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ı A 1 ıu·ırıların KllfıHttl ~ehrioi bomba

lamıştır. Kai!~ttl Lokomotif imalati
le meşbnr<lnr. lngiJizl.,r hücuma 
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~~~~--~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ iştirak 6~bn tayyarelerden 35 ~ioiu 
Gt:rNDEL!K. SİY ASİ HABER. FİK.IR. GAZETESI döuml,digini bildiriyorlar. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 ____ __;;.,, 
Vıh 1 Sayı 
1e 4294: 

Başvekilimiz Doğuda tetkik 
seyahatine_ çıktılar 

Ayova 
Zırhlısı 

\

- Do ğ u C e p=-h e s i n de 

Almanlar için hayati bölge 

Ankara 28 (•.•) -Raı•ekilimiz Şükrü hareket etmiıtir. Nevyork 28 (••) - Ay••• Rusların eline 
Saracoğlu Doğu villyetlerinde seyahat yap Bayıln Saracoğln da Başvekilimize refakat zıhlm denize indirilmiştir. Deniz 
mak üzere yanlarında Orgeneral K~zım Urbay etmektedir. istasyonda Vekiller, Mebuslar as- müıteıara ıaytediği nutuk~•. bu geç· en ko•• yl er 
olduğu halde dün akşam 22,30 da Ankaradan kert ve mülki erkfln l f d ,,. I zırhlının daha uzun menzıllı ye __ _ _ _ __ ~r.ı ın an tlr;Ur anmıştır. 1eri atışlı toplara malik olduğu 

Hindiatanda o r d Q terfi l İS t e Si ~.: ı::~~:::::· .~ı:7~. t:~~
0

•1·~:: 620 Jİ bulmUSlUf. Ruslar her klr18 IOpl8ğl almak G a n d i n i n , ... ik··· ·dilmı,u.. için çot çalışıyarıar 

M k b 
tasdikten~çıktı ··0·~:~~:!::t:.·;~;

0

~::;.ı;~~ e tu u nitlitindedir. En büyük tonajda Loııdra, 28 (a.a.)-Royt"3r 
Ankara 28 (a a) 

1 
. . dır. muhabiri ya11:-or: Merkez 

1!'0 •1ar lıer karış toprağı ge
rıye • k · aıroa ı9in 9ok çah,mak 

. . · . - 30 nı. Hakkı, Rıfat Mak:uacı, - besinde Bijefcle Almanlar 
Ankara, 28 (B.G )-Hin- A~;s:os terfı lısteıı yüksek TuRgenerallıA'a Cevdet, Fehmi Ru• Milli müdafaa oep h ti ebemmiyetteki 

distandaki durnm hakkında tas 1 tan çıkmışlır. Buna göre Ata. Sırrı Serel. Emin Çınar, • • • • i9io aya 
O en il,,. '- d JC. t müstohkem me•kileri zapt 

Britany• dan haber gelmiyor. rg. era ıfia Mustafa Mn~la Rasim Toksever, Saffet, Sü- 1<omıaerı 815lf 1 

tadır· 120 kilometrelik me•· 
zide Bnı piyadesi baakın yap 
tılt . . 
~· ı9ın az kayıplt. ilerlemek 

tedir. Oemıl Cal.it terfi etrn· l d. S t ı M 1 f O . eden Ruslar birbiri ardından 
Milı•er kaynaklarından K . ış er ır. reyya er eı, • usa a engı, A k 28 (R G) - . d"lmi' olan meYzileri 

