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Q-0-NDELIK SİY ASİ HABER. F'İK.IR G.A.ZETESI 

Kartallanmt11, kendi toprakları
muırl~. bizim yuvalarımızda, bizim 
tobumnmnzla üremelidir. Bunan 
için Türk Hava Kurumuna yardım 

vazifemizi daima ha tırda tutalım . 

S•~bt Ye Oınum I~etriyaı 
Mtı.dtl.rtı. 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Sayısl 5 kuruş 
Telefon No. 82 
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Pazar 
3o 

AQuetos 
194:2 

Yıh 1 Sayı 
15 4295 
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Mu k a d d e s 30 A ğ u s t o s 
Ş a h i d i m i z O l s u n k i ... 

YAZAN : 

ZEKİ CE"'~JAL 

il 
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Ebedi Şefimiz Atatürk ı 

----------' 

tar. 
Yü% binlerce şan ve ,eref 

ıahlfeai ile do)an dünya tarihin .. 
de bir ~ O Ağustos yoktur n 
olamu. Ebedi1ete kadar da ola
mıyacakbr. 

Çünkü • 30 Ağuıtoıta Türk 
mllletinln başında, Türk orduau 
nuo batında bir Moıtafa Kemal 
varda. Mustafa Kemal.. Türk 
milletinin büyük Ataıı.. Türk 
inlulibuıto Ebedi Şefi. . Türk 
ordu.unun muzaffer Başkuman
dabı, Türk zaferlerinin Gaziai. 

Devirleri yaratan. tarihleri 
deyiren , taçları kırall Krallara 
diz çöktüren Mustafa Kemal.. 

Tiirk aıilleti.. işte baılıı 
Maıtafa Kemalin kumaodaaıoda 
Batkumandanhk meyda• muha .. 
rebeaini yaph. Tlrk ınilletl ba 
ılo, Muıtafa Kemal emrinde 
zaferden zafere koştu . 

Muıtafa KemaliP elinde yük 
ıeleo ~af er ıaneaA ı , ıan •ancat•ı 
teref ıancağıı kalptea kalbe, 

iŞ 

Mersin Büyük Günü 
Na s ı l K u t l a g a· c a k ? 

me .. 

~Jü.külmez kanatlı bir gen~·lik 
yetıştıremenıiş nıilleUerin bttRına 
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30 - Ağustos ·- 1942 Pazar YEN·I IERSIN 

Başvekilimiz ı 
Sivasta 

Zayi ekmek karneleri 
Meraiodeu aldıtım Temmuır, Tarsustan almış oldu~um 

Atastoı aylarına alt 2-1482 2327~ 7780, 1364. 7876, 7879, 7877 
- Birinci<l ~ıı artırn 232?3 n~maralı ekm~k karnemı numarala 4 büyük 1 kü9fık 

i L A N 
Tarsus Malmüdürlüğünden 

Sayfa ; 2 
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racoğlu da . a keıi v~ mülkf nin hükmü yoktur. ettı~ . . Y.enıl~rını .. a acağım an No. Hududu Oinıü Maballe"i _M_i_k_d_ar_ı~_I .. _ir~ _ K_. ___ T_~_. --~-~o 
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erkAnm rehkaları tarafmdao Mahmudiye mahalleıi 107 eskılerınm hukmu yoktur. ş k -b---.--,--8--ı·r-b-ab--f-"-ız_ı_lm-orat ıı M2. 120 11 Mart 3~7 157 
H ar ao gar en V6 şıma en ll 

kıuşalanmıtıtır. ıokak 28 No. nde Tarsusun atay rna- Ham Mehmet Hamiı diik- dükk&n 
Baıvekilimiz, vilAyet. be- (1117) Süleyman Beydili hallesinden Mehmet ol klnJerı oenoben tırikiam 

le.diy~. komutan~ıic ve Hal~evij Tarsus belediyesiud;-;;J' (1131) lu Hasan Arıkan ş-a-r-ka.....:o:..__ı_rm-ak---,ı-a-rb:-e-o-g-öv---=-n-ah=-ç-.,-~ç:::-ı-p-:-lti-:-k---680 M2 
ııı zıyaret etmışler, buudan mış oldu~um Temmuz •e A- oeli veresHi timaJeıı Kör-
sonra Siva~ kon.gre~inio t~p- ğustos ekmek~ karnelerinden j Tarsuıtan almıo oldulum o~~o A.Mtor banee~ cennb~n 
landıgı t~rıhr bınayı ve Mıllt -çunü zayi eıtım Yenilerini Go•ceh molla Ah hanesı 

