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30 Ağustos ve 
Havacılık bayramı 

Belediye Seçiff~in_e Hazırlık 

Gök tarihi bugünü şerefle -y~ 
ve havacılar ise bu şerefe hak 
kazanmış ağabeylerini ıninnet ve 
rahmetle anar. 

Dün mahalle mümessilleri arasında 
intihap teftiş encümeni seçildi 

Yazan: A. ŞARKLI 
Yirmi yalın gerisinde kd- yeti . ne olursa, olsun ödemek 

İntihabata iıtirak edecek Mersinlilerin isimlerini gösteren liste Beledive 
taraf!ndan hazırlandı. Y alıında muhtelif taraf /ara talik edilecektir 

m·ı bir ao Atustos ve bu hırsıle ve azmıle uçtu.. Her dört yıldl\ bir defa yecekleri için lıerk~8iD hu liR 01\IDlllll !\eçilmef'i icao edttn işfirl!k ettiği hn toplantıd 
tarihi sevinç RÜDGnün bünyd- Tüfeksiz tayyaresile hasmma aeçı'mı· ı'nin t .. J .. r ·'e ınalıakkak iı.ıimlerini OD kitiden mürekkep intihap beti RR•I. beti yedek olrua 
sinde 8akb bir ha va unJi1•i ". al.dırırken cana can, kana kan yapılan belediye " y " " u r r; eRoilmen A.Z&Rı İ4tiıı dün bir iizere on aza Reçilmiı:ıtir. Az 
vardır. Ordunun zaferi yanın- ııtıyllrdu. kanuni hazırlıklar ba,ıamıştır. görmeleri lazımJır. v 

f t k tc,plantı yapılmıştır. 1ar bugünden itibaren vazi 
da bir hafta süren hava bay- A Yu.n üzerinde. bir kellif Belediye Mersinin biitün m"- ntihap işluiııi bal na- .1. 1 

" On mahalle miimessı ıuin felerine başlıyıacaklartlır 
ramınm yerahıı kutladı~ımıı tayyaresın43 musallat olan ha hallelerinde oturan .,.e seçmak mrna idare etmek için kanal.i 

bugünün mlnaıundaki büyük. sım avcısına, arkadaşmı kur- ha~kmı kHırnan vatanda,ıa
lıigıi az çok ifade etmektedir. tumak ve onun elde etti~i rıo i~imleriui ıetoıbit eımi~tır. 

30 Atustostan teref payı ~a~Qmatı kumandanlıA'a ye . . . .. . , 
alan havar.ılaı-, istiklll dlva· t•tlırmesi için serbest bırak- Bu ıgımlerı l{Oı4tMen }ı14,e-
sıııdaki yerlerini ideal bütün- mak düşüncesile saldıran bir ler kamil~n h·\nrlaıım,~ 1)l11p 

lüğQ ve zafer inanciie almış-lav .tayyaresinin ne bir maki-
0

yakındA. mubtfllif yttrl'\rtı ta

lardır. Dört, beş tayyarenin n~lı. tfif P.~İ ve ne de. tek mer 1 lik edilec~k ve v&taııdaşlllr 
mahdut çerçeve içioneki mal- mısı Tok.tı~. Kıır41sı;ıdakineı· isiuıhrirıi bu liıtelerde ara
zeme darlıtı önünde fera'"at çarpmak ıt;ın hücum ediyordu b 1 ki d t · 1 · · 15 H · yıp u aoa l\T ır. sım erıııı 
ve fedakArlJk olmadan iO göre asım ta yyarecisi bu Afet kar I . . 
b·\•c~klerı'ne k. ·kı · tısında d- k b k b" huJamıyaıılar dil ıntıbap tf'f-

ırnıecı er ınan- on m e ten aş a ır ı . 
d O k d tış enciinıonine mörncallt o'le 

rr1az 1. a ar ki; eldeki mer şey Yapamazdı. Döndii. ve 
mioirı tüfeğe uvQunsuzlu~u kendi topraklarına doğru uç
kıırııımda cebindeki tabancaya mata başladı. A 'cı aynı hız 

rt1k iKimleriııi yt.z<lırRcaklıH

dır. himh,ri olmıybolar beie-

R fıveoerek hasmına karoa hir (Sooo ikincide) diye seçimine i~tirak eclemi-

defa d.e~il, birçok defalar uç
n· 111, •kı satırlık ke~if malu

m tı için heyatını i~tihkar et
mıştir . R11 feragat tereddütsüz 

deıı~bilir ki; d~vanm denmm
ca aksamamıştır. 