9
ok haberler çıkıyor. ltalyan ŞoreennallıAa Ekrem Rayran deniz Tu~ amiıallıama da Oe- Lo d n arad d. ·~· bir talıkım_e •. l dir Alman pıyade11i ardcı mu· 

emseddin Tar; 1 h k A r· . . n ra ra yosu ver ıt§ı 6 Je ge91rmış er . h b 
radyoıu Bınt kongresi tara- -- -~ er, s a v- vat ter ı etmıştır. habere ~öre Stalin General Donda Almanlardan 9 köy ar: eJeı i y.apmaktadır. Ba-

fından ihtilalin idare edildi· Bu-lgar·ıstanda Dokofu Milll Müdafaa komi- geriye alınmıotır. Bn suretle va UVTetleri e&atth tekilde 
gmi biJdiriyor. :U:attA Gandi- serliğine tayin etmittir. Bu geri alınan meık~n mahalle-! bu ~arplerde Almanlara yar-

nin lngiliz hükumetine bir Vah ud ı· ıe r ı·çı· n General merkez kesimde mu dn yekftou 620 yı bolaıo~tor. dıuıaa bulunmaktadır. 
mektup yazarak Milli kong- "affak oluıı geııeraldir. 

renin Hint halkına paıif mn- Moskovaıım batıs:ndaki Staıı·ngrad bı·r 
knvemet için ernir vermedi- şı•ddetı•ı kararlar Rus taarruzu Rritaoya gazele 

ğiııi bugünkii l'&ziyetin lngi- lerine konu teşkil etmiştir. kale 1 ı· bı· kuvveti ı· 
li~ memurlarına karşı oldu- Taymis Rns taarruzu ay 

Sofya 28 (a a) - Bul1rariı- dtr. Bunan maarafı Jine Yahudi k .J d" Al 
goııo bildiriyor. · nı uvvette uevam e ıyor. -

> tanda Yahudi itleri komi1erllti lerin bankalara olan mn4uabn l k d - "ti D"" · . 
Ro.~ıhayı.an verilen haber kyurbulmd.uştur. Balrariıtandakl dan alınacaktır. m~larmkt darşıMsın a f"uhmbı neur Berlin, 28 (•h·:·>ll- Stnn 11 tıddBe~ıle dovam etmektedir. 

ltm~ gore de poliııin yagma ya a u t cemaat ye batka mem- . . . . ço11a ma a ır. ama ı U • akşam askeri ma ıe er a- ırkRç kilometre arazi 
pan halka ateş 

6 
lecegi !:ak- leketler-:_ ridecek Yahadiler~ ko Y~badıler siyab daır~ ıçınde cenuptaki vaziyetin düzeleceğı liograJdaki mücadeleyi Kale kl\•anarak Kafkaı1 a ve St • 

kmıla karar v·nilmiştir l~ay~kl roıte~m;.k :ze;• ~:~llıyet- alta kot• Hrı renkte btr yıl~ı ne dair ümitlere kapılmak öuöndeki 9Arpı,ma olarak liogmdı kurtarma~a çalı,ıy:r 
· e u unaca ır e eı u var takacaklardır. On yatından kü- için vakit erkendir. demekte- tanıt etmı,lerdir. Mahfeller lar 

Almanlar t 1 h çük çecaklar takma1acaktır. ET dir. Btalingra'1 Mabasıı'.m _kuvvetli! Sarıılmaz Alman müdafaa pe ro a vzası na ler ve mağaza kapılarına da aorette tabkim 6dılmı' ttldu- hattı her yerde durmakta Te 

50 kilometre yaklaştılar Yahucli İfareti konacaktır. Çinlilerin gnou ıöylemekte T8 iyi ha· böyiik Ros ~D'\"V6tlerine raı-

Stalingrad~ IC.alko•ya ve merkez 
lıe•iminde ıiddetli harpler 

Sofyad• oturan Yahudiler • •ırlaoınıo saba oldogunu an- men ne Stahngradda ve ne-
ıon teırine kadar vilayetlere muvaffakiyetı Jatm•ktadırl~.' .. BoJ,evik~~~~D de Kafkasyada vaziyet deti•-
ıiderek yerl•t•ete mecburdur. Ç k 

28 
( ) _ Qio Bijefdeki booumları botun meınektedir. 

