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Ankara, 24: (il O)- Hiııdil'tan

daki kargaşt lık bakkmd" birçok 
haberler golmektedir. F•kat bnuuu 
goni~ ve yaygın olmadığı görülüyor 

Sa.~bl Te tJmam I.: e9rl7aı 

lıUtdtlrtl 
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25 
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Milli Şefimiz, Reisicumhurumuz lran - ırak komutanlığı 
Kayseri-Sivas- Tokat- Turhal-Saırı- !Yeni kurulan ordu 
sona şeref vererek halkla temas ettiler ; ya gl. Vilson ku-l manda edecek 

ı 
\ Londra 24 (a a) - Harbiye} ların ilerleyifl " . .. ne ıore uçakla bir 

Halkın cand~n _g_e_ıe~tez~hürıeri·ıe karşilanan Milli 
1 Nazırlığının bildlrdığine gere saatlik meıafed b 1 
lran - Irak komutanlıtı tetkll itt'k e u undup için 

Reisicumhurumuz Milli şef ismet lnönü f' . b d \edilmiştir. Burada kurulan muı- ~ l çe ehemmiyeti artmaktadır - Jı. k"k şe ırnız u ara a · Turhıılda, Tokatta kısa 'ıakıı ord•••• k•m•t••"t••• da • ••b•ptea Y••i tiyiaı .. va..ı .. 
nun nadoJuda tet l seyahatine Qlktığını müddet bulunmuşlardır. Geaer•l Vil••• tlyia edilmiıtb. demektedir. 

Şefırruz halka direktifler verdiler 

yazmıştık. Bu seyahatlerinde Halkevlerinde Ha Ikla General .Vilıo• yol baıooda - Royter, l~ırilialerio Şorkto 

S M

'll" f" • t d d" k .f . ,... . . Afrikada lnııliıler ilerlerken İn· uç noktada dojüştüt6nü anla-
8 yın ~ ı şe ım iZ doğruca Kayseri e em as e en, 1 re tı ler veren M 11 lı Şefı m iZ gillz orduauao kuaoada etmit larok diyor kb Hlndlotoada, do· 

ve oradan Sıvasa hareket buyurmuşlar yve her tarafta. hnlkın coşkun tezahfırlerHe kar- •• evvelce de Yuoaniıtandakl ğuda Japon hududunda Afrika 
d d 5 Şı}anmışlar ve ayni candan gelen tezahürlerle orduyu idare etmittir. Çörçil G, da Almanlara kartı lra~ - Irak 

ora an a amsona şeref ver mı· gJerdı·r. Mı·ııı ~ - d ta K fk ., Uğurlanmışlardır. Vilıoa lç;a en iyi tobly• uıt• ' • •ıyayo kort•· 

Hl.ndı•stan ·---·- ---·--------- dar. demişti. . . Kara orduıuna makabil 1n-

B 
_______ _:::-::-·--· Royter muhabir• lrao •e gibz hava komutanı r.. d . 

erezı· ıya ıı· ı· ıen i 1 Doğuda l ···k ordu••••• bllb•• .. Alm••
1

detltlkllk yoktur. • •••• bır 
hürriyeti için 
Her ıeyden evvel harbe girdi Geçitler Atletizm müsaba-
ingil:e;~a'!:~:~ffer Müttefikler buna pek çok arasında kaları başhyor 

Lond•• 2• <•.aı _ Mi•to• ehemmiyet veriyor h&rp Ankara 24: (a,a) - Atletizm mnsl\hakaları 20 böl 6 _ 

tleu 150 atletin iştirakile 30 A~ostosta ı~tanbo lda. yapı~a
oaktır. Seqmelere 28 Ağustosta batlanRcaktır. Perşembe 

Krlpı rfevyork Taymlı saaete1i· 
ne yaaclıtı bir makalede laıiliz V a'ingtoıı, 24 (a.".)-
hi'ıLQ ti i k H arioiye N a.•uı Kord .. l 

a me n n ıı uıbıı karflıında ... 

