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- Bern, J 3 (a.a.) - Sahibi ve Umam Netriyaı 
MCdOrO 

FUAD AKBAŞ 
Çarşamba 

14 Bal kanlMdan çekilen Alınını 
kuvvetlerinin yeriııi Mıtear kuvvet

leri dolduracaktır. Almanlar Şark 

oeplıesine gideceklerdir. 

idare Yeri 2 nci KAnun 
1!>42 

G'Ô'NDELİK SİY .ASİ HA.BE R FİKİR G.AZETES:! 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı / Sayı 
14 4099 

Amerikan 
ordusu 

Ekmek Karnes · 
t vziine başlandı 

1 
Ruzveltin 
katibi 

Bir dolandırıcının marifeti 
ismail adındaki bir şahıs 

8-1 O milyonlak 
bir kuvvet olacak 

o,duda bir çok yenili~ler 
vardır 

Serbest İrlanda ve Defterdarımızın imzasını taklit ederEk 
Karneler Sayın Valimizin ne- Alman 'ordusu hak- bay Şükrü Ş1hmandan 10 lir/J aldıktan 
zaret ettikleri belediye salou kında sorulan sua~- sonra yakayı ele verdi 

d d .. ... h t" h I /ere cevop vermedı 
nun a un nuz e ıyt~ ma a • Vaeıneıoo 13 (a.a.) -

Buııdau üo gün enel eehr i
mızde lı i r dolandırıoı lı k ve sa h· 
tekı'.irlık hadist eı olmueıur. ÔQ'· Gazeteciler ıoplantısında 

Runeltın klhibı Örliden bir çok rend ı Qımııe göre hodıee eörle lesinde oturanlara verildi 
sualler eorulmueıur. Gazeteciler: olmueıur. 

- Amirr-1 Mor.ölrenin ne Üo gt1n enel Bar Şükrü 

een defıeı darımıı bar Halil 
Serım por11rı alarak meselen in 
esosrnı anlamak ioın ba1 Ş Şılı· 
mauıu ranına uaramıe te 501ira 

gönderı lmeıindeki sebepte h ik· 
meti ıormoetur. Bar Şükrii bu-

Nevyork 18 (a.a) 
Nevyork Hera1d Tribon 

gazetesi Amerik'l ordusu hak

kında şunları yazmaktadır: 

Diğer mahallelere ne zaman verileceği 
belediyemiz tarafından bildirilecektir kendi. ..8 ne de ku"eetlerinin Şıhmana elinde defterdarımıı .. .. nun üıeriııe raoında muhafaza 

Sen Pırer •e Sen Mıkelon ada- bar Hı:ıltl SArimin ımıaıını tne·- ettiQ'i imıalı mektubu deherda
larmdau çekilm f' ... e niyeti olup ran u ıhtirecı sebebıl~ 20 ııra ikinci dünya harbinde 

Amerikanın çıkaracağı asker 

mıktarı 8 ilA 10 milyonu bu-

Hökt1metimii;in aldıgı ve en donru biı- usuldür. 11 
• t bı"r mektubu bır aahı 11 ra ibraz etmesi 6ıerine meael.ı• 

" olmadı"ı hakkında rıe düetlnü· ıe eren "' 
sou karar moci hince ekmek 
karneeı dagıtılmaınva dün 
Belddiye Raloııunda başlan

mıştır. 

A k b d b. b" • · · O da üzerind nio mahiretı anlsıılmı~ te def• rtı nıı an sonra ıç ır roraunuz f aeıırmıeıır. esnaı .:ı 

lacaktır. Şimdiye kadar muha 

rebe meydanlarında görülen 
ordulardan daha eyi techiz 

e lılmiş ve talim görmüş ola· 

vatandaş istihkakından fazla Ôrli müzakere edilen meııe· ancak 10 lira bulunan bar Ş. terdarımır. bunun Oıerine Hyıo 
Ö - 1 d 1 k IA r.ouddai umumimiz har Eoter ekmek alaruiyacak ..-e ayni leHtrin arrıtıklarıoıt Q'İt'.nirece· Şıhmau ıur er_ ı erere se . m· .. 

