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G.AZETESI 

B. Mille • • 
1 me 

Reisicumhu u • z et 
inönünün ı metr bir 

hitab 
Türkiye Büyük Millet 1 

Meclisi 1 hinoite~riıı Pazar · 

gnnu Milli ftıfımiı: 1 met 
loöaüaün kıymetli bir nutuk 
laril a9ılmış Te kış devresi 
9ahşın lıı.rına başlam1ştır. 

Rei icumbornmuz hu ııu-

toldarında ezcümle şunl rı 

wöy lemişlerıtir: 
Biiyük Millet meclisinin 

muhterem azaı.u: 

6 11101 intılıap devresinin 
dördürıoii yılını açıyo 

rom. Muhterem azayı ss,vgı- 1 
lerJe elBmlarım. ı 

Millet işlerini ı meclis t11-

rafındaıı yeni hir azımle, ir 

de ile idare edilmesini bek 
Jerim. 

Biiyük Millet Meolisiuin 
her bakımdan b1r zaman ol
dogu gibi millete nömune 
olao k hararetli ve azimli 
9al ışmaıu ~ngin ve feyiıli' 
faydıalar getirecektir. 

Diioya harbi bo yıl da 
kanlı şekillerile memleketle
ri yakıp yıkmakta devam 
etti . 

sile açıldı 

Reisicumlıurumuz, Milli şefimiz ismet İnönü 
ln alık öldürmekte:ı bRş

ka istikBmet tanımayan ve 
~ittikçe art o fenalılla Rapla 
nıyor. Bu halleri göriirken 
höyük iztırap Joyoyoraz. 

Milletlerin biiyiik, kiiçiik 
bepiı.ııi i9İn yer yüziinde i~ 

tiklal ve haysiyetJe yaşamak 

imkanı sahit olacaktır. 
Bizim esas pren ibimi'1 

Tar sus Belediye 
_s'!_,çimi yapıldı 

Reıslıge B. Muvaffak Uygur 
seçildi elan bu gayenin en insaf~ız 

mücadeleler sonunda cılt1uu 

kabul edilmesinden büyük 

eviuç doyacağız. 
1'arsos [Hu~ot<i 

rimizderı]-
mı:ıhabi-

Mutı rebe edenler rat4ın-
da bir nlaşmayı bugün için tYerıdi BBaltı.diye meclisi diin 

. eaa ou ' e ıtıdiye sl\lon 

1 
ömıt ettirecek hiçbir delil unda 
yoktt..r. toplanmıştır . Ü61He R. Oelal 

19'13 yıh daha geniş. ılaba Raınazırnoğlunon veıciz bir 
ioHfdJZ mnharehelerle geçe· hitaheı.ııile açdmışttr En yaı,~ 
cektir, Jı aza Hıda.yet birinci rtıittli 

Biz, abitlerimize, ittifak ge, Sait 1'opur, Ritat () 
zavcı 

1 uı ııııza, dostluklarımıza sa- kAtipli ki ere ayrı ldıktarı sonra 
dık olarak herhangi bir dev- ruznawerıiu u" k m za eresiue ge-
lete karşı bileli olmaktau AB· çilmiştir. 
kıoarak milli emniyet siyaee Bir senelik 
t
. • • t k" d . rapor okon-
ımızı a ıp e ecegız. muş ve muhl l'f ·· 

Ge9en bir sene zarfınd ki e 1 e?ctınıenlere 

' 

Yeni Belediye Meclisi dün 
belediye salonunda toplandı 
Belediye riyasetine B. Hakkı Deniz seçildi 

Senelik çalışma raporu türlü işler encümenine verildi ~t~~~ 
, l.a ca 

Yeni balediya mecli~i dü t\ Kaba~. Mnstaf~ A lar ya, ~h- okunarak azaların tasvibir!d 
saat on . beşte belediye s~lo - ı ~et Güvenç. Hıl~I Kemal ın · j arzı teklıf Vd bu teklif kabu .rar g 
nunda ılk t >phntısını yapmış tıhap olunm~şlaı dır. olunmuştur. ılcüm 
tır. En yaşlı [lza Avukat B. 

1 
Seçimlerden sonra riyas~t 1 Kati hesap cetvr1i ile ltf i işle 

Hilıll Kemal riyaset mevkiine ta rafından okunıcak sen_elı~ /ye m irettebaıı tah iırnt :,; ir ine 
getirilmiş ve Ebedi ıtcf Atatiir- mesai rdporunun evvelce turlu sarf şek lı n in değiştirilmesi hak ooper 
küo. hatırasına ~ lıiırmeten ik ı ~mda~i evrak ile Su i şleı me imişti 
dakıka ayakla uur11lmuşlur . 1 1\ares ı . aat okunıa memuriu- evfik 

H. Hil~l Kemal kısa Lir ğu ile t'hsildarlıı?ınm hır leş- eri b 
hitabede bnhındukhn su:ıra tirilmesi lıa~kmdakı te.ldıt evra rce n 
ruzname mucibince ilk olarak kı tiirlii işler eıı cfimenine ha- ckülle 
Belediye reisi seçimi yapılmı~ valesine karar verılmiş bundan ·et V 
ve riyasete B H<t~.kı D~niz sonra azad"n B. Fıkri Mutlu t edil 

I 
intihap e:iilmiştir. önümüzdeki yıl ça!ışması hak· tebl' 

Bunu mütea Hp Divanı ri · kında hazırladığı dü~üncelerini 

1

, yaset seçimine geçilmiş birin- okumultıır. 

ci reis vekilliğine B. Rıza ll 11znamede başka mü7.ake 
1 Bozkurt, ikinci reis vekilli"ioe · ı 

1§ Yeni beledi~e encümeni re edı ecek birşey olmadı~ın-
Niyazi Dımger, azalığına seçil~D d 

K~tipliklerl3 fla,an Akel, 8 . fahri Uygurmeo an pınrtesi güuii sıat 15 de 
Bahri Ok, Hilmi ÔıPr ayrıl- işler enciıı~ıeııine verilerek tel I toplanıl~a~ . üzere toplantıya 

1 mıılardır BilAhare Daimi en- kik edilmesi ve oııdotn sonra son verılmıştır, 
ctimeıı intihabına geçilmiş ve ------

Abdullah Ersoy, Yusuf Kılmç : 
reyler tasnif edilerek dok·or'Spor 

j Fahri Uygurmen azalıklara 
seçilmi~lerdir. 