Veyahut Balrarilt•aı terk ede- 6 yl\ng, a.a. 60 · --- - • ~ ~- -
cektir. kuvvetleri Kiyang-Şan~ıu Leningradda Anason 

Ankara, 28 (R.G.) - Al· Mihver kaynakları Ruslar Yahudilerin ticareti de tah- k~lo~e~re hatısıudaki Tırı•nn~ ff k• t Rekoltesı· 
.uıaular petrol mıntıkalarına Almanların gözünü Kafkas dit edilmittir. Hububat, ziraat gırmı~tlr. muv a a ıye 
50 kilometre yakla••m•lardır ve Stalı"ngrad..ıan çekmek ı"r.in malualleri, ecza ticareti, kimye· Şiddetli mltbarelıeler de~ 

• ıt ,, Moakova, 28 (a.a )- Mo&-
E~er Ruelar haralarını mti- ırOsterı· l u· çok vi maddeler ıatamıyacak Te vam ~iyor. ~ f yapıyor ar. vır ___ kova radyoııın Leuingradda 
dafaa edemealer&e birkaç gö- insan L. b b' sanayi, ticaret müme1alli olamı· b 

Bu •ene nohaan 
olacak. 

•lyı ıoa rağmen ırşey . Bı·r torpı·to attı Rus 09akJarının bir döş_ m_an 
ne kadar boraların dü' ,.. olm So l . b" yacaktır. Her ıehirde Y•hudıle· · eceeı amıı vyet kuvvet erı ır . . ) - Bahri- 'ehriui bombaladı~ın1 hıldır- lzroir inbiurlar idaresia-
Lekleııebilir. ka k"I . . . . rin oturacağı yerler te.bıt edıl- Vatlnrton 28 (a.a . . . ee ve tGc 

ç 1 ometre ılerlenııştır. dı-
1 

ti N bl itonun torpil• nıektedir. Ilır ıul&h fabrıka- car tarahndan Çeşme 
A k 28 (B G) " - l m ' r. ye asırı r torp mıntakaaında _ n ara . . - uu- yor ar. oıa~an u-stu- •erı"len ildi . ti d yangın nıkanlmıt ve anaıon mubay•a•ı a .. leaerek battatını b ım•t r. ıın a Y. • na devam edilmektedir 

oüo siyası manzarası _ou_dur: ra_kamlar hayal mahsulödur POrtek·ız alevler yökılelmtşhr. ve u ı . Çeşme 
8 'L...... dü 1 l d ~· L h 28 ( ) r a anaıonlarının yüzde 95 i ugön uutün oyayı J gı en· ıyorlar Pa•i~ıtı arp Loedra, a.a. -Roala- ntılmıt b k" . . . 1 • . . ' azı ımaelerıa elleria-
diren olaylu siyul olmaktan Anglosakson matbuatı bu mese 8$1 mecliainde rın Berlını _bombaladıkları de yüzde s niabetinde mal kal-
ıiyıde askeridir. taarruza Onenı Ternıekte ba~- . 28 ' ) - Reiı bildirilmektedır. mıştır ki, bunlar da p~yderpey 

l l S l
. d h - · ı v- ) Vaııagton a.a aatılmıktadır. 

A mau ar ta ıogr~ ı u. n ı. e devam etti~i bildirilmek Ankara. 18 (R.G . - Ruzvelt paaifik harp mecllalae 
cumlarma devam edıyorlar. tedır. Portekizin hır asırdanberı ln- ri ... t ederek Sal••oa a4aları Mi•illeme Diter taraftan Denizli, Aeı-
Berliode bir kaleye kartı ya- Sözün kısası Rusya hare- giltere ile ittifak halinde o!- -~barebe•I hakkıad• taf•il't vapılmamıf ::y::~ ::zgb~valiıin~e ıeçenler-

f ed·ı LA d ,. l d B i ., arı eımı9 ve aaa•on 
palan harp diye tavsi ı en ... tında iOze çarpan ı"kı· hare ul§u nıa O.ın ur. una rag- ••r9lltt r. Bertin 28 '• a) Al larıa bir kıam b 
b 