rar evvelce tahmin eJilmekle 

dir . 
Harbin kat'i safhası akşallll bötÜR atletler htanb.olda bulanacaktır. Bn sene 

kı!> atletler d~ ittir&k eıleoektır . 
Ll h L ti 

1 
Hal Berezilyauın fiilen har-

a areae an atarak diyor klı 
l 

be girmesini tefııir ederek 
Berezilya1ı zafere hazırlanıyor 

Ticaret Vekilimiz Dr. Behçet 
Uz Ankaraya döndü 

ngill:ıler HlndiıtHı terked 1 
b 

L er •r MibYer dbvletlerine askeri aiJfüreceJrriz 
H aruı aanunıas hiikU. t . ~ • 8' Moıkova 24 (a.a) - Royte• 
k 

1 
L • ııs ve mane~ı bakımdan 9ok cid· Londra 24 (a .~ _ B .. 

n acaatır. Bu Japoayaaın ilati• di te .. · .. . . · 1 re 1 l'ın buıusl muhabiri yazıyor: 
rauaı Ufaaclıncak laald d' 8 ıu ı oldogonu soylemıe. zıfya Iımırlı·:a etı;i.cıi l'Oytor Son 24 nat :ı•rfında AlmP 
da AYNpayı çı.ıu ri • "· • tir. mubabirino domi,tlr ki• Bu! 1 D . 8 k tal • telalikeye u,uaao d 8 gön geruı.n harpteki te:a-n"zl ar ODU ,eçmiıtır. u l ar Ankara 24 (•.•) - lt1tauhnlda tetkiklerde hulon ıokacakbr. • G)' a ere· . . y- • • ' " Sovyet topl'U tayyare ka,,yetle- v k' 1 D kt Be

1

·1'el u .. b b h an ·ı ·ı b barbmm ayı11 va~ıyetlnde bL ı .,. ' Tıoaret e ı 1 0 
or u, '' 

0 

sa " ehspre!'lle A 
Hint mllletlaln iltlldll arza Zt 'Y.G 1 e eraber lonoyoruz. Kurmak ietedi~i l ri tarafından tiddetle bombala• karaya golaıiştir. n-

aunu k•bal ediyorum. Fakat ba )(ooteTideo, 24 (a.a.) - miz medeniyeti lıozmak . t mışbr. Piyatl K.or1k'ta daglar ·~:-":"~-;-=::;:--:::----:-:-'--------
japonyaya kapı ·~malı nrettyla ".ruguny Onmhnrroı•i Bor•· yoıılore k•r•ı miic&ıloled, .. b:: ı ., •• ondaki geç;tte Ruı kotalaro voıga dirseğınde T J:.I K 

ld clll 
zılya o h . t' ı· "' bü d . -ı. urumu 

e e e •es. Bunua için ••vell 88. .. om urıye .ıne . ın- m.~- rı.beriz. Ureailyayı zafere ga· harp ediyor· Bütün Alman • V ti mey an 
mlttellklerlD •• ı ... kn••-· k~.::ı~d•.rorok Am•ro k•n. hn- türecogiz. Sonunda HU lb. -~~- cuml•ro piakürtülmüıtür. .1\. a . zafer bay r omı aar· llumdır. Gaadiala banketi ..... edilen •~ıa araımda •th.baz let büküm •örecek youi dünya Reılar yeni mevzileri•• çe· muharebeSl J '" 
mana ceHret nrmlttir. Ma•a- ile itb' J' ~.ırlarla Beremılya kurulaoaktıl' . kilmltlerdir. Kotel Nlknda ba· l d en parfİaİ 
fib Hlat mıueıı .. b•rpt .. 00 ... •Hnıı~:~ıı~il:i:~%:;,· hazır Urupay harbe reket dur-ti•• s ••• k. ·.~ a:ıl~~ baş a ı Hazırlıklar ı'lerlı'yor 
hürtyet .. ,uecektir. Buıüa ana M.eaaj .. · • • ğı yüzünden harekit ller 

1

1••
1 

4 (R G) Al ı 
y&1• mel'lyett• lırat..alıclll'. harp il&: gotre. Uroguvay gırıyor yor. Ackaral 2. . ·a· -k k- Tirk H----

K 1 l 1

_ e mıyeOtlk f k t M t 'd .. man knvvet oruun ırse uo ava Kura id 
r pı son o araa töyle J•z· taahhütle .. t a a f on avı ov 2• (a .e) - Almanlara gore 1 . .. .. Heyetinin "O A nıu are rını otacaktır H . . ,.,.. tasından gogme erı 9oa. mo- ' ğultoı zaf b maktadır: Siyaıi partilere meD• Boy