Qi°ll ortada bir dostluk olduQunu la 10 lira termıe 98 fakat bılll· Unalana miiraoaat etmietir. Yl\
za.manda bi9 bir vatandaş ek- fakat mihtere kareı hareket hare deftedarımııa bir mektupla pılan sıkı araeıırma oeticeainde 
oıek alamamak veya fırıııla eden hrr kim olursa olsun bizim bir60 liralık kAQıdı adamile gôn· BUQlo İıımail adıodaki eabıı rr 
rrn önünde saatlerce bekle- dostumuzdur. Bu ıneııelo simdi dermietir. Bundan ha1rete dıi• kalanmıe 98 teelı:ıfedılıniıtır. 

Belediyemiz tarafından 

ilAo edildiği vecihle karneler 

C-t k olan Amerikan ordusu Nüzhetiye mahallo.ıinde otu. 

Atrika ve .avrupa harplerin- raıılara verilmiştir. Diger ma

dötı ve sorı Amerikada yapılan ha!Jelere ya bu ışle vazifeleıı 
büyük mana vralardan çıkarı- dirilecek memurlar tarafırı
lan esash neticeler tatbik edil- dan hork-ısin evinde veyahut 

rni~ ve bir çok yemlikler ya- yine belediye salonunda ek-

mek zahmet ve korkoımna ardııılatılamıyaoaktır. Bu huııur 
ugrsmıyacaktır. teki Amerikanın uziretı bılAha

ra bellı olacaktır u her keıı 
Nüfos kağıdı olmayanlar. Ametikarı haklı bulacaktır de· 

kaybedenler veya şelırimiıe mietir. 

pılmıştır. mek karneleri d&gıtılacaktır. 

I:Su yenilikler neticesi Dün karne muameleleri 

muvakkaten 9alışmak i9ın - Serbest lrlıında hakkında 
geimiş olan kimselere muvtlk· lnailtere ve Amerikanın garreı· 
kat karneler vorHecektir. Ve· !eri hakkıoda ne dueüuüyoreu-

Amerikan ordusu gorülmemiş sayın Valimiz hay Sahip Or
rilmekte olan karneler üç naz ? 

1 
Örli bu hab .. rleri gaıeteler· 

derecede kuvvetli olacaktır. kıama ayrılmaktMdır Hou ar- de okuduttunu u fazla bir ıer 
genin tın.zar ve nazar.,tleriyle 1 dan hirinci111i iş9i vatandaş ara bilmedıQini sörlemietir. 

Amerikan ordusunda yapılan yapılmış ve halka l'!agıtılmış . 
. . . Rİt olup hunlar günd~ 750 - Alman ordusunun renı 

eo büyük yeniliklerden biri i tır. Karne ışlerınde hır çok k k 1 ki d bir temiıleme hareketinde r o· 
gra.n~ e me a &Ol\ ar ır. 

t ,0 k kıtalarmı tahribe mahsus çalışkan ögretm6n!~rimiz baa. İ'·· . . . . 1 1 ··ı·· lunduQuna dair haberlere ne 
'Y Allloısı ışçı o ınıvan m un 

ı tbıır lar teşkilidir . Bıınlar eski lar~nda ilk T teı!risat mlif~ttiş- yurd içi udu oturan. kimselere 

lopcu birliklerinin yerine ge- lerı bay ~ac ı Aydemır ve aitl. ir. Vo iıüihkak da 375 
d Yaşar GHrtoııa oldogu halde 

çırilmiştir. Amerikan or usu . " 1 h 1 1 
d " grftmdır . Üçiinoiisii küçüklere 

l l t l vazıae a mış u unayor ar ı. 
h ·ı surP.t e Motör ü vası a arı yani 7 yaşınclan aşııgı olaııla-
tahrıbadecek bir vasıtaya ka Halk bir intizam ve di- ra aittirki bonlsrada 750 gra 

siplin içinde 61lerinde nüfus 
vuımuştur. Halbuki eskide.ıı cüzdanları oldo ... u lıalJ d mın <lfülte hiri verilecektir. 
L. t l d- ··zerlerı- "" e ora a L K b "h" 
u ı arya ar uşmanın u . . buluı.an bir memura müra- okanta, e apcı gı ı 
ne 6Jelmelerini beklemekte ıdı· oa.At ediyor ve 0 memurdan yerler ve k<>ydeıı şehre her-

le', ı .k d" t f d · h~ngi resmi veyi\ buırn~i hır • evve ce en ı ara ın an Yerı, . 

d 
len beyhnn~meyı alarak halk i~ i~in g Jwiş olanlar gibı 

Amerikada a işleri memura bay OeJliJ Aba- bazı afak te fe k noktal a r hak-

diroreunuz ? 
Ôrli r Benim bildiQ'im sisin· 

kinden tezle de~ildir demielir. 