· 1 · • d b" politika ' ' · · - mau- ını oımaıtur. Bu 
u harp mıh•ere göre p An ketı vardır MerL-.:ı k" R men savat ışı ır D t Jı. Amerı·'-,,.n ların i,galı altındakı· R .ebeple o bavalidekl ı · l · •.:ı&U6 l U8 k" · ~ar e fZ ICu Dil ara mlb" k an&1on ana 

dahılinde yapılmaktadır. A - ların hareketi. Ruslar A I ta ıp edı1or. . . siaind"ki miBillemeye m k _ ım 111111 mabvolmuttur. Ba 
manların Kafkas noktalarını glosaksonlar Onenı :~r..ı1!!: Kordel H~l Portekız ıle m'iJna•ebatı IJil 4.0 BnıBn kur•nıı d" 

0

. 1d•. ;00~1;Ö tmıntakadaki rekoltenin 
· k d u 951 A ·k d k" ticaret ge- d ,. a ızı I · on araıında olacatı tab 

tuttukları ıddıa ediliyor. mınta a ır. · merı • arası:ı a 1 l d"" Vaflagton 28 (a.a).,... Kor el li hakkındaki iddi ı . ı min edilmekl "d· · o· litmesi için tedbirler a 111 1•·- a 811 Y8 an e ı ı. Halbaki bu 
Dı~er taraftan Ruslar cep ıger taraftan Alınanla- l i . B maksatla Hal Porteldı Amerika anlat••· lanm~ktadır :ıararlaıdan •onra rekolt 1 d 

henin bir kesiminde taarruza rın Kafkas -.e Stıliograda :~ ıöy 8~ ıtır. ,:
0 

ediyordu ııaın tamamlaudıtını bildlrmiıtlr . ha çok düteecti anlatıl~=~ad:; 
ge9rui1tir. karşı olan vaziyetidir. ır mpüza :.rel ce~e""'il Pertekiz İn•iliz u~alıları . lzmlrde geçen sne rekolte· 
~ ..................... ~ ..... l!l!!!!l!ll!!'S!!~.,,,,,,,.-!!!!!!!!!!·-!!!!!!I!!!-- orte ız 8 ~ t E H t. . e T ıındao ancak 750 t k d 8Cmirg9~eriyle de ola~ ~care tyen or ının ce• BerJio, 28 (a.a.) - Şimal •n&1on kalmııtır. Bu ::ne :n:: 

Mersin ve havalisindeki Milli 

Kuvvetler Grup Kumandanı 
....... -- -

Emin Aslan 
Milli mücadeleye ait hatıralarını 

yakında neşre b-;;,şlıy~-r. 1 

meseleleri görOtülme t ır. nazeaİ lealdırıldı batı Almanyada İngı"lı"z llt~ak ıonk rekoltesinin nok .. n olmaaı 
• •to ların erimeılai mucip olacak 

Hindistanda 
ça·rpışmalar 

Budapefte 28 (a,a) - Etyea ları bomba atmı,tır. 6 düş- hr. 

Horthaia cenazHinde bulunmak man u9agı dlitüı·tildii. :;:;::;:::::;::;::;:::::: 
lzere ıelen ltalya• Hariciye Na === - Sandallara doldurulmut akın· 
ıarı baıuıl trenle dönmüttür. cılar gibi, plinörler tepenize ia· 

Ma•lra1 28 (a.a) - Jandar· Balırılan Alman 
ma böl1e1i•d• bir k8yd• halk 
poli .. biicam etmittlr. Karı•t•· gemileri 
bk hakkında tahkikat yapmak L d 28 ( ) B 

l iıteyen hikim polis ku•·.etlerlle 0~ ~·~ •. a.R .•• - • eı. 
1 köye relince kaylüler meTzl men bıldırıldıgme gore Dıep 
ı alarak hücum etmlflerdir. Poli• pede 8 Alm•n gemisi batırıl-
te müdahale etmlttir. ımttı~. 