00 
A · arıoıye .ı..ıı ı&zırı Orugovı.yıo · 8 11 24 ( ) _ o. N. B. . . ramı münaıebeti 1 

b er •:r 

B 
ı yreı 24: (a a) ıh b . .ı.· b k er n a.a bımclır rti b ye lr garden 

aup olmayan Hlndiıtanın yan ökfüııet Paza t . · .. -: ar 6 gıreoeeı a kında ya- k 1 hf 11 cenup keıimio· V~Jıra dirtle1tinio akibeti pa azarlamakta oldur..an 
'h • r esı goon hancı 1 k J d . •• er •• e er " ., velce ya k 5 a ev-abaliıl harp uaaıında laılltere • 1 verle olan Taziyat' b' mem e et. ttr ekı gar.setJ d L- bl k• vetleacW•ioi ve bu oi t&vin edeoek kati meydan Öğ zmı~tı · 

ed k · '" ı tes ıl lerde ioti•a d h d' ı · • -r • v • · . rendı~lın ' ·· ala Hiadlltanı terketm .. iae razı ece tır Zaten alına k k . "( r e en ava H erı k 1 d Almanların Ru• kıtal•· mubar"besı haşlamı~ demek- parti haz 1 '-1 ıze gore garden ca a· yalanlamı,tır eı m e ır •&arı epi ·ı olamıyacat ... eminim A · 
1 

tt kl bildiriyor tir. l\f obtelif taı&rrozlar bn miştir. Bu m· yce 
1 

erle-'" VU I ranı ger a ı arını • h 1 . • h ur.ıasebetl t• 

K 
arra ya tebux.· d a••- ın•1aan mn ar•,..... • ... loromoz .... ında e ..... .. argaıalılı artıyor 51 (Emden) Kafkastaa Volıay• ka ar lıımıt mahiyette idi. lantılar a ıl mubtelıf top· 

Bombay 2' (•.•) - Teş bb"" aaa oabda barbı. kat'I aetlee rumuna :.: lmıı ve Hava Ku-e us bombalandı •i baı:arla1111or. Mab&11m taraf Al l rüde bulun~! yardıkm ve teber-
BombaycJ• yeniden karg-.ahk man ar maıı ara l t ı mu·· tt t• ki . toltlltl•rlad• plla ••• ıı.ı ... ır•- m•thr' r ., '" • 

artmı,tır. Bir90k talebe te•- e 1 erın rl çekil•• kaydıadaa •az ı•ç· ıv t •ı Hava kuvv ti 
kif edilmi.tir. eıı· nde Londra U (a.a) - İki 

1 
tir. Abaaolar Kabaad• 2S ORU geç l er locak yardoana : :~l•ize y~p~-Vell d ti • f t' l a •ıyet ve ulvı-

eugton döo Bm eo ae- kilometre clab• llerle•ittir. B r 2• ( ) ,. y~ ID daima nıüirik b l Mareşal Ça.nkay Şekin M lb rine btioıııa etmı,tir. l:IOO er ın •.• - Aokorı tue~ar ve holk ..... bn ve;ıı:·;: 
Çin ordusuna D • • .•.rn u (a.a) Oo- metro irtifadan infl1'lı: bom- Mareıal Petenin kaynakta~ bildirild.igin• göre yar •mlarda bulanmoktadorlOP. 

b 
ubı paııfıkte 20 av o9atı- baları atmıttır. Mürettebat Alman pıyade ve lnicoıo kıta b ;apılan teberrülerl ve te• 

eyannamesi iDi• Dar•in b Almanlara 1 23 A errude bulunı.nla l' .. ava meydanına yangınlar yttkıeJdiliDİ gör· arı guıtoıta Don nehri yakında & • rın 11te1inl 
hncirm et . t' J . k b" .. k ır zetcrnızle netl'ed lllıf ır. aponların mötl d' t b •k • nı ge9·ue uyu taarruza t~z. ece· 
... er ır. e rı ı ort bomba 09alı bir ay U91' kalkmı,ıa.r ve t~hkim f'dilen 

.. .ıı,tırtilmlittör. Bisim ka- yeni ,,.,;ı ka .. etlerı meTZılori Y•rmıo· Sinema 
ur. leın haberlerden anlaşılıyor ki dir. haberleri yıbımı• yokt su••t Aukara 24. (B.G) - Ge· lardır. Birlikler ilerlemekte. 

