ve mllbecel gazilerıni unut-
makhğım1za imka.n varmıdır? (Sonu var) 

i 1 i n 
Mırıin Belediye Riyasetinden ; 

ı Nisan 94 2 tarihinden itibaren Belediye 
dairesinde aşağıda cinsleri yazılı hayvaıılarna 
sayun kanunu nnıcibince kaydına başlanılmıştır. 

15 Nisan 942 akşamına kadar hayvan sahip
lerinin her gün öğleden sonra saat 14 den 18 e 
kadar müracaat Jderek hayvanlarını kaydeuir
meleri ve bu ınüddet içinde kaydeuirilmiyen 
hayvanların ka~al sayılarak cezaya tabi tutula
cağı ilAn olunur. 

Koyun, }lerirıos, Kıl keçi, 'fiflik 
keçi, Deve, domuz, Sığır, ~auda, 

At, Hşek, Katır. (318) 

i 1 i n 
içıl orman çevirge müdürlüğün~ın : 

Moh. vahit fiatı 
MS DS Oinsi Lira K. 
Sl7 000 Çam agacı 4 90 

1 _ içel vih\yelinin Silifke kazası dahilinde 
inceyizderesi devlet oruıanından3 ı 7 metre mikAp 
k.erestPlik çanı ağacı satışa çıkarıimı~tır. 

2- (~am eşçarının Beher ınetre mik~p gayri 
01an1uliinün muhamıuen bedeli 490 ~ uruştur. 

3 Şartname v~ nıukavelrnöru~ proj~l~riııi 
görmek isti)enlerin Mersin çevirge nıüdürlüğüne 
.Silifke orman bölg~ şefliğine ve Ankarada ormaı' 
umum müttürlüğiine miiraca~t etmfleri 

4- Satış 18-4-942 gii.nü saat 1 ı de Mersin 
orman çevirge miidürlüğiiııde )&pılpc~ktır. 

5- Satış umumi olup açık artırma usulile ya
pılacaktır. 

6- Muvakkat l~''"'' · ıı 117 Hraıiır 
7 _ Taliplerin şartnanıede yazılı vesaiki getir· 

meleri llzımdır. (319) 3-7-12-17 

-- • 

VENf MERSiN 

O
• J Neler oldu unyau8 Neler oluyor Radyo 

Kadınların kilolar! 
gizli tutulacak 

T"ÖRK[YE Redfoeu 
ANKARA Radroso 

Pereembe-3.•.1942 
7.30 Program te memleket seat 

Cenubi Amerika ıeoie bir 
kıtaıiır. Bu lcıtnda şımeudifer 7.33 
heHı azdır. Bunun fQİD torrare 7 45 

ıeferleri Qok rııabet görür. 8.00 
Cenup te eimal Amerikaaıoda 

her gün bir eok posta tarraresi 8.15-

ar arı 
Moıık: Hafif pArçalar (pi.) 
Ajanı Haberleri 
Muıik : Senfoni paroalar 
(Pi.) 

ieler. 8.30 E•in eııatl 
Yakı ı umırnlara kadar 12.30 Program te Memleket saat 

tayrarede ücret rolca baeına r.rarı 

idi. Sır roıcu ne kadar eieman 12.38 Muzik: Suzınak Makam-
otur1& olsun eroi ücreti verir. dan Şarkılar 
Şimdi bu uı:ıul d .. ~ietirilmietir. 12 • .t6 Ajana Haberleri 
KadınlPr 70, erkekler 80 kilodan ıs.oo· 
fazla olursa her kilo bbtına 13 30 Muzik: Karıeık Şarkılar 
arrroa bir üoreı vereceklerdir. 18 00 Program fe Memleket 

Bu kararın hi~ beklenmireo 
garip bir neticesi olmuıtur; Bir 18.03 
çok kadınlar, kilolımnıo belli 18.46 
olmamaeı iQ!n tarhlmaktao Qeki• 18.66 
nerelr, tarrare ile 11errahat eı• 
memeıte baelamıelerdır. Bunı n 19 30 
üıeriöle P11nemerican Airwars 
eirteci bir ılAo aeerederek 19.45 
llıdıoların kiloları010 yolnız bir 
memur tarafından ıörılleoetini 
te ıiıli tutulaoaQını bildirmietir. 20.15 