Alman 
ordusunda 
ihtiyat asker olarak 
yaraltlar kullanıl

maktadır 

Serbest irland~ başvetili 
diyor ki : 

Topraklarımız aatı· 

lık değildir 

Topraklarımızı mii
daf aa edecefiz 

Dol lin, 13 (a.a.) - Ser

best !rlsod" devlet reisi Dii 
valeJ'a lı giltere veya Ameri

ka ile gizli bir anla,nıa. ya

pıldıgım te gizli bir nyahat 
yaptığı hakkındaki şayiaları 
yalaulıunı~tır. 

DUvalora demiştir ki : 
Harp başladığı zaman top 

rllklarımızdan bir karış yurirı 

satılık olmadıgıIJJ biJdirmiış

tim . Her ııe olarsa ol~on top 

;;klarırnı~ı müdafaa edeceğiz 

Sun'i kauçuk )'a· 

pıl,,cak 

oa miiracaatl" aldığı uumara 
ile diger masadan karne8ini 

alıyordu. 

kında n e yapılacağı ıHHilı de 
ğilsede lrnrne işirıiıı tatbiki 

L'.lııdr..ı, 13 (A.A.) Her türlü ~ilah tedariki için 

Şark cephesinden ahnan 9ahşacağız. 
Karne usulii lıiç şiipbe 

ınraıundan evvel hu cilıetlerin 

vüznb keshedecegi şöplıesiz

dir. Vaeıngtorı 13 (a.a) - sizdirki, balklmız i9iu en iyi 
Amerıka federal ıetıkraılar 

son haberlere göre Alman or Tanrı müsaade ederı;e bu 

dusu Moskovamo batısırıda çe hin öniino geçın('lge çal1~ıHH\
kilmeleriııe devam eımektedir. tt z ..,. ,, 

•ı 
m oliıi ürelerinden bir zet sun 
k ıı uçuk rapmak içın 400 mıJron 
du arlık lüzumlu poroDID hazır 
oı ıı Jtoıııı tıildırmıetir. 

Rusyaya ingilizlerin yar~ımı 

Şark Cephesin~e 1 
Rua ileri harekatı Bir 

devam ediyor 

• Almaıı oıdusunun ıhtiyat kııv· Bize biiounı c<leıı hor kim 

Parıste veııeıe çok itıtıyacı oldu~u an· oıurı~a oı~un ktındinı i zi nı 
la~ılmaktadır. Alm:ıular hasıl toprııklaı ııııızı miidafa~ '3do

F ransız kurı U· ı olan boşluklar 1 ~er.ç çocuk oegiz. 

d. ·ıd· jdenecek çağdaki askerlerJe I L 
na ızı ı 'doldurmak istemektedirler. Al- Hırvat gene KUrmayı 

Londra, 13 (a .a.) - Londra 13 (a.a) - manların imha edılen 2k9 ucu L'f .l'f.I' 
Moskovadan alınan haber Pariıten alınan bir telgraf alayrndan ele gaç~rilen __ vesı~a tevıl Bul UI 

500 bin bataniye lere göre Sovyet kıtaları bü. haberine göre Luııron Golo !ardan oğrerıildığıne gOJe, ~oıı , 
adındaki bir fransıı J&Hak edil· ı" ki ay içinde bu alaya takvıye Zagrttp, ı.ı (a a )- Oı çen 

ve 9 milyon lirayı 
buldu 

tiın cephe boyunca çarpışma · d H 
mie silAh sakladıQı foin Alman için gönder!len as~erler ıımu- yaza ka Rr ırvat genel kur 

lanna devam etmişlerdir. Sov- makamları tarafından kuroona . t itibuiyle yaralılardan maylıgını yapmış olan gene-

Fransada 
Sanaiir iıi haf ille-

tilecek 

Vıei ı::r (a.a) -

Son zamanlarda neıare& 
emrine alınan tlQilerden Frın· 

auta Pouee baeıo umumf dele· 

geııi tariu edllmietir. Nuırler 
meclıııl unıclr rejiminin hafifle• 

&itmeei hakkında tetkiklerde bu· 
lunmak&adır. 