Çukla• 24 (a.-) - Maretal Bern 2' (•.t'l - Ga•et k Diepteki baskın Almanya il" 
Çaaka1 Şek Çin ordu- nr- de LoHn MaU adaaına yapı. ompirmesi Pra"aa ara•mda y•oi mln•- Çinlilerin yeni Kaliforniya 24 (a.a) - Nor-
dıtı ..ı...ı. Hlatlderia o!Jul it- lan t ... bbilaton baboederelr ••bete mevso olmottor. ili.- maferer bir kayok proleıGrlyle 

Hint işlerine 
karışmayınız 

leriao kanı•...t•naı bUdlrmlt Amerikolılaron Balamun o.do- lotokbolm 24. (•.•) - r .. al Peten ve Leva! Alman ffiUVaff akıyeti nlenmişllr. Enelce zengin bir 

th, Hattı keneli aralaraadak\ ııncl-.ki i11ti, radyo ietaayonn Berlindeo gelen haberlere gö Y•'!'. a b.ir te. lgraf göndererek kkocaya varan Nornaa Şererln bu üt t kl b k F ocaaı ölmüı ve kendiaine k 

t.ı.ı,. hUo lltlrlk --•lulal nu tobrip ettiklerini yumak re Ki~ "'birli ~ir Alm~n ıötB m te ' erın 9• n ranıa Qııuking 2( (•.a) - Çiıı .,;,., kalm•ıh. ço 
Çlalllatta dost aemlak•tto bllr· la n 4merikalıların let"bbti kompmoe balın• getırm.,.. dau kotıolmaoıud.an ~~layı tebligiıoe göre Qıo kot•ları Hollvut 24 (•.•) - Siaemo 
•atklt hlua 

1 

ili .. 
11 

• ld ki movalfak olmntl•r. Bu ouret Almanlara tet<ıkkürlerıuı hıl Ouwarl.ooi güıoü y h . yddozlanod•a yedek b h . ..ı,ıı. - U••• "et• 18 e erıne a 1 arını il&ve le alt aiti •1 tuoligini ma- dirmitl•r talr.dlr •• tebrikleri ni•aımı•tır Yuk" oıau h~tı . r~ meni Diyep, akından
8 

raylei tet 
• etmektedir b fı t kt cı· . . . .. \'. · ıyaııg şe rmı d" d" - • u men • a ua e me e ır. nı ı~l•e etmışlerdir. Je el~ ge9irmi,le d ' J on uğu~u •rkadatlarına tel • ' .ır . ırafla bıldir•iştir. 1 
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25 - A~nstos - 1942 Salı ._ YEN·I MERSiN 

i 1 i n Radyo Silifke Janoarma gr o~ulu ~omutanhğm~an: 
1 L A N 

Tarsus Malmüdürlüğünden Katt temiııet 
Cinsi Kilosu Lira Kurue Türklre Radyosa 

Sayfa ; 2 

ANKARA Radrosu 
Sah - 25.8.19(2 l 

Program te memleket Hat I 

Nolrn 

Mercimek 

8000 
8il00 

180 00 
420 00 

Sıra 

No. 
Muhammen bedeli T11.prın-;;; 

7.30 Hodado O insi MahalleRi Mikdarı Lira K. Ta. No 
Pirinç 5000 

Koru }'aımlya 8000 
ar arı 390 00 

482 00 
Şarkan garbe11 ve şimaleu Bir bab 
Hacı Mehmet Bamia dök- dükk&u 
kAnları oennben ttrikiam 

Kızılmorat 11 M2. 120 11 Mart 327 157 

Koro iiztim 5000 300 00 
7.32 Vöcudumuıu çalıetıralım. 