Ooua. tçiodir ki; Gök tari
hi 30 AiuleOI ıünüuö şerefle 
yazar. Çünkü; Fetihten kalmıt 
bir ruiras ve alınını, bir hız 
vıtrdır. fatiklAl sa•aoında ise; 
bu ıafer yolcularının yabancı 
topr.ıklarda yar.ıtmak istedik
leri hürmet ve hayranlık duy· 
gulıltı~ı, atalarınm harpçilik 
hasletıne büı·fiıırn· 1 k 

t uı o ara 
mn ıarebe nıeydarılarmd -
hndırdılar. 8 can 

:Sakarya bir baıl 
Fakat Afyon Türk hav'061

1
tçh. 

acı arı-
nın kıhramanlık barııı old 

Hava muharebeleri ölü u. 
. b me 

karar varmış ve u kadarhk 

Yeni Parti 
Müfettişleri 

Turhan Cemal ue Celdl Sait Siren 
Parti müfetti,lifine tayin edildiler 

si r bölge11i ıniifettişli~ine lç.-1 

ınehu11u Turlııuı Oenıal Beri 

ker ve J{ocaelı hiilgeAİ uı ii

fetl i•litine de Boln mebnım 

Oelll SRit Siren tayin edil-

miolerdir. 
B Tıırblln Üt'mal uztrn 

müddet Ad1Lna Belediye rnis

Ji~ini yapmış hi IAhıtre l çel 

mebn ~ı a~n nl\ !4t'Çil mı~ kıy motli 

bir idarecimizdir. 

Hem,eb rimiz O el al Sa it de 

idare iolerinde tanınıuıt kıy

metli bir oabıiyettir. 
B. Turhan Cemal Beriker 1 Her iki arkada.fi\ yeni va

?ğrendiğimize göre Oum-\2ifeleriude mu vaffı&kiyetldr 
burıyet Halk Partisi Balike• temenni ederiz. 

şerefe memleket ulrunda and 
içmiılerin itı oldu. Her cep~ 
heye giden, bir ;.lferle dOQ. 
ınek için yarı~ıyordu. Tayya-

re5;11in benzini kı•mıı. kanadı ı·çel Partı· ocak 
0 

bl1Zİ yırtılmış. kumanda-

nı 
0 

teli aıınmış böyle şeyle-
;:•a.IJıraula r voktu. Bir inan kongrelerı· 
b 

_ 10 .. -'ile sadece uçmak ve 
ütun • . be 0 

t . t davasında ölurıe e ğrendi~im· .. ·· den 
UlrrıY• .d. k · ıge gore Parti j lık çalı,ma raporunu go• 

dl k kalırsa dı ınme ıs- yaaaıına göre b 8 d ıonr• 
1 eşme • k er yıl toplan· ge9ireoektir. on ''8 

ma ta olan p · · ·da re bP· 
•-1• rdO artı merkez - ... Parti ooakları yeoı ı . 
"'QI! yo . . . . k.. ..... . ları se9ıle 

T k .k 'fürk tayyarecıımm oy ocak kongreleri de b yetleri reu.. ye aza . 

el
. e pı cul tayyareler üze- göitlerde hazırlanan liRte 

0 
oek ve ayrıo• Parti nabıye 

lllde ıne• · · g'· t ı ve lar tte98-r\ de h rn bir husuııyettı. ore 0 P •nmaAa ba,lıyaca·k- kongrel-'ri i9iıı aza 