. . . u : . 17242 numaralı ekmek karne Şefımızın oturdukları Askeri alacağımdan eskılerinın hük- . . . . . . Şarkan Göçer oğlu Kira- Ana 
Hüştiyeye . gitmişl9r . orad~n mü yoktur. mı zayı ettmı .. :e~ısını_ ala: gos g~rı,.,n Boza hefkereıi 
erıek muallım mektebme gıt- Tarsus daba~hane ma- ca~ımdan eskısmıo hukmu ,imale" Boaa be.tkereai 

mişlerdir. halJesinden Dur aa kızı yoktur. oenob~n Ka"Jeebıtyan Ser-

Şıhitkerım 110 M2. 

:iOOOO Mayıs 321 IOL 

50 00 Şahat 82~ ı 
:z 

Saraco~lu, Devlet Dl'mir (1129) Bahriye Yarsovat Tarsusun Çıplak ma- kis. . . . ------60~-00-Mart 
831
--

4
·
9 yollarınm büyük cer atelyesi- hallesinden sokak 33

1 
Şarka,n Zarıfa ve kerımeın Bahçe Şebitkerim 161 M2. 

ne giderek çalışmakta olan i~ . Tarsııstan almış oldu~um 2 numarah hanede Ah Araab~t araaın gar~en Na-
çilere: Hüyük işler böyle bü- sakız adet bfıyük ekmek kame dullahHarita o~lu Re- o.ar Nııtan Tereseıu arHıı 

· · · · Y · ı · · l • tımaleo möoeddet yol oeou 
yük gayr~tlerle başarılabilir 81~1 zadyı ettımk:I .. 8~ 1 erhınıka ~ (1135) cep Kırmaz hen Kanaahityan SerkiR 
demişlerdir. Buradan halı ve cagım an es ı er mın ü mu __ . _ ----------

1 
Yoktl · ı;;a.arkao Bodroı ıkeo elyevm Arııa Şebitkerim dokuma tezgahlı.rmın "alıoma· 11 • z · hü v . 

l ,., · l ·d· Tarsusıın Yeşil mahal- ayı mü r kapoln h'.ıvlu haneeı garben arını görme~e gıtmı~ eı ır. . . . . Ohaaııı 'fe E 8en Maryam 
Saym Başvekilimiz bura-J lesmden A~ı o~lu Ha- Tarsus lcr~ _daıresınm hatun hıbçeei oenaben ta-

dan askeri kışla ve hastaneye (ıt 34) san lk 94'2 · 893 numaraıt ıcra rlosya ri::k::ib:.:•=.__,!.:i.::m......:a:..::.le......:n.:__•..:...rk __ ~-~-~ -----
giderek karavana yem~kıe Tarsuıtan almış oldn~urn sını ıakip etmekte oldutum Şarkaaı ırmak garben uıell· Ana Şebitkerim İ50-M2 
olan erlerin karavanasından t3~. 140, 141 :mr~aralı bü 942 tarihli mübrümü zayi et met oglu Höıeyin timalen 
yemişler ve çok be~enmişler yük ekmek karnelerimi zayi tim. Yenisini yapaca~ımdao Kekir kı"ııı Sırma 0 :.0 u-
dir. Komutan ve erlere hita- ettim. Yenilerini alacağımdan . . . ben Mnıttafa karHl Sa ıye 
b K d l'k - ı- 1- ı - k.l · . hiik - kt eskısmm kıymetı kalmamıttlr. Şarkao ırıoak garben Nn Arsa en: ar eş ı tur u nr u es ı ermrn ı mu yo ur. . 
olur. Ben de kara vana yemek 1 Tarsusun Çataklı ma O mühürle. kimsey~ borcum re~tio ~öome~t•::ııenY ~~-
l~ şimdi siziolt3 karavana kar- hallesinde sokak 62, ev olmadıtmı ıJln ederım. ~:::ben.Kemal Sönme•~ 1 