7.40 Ajans Haberleri 
5.55 Müzik: Senfonik parQ:llar Zeytin 3000 :rno 

Beyaz peynir 2500 488 
00 
00 

Şukan ırmak garben göv- Bab(}-' 
oeJi verese&i •ima)eıı Kör-

Çıplak 680 M2 aOO 00 May11 321 101 
(PJ.) 

8.35 Efin saati Sl\bon 

12.30 Program ta Memleket ıaat Kuru tıoğan 

aran Odan 

12.33 Müzik: Orun huaları 

3500 578 
3000 4.5 

300000 450 

00 
00 
00 

o~J o AKtor hanesi cenoben 
Gövoeli molla Ali hanesi 

Şar.kan Göçer oglo Kira. Arsa 

ı \. kar• d · ·k 1 1 goı. garb.,n Roza hcfkereai 
12.45 Ajans Haberleri - ll 1 a ClllS ve illi . ( arı ''3ZI 1 vivecek .1 .1 oimalen Roza befkereai 
l3.30 Müzik: fl'aaıl hereti ıuadtleleri 6-9-942 tarihine kadar "'bir atllk. pa- oenuben Kanaebitya.n Ser 
18.00 Program ve Memleket 

--------------------
Ş•hitkermı 110 M2. 50 00 Şu bat 82~ 

l 

' 

Saat Ar arı zarJıkla ~atuı alı ııacak Ur. k_is-:. ---=,.------------:-'"'.""""".""---~-=--=----~--__,,...,=--Şarkaıı Ztırifa ve kerimeıti Bab"e Şebitkerim 161 M2 60 00 M t 831- -:.-9 
18•03 Radro salon orkestrası 2 - Kati leminatları erzakın lıı'zalaı·ıııda gös- .,. · ar ~ 

(v 1 
· N k ) Arsabit arsası garben Na-

18.45 M!~i~~ı;tür::~:r Ae 
10 teriluıişlir. oar Ni,an l'ereseei aruu 

19 oo Konuema (Dertı .. eme 3 - isteklilerin bu tarihe kadar Silifkede okul ~imalen mtioeddet yol cenn 
lıen Kanıtahityao Serkia 

Hali) gurubu satın alma kornÜ~'-·onuııa ,_,elnıeleri. - - - -- - --
19.15 Müzik= Şarkılar .J c Şarkan Bodroı iken elyevm Ar&& Ş~bitkerim 
19.30 Memleket saat ayarı te (1092) kapulo b~vlu haneei garben 

ajana haberleri, " Ohaaıl8 ve .Esen Maryam 
19 45 Müzik: Serbeıt 10 dakika a n hatun bahçesi oenuben ta~ 
19.55 Müzik: FHıl bereli rikihaa şimalen ark. 
20.15 Radro 11azeleai Ticaret ve Zahire Borsası Şarkan ırmak garbenmeh· Arıta 
20.45 Mt1zik; Film parQaları pi met oğlu Hüseyin 'imalen 
21.00 Zi~a-~t tak~im.i. _ . k Q ffi İ 88 r} İ Ö'j Il den: Kekir kuıın Sırma cenu-
21.10 M_uzık: 17 ınoı aeır muzı· ı F.,, ben Mmıtafa karuı Safiye 

Qınden (Pi.) 1 ?. 5 .\ ğustos 942 Sah ~iinii saat 10 da Rorsa Şarkan ırıoı&k gar ben Nu Arsa 
21.30 Konusma (iktisat eaatı) ' ~ .. . . · .. tt' s·· · l 
21.45 Müzik: klAeik Türk mü• Erıcumeuı ıutılıabı y~pılacağıudan sayın abonele. ~:ı.~0 .. :;Jme~t·::ı en...!~~ 

ziQi programı. 

(Şef Mesut Cemil) 

1 • ~ •• 
l'lll mezkur gun ve saatte revlerini kullaıııuak oenuben Kemal Sönme11. 