S:-.s, mev l~aP ele seÇirileo tır:. Her kaza Parti idare l!e- ceklerdir. 
la1' n 8? baocı renk ıp.- ye'ı tı.rafıodan hazırlanan ho Tauuı ka1.1aıı da merkez 

ret~elerı:ı ~;tan soara kır- Hıteye göre her Memt ooaıı kamaıile köyJertleki Parti 

mıa, L. ~und dı boyayacak ınoayyen gönde toplanacak oeak kongreleri it;in bir liste 
~ k kar P r Y•lh hz O . buhınmıyan "e ar ı ocaklarınm bir yıl- bazırlamıthr. 

bir "~·· b~ek ıaaııemui Almanlar Novrosiske ç~m '-'il~ . ye e oaerikaD be· 
zınden ~ •ıle A ıabilirdı .ı:i .. 
teıe r, .. ,•\a pe o ıasıoa ver

dlli 161' Çocuğll •. ınek '"e 
ağabayi8~lerine geur pile baı 
ladt~ı iat'\ kazm• sıdaki pa

yını. eliıl~l da~at!lll k,bili-
~ si!!bıll 

çok yaklaştı 
Ankara, 8 (R.G.)- Nonoıi"k limanı top men•iline 

girmittir. Bu liman karaya karşı tahkim edihnemitııe baı 
kıya dayanamas. Almanlar buraaıoı ~aptetıikteo ımnra 
nbil 1olonu takiben Sahoma doırn Herliyecek bütün Kaf
ka~yayı ıeriden vuımak iatiyecektir 

Mersin Liman Şirketi 
Devlet demiryolları idare

sine resmen geçti 
---

Hükumet [iman ve iskelelerde geni 
tesisler vücude getrecektir 

Biiyiik 
ve limanluı Millet wec-

iduıısine retıımeo 1 let Demir}olları ve I 1• 1 ... maıı ar 
iılare11i Mereirı liman ve iske 
lelurinde lıir9ok yenilikl ~ 

siııdc MtırKin limırnrnırı 11011 

aanıanlıHdaki tılıeuııniyetir e 

bina'1ıı lıiik fııııdcıı ı<ıt1 ıtı "lııı 
nıaRın~ ılair hir kannrı IRyi

baııı kahııl t1dildigi ruaH}lntlnr 

E~asea nltı aydır l)llv)ut 

Şirketin ıtlltı:ı alıurnao1ına 

k"rıı.r verildiği için btHleli 

alıııRC"k vo fJimarı şirketi 
hiMı1edıu larınl\ tM·ıı •ıllilecek-

e. ya-
pu_cak, te iRler viicnıla getire. 
l'61i vo vükit;ıue lıoasltm .. 

. • v il ışı. 

tir. 
()~r6ndiğinıize 

nı mnııhzam hir şekildo v~ 
eıı kısa Zil manda. , aı 1 • J >J maıı 
ı~ın ıoahedeıı l1iitürı todbirle

lı(U~e Dev- rı alacsktır. 

---~-------------------
fJirnıuı i~leri tıu-ı&fırıılıuı iıll\rt<I 

f 1 1 fi ,, t• ~.ı ıJ 1 Viran Şehirden Mektuplar 
ve hı r t '"" a 11 ı a " 11 

J 1 
-3-

t .. ·· wna' 
mekte olan ~iı ket uıtun \ 

() · yollıuı mel&~ını Devltıt. 6ıDır ---
Ruzveltin 
nutku 

/f /enen hataların 
Y iJkdnü gençler 

F. Akbaş'a 
Ot1:t'ııler ılı.) 111 lllr ki; kf'yf Mey içm"k intihar etmek demektir. 

gerçi bittedriç 
verem olmaktan evladır 

'l.1 1• 11 •111 './,tt\ kırı! oli~ILJ 811, ~liJU · D 
üşünmelde 

ııı.,rııı ırnıltıri11i gid~rnıı, 

Oll il il) ıPo 8 k~R IUClıUI ak ~il ili Q 

k "tıty 1 d ıı m ıuılıı maJ ı iti yttd 
eıl~ultıritı ar"dıl< ltlı ı iızıimkızı 
bakkallarda, hayiltırılo huhııı 

ıuayormu, .. 