'l'ürk Havıunlığını tekııik •anları taşıyor, dişinden tırna-
1 h ğına kadar ailiblanmıt maharlp-e eman, am madde ve sana 1 •1 er yırtıcı kuşlar .ıbi arkanıza 

yı eşme bakımından kıKa. bir iniveriyor. Hancılık baftaaına 
rııaınanöa i11tikJ&line kavo,tnr- bu dekorla aarılnuı bir dünya. 
mak kararımıı· ancak .. nın içinde erişmiş bulunayoraz. , yuce T~ 
milletimizin y d ·ı urk Hava karamuna yar· 

ar lJI\I e g~r- d . ı b _ d 1r:- d d ki bT ım '''' ugun; ün un en aha 
98 e'e l ır. çok önem almıttar. 
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29 - Ağustos - 194:2 Cumartesi YEN·I MERSiN 

Frclnsızlardan~ Zayi Ekmek karneleri i L A N Vapur Satın Tarırn tan aldı1tım 2654,1 Tarsustan aldığım 12967 
2653, 19007, 1900u. J9Q0!), 12964, 12920, 12968, 2780, T M 1 •• d •• ı •• .., •• d 

ahnacak 19010, 19017 No. lı ı ~kmek 2679. 2678, 2643 numaralı arsus a mu ur ugun en 
fıtanbul _ Hükümetimiz karn('lerımi 'ro niifus ciizda ekmeıt veıükalarımı zayi ettim Sıra 

Franıadan birkaç vapur ıah~ nınıı zayi ettim. Yonileriui Yenisini alaclgımdan eskileri No. Hududu Oinı~i MahalleRİ 
almağa karar vermiş ve teşeb alnoagımdıuı eskileriııin lıük- rıin hükmü yoktiır. --- - ----- - -------- -

Mnhnuımen bedeli Tapunon 
Mikdarı Lira K. Ta. No 

Tar~usun Camiatik ma Şarkan garben vu şiınaleıı Bir hah Kızılmnrat 11 M2. 
büılere de ııirişmlştir. mii olmadığını iHiu oderim. hallesinden kalavcı Hacı Mehmet H"mis cliik- diikkan 

Franı1Zlardan alınmuı dü· Bııgday pRzarındA. iiriincii • kA l b t "k. · 1122 Kuddusi Ertürk uıı nrı cenu eıı erı · ıaın 
tünülen nemiler, lskenderi•e li- (1120) l\lelıınetl Ükteıı Ş k - - k--1- ---.. -~--- ---• ~ ~ . 

9 
ar ·Rn ırnın gar >011 gov- BabÇb Çıplak 

maaında bulunan Fransız tıcaret T 1 T Ta1snstan aldığlm 128. 2 oeli veresesi 11ünaleı K .. 
_ . arınıı:ıtan a clıgım eınrnuz l' g 1989 1.,889 1289 " 1 or-

yapurlarındandır. Munakalat Ve .t ır.'~ I 2f! 1, - O, ~ , 4, oğla Alitnr hanesi cennben 
kilcti, alikadar Frıınıız makam AguRtos ayhrın r. "' '· 15'112893 numaralı ekmek karne GiiTceli molla Ali bllnesi 
lariyle temaslara reçmittir. Bu 8029• so3l, 80~2• .1554 N ° Ju lerimi zayi ettim. Yen ilerini - .. - ~ ----
remller ticaret filomuzu takviye ekmek karııelerıruı kaybettim alaca~ımdan eskilerinin hük· Şarkım Goçer oğla Kıra~ ArRa Şehitkerım 110 1\12. 
edecektir. yenilerini tilncsgımdan eRki- :\ k gos garb~n Ro:ıa hefkereın 

. . .. .. mtı YO lnr. ııimalen Roza hefkereRi 
lorının hukoın yoktur. Hatay mahall~sınden v 1 K b. S · cenn ıen anse ıt:ran er · 