deşi oldum. ?emişler. Eratın 38 AbJullah Karaca Tarsusu~ Zorbaza~k Şarkao tuikiam garben DÖ~kl-;;-Kızılmorat 38 M2 -25 00 
sa~ ol seslerı arasında kışla- (1133) o~lıı mahallesmden Cemıle medreıe timaleo "'e ce:ıu- anaru 

dan ayrılmışlardı r. Tarshstan almış oldn~um (1139) Çırkçı Abdolgaffur efendi verese .. 
. Buradan askeri hastaneye 15662, 2978, 15660, 15661 , Jeri dökk&nları 

gıderek hastaları~ ~atırı~ı sor· 15663 numualı ekmek karne Zayi zati müh'iir Şukan ırmak g~rb.en Ta- Kiliıe Mosaııa-2s25M2.-500 - 00 
muolar ve gôrdu~u mu kem- l . . Zil yi ettim Yenilerini . yip Riıa babçeıı ,ımalen binası 
meliyetten dolayı Başhekime erımı : . . - 928 senesınde namımı Giritli Mehmet Bo,got ve anası 

. alacağımdan eskılerının huk- . . . • - · · h · b T · Ri · teşekkür etmişlerdır. _ k h~k ettırdı~ım muhur zatımı ba çeın oenn en . ayıp 
S ""· C mu vo tur. h za bahçeRi . aat 20,30 da ~ı.vas um Tarsusun Sakızla ma- kaybettim. Bu mühürle eı ı-

hurıyet H~l~ Partısı.tar3fın- hallesinden Mu~a~ 0~ sa ait h~bir borcum ~mayıp ~~~~~~~--~~----~-~---~~-----.-.-~-~~ 
da? Ba§v~kıJ!mız şerefı_ne . H~lk (1182) Ju Sadık Akıahin bankada hesap cui ile bazı Hudut nıikdar ve sair evsafı yukarıda yazılı arsalar nnlh eınlake ait 
evmde bır zıyafet varılmıştır. . 1 ' . - '> 9 2 .-1 · d · "b · b .. 

Tarsus belediyesinden al- eıhasta alacagım olup bu ta- olup mülkiyellerı satılnıak uıere ...,0.8·· 4 tarı llll en ılı aten orı eş gurı 

1 1 l · 'f 1. f dı~ım 13198 numaralı Tem- rihten sonu yeni b~k ettird:- ınüddeıle açık art1rn1aya konuln1uştur. 
çe a pu Si c 1 muııa ı z muz - A ~usto• ka ınesi o i z• yi ~im mllh riimil ku Uana ca ııım- Ta 1 ip olan 1 arın ihale gü il Ü ol an 5-9-9 4 2 ta ri lı ine ıesa d Ü f ede il c il ili ar lesi 

-
42 M2 . 25 00 N ısın 337 69 

70 00 
--

Kayıtınzdır . 

llg-ın"an·, etti~ .. Ye~isin~ alacağımdan dao eski mührün hükmü yok gü hÜ saat onda Tarsus Malmüdürlüg"" ünde miiteşekJdl satış komisyonu rıa 
Ve U e kısının hukmu yoktur. . . . .. 
ge Köyü mevkii cinsi miktan Şehit Mu3tafa mahalle tur. . . . . - daha fazla n1alömat almak ve şartnamesini görmek ıstı yenlerın her gun 
mi Çeşmeli kuıfçığıl tarla 25 dö. sinden Dursun oğlu Mersınıo Oemılh koyun Tarsus Mal nıüdürliiğüne nıüracaat etmeleriilAn olunur. (1087) 

Hududa (l 13o) Mustafa Serer (1128) den Hacı Boduk 25-28-a0-4 m 
Şarkao Hüıeyin iken yeni 