!nlıiıu,rlar ılaireAinin Rlltı

oılıtra vtırdikleri ~iizel şi,e

lertltıki rakılar pek kısa • hir 

') dilersen iç •• 
( mor H""' . 

o.J yaın 180 hır 
llllMraıııtla .ı(irh~ .,ryı·· 

ı v .. ,, 11\flJ• 

çıı~ek ve ş>en olmak ban.o a;indlr, 
YJıyR j ·l~tL d8: 

işi nuş eyle bugün anma a 
Sana ısnıarladılar mı b g 1 mı ~~rdnyı 
l . .. u yn an dunyayı 
< ıyo 80.) leıniş .. 

E~lirı ke.) firıe kar l 
ı ı,ı ma~"" 
~tonııı i9er J~t . • ·· 

• •• ı- .eınıyeu i-;mez 
., ıR G) Va- zamanda Hır oluyormuş. Ak~anıları hu 0 ... ., 1 . : 

AnkarR, a ' · . t . ' ,,. a esırıı 
şiogt.oııda toplıuıAO talebe Ouu arayaıılar. meyhane- 'rnıırı edeıniytrn, yahut fazla 

. -,· .. ter Rıısvt1lt larin <·ıuue !\ arılarında hol lıol para vererek kafayı d 
korurrı ıııııda ıu ". . 1 rıınau-

b
. 

11 
ılıık MH.vlc-mıtıır . i1ttvretl,,hili~ orlarnıı;:. uya11 ıloRtlıtı Hl geliı 

ır ~ .. . . çatı' oıl~ , ı saııa 
Bütün dfiııya raılyoları.e ~~i:ı.111 hanıırıla hir ilginiz • 1 ~ . rnıış. s.,IZf'Jıışl~rde 

b. · · )il tırıuyor l•Hm ul 
t ııutukta Mıbver vo hnna ır ıptıll\uız olmıulı -,tl a 1 1 ' ı~. ıı_, ı. Oıılllr-

yayılaıı •o .. . ıa : lı. . Stııı lt1 . 
. el oı .. rı tarafıııılıuı jtrnı Y"!;ın~ her guıı hır iki ta b · " ' yuzmaınak-

ye Parli4 ra y . . • M"ll" M··;J f 1. aklııuıı. Ya~san s .. ııkı" ıı .. 
'ışeıunı ı ı ııua !lava uz- '" v 

ıtöyleneıı tıUzlere cevap ver- . . . · ohu•ak .. 
. met makıııRdıle ıRtılılak etti- S ki 

miş olan Bozvelt dedi kı: . ~inizi söylüyorlar.. k a l\Uarı şişeler. ~enden 
-Akıl ya,ıa hağlı :Ie~ıl orkı1p rneydaııa çıkıp arzı 

Meyhanelerde .. k,!\mları Nıd .. m mi edeceı.lil yahut "'ak-
dir. Uiz biliyoruz ki yatlılar "f ... 

oturacak hoş saodalya hnlnıı. isyanlar inH.afa mı gelecekier .• 
badala, gençler akıllı olahi · muyormnş.. MaRalar tlolvp Mllaınafi ara.Mıra yazsali 
lirler. ı,ıenen hataların yii- dolup hoşalıyorma~. ~erı' ~lrnu. Relki fnhiMarlar 
ku·· 00·· taııım&k gen~lere döşer. M b !'!l ıdaresı bunun · · 1 . 

Y .,. ey aue n &mine Jışma- ı9ın )Jr tedbir 
Bundan sonra Amerikau l k alır. Rakı holarır. Bnn .. da 

yan ar ço yiikıek pualınla A 

ai4kerlttrine bitab eden Rnz- · sen seht;p olduAun zanuile 
gizlı giali hirer ~işecik elde ~ 

velt dedi ki: akşamları ma~a hıvılarıoda 
ede~ııliyJrlarmış . . v 

-Si:.5 milletinizin eu yiik bol bol içenlerılen bir ıki 
. . le Ne giizel . .N" lıo1o1 wetı· · r t ıok, en gornr varıcı aııaneı v v ır HHIA. 1o11\ ıihi; lıu dil Akhn•ırı 

l . tıaborleri ıltı~il ıui' r· v rine glre hareket et ı:·urso· şerc ıııe di) o kıultılı l<slclırır. 