Kon yada 
Erlerimize kı1lık 
bafııları devam 

ecliyor 
Ankara ıs (ı.ı) _ 

Konrada kahraman erleri· 
mize kıelık hed ı resioe detam 

edilmektedir. ikinci parti olarak 

1216 lire kııılar merkezine te 

663 poroa ı era da ılgili makam• 

ia re ı ee lım ed ı lmietir • 

Yeni Gün Ref ıkimiz 
14 üncü yılına girdi 

A n t il k y » d a H el' g ii il i n. 
thıar f•ılen Yenı· G" 1. , .. un re IK ı-

rniz o n dürdüncü yılma gir
mişti r. 

H"tay davasında kıymet-
ıı· 1 ça ışmalard" bulanan arka yetler son üç gün içinde 157 dizilmietir. J;;~~=t olduğumı gostermiştir. ral Pavloviç t6vkifedilmi~tir. 

köy ve kasabayı alınanlardan General lımrnsi hayatında es- daşımııı ve onu her dürlü 

ki YuJoslav Adetiııi ta tbi ke f6'•ak&rJ1ga katlanarak çıka· 
devam ettiğinden tevkifedil- ran Yılmaz ve değerli ~Mbip 
miştir. ve yazıcılarını tobrik .-dniz . 

Loudra 13 (a o.) -
geri almağa muvaffak olmuş-

Kıırılıao kongresinde gene· M k 
re ı Ke'led . beraneua bulunarak lardır. os ovanın batısında 
Jeınoredau alınan 80n haber AlmatJlar Mojayeskteki lehli· 
lere ıöre Hong·Kong Japonlar keye Viya1madada düşmek 
tarafından elındıaı uman 18 Ozeredirler. Almanlar Lenin-

MisterVels 
Riyodd jeneryoya 

vardı 

Avustralya 
En aon kararını 

/ngilterevle giJrÜf· 
tükten sonra verecek 

--!------------------------------~~ 
biu atrupotının jeponların eline grat önüoüe ogradıkları mu· Riyo dö Jaııeyro. 13 a.a.-

dueıüQüaü sörlemıetır. General vaffakiyetsizlikleri itiraf etmek Amerika hariciye müete-
Kerrndi ayrıca Rusraya rardım tedirler. limen gölünün C€ıDU- şarı VeJsle Amerikanın diger 

konııtesinıu . başında . bulun.an bunda ve Valdayi tepeleri bazı m'.irahhasları düıı K iepers 
• med ım Oöroılın garreu soreeın• mıntıkasında muharebeler Le· 1 boraya gelmİıi · 
de hu komıteoin Rusrara rar- . t ö U deki alm l b' tayyareı;ıiy e v 
dım ıoio bır milroo 26' bin lira nmgra n n .. an arı ır lerdir. 
top' b dıQıaı 9e bu puanın kızıl ~u~~a düşürmeğı ıstihd.af e.t- ·h-en-t-1z--te_y_i_l __ e_d_il_m_e_m_ı_· ş-ti-r. 
bao komitesine tmılim edildıQ'ınl tı~ı sanılmaktadır. Hıtlerm . 

1 
.1 d umum kara ordulan baş ku· Eksçenç telgraf aJansmın aldı 

te eue 08 ratırılan 8 mı ron an r l ~ b' h b .. G l 
ayrı olduQunu te banıardan bao· mandanhğını e ıne a dığı gün- gı ır . . a er~ gorc. . enera 
.. R ö d 1 k A denberi alman ordusunda <ie- Hravçıçıo yerıne getırılen en .. a aırara g n erı me uıere . . . . 
rerım milron ba&anıre satın ~ışıklikler olduğuna daır çıkan aşagı 25 general ıslıfalarını 
alıııdıQıoı eö1ıemioUr. şayialar almanlar tarafından vermi§lerdir. 

Melbnrıı 13(a.a.)- A.TnB 
trsly a harp' meclisi Pasifik

teki son duramu müzakere 

etmiştir. Bapekil He ÇörçiJ 

arasında yapılmakta olan gö

röşmelerdeıı sonra en son ka

rar verilecek tir. 
En Kon karar Londrada 

alınacaktır ve boraya ya bir 

elçi veyahut bir mümessii 

günderileoek tir. 