20,46 

Garip bir nebat 21.00 
21.15 

Bresilrada Kaladium isminde 22 00 

bir n e b a ' r e t i e i r. Bu 

b l · ı k '-1''- .. 22.30 ne ıtlı rer ı er, er e.. ıtL kuttetınt 

rokedioi olarttk tanırlar. Bunun 
45 

!lam\ ararı 
Muıik: Fasıl hereti 
Ziraat taktimi 
Muzik: Geno BeetekArla· 
rımız - Mithat Akaltaa 
Memleket saat ayarı te 
ejaoe haberleri 
Muıik: Klbik Tılrk Muzi· 
ti praıtramı. (Şef: Me11ut 
Cemil) 
Radro gazetesi 
Muzik: Koema te türkıller 
Koouema (llrtiBBt Saati. 
Teme il 
Muzik : Radyo Salon 
Orkeatraeı 

Memleket Sut Ararı 

ajans hRberle:i te borsalar 

. b' d 22 • 
ioio her hana• ır 6ema.:ılarına 22 60 Yarınki Program te 
attıkları oklarının uçlarını bu kapanıe. 

oebahn osı.reıioe daldırırlar. 
VQouda ba&an oktaki uıare kana 
karıtarak o eahsın erkeklik bit
lerini rokeder. 

Dr. Madauı, hu Dlllredeo 

farelere eırınga ederek raptığı 
teoriibelerde erkek •e dıeı fare· 
ler kısır kaloııelardır. İlk önce· 

leri doaura bifeu diei fareler, ölü 
ranu doturoıuelardır. 

T~cr6beter ta•eao te köpek 

!-için1izde 
1 c ' , asus var ... 

~···-
Gazetemizde tefrika , 
edilen bu heyecanlı 
yazı serisi Kitap 

halinde çıktı. 1, 

Sayfa: 2 

i 1 i n 
f çel orman çevirge mü~ürluğünden 

Muh . vahit fi tı 
M!l . D3 . Oimıi Lira K. 
335 000 çnm ng11 cı 4 90 

l - içel vil~yetirıin Anamur kaza~ı dahilinde 
Çıralık de,lt>t ormamıHhm 335 metre ınik~ip ke
restelik çanı ağa(ll satışa çıkarıhnı~tır·. 

2 - Çanı e1;carımıı h(\her metre mik•ip gayri 
maıuuliiııiin muhammen bedeli 490 kuruştur. 

ö - Şartname ' 'e mu kaveJenanıe projelerini 
görmek istiyenlerin Mersin çevirge müdiirliiğüne 
ı\ııamurOr·nıan böigeşefliğine ve Aukarada or
nıan umum uıiidiirliiğiine müracaat etmeleri. 

4 - Satış 4-4- 94 '2 giiııü saat ı 1 de Mersin 
orman çevirge uıiidiirlüğuııde yapılacaktır. 

5 - Salış uınnnıi olup açık arttırma usulile 
yapılacakt11·0 

6 - Muvakkat teminatı 124 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki "et.İl'-

nıeleri Iazınıdır. (258) ! 8 2 2 :! 8 3 

i l a n 
Mersin Çavuşlu Köyü MuMarhğrndan : 

ı - H öy smırları içinde Lnıhman gerek uınu 
mi ve gerekse zati taş ocaklarından çıkarılacak 
kesme ve ltalapa ıa_.,larnı riisumu 6 ııi an ~4~ 
tarihinden fi uisan ~43 tarihine kadar bir sene 
ıtıiiddetle açık artırmaya korıulmuştur. 

2 - .Artırma tahmini bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat tenıiuat 30 liradır. 
4 - ihale tarihi 4-4-942 cumartesi günii 

• 
saat ı O d 11 r. 