aus. Biz de ıııiziıı elinizden l9ınflnıek, i9ınokten iyıdir. Bu Rıcak lıan.Jaı da , . 

totınaktıuı gMi klllıntyacaguı. Sıhhat kıuıorıları her rıtwi tıilir belki tıfektrikııi?.lik tt:ı~ı 
Tahsilinizi, ;.,iuiıi gücti- könliiıı zarcırlı oldu~onrı ıöy- ziiuden vaııtilAtiirAöz k i ll JU· 

ı lı l } . ( ıgıo 
nözö fed" ettiniz. Geri dH er. unu ı a ıize köçüklü~ii- horıaitıcı odaıııt" ~eni h r· 
oijnoe ııizi ikt111Rt bozgunluğu möztle hocalarımız ıuılattılıu . . zumsuz yazı.larımla Y:rJ:~ 
ile kar,ılaştırmak oiyetinrl.e Öyle olmakla beraber ruer- 1tuın i9in he111 aftet D t · os um. 
detilia, \ı um Eşref de der ki: 

b 
n 
e 

l 
l 
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O Ağustos 
havacıhk 

şiddetle t~arrnzlarına de
ettı. O kadar ki: layyaıe

iıı ıekPrJekle ı ıne kıu~ıqıııda-

d 
in kaııad iistlerme bıle vur 

ın a k . 1 · l' h. cesaretını gnsteruı . >il 
ım . 

dır. B ı.I ftt karşısında hasım tay-
recısı eu yakııı b ı r duzlü~e 
mek zormıda kalch ve inişte 

yyaresini kıı dı. 
Bu hikrtye7i , vakayı yaşa

ıı olanlardan dinlerken tüy· 
rim ürpermiş ve bana nznn 
man hocalık eden vak'a 
hramaoınm ağzındau böyJe 

ir şey duymamış oldnğnma 
şmıştım .. Kendisinden hAdi

enin hakiki hikayesini dinie· 
tir ik istediğim zaman, halen 
i M ramızda yaşıyan bu asil ruh 
iz m u kahraman: 

-Alelflde bir h!\va muha
ebesi idı. Ne;;ini anlatayım. 
ğtır böyle hikayelsre mera
m varsa, çok daha heyecanlı 

cele M" Te f,.\rağ ııh o!anlarıın b ışaran 
• 

1 arkadaşlar;mız var. Berabeıc0 
ızde J j. 1· 1· ı.J· 
il 

• on arı ( ın ıye ım ve taa.uır 
esı 

raf edelim. 
•ki Demişti .. Beıı, bu kız mah 
ve cubiyetıni gö;;\ererı Gök ÇOCll

ller Aunıın lıaynm olmuştum .. Ve 
tine yırı .! onun kadar ve bunJarı 
i·ri çok bııyiııc hayretlerle havacı 

g agabeyiierimin masallarmı din 
leclim. 

lı 

a 

n 

ar 

Se 
be 
ik 
le 

• 
f 

a 

e 

30 Ağusto-l günlinden bir 
şeref payı alan havc1cılarm 

menkibelerini muhakkak ki, 
Gök tarıhı uznıı boylu ve 
onlardan ııa.\ işle bahsederek 
yazacaktır . . Havacılar ise, ara
larında ya~a yan ve bu öğ\h 
me paymı keudılerıne hakket 
tırmış b:ıl,rnan ağabeylerini 
mırmet e, beıılııderinde ya')a
yau ~ehi•lerirıi de rahmetle 
anmaktadır . . 

Türk çocuğunun, Tiiı k 
anası ve Türk camiasuırn gön

lünda y .. ş'i yan aıa ltt r destan
larına uygun ve oııhndan ar
kaya kıı.tma yacak meukiheler 
yaratma~ lmdretıı.de bir ha
Ydcıhk kllrmuş buhmduğuna
d t iuammız var .. Çünkü; biz
lllr mandıklarma er mış bir 
milletiz .. 