Ekmek kartı verilecektir 

Mersin Belediye Riyasetinden: -
14-1-94~ Çarşamba gilnü Can,işerif Mahal

lesi ~akinlerine Ekmek kartı verileceklir. 

Aile reisleri evinde buluuau e~hasua hü \'İyet 
ciizd,lnlarım lleraber getirecek 1\ aç No:lu evde 

ve sokakta oturduğunu öğı enerek gelecektir. 



• 
.:--1 çimizde ____ 

Casus Var! 
Biiyük dev letlcr<loki Oaırn~ 

teşkilatının iç yüzü . 

No. 2 

- Bravo .. . Vazifenizi yaptınız. 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Bu sokaktaki iki katlı binada kim oturuyor : Kamburu 
çıkmış, saçları aıtarmış , piposu ağzındaki İngiliz kimdir ? 
Versay sulhu olurken birbirlerini niçin tebrik ediyorlar. 
l\lernk etmeden ben size söyliyeyim. 

Burası dtlnyanın en esrarengiz kuvvetini idare eden 
(Secret Service) teşkiHltının merkezidir ve 1ngiliz politikasın
da en büyük kuvveti ohm makamdır. Burada lngiltere kıral
lığınm ve Hindistan imparatorluğunun dahili politikası, hari
ci politikası, Hint meseleleri , dominyon işleri ve koloniler
deki karışık meseleler tüy kalemlerle idare edilir. fngilter~ 

nin bütün deniz ve kara ticareti muhtelif kanallardan olmak 
üzere bu binadan emir alıı. 

Velhasıl bütün dünyanın yansına hAkim olan İngiliz 
milletinin ticaret hayatı , kolonileri, harpleri, hava kuvvet
leri deniz kuvvetleri, muazzam şekilde teşkilata malik olan 
İngiliz sanayii, lngiliz bımkalım , gBzeteler, siyasi pa..'iiler ve 
nihayet hepinizin hildi~iniz meşhur <İntelligence Service~ 
teşkilllh hep buradnn kuvvet tthr. Bugün lngilterede (Secret 
Service) demek lngilterenin ut kendisi demektir. Çünkü tam 
manasile lngiliz zekAsının eseri olan bu büro yalnız İngiliz 
menfaatinin müdafaasını yapar. 

8 inci Hanri zamanından buğUne kadar çalışan btlro 
hakkında biraz malOmat vermek doğru olur. 

8 inci Hanri zamanında Kaplan Volsey ismindeki bir 
zatın kafasından doğan bu büronun pll\nı derhal tatbik sa
bAsına geçli. Kıraliçe Elisabdh'Jn saltanatında ise ViJyam 
Sesil, Lord Borley ve Sir Fransez Val Zingam tarafından 
gizli bir idare kuruldu. 

Bunlar gizli şekiJde tngiliz siyaseti, ticareti, sanayii 
aleyhinde çalışanları takip vazifesini üzerine aldı. Hatta 
Kroınvel zamanında ilk ingiliz casusları çalışmağa başladı. 

Bu sebepten ingiliz casusları Kromveli hem bir devlet banisi 
hem de ingiliz casuslannın piri olarak kabul ederler. 

- Sonu var -

i l a n 
'l'arsus Mal Müdürlüğünden· 

Ank~ra Radyosunda 

Bu günkü neşı iyat 
programı 

Muhammen heı1eli Tspum.ıı 
Mevkii Miktarı Oinsi Lira K. 

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

1 s tas yon 572 M2 ArH 23 00 
Oivarı 

Tarihi .No. - -Mart 1'16 

336 

Hududu 
Çarşanba 14-1 942 D 

0 _ oğosn : tn rakoı 
7.30 Program ve memJeket 11 y f 

wu a nen 
saat ayarı Batısı : salıihi senet 

7.38 Müzik Hafif Pro~ram Knzayı : tarikism 

(Pl.) . Güneyi : Hamit arsası 
7.4o AJans haberlerı ------- - -·---·=~·---- · ~ ~---~~~---
S.OO Müzik: Hafif Prçalar Dogusu : İbrahim 196 .M2 8 00 

proğramtnın devamı (PJ.) Batısı : Mehmet bin şib Hasan 

S. 15 E,·in: Saatı K_.~nz_a._y~ı......_; -::U=-m-umi yol 

8.30 Müzik: Programının 
Güneyi : HaOl ";bııletk'ü;-ani a!'~ası 

8 45 Son Kısmı (Pl.) llogusu 
Batısı 

J 2 30 Proıı,rm ve Meüıleket Kazayı 

: Sı,liın zuhil 
: Yol . Emin şeJfon, Selim . 