Tıusas: Teke M. 21 sokak Y nsut oğlu Süleyman kiH • 

GSO M2 

120 11 M."rt 327 157 

30000Mavıs 321 

50 00 Şn bat 328 

101 

l 
2 

Alivre satışlar 
hakkında 

16 No. evde Ahmed ka.rıın 1124 Ya~ız Şarkım Zıırif ;.~erimesi Bahc;e Şebitkerim 161 M2:°" 60~Mart 331 49 

Bir proje hazır

lanıyor 

(1119) H acor Danı~ Tarsustan aldığım 9689, A rRabit arsa~n gar hen Na-
Meraioden aldığım Temmuz 9688 12886 t 2885 numaralı car Ni~an TereseRi araıun 

Ağustos aylarına alt 28 numara: ekm~k karn~lerini zayi eltim. şimalen mii~eddet yol _oenn 
lı ekmek karnemi zayi ettim. Yenilerini alacağımdan eski le hen K~nı;shıtyan SerkıR 

Yeni•i_ni nlacağımdan eakiıi· rınin hükmü yoktur. Şarkaıı Bodroı iken elyevm Arsa ~Şebitke"rim-42 M2. 
· h-kınu yoktu lzmir - Borıada hububat nın u d" r. Şahin mahallesinden kapoln b~vln baneıü ga.rben 

Mahmu ıye mahallesi 107 1123 Abbas o~lu Ali Taşır Ohaınııı ve Esen Maryam 
•e rıda maddeleri satışı yeni ıokak 28 No, nde hatnn hl\hçesi cenuben ta-
bir proje ile ihzarı mahiyette (1117) Süleyman Beydili Tarsustan aldığım 87, 88, rikihllR şimalen ark . 

25 00 Nısan 337 69 

taazim edilmi~tir. Mer•inden aldığım Temmuz ve 89 numaralı ekmek karne Şarkan ırmak garb_e_n_m-eh----A-r-sıı--Ş;bitkerim 150 M2:---70 00 --Kayıtsızdır-. -
Proje, alivre ıatışları tama· Ağustos aylarına alt 5913 No.lu lerini zayi ettim. Yenilerini met o~ln Hü~eyin şimalen 

" 
k karnemi · tt' y l d k"l · · h-k Kekir karısı Sırma cenu-mea menetmemekle beraber. ba· e m~ ıayı e ım. e• a acağım an es 1 arının u -

ni•ioı alacağımdan eskisinin bük ben Mustafa karıs! Safiye 
zı tartlar dahilinde müdahale mü yoktur. mü yoktur. Şarkan ırmak garben Nn Arsa --Şehitkerim 265- M2.--l50- 00Te11. sani 329-224 
i Li ı kt dl s k- M h d' Osmanlı Bankası mu- v ma n arıaı verme e r. pe U· a mu ıye mahaJlesinde rettin Sönmez şimalen Mi-
liıyonu önlemek mak.adiyle 140 No. lu evde hasebecisi Must&.fa ralay lıacı Ahmet •akfı 
alınan tedbirlerin ve bazı meşru (1I 16> Sefine Gezen Yiğin (112I) cenuben Koma( Sönmez. 
hareketlere verilecek m ü1aade Ş°&-:r k~&-r-l _t_a_r~i k~i-"-m--g-a r_b_e_n........,D==--ü-k.-k&-n--K .... ı-z-:ı ı'_m_n_r_a_t -3-f M2. 
ain, piyasa durumunu normale i 1 i n medreıle şinıalen ve ce:ın- ar~ası 

Abılolgaffur efendi verese-
avdet ettireceği ve bundan müs- Mersı·n Bele"ı'ue 8. aset·ınden ıeri diikksnı rı 
bet neticeler elde edileceği an· U J IY : -- -Şıukım ırmak garhen Ta- Kilise MuRaıı;-232[rM2~-500-00 
latılmaktadır. l - 942 mali yılı içirı c.llikkan, ıuağaza Ve lyip Riza bahçesi şiml\len 