1 .. 
üzere Borsa saloııuua 11elmeleri rica olunur. Şar.kao tariki•m garben Dökk&o 

22.30 Memleket ~an& ararı ~ medreıe şimalen ve ce:ıu- areaeı 

ajans hRberle;.-i borHlar intihaba iştirak edecek zevatın isimleri salona Abdolgaffur efendi vereee-

Şebitkerim 

Kızılmurat 

--- - ---~ 
4.2 M2. 25 00 Nıı.an SS7 69 

70 00 l[a.yıtıızd;-r. -

!50 00 Teş. sani 329 224 

25--00-~--

22.~5 Yarınki Proııram te, talik ohtlllllllŞtUI'. ( l 080) 22_23-25 l:'.'""er_i-=-d_ö_k_k_A_nl-:a_rı ________ __,,,,..._ ______ . _ _ _ 
kapanıe. ı . I Şarkan ırmak garben Ta· Kiliıe Musalla 2325 M2~--500-00 

yip Risa babçeai timalen binası 

Veni Neşriyat ! . 1 a n Giritli Mehmet Bo,gut ve anası 
Deniz Harp Ok j Lı"sesı· zbab9eai cenubeo Tayip Bi · 

Arkadaşımız TarRu~lo RniR I U ll V0 a bahçesi 

Al~llytacın c~eyabat terane· 1 k Ü fil ll ta fl} ig"" l il da D, ıerı» adlı eekı uRlftp ve tarz-ı • . . • - Hudut, ınikdar ve sair evsafı yukarıda yazıla arsalar ınilli 
da yRzpı~ı manzum bir aaeri r 1 - Uenız Lısesı birinci sınıfına, Lise birinci olup nıülkiyetleri satılmak üıere 20-8 ... 942 tarihinden itibaren 

emlttke ait 
on beş güu 

intişar etmi~tir. O~oyooula 1 sırnfta ikmale kalau okurlar ile Orta mektep son müddetle açık artırmaya konulnıuştur. 
rımıza tavsıye ederız. ı . l sınıfla ıkmale ka an okurlar bilahare ikmal inıti- Talip olanların ihale günü olan 5-9-9 42 tarihine tesadüf eden cumartesi 

B n 1 haıılarıuı muvaffakıyetle verdikleri takdirde kay- güıaü saat onda Tarsus Malnıüdürlüğiinde nıüteşekldl salış koınisyonuna 
Zayi eknıek karnesi' dedilecektir. . . . daha fazla n1alömat almak ve şartnaınesini görmek istiyenlerin her güra 

Menin belediyeainden almıı 1 2 . Lise lıırıucı Sllnfa 15 yaşından 6 aya Tarsus Mal n1üdürlüğiine n1üracaat etn1eleriil~n olunur. (108 7) 

olduğu_m 208M41 numHar~h ekm
1
ek 

1 kadar kiicük olanlar kabu( olunacaktır. 25-28 30-4 
karneaınln ayış, azıran ay a• 1 • • G cJ 'kli k -- " - - - ---
raaa ait dip koçanlarını kaybet .. ! 3 . Demz e ı o uluua, Orta okulda ik- İ 1 a n 
tim. Yeniaioi alacatımdan eıki· ! male kalanlar bulundukları Sllllflll muadili Olan 
ainin hükmü yoklar. 1088 ' d'kl' k l r l k Tarsus Malmu .. dürlu'' g---u·· nden 

AH Ediı , ge ı ı o · u u sun ıua a m~c~ (ardır. 
Hudodo 4 - Gedikli Okuluııa gırışte yaş haddi olarak: 

Zayi ekms~ karneleri ı. sınıf iciu 12 : l 7 Sarkan Haoı Ar ti o hlıaeıl 
Merf'iodeı1 aldı~ım 209~3 JI. ,, ·,, 13 : 18 garben karabit bi11eei tima· 

0
9 '>09 6 2 ili 1.4 • 19 len mOıterek ahır oenuben 

Cinai 
BabQe 

Maballeai 
Şebhlrerim 

2 54, - 5 ' 0957, 20958, 20959 • '' '' ~ • su arkı 
29os9 uumaraıı karueıerini k&r-
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5 _ isteklileriıı Mersinde Deniz Harp okulu --------

bauim. Yenilerini alaceQımdeo • • • .... .., 'kf' e . . - Şarkın Celal Akköpril • > 
renileriuio hükmü roktur. 1 ve L1ses1 K. lıgma. (ıedı ıy .. ıstekhlerm Deniz aıırben Karabit biHHİ eima· 

Mikdarı 

276 M2. 

276 M2. 

Muhammen 
Lira 

Tapaouu 
Tarihi No. 