11aat ayarı 
12.33 Müzik: Piyasa Şarkl- Güneyi 

ve eskici Ali 
: Yol 

lar. Doğa su : Qa.lı~ ogln 
12.45 Ajans: Haberleri. 
13.00 Müzik: Fasıl 

Batısı : Havaca asaf 
Kuzayi : umumi yol 
Güneyi ; » > 

13.30 Müzik: Karışık Proğ D • : Mersiııli ahmet 
14.00 ram (PL) ogaım 

Batısl ; Hakkı bey 
18 00 Proğram ve Memle- Kozayı : Şnberi ahmet 

ket saat a. yarı. Göooyi : uma mi yol 

13.03 Müzik: Radyo Daos Doğoso : Sahibi se:ıet 
OrkeRtan Batısı : Kadir 

18.25 Konuşma (Dış Politika K~zay~ : umumi yol 

H d. l ') Guoeyı : karabet a ıse en 
_ .. Doğoım : Havaca asaf 

18.45 Radyo Çocuk kulubu Batısı : kolu kısa. serkis 
19.30 Memleket saat ayarı Kuza.yı : Havaca asaf 

---.. -·--

zahil 

-- ---.... . 
760 M2 - ıu 00 

______ __....,..._ ___ 
95 M2 5 00 

236 1\12 10 00 

-

- -

--· 
Teşrin ev~eı 

386 

Nit~an 33'~ 

Teş. evv.,ı 

336 

178 

12 

44 

13 

------~ ------- --
178 M2 8 00 Temmu 11 335 59 

-- -----------~---------~~-380 M2 16 00 84 

ve Ajans Haberleri. Güneyi : Şömendifer hattı 
---....:__;-l-~------~-----~~~·~~~~~--------:~-:-:-~----~-- -----

19 .45 Serbest 10 Dakika. Dogmıu : Hakkı bey 190 M2 10 00 - 97 
19.55 M rzik: Zarışık Şai kı Batısı : Abrabam kAhyayan 

ve Tfırküler. Knzayı : Sara isaçıkman 

20 15 R d O 
. Güneyi : umumi yol . a yo azetesı. .-.:=-------------..._ __ 

_ . . _ DetğuBu : Yol 157 M2 ıo 00 T. evvel 385 1 
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Tarsus Tuhafiyeciler Cemiyeti 18-1· 942 ta

rihine müsadiH palar günü saat 14 de halkevi 
saloııuuda umumi toplanıısı y~1pılacağmda11 sayuı 
aıalal'mıızıu gelmeleri ı·ica olunur. 

Tarsus Tuhafiyeciler Cemiyeti 
53 J 1 eyeti idaresi 

·--- -- ~------·~------
i i a n 

içel Veteriner Müdürlüğünden: 
idaı·emiz için müsabaka ile biJ' katip alı

nacaktır. Memurin ~ aııunuııda yazıh evsafı haiz 
olupta ask.erliğini yapmış olanların imtihana 
girmek üzere inıtihaıı gii11ü olan ? X- 1 • 9!2 cuma 
giiııii ııc..len evvel müracaatları ilan olunur ( 51) 

i 1 a n 
Tarsus mal müdürlüğünden: 
Tarsus hii ktlmet korıağ1 ikmali i11şaalı ve ev

rak mahzeni iuşası pazal'lı '. :"iuretile açık eksilt
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 2836,94Jira olup muvakkat te
minat miktarı 213 liradu'. 

Eksiltme 22-1-94~ p(r~embe günü saat 15 le 
Tarsus mal müdüı·liiğüdairesiıide yapılacaktır. 

ialiplerirı tican~t odası vesiku~ı ve ~afia nıüdüı· 
lüğiindeH alacakları elı-liyet vesikasile müraca
atları. 