1 
açılan yol. garben bark. timalen 
Hacı cf eadi veresesi tarlası, ce• 
nuben bark ve onun arkıııııada 

zebil evlitları tarla11. 
Bütün Ta11flan yukarada ya• 

zıh tarla ıenetaiı. olarak Gül 
Paşa Ahmedia tasarrufunda iken 
29.S ıenesinde vefatile çocukları 
Bayram ve Oıman ve Zeliha Te 
Ayşe ile kendinden enel ölen 
kızı Haticenio oğlu Ahmedi terk 
Ahmedin de 308 ıeneaiode ölme 
ıiyle dayıları Oıman ve Bayram 
ile teyzeleri Ane ve Zelihayı 

Oımanın da 311 yılanda vefalile 
ana baba bir kardeşleri Ayşe ve 
Zeliha ve Bayramı ve Bayramda 
312 aenelinde ölerek çocukları 

Mahmat ve Haticeyi Zelihanında 
935 aeaeıiode ölümü ile karde,t 
A14e ve kendinden nvel ölen 
kardefİ Bayram çocakları Mah· 
mut ve Hatice kocuı Saidi terk 
ve Saidln de 937 senealnde ve· 
f atiyle diğer karm Ay şeye ve 
çocuklara Ayşe, Oıman ve Fmi· 
ne ile kandinden evvel ölen kı-1 
za Hatice çocukları Muıtafa ve 
Salihaddiol terkedip diterlerl 1 
hlueleri müracaatlarnaa bırakı· 

tarak Gül Pata Ahmet kızı Ay· I 
te hluuinl ıenetliı: taıarruf 

hlk6mlerlne tebao tescili talep 
1 

edilmekle bu gayrimenkulun hu• 
kuki evufını tahkik ve tetkiki J 
içlo 9 ~2 ıened Eylul aymın do· 
kazanca Perşembe günü mahal· 
line memur gönderileceğinden 

bu tarla üzerind~ bir hak iddia 

n 1 • 
1 

Cenup Yolları Kontrol Amir/ilinden i 1 a n 
Teşkilatımız bürosuuda .çal.ıştır~ln1ak üzere Tarsus Malmüdürlüğünden 

muhasebe nıuhabere ve daktılo ışlerınde çalışmış 
' Hududa 

birkac memur alınacaktır. Cioıt Mahalleai Mikdarı 
T • ı · ) · k .. b' tel erile acele mÜra fSartao Hacı Arlio hl11e1i Baboe ŞebiUrerim 276 M2. a ıp erııı evra 1 mus 1 • ıırben tarabi& biıuıt ıiml!-

caatları. (iııgilizce bileuler tercih edilecektir.) len mdııerek ahır oeoubeo 

Muhammen 
Lira 
150 

Tavunuu 
Tar ihi No. 

AQulloe 327 !'i5·56 

[1126] 1-S ıu arkı ________ _ 
--~~--~~---~~~~~~~--

-------------------- Şarkın Celal Akköprtı 
• 
1 1 a n aıarbeo Kırıbil hi1111i ıimı· 

len mllıtıret abur ıo ırkı te 

Deniz Harp Okulu ve lisesi Komutanhğmdan; K~;:i:k:;;~io• uaou• bi11• , 

276 M2. 150 AQuatoı 327 57-58 

---~--~~~~~~~~-

26 M2. 15 AQustoı 327 69-60 

ı _ Deniz Lisesi ve Deuiz Gedikli orta olu-, ıi earben ceıu Akköprd ei· 
kad malen enOotere" abur " ken· 

lllllllfl kal,.'ll ve kabul nıüddeti ıo . ~yl~le ar di hanesi ceouben~~·~u~a~r~k·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ·~~ 
1 lr 32 M2 200 N 334 18fi uzatılmıştır. isteklilerin ~Jersindeki oku aayu Şırkau lbraktm oQlu K4· Hıne • 1 • ıeau 

ıim hıneai aıarbeo lbrabim 
ve kabul komisyonuna müracaatları . ottu Ali ouoı tereaeıt ıtma-

2 - ller iki .. okulun gİl'İŞ Sınavlarına 15 ey- len SelAnikli Ari~ ceoubeo 
lbrabım o"lu Fahrı te rol. lül sah günü başlanacak ur. ( l l 2ô) ______ > ___ 152 M2. 

30-1-3-5-8-10 
AQuetoe 3S8 300 41-42 

1 1 i n 
içti Nafıa müdürlüğünden: Hane ?S M2. 120 Mart 337 5:l 