Yeni projeden belediye de ticarethanelerle ıuüesseseleriu asmış olc.lukları Giritli Mehmet Boşgnt 
l • d'l 1 · d.d bah"esi cennben Tayip Ri-

ma umattar e 1 m ş ve şım 1 en levha, sacak Ve reklamlara tahakkuk ettirilen za bahçeqi 

binası 

ve arAaHı 

borsa ile beledize arasında bir • • k• 1 · l ·· k il fl · · · 1 · · .. · resıın rnı t arı e nıu · e c erın ısını eı·nn gosterır 
işbirliği mutabakatı bi11l olmuş . . • • tahakkuk cet velleı·ı heledn·e tahsıl su besine tevdi 
tur. • • 

Projenin tatbikıoa Ticaret edilmiştir. Bu listede L-;iıuleri yazılı her mükellef 
Vekaletinin tasdikından sonra adı karşısında mikdarı yazılı horcuuu 10 Birinci 
geçilecektir. Bu tasdikın geeik- Te~riıı 942 tarihine kadar makbuz nnıkabilinc.le 

. . ı·k d 1 .. 1 ' m1yece~ı a a a ar arca soy en- tahsildarı na t.ed iye evlemcdiği taktii rde belediye 
mektedır. • d 1 · · ı. · .. .ı 

Radyo 
Türkire Radrosu 

ANKARA Radroeo 
Cumnrt0si - 29.8.1942 

kaınırnıının 112 inci ma c.. esı mucıuıııce yuzue 
on zamla tah..,il olunacaktır. 

2 - Dükkam olup ta bn tahakkuk cetvelinde 
isimleri olmıyanlar ,·eyahut yeniden dükkan dük 
kan açmak, reklam ve 1saçak asnıak istiycrıler 
bir istida ile belediveye müracaatla icabeden res . . 

7.30 Program '8 memleke' eırn' mi tedive ederek ruhsat almaları lazımdır. Aksi 
aran • 

1.32 Bahanın beden terbireei takdirde yapılacak yoklamada ruhsat alınrnadı/lı 
programı ve levha resmi t~diye edilmemiş olduğu göriil-

1.ı10 Ajana Haberleri k d b 113 finct'ı' 
8.35 Müıık: Senfonik program dÜ~Ü ta ·dir e elcdiye kanununun 

<Pı.) maddesi mucibiuce iki kat t:ıhsil edileceği ilan 
18.30 Program te Memleket aaal ( l 18) 

aran olunur. l 
13.33 Müzik: TürkQe plaklar 

13.45 
14.00 

14.40 

Ajana H11.berleri 
Müzik: Operet parçahm 
(Pi.) 
loıanbol at rarıelarmm 
tahminlerı 

i ı a n 
Mersin in~isarlar mü~ürlüğünoen: 

ıs.oo Program ' 0 Memleket Deniz ve kara volile bir sene iciude ıuiidiiri-
Saat Ararı • • I k ., .. ·ı il k 

18.03 Müzik: Radro danı orkee )'Ctıruıze ge ece ' ve nıuretlej> illa )3 ere sev . 
ıraeınıo her telden prog- edilecek tahminen 7000 lon ·tuzun dahili nakli

18.45 
19.30 

19 45 
19.65 
20.15 
20.45 
21 00 
21.15 
21.45 

~amı . < Nıhad EeenaiP vatı idaremizde mevcut şart.name~ine .oöre 21-8-
ıdaresınde) ., " 
RadJO çocuk kulübü 942 giinÜnde11 İtibaren 15 gün müddetle 3Çlk 
Memleket eatt ayarı te eksiltmeye konulmuşlur. 
ajanı haberleri, • • 

Serbest 10 dakika Temıualı muvakk:ıtası 1841 hradır. 
Müzik: Faaıı here.ti ihale 4-9-942 perşenıbe günü saat orada Mer-
~~:~k~ ~:~::e:~ türküler sin inhisarlar uliidiiriyetiude müteşekkil komis
Konoema (Ana eserler) yon tarafnuJau yapılacak tll'. 
Müzik: Dinıerici istekleri Sartrıanıesini uörmek ve tafsilat ::ılmak isti-
Konuema (oiır ~e neeır • o 
autı) yenler lıer giiıı mesai saatlerinde idaremize nıii-