A. ŞARKLI 

Zayi ekmek kemeleri 
TarımAtırn alı!11?ım 11901 

ıt992, ıınna. ııHu4, ıı ~95 
ııomarr.lı .,kmek karrıelorimj 

zayi ettim, Yenilerini alaca· 

gımdaıı e:4kileri11iııbiikınü yok 

tur. 

Ye~il malıallesiruleu 242 
ıııokRk 7 N «t. evde }.,eyzi 

(1161) o~ln Oamalı Savan 

C. H. P. Tarsus 
Kaza İdare Hey'eti 

Riyasetinden: 
C. H. P. Tarsus Kııza teekilAıınR beQh Ooak, Nahire 

ve Sem& Ooakıarıııııı 942 rıllık Kongreleri aeııQıda göıtl
rıleu taı ıhlerde ve merkezlerinde repıleceQınden biUün 
Pıtr~ııı va&ondaelnrıu gösLerileu gün ve ıeette menıup bu· 
luııdukları Ocak ve N11hir~ merkezlerıode hazır bulunma· 
ları bildırılir. 

Kongre 

Kör Ocakları Tnrıhi Saati Kongre reri 

Ballıca 16 - 9 - 942 7,30 Merkezinde 
Alifakı > 8,30 > 
AQ'zıdelik > 9.30 > 
Ye:-amıe ) 11 > 
Kefelı ~ 13 30 > 
Frengülüe ) 14,30 .. 
Kargılı ~ 15,30 > 
Bahalı > 16,30 > 
Yüksek ) 17,30 > 
Fenk > 9 ) 

Namrun .. 9 > 
PanzınQukuru 17 - 9. 942 8,30 > 
OlukkoraQı ) 11 > 
Sarı kavak • 9 , 
Manaz > 14,30 > 
Neruek 18 - 9 - 942 7,30 Arıklı Köründe 
Yeuıce > 8,30 Merkezinde 
Kauberbörügü > 9,30 > 
Yuuosoğlu ) 11 • 
Knşuıeııı > 14,30 ' Qatn18Dfl 

, 
16 ) 

HncıhemzHlı 
, 

ıo ~ 

Alıberli > 14 > 
Ulaş > 8 " Dede er 

, 
11 " Köeebalcı > 14 • 

Y11n ıkkıela 19-9-942 8 • 
K11rnk itük > 11 ) 

BaA'larbHŞI > 8 • 
Evm 

) 9,80 > 

Delimiunet > 11 " Ôıel • 13,30 • 
H8A8ll8Q8 

) 16 " A rıı plar 
, 

16,30 • 
Knratıken > 9 ,. 
Pırömerlı 

, 
11 • 

Nahireler 

Kuetemir 22 • 9- 942 9 C, H. P. Kı1a M. 
Kusuu ~ 11 • 
Cırnibieehir > 14 :JO • 
Gcıek 24 9 • 942 10 Oamalan körftnde 

1 L A N 
Tarsus Malmüdürlüğünden 
Sıra Muhammen hed61ı 'raµunuıı 

No. Hııdudo Oioııııi Mahalleııi Mikdarı J.Jira K. Ta. No 

Şarkao · garben ve şimaleıı Bir bab 
Haoı Mehmet Hami& •lük- dükkAn 
k&oları oeouben ttrikiam 

i Şarkao ırmak garbtm göv- Bahç 1 

celi vereRetli timale11 Kör
' o~ln Aıttnr bantuü ceonben 

Kızılmnrat 11 M2. 

Çıplak 680 M2 

1 
Gö•o~J!__m~lla A_l_i _h_a_n_e_si _______ ___ ---' __ _ 

. Şark an Göçer oglo Kira- Arsa 

l 
gos garb"'n Rosa1 hefkereei 
ıtimalen Boza hefkeresi 

/ oeonben Kanaebityan Ser 

Şabitkerım lHl M2. 

1 kis. 
1 Ş-ar_k_a_n----=z-a-ri_f_a_v_e_k-er_i_m_e-sı-. _B_a_b-çe---:::.oŞ-eb_i_t_lle_r_i_m_i6TM2. 