160 AIDllOI 327 55·56 

160 Aluıtoe 327 67·68 

Mersin mahmudiye ma· 'ı G·~<likli ok ulu miidiirliiğiine ıuuracaatları. len mileterek ahar IU arkı '8 
Karabit bi11eel 

ballealnde 126 aokak. 3
1 

(1062) 7-10 ----- - ---- - ----- ----..0.------------
numarah evde Ş•rkan Hacı Banoe biHe , ' 26 M2. 15 Alualoı 327 69-60 

Abdurrahman Ereremen ıi garben CelAl AkköprQ ıt· 
1089 ı· ı a n malen uıaııerek abur te ken· 

di banui oeonben ıa arkı. ~:.=_;:;.:.=:.:.:.._ _________ ~------------~---~-

za y· ı nu·ı US terhı's te keresı' 1 • h" 1 d 1 d Şırkau lbrabim olla KA· Hane • 182 M2. 200 Nl11n 334 186 , z Mersm m ısar ar mü ür üğün en: ıim hanesi .ıarben lbrablm 
Ta, ıua nüfus daireıinden al· k · · otlu Ali ouuı tereBHİ eima• 

mış oldutam h6viyet eüsdanımı ()euiz Ye ara yolile bir sene lÇlllde IUÜdÜrİ- len SelAnlkli Arif oenoben 

ve Tauuı askerlik tübeainden 1 yetimize geJecek Ye mürettep nıahallere Sevk lbrahim o"lo Fahri te rol. 

aldığım terhlı vesikamı kaueo 1 edilecek.. tahminen 7000 ton tuzun dahili nak.li- Sarsın tariklam Garbeo 
zayi ettim. YeniJerlıııi alacatım· ! . . ~ · Göoer oQlo Sitrak eimalen Aı 

Alaı&os 388 41·'2 > 162 M2. 300 

dan eskilerinin hükmü kalmadı- yatı ıdaremızde mevcut Ş3rtnanıe.,ıne göre 21-8- tur tereaeal oenabeo Ruıtoı 
tını ilin ederim. 942 giinüudeıı itibaren 15 gün JUÜddetle acık Tomo_a_fa_b_ri_k_aı_ı, __ -=--------------------------

Tarauı caminur mahalle- • -Şarkao Toobar otlu ibra- Hın• • ?S M2. 120 Mar& SS7 68 
alnclen 330 dotumlu Fah· eksiltmeye konulmuştur. hlm garbın borıoı larab te· 
ri Polat oğ. Ç>allp Polat Teminatı muvakkatası 184 ı liradır. re1eıl bıoaal ıımaleo tarlklam 

________ 10_9_0,_,, ihale 4-9-942 perşenıbe günü saat onda Mer- ~:0:~•:0:ub~~:!~.· Boıoı oı· 
sin lnhisarlar müdüriyetinde ıuüteşeklil konıis :1 -Hudul, nıikdarı ve sair evsafı yukarıda yazılı arsalar Dlilli emlAke aii 
yoıı tarafıııdaıı yapılacak ur. olup nıülk.iyetleri satıln1ak üzere 20 ·8-942 tarihinden itibaren oubeş güu Doktor 

Hayri Ozban 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

sinema ı ittisalindeki mna· 
yeneha..nesinde hastalarım 
eskisi gibi kabule bsolamış-
tır. 

Şartnamesini görı\ıek ve tafsilAt alnıak isti- nıüddelle açık artırmaya konulnıuştur. 
yenler her giin mesai saatlerinde idaremize mü - Talip olanların ihale günü olan 5-9 -942 tarihine tesadüf eden cun1ar
racaat etmeleri ve taliplerin kanuni evsafı haiz . tesi günü saal onda Tarsus Maln1üdürliiğünde müteşekkil satış koıuisyonu
buhınnıatarı ve teminat ak.çesiui nıuayyetı ıaal- na, daha fazla malumat almak ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
ten bir saat evvel veıııe) e yaıırn1aları lüzun1u Tarsus Maln1üdürlüğüne n1üracaat etmeleri iltnı olunur. [ 1091 I 
ilan olunur. (1074) 21-25-29-3 Yeni •enilı llaıbU11Dda Bllllmıftu 25-28-a0-4 