22·00 Radro salon orkeslroeı racaat etmeleri ''e taliplerin kanuni evsafı haiz 
(Vıolouıet Neoıp Aekın) 

22.30 MemlekeL ı-act 3Jarı lnıluııma1arı ve temiuat akçesiui nuıayyeu saat.-
la. ajana haberıe:i boranlar ten bir ~aat. evvel vezne) e yatırmaları liizumu 
caat}~rnki Program te j)fln olunur. (107 4) 21-25-29·3 

pınıı. 

--
Hudut, ıuikdar ve sair evsafı yukarıda yazılı arsalar nıilli eml~ke ail 

olup mülkiyetleri satılmak iiı.ere 20-8··942 tarihiıuleu itibaren on beş gün 
müddetle açık artırınaya konulnıuştur. 

Talip olanlarrn ihale günü olan 5-9-942 tarihine tesadüf eden cunıartesi 
gli ıaü saat onda Tarsus Malmiidiirliiğiinde müteşekkil salış komisyonuna 
daha fazla malfımat almak ve şartnamesini görnıek istiyenlerin her gün 
Tarsus Mal nıiidürliiğlitıe nıiiracaat elmeleriilan olunur. (108 7) 

---::...-..=-- ---~--

i 1 a n 
Tarsus Malmüd~rlüğünden 

Hududa 

$arkan Hacı Artin hiseeei 
(larben karabit hieeeei eim2-
len müeterek ahır cenuben 
su arkı 

Şerken Celal Akköprü 
garben KarabH hieseei eima
len müeterek abur eu arkı te 
Karabit hiıeeei 

Ştrken Hacı Hanne hieee 
ei garbeo CelAI Akköprü ei· 
malen müeterek abur te ken· 

Cinsi 
BahQe 

> 

> 

Mahallesi 
Şebitkerim 

> 

Mikdarı 
276 M2. 

276 M2. 

26 M2. 

di haneeı cecnben eu arkı. 
~-----------------------~ 

Şarkau lbra'1im o{ilu Kfl-
zim hanesi garben lbrabim 
oQlu Ali çatue tereeeıi eime-
len SelAoıkli Arif cenuben 

Hane 

lbrahim oklu Fahri te rol. ------
Şarkan ıariklam Garben 

Göçer oQlo Sitrak eimaleo As 
tur tereeeei cenuben Rustoe 

• 

> 

Tomoe fabrikası, 
-----------~~~---

Şarka n Tonbur oA'lu İbra- Hane > 

him garben boracı lerab te-
reEeei hanesi eımalen tarikiam 
oenubeo kundakoı BoQ'oe oı-

132 M2 • 

152 M2. 

?3 M2. 

25-28-30-4 

Muhammen 
Lira 

Tapunuu 
Tarihi No. 

150 AQuatos 327 55-56 

160 AQuetoe 327 57-58 

16 AQuetoa 327 IS9·60 

200 Nisan 334 185 

300 AQoetoe 338 41-42 

120 Mart 337 63 

• 

lo Kirrok hanesi. 

--llildut, nıikdarı. ve sair evsafı yukarıda yazılı arsalar milli en1l~keait 
olup ıııiilkiyetleri sat.ıhnak üzere 20 .. 8-942 tarihindeu itibaren oııbeş gün 
müddetle açık artırnıaya konulmuştur. 

Talip olanların ihale ~ünü olan 5-9- 942 tarihine tesadüf eden cunrnr. 
tesi giinii saat oııda Tarsus Malıniidiirliiğiinde ınliteşekkil satış komisyonu· 
ua, daha fazla mahlmat almak ve şartnamesini görıuek istiyeHlel'in lıer güı 
Tarsus Malmiidiirliiğiine müracaat etmeleri ilan oluuur. [ 1091 -

İ Yen~ \IAnin Matbauında Baıılmı•tır 25-28-30-· 