120 11 MıHt :lt7 

50 00 Şu h :\t 32~ 

Artıabit &r8Hl garbeo Na
car Nişan •ereseei anaaı 
ıtimaleo mttoeddet yol oenn 
hen Kanuhityan Serldı 

- - ---------- - --~-'-----------
Şarkao Bodroı iken eJyevm Arsa Şehitkerim 42 M2 25 00 NtKın :137 
kapolo h'.ı.vln hanesi garben 
Ohaaııs ve E11ea .Maryam 
hatun bahçesi oeoobeo ta-
rikibllı ıtimaleo uk. 
~arkan ırmak garben meh- ArM• 
met oğlu Hüseyin şimalen 
Kekir karısı Sırma oenu-

Şebitkerim 

lf>7 

101 

ı 
2 

69 

1 
ben MnMtafa karı11: Safiy_e ____ _ 

1 
Şarkao ırıua.k gar ben Nu Arsa Ş-e-hı-.t-k-erim- 265 M2. -- 150 00 Teş. Raui 329 224 

1 

rettin Sö11mes şimAleo Mi
ralay baoı Ahmet •akfı 

· oeouben Kemal Sönmez. 
1 Şarkan tariki•m garbeil'DÖk.k&~-Ki;.ıına;;t - 38 M~ - 25 - 00 -------

medreıe şimaJen ve ce:ıu- arHBı 

Abdnlgaffar efendi verese-
Jeri dökk&nları 
Şukao ırmak garben Ta
yip Ri•• bab9e1i timalen 

, Girit1i Mehmet Bo,got 
bahçesi cenoben Tayip Bi· 
za bahçeıü 

Kifiıe 
bioıHI 

ve anası 

Musalla 

'fpkf!li > 14,30 Yanılrlrıela " 
N 26 - 9 • 942 10 N U~a~ruıı 26 - 9 - 942 u u~.~run ; Hudut, n•ikdar ve sair evsafı yukarıda yazılı arsalar milli emlake ait. 
Samtocakıerı olup nıülkiyeıleri saıılmak ÜLere 20-8··942 tarihinden itibareıı ou beş giirı 
Kızıımuroı 27 • 9 - 942 14,30 Hl\lkevi 111000 nıüddetle açık artırnıaya konulnıuştur. 
D b ı:th :!) 10 Ortamektepte ç:,aaklı ane > 8,30 Ooak mektebinde Talip olanların ihale günü olan 5-9-942 tarihine tesadüf edeu cumartesi 
. . _____ __ ___ --"---·- ·----- gü11ü saat onda Tarsus Malmüdürliiğiinde miiteşekldl satış komisyonuna 

i ı a n daha fazla mahiınat almak ve şartnamesini görmek isti~eulerin her glin 
~. . Tarsus Mal nıüdürliiğüne nıüracaat etmeleriilau olunur. ( 108 7) 

Toros Limited ~ırketınden: 25-28-30-4 

Memur aranıyor 
~lersirıde Toros Limited Orruaıı işletmesinin 

biiro i ~lerinJe çahşnıak üzere muhasebeden an-

i 1 a n 
Tarstıs Malmüdürlüğünden 

Hud od o 

lar as"ari orta okul tahsilli askerliuini yapnuı;ı Ciosi 
:"'I • l · '=' " Şarlun Haoı ArLio hı11eıi Baboe 

bir memur alınacaktır. Tahp erın bir hafta zar. 11arben tarabi& bi1181i eime-

fında Sirkete mliracaatları. [ ı J 59] len maeıerek ahır cenubeo 
~ ıu arkı - ----- --- ------ ~~ ~--~~~~---------------------- Şarkao Celal AklröprG • ., 1 a" n garben Kırabi& biHHİ eima

len mBı&erek abur ıu arkı te 

Mahallesi 
Şebi&kerim 

> 

h 
Karabi& bl11eei 

Acele satılık ba ~e Ş•rkao H-ao-ı -H.-o-oe-b-iı-88--, ---

lo..':·ı·rk dd · .. · d Ceşmel' kö ·· d •i garben Celil AklröprG e'. 
.-.,) l . e C3 eSI uzerlll e • , l yun e malen 111Ge&erek ahar H ken-