5 - ihaleden evvel teıninat akçesinin yatırıl
ması ve şartnanıerıiıı kabul edildiğine dair imza 
verilmesi şarttır. "217,, 21-25-1-3 

ler ılıerinde de rapılmıt,, aroi • } 
netice elde edilerek Kaladiom s A 1'IŞ y ER t: } a fl 

Fiyat. (25) Kr. 
1 

nebatıuıo hakikaten ı6rriret Mersinde : 6 
retir&irme imkAnıuı YokeUit Yeni Mersin Matbaası Mersin ümrü~ ·mü~ürlüğpnden: 
anlaeıtmıetr. Tarsusta : 

Şımdi ba garip nebaha Kadri Uğurlugll - Tevfik Belediye ve Giinır Ü k ilan tahtalarına yapıştı . 
Ul8r6110in ıeda 9 ıde feri olap Kural Ticarethanesinde rılau ilan listesinde miifredatı Y. tllllı 9 kalem eş 
olmıracaaı tetkik edilmektedir. 1 Fahri Gökçek 

. ........ ----------.....-.-==== ............. --' yarnıı 13 Nisau 942 pazartesi günü saat Sl da 
l l a Il aleni müzayede ile satılacağından taUpleriıı yev-

Sa tı l ık Çam, Adana Çeşidi, mi mezktırde Giimriik nıiitlürliiğiindemiiteşekkil 

T satış komisyonu na ıniiracaa ıları ilan olunur. 
Lata ve ravers kerestesi f 295] 2s 3.12 

Devlet Orman f şletmaıi Pos Revir Amirliğin~en : · --------
ı - Devlet Ornıan işletmesi Pos Bevirine ait 

Adana son deposunda 232 metre kiip ve 123 
desimetre küpe denk 2 147 adet ktıresıe açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Parti No. Haoim Adet 

M3 DR3. -
Mob. kıymet 
Lira Kr. 

l'eminııt 

Lira Kr. 

I 98 830 922 40 00 ~96 49 
il 133 293 1225 _ 40 00 399 88 

YEK ÜN ~32 123 2147 40 00 696 37 = 
2 - Arttırma; 9-4-942 tarihine rastlayan per-

şembe günü saat 14 de Adana Pos Revir Anıir. 
liği binasında toplanacak olun komisyon huzu. 
runda olacaktır. 

3 - Buna ait parti muhıeviyallarım, kereste 
nevi ve çaplarını gösterir liste, şart'lame ve nıu
kavele; Ankara Orman Unıunı ~üdiirliiğünde, 
Mt.~rsin Orman çevirge ıuüdürlüğıyle Adaua Pos 
Revir Amirliğinde ınevcut satış dos~asuadadır. 

4 - K ert>stenin muhammen 40 hra 'ilzerinden 
yüzde 7 ,5 dan teminat n1iktarı 696 lira ö7 ku
ruştur. 

5 - isteklilerin muvakkat teıninat ve şartua
mede yazılı aranılan şartlar dahilinde ihale gii-
nürıde J>os Revir anıirliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (288) 26-29-3-7 

i ı a n 
Mersin Elektrik Türk 

niın şirketinden; 

Ano-

5-4·-942 tarihine miisadif pazar gunü fabrika 
ve şebeke elektrik kı nunda umumi temizlik 
yapılacağuıdan saat ~ darı on ikiye kadaı· şehrin 
biitiin elektrik cereyannım kesileceği ilan olunur 

i 1 i n 
Mersin Asliye hu~uk ~akimliğin~en : 

(316) 

Mersin Yeşil ova barmdn sakınfönou Mebmed oghı 

Mostafa tenekeci tarafıııdsn eşi ve balen ikaınetgalu meç

hul olan Erhangel kızı Marya. aleyhine a9tıgı hoşıuım, 

davasının neticesinde tarafların karı koca hayatı .; aşamı -
!arına inık8ıı olmtuhgındnn yeminle dinlenen şahitlerı ı 

şehaddile sabit olmaş ve mahkemece de kanaat gelın.~ 

olıln~unllan Medeni kanunun 131 ve 138 inoi nıaddeleı i 
ınooibince iki taraf arı boşanmalarına karar varılmış old n
gıından işba ilan tarilıin<lf3n itibaren l 5 gön zarfnula ttlın -
yiı eililmedigi tski!irde biikmiin katiyet kesbedcct1gi Hizu 

mn ilAneıı tebliğ olunur. · (3 l 7) 

Yeni Mersin MatbaaRında Hssılmı4t• r. 