Keşif evrakı Nafia müdürlüğünden ve Tar 
sus mal miidiirlüğünde görüiebiJir. 

(20) 6-lC-14-18 

Zayi Mühür 
Kft.rnil Bulat nllmile yanlı zat mübttrümii 19.12-941 

tarihind_, zayi ettim mezk ô.r miih ürle h:ç bir tarafa bor
cum yoktur. Yonisioi ;aptıraoağımdan t>ski mühörön bttk 

nıü olmadıgını ilan ederim. 
Taransuo Zorba~ bark mahallesinden 

(50) Mn8tafa oglu KAmil Bnlot 

ETiÇ Makamlarmöa Şarlılar. Kuzayı: Nefise hanım 
Güneyi : Lüsiye Te bampausnnl 

21.30 Konuşma (Posta Ku- ---·-~~----- - ---- --
tusn) Hudut, miktar ve sair evsafı yukarıda J'3rsusuu şehit ishak nıahalle~ 

21,45 Müzik: Riyaset~cum - istasyor civarında bulunan nıilli emlaka ait on parça arsanııı mülkiyeti sa
hur bandosu (Şef th8an Kuncer) tılmak üzere 27-12· 941 tarihinden itibaren yirmi gün nıüddetle açık art ~ 

22.30 Memle~et ~aat Ayarı, k I t r. 
Ajans H&berlerı ; zıraat esham tırn1aya onu muş u .. .. . . .. 
Tahvilat Kambiyo _ nutuk 'falip olanların ihale gunu olau .~ 5.~ 1~~ .... ~-2 tarıh~.ue tesa~uf edeiı per_şenı 
Borsası (Fillyt) . bt güuü saat 14 de Tarsus mal mudurlugunde muteşek.kıl satış k.oınısyo-

22.45 Müzik: Dans Müz~i ııuna yüzde yedi buçuk fley akcaSİ) le birlikte ve daha fazla maili.mal Ll 
(Pi.) nıak isteyenleriıı Tarsus ıual nıüdürlüğüne ınüracaal etnıeleri olunur. 

22 55 Yarın ki proğram ve ( 9) 2 8-6-10-14 
23.00 kapanış. -·~----

i 1 a n 
Sılif~e Ticaret Odası intihap he~etir ~en ; 

1- 14 Müutehibi sanisiııdeu 9 unun istifasiyle 
yeniden umumi oda intihabatı yapıhnası Ticaret 
Vekaletince lüzum görülen, Silifke ticaret ve sa
nayi odasımn birinci derecede intihabatı ( 10 Şu
baı 1942 ) s .11ı günü saat 9 dan ı 2 ye k.adar 
Silifke ticaret odası salonunda neticelenecektir. 

2- Birinci derecedeki intihabatta, rey vere
cekh,rin oua siciJiııde en aşağı 4 üncü sıuıfta kayıt 
lı olıuaları, ı O Şubat 94 ~ sah günü saat ~ da 
Heylerini kullanmak üzere ticaret odasına gele
rekyedlerindeki llüviyet varakalarını intihap 
lıey'etine gösterip reylerini kullannıaları lüzunıu 
ilan olunur. (43] 11-14 

i l a n 
Silif ~e Bele~iye Riyasetin~en · 

1 5 ğün mütldetlt~ eksiltmeye çıkarılmış olan 
değirmen dişlisi yapılmasına Talip zuhur etmedi .. 
ğinden 5-1-942 tarihındeu itibaren eksiltnıe on 
gün tenıdid edildigi ilftn olunur. 

ı . (40) 11-14. 18.22 

lım----------------------------. 
DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOG0 UK ALGINLIGINI 

DER HAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 60-90 
•,1 ' J .. 

Zayi Mühür 

n 

941 yıhndaoberi kullanmakta oJdogum tatbik mübü

rümö kaybettim Bu mühürle Tarsus Ziraat Baııkasından 

haşka hi9 bir yere bor9 senedim olmaJığını bundan başka 

bir gftna taahhüt ve mukavelem bnlonmadıgın1 ve yeni 

mühür kullaoağımdan e8ki&inin hükmü olmadiğrn1 ilin 

ederim. 

(46) 

Tarsoı:ı Y enioe köyünden 

Mostata oğlu Ali Sevindilı 

Mersin Matbaasında Baeılmı4tı r. 

he 
pa 
18 

ge 