Mikdarı 

276 M2. 

276 M2. 

26 M2. 

Muhammen 
Lira 
150 

150 

15 

Tapuouu 
Tarihi No· 

AQue&os 327 55-56 

Aauıtos 327 57-58 

EllJisecİ Ahmed Haif Dinckökürı eskı ölcti 25 dô- di bıoeei ceonbeo BU arkı. . . :;_::..:;_..;;.;._;_;_--~---------~----

il ii IU allı senelik yarısı limon yarısı portakallık . Şarka~ lbrahim otlu ~A- Hane • 132 M2 • 
--------- -

200 Nisan 334 135 

' ıım bıne11 ııarbeo lbrabım 
bir bahçesi acele satılıktır. otla Ali ouuı terH11i eima· 

Almak i~tiyenleriu sahibine ıuüracaatları. len SelAnikli Arif cenubeo 
(ll

6
0] lbrabim o"lu Fahri te roı. ________________ _ 

Şarkın &ariklım Gırben > 152 M2. 300 Aıoıloa 338 
--- ---

41·42 

Göoer otla Sitrık ıimalen Aı 

Tarsue&an aldıaım 479 DU 1 1 •• n tur terHHi ceuuben Ruı&oı 
maralı ekmeQ karnemi zari et- Tomoı fabrika11, 
Um. Yeııieiııi 11l11caAımdan eski- ı'çtil Hafıa müdürlüg"ünden: _;._Ş_a_rk_ı_o_T_o_n_bu;.._r_o_ı_ıu-::-J-br-.-. _H_a_o_e ____ _ 

eınio hiikmü yoktur, him garbeo boracı lırab te· 
Zorhuzlısrk ınslıalleRiııde Mersiıı Nafaa garaji ikmal inşaatı, 497 3,64 re1eıi baneai ıimaleo &arilriam 

?3 M2. Mart 337 120 53 

Rıza kızı A~i~e Ba~kaş liralık kesif Üıeriuden acık eksiltmeye konulmuş oeou~en lrundakoı Botoı ol· 

_________ cı_ı_5_sı ıu_r. Eksil ;nıe 14-9-9 4 2 Pazarı esi günü saa l 0ııda ·~~;j~~;~·~;ikİları ve sair evsafı-yu ka rld8 Yazı ıiarSaıiifllıi ili -eiiı lôke · a i ı 
Vıla?:eı. mak.amıııda _yapılacaktır. olup mülkiyetleri satıln•ak üzere 20 .. 8-94~ ıarihiııdeu iıib~utııı üı.l t·ş flllll 

Doktor 
Refık Kuntol 

1 alıplerırı 3 7 : lıralı k muvakkat teminat ak. .. nıüddetle açık artırnıaya konulnıuştur. 
çası, 942 yılı Ticaret odası vesikası ve eu geç Talip olanlarııı ihale günü olan f>-!l-~l42 tarihine tesadüf ede11 cunrnı- · 

ht&n bu!dsn avdet eımie ve eksiltme tarihi11d~11 3 uiin e·vvel bu i~ ic.•in Nafıa tesi günü saat onda Tarsus Maln1üdürHH'Hinde miiteşekkil satlŞ konıis,:oııu-
beeı&torırıı eekısı gıbı Yo~url '=' " '=' .J pazarı Bozkurt ceddreındekı nıüdiirlüğiinden alacaklar·ı ehliyet vesikasile bir- na, daha fazla malumat almak ve şartnamesini görmek isıiyeHleı·in l · t·ı· giiu 
22 No. lu muHrene etlllde kı.- tikte komisyona müracaatları ilan olunur. ( 1127 Tarsus Malınüdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. [ l o~n 1 
bule b•elamıeıır. 25 98 ~o 4 30-4-9-13 ı Veni Mtınin Maibuaında Baaıhıu4tır - ... -o -