Bütçe, Hesap encümenine '114 sı·n l y Denı·z H k l 
Niyaıi Denger, Hamit Bafhurı 1Vl er • • - • 0 U U 

'

Enver G3rm~n. Fıkri Mutlu,ı/utho/ karşı/aşmasında kupa-
Y nnns Yö:ıel, · 

Tıi rlıi işler eı.ıc iımenir.e yı Mersin /. Y. kazandı 
b1 yıln Ruhiye Toluaer, Şefik 

Yeni Vakıflar 
müdüt'ü 

Hasan Tahsin 
Tekin geldi 

B. Hasan T ahslr Tekin 

Oa ·nlıuriçat hlyramı mü-, Dırniz Hıırr> okulıı .1 r giioii 
naHolmtile tertip odiltııı 11por kalesi iiuiinde KeınaJiıı çeinıe 
barekııtloriııiu en mühimmi tekılorak ıliişiiriilmeai .. • go9 
olaıı ~f6rRın İdman Yordu alf'ybirıe perıahı verilmek 

80
_ 

Gan91ik kuliibii ile Deniz retile ctızalandırılmış ve Mer 

Harp Okulu giioü arasındaki sin İdman Yordu da Mehmet 

futbol wfümbaknsı onma gii- Şaşmazerin iyi bir Toroşnn~ 
nü "Ok kala halık hir seyirci da J. 

Y u ga ıbiyet Rayısrnı kazan-
lıaznrurıda yapılmıı,ttır. 

D ırni~ H up okulu güoiirı 

Jen Sall\beclcliıı Dl •nitırnyun 

mıştır. Hu Kayıdıuı ırnnrs 

Gü9liiler beraherliitı' t • e emıne 

Ynrdlıılar gı\lebeyi eldtrn ka-
ort&, yino Deı:iz Harp okula çırmamak için nok 

1 y ça ı~mış-
giiolin<leıı Hüı4aarnddin l'tı 

Halc1kon yan lıakeaıJiklerile 

idue edilen mfü•abakada her 

iki tak•m dtL taraftsrlarnıı 

lar<lır. Dakikalar ilerledikl)e 

bu Qalışnıa kat kat hızlanmış 
ve nihay t .. 8 gu9 lehine hiiytik 
bir fırsat elde edı· ı . . 

Vilayetimiz VRkıflar mü- tatmin edecek '1ir oyan çıka 

dörlögüoe tayin eJildigioi rame.mışludır. 

mıştır. 

Y nrd kal · eRı oeza Mabaı;ın-

da .... ecmi oin topu el ı·J 
evvele' yasdıRımuı Kaye•Hi Sıksık yağıuı Y"Rınorlar . o çe-

iş'e 

j l:t iy 

iste 
ontr 

olm 
~unhı 

yahşmalarımızm neticeleri azalar ayrı lmıttır. 
Jikkııtle incelemeye de~er. Belediye riyaNetine m 

Memleketimizde Demir-, oot 24: QZanın ittifak ile ev-
T Vakıflar miidiirö B. Tahsin yö;1,iinden hozok bir lılll alllo 
orsus Belediye riyasetine seçilen Tekin evvelki gün ışehrimiıe 

•ırmesi YorJ 1 h. 
. " ey ı 1e penal-

tı verıhııeıiııe sebebiyet 

yolları, büyük eo işleri, ikti- Muvaffak Uygar, Enetim~~ 
eadi faaliyetler memnun ola- azahklarma da B. KuddQsi 

c"gımız şekilde geni,lemiştir. lşio, Zabit Tamer, Fikri 
S n tte, kültiirde uıille- Togo ~eçilmişl"rdir. 

tin ilerlemesi içiu büyük prog B M nvaffak Uygu . ~ e~ 

ramlar hazır] dık. veloo uzan R!rnoler Tarııol\ 
Banlaran zevkle, sebatla Belediye reisliıtini 

tabak akana 9ahşaca"ız, "' yapmı,, 
Her türlü devlet movaffa- ınöbim "serler meydı.na ge-

kiyetlerinin ba ında gelen tirmiş, şehrin im&r işinde çok 

MaHyemiz ise ağır vazif"le- kıymetli Qalışmaları göriil 
rini memnun olaoagımız tarz möş, değerli, nezih, 9alış-
da baş&rmgga devaıo etmiş· kan bir şab iyettir. 
tir. 

(Sona var) .Enoöınen azahklarrna. ee· 

Relılcumhurumuz ve Milli tefi• çileıı lerden B. Kuddusi ltın 
mb ~smet İaönüııün çok kıy- az un senelerden beri Parti 
aaeth nutuklarını aynen yaıaca· ı . 
tız. ı kaza ıdare heye.tinde çalış-

B. Muvaffak Uygur 1 . f . I gelmit ve vazı eıune baş amı~ 

tır. 
8. Tahıin Tekin viliye-

11ab11da topun ist~nildiği şe

kilde kontrol edilem ttmeHi, 

biHgemizi ıı bu iki it n "vNli 

ver-
miıoıtiı· o 

v • yorıuu ~on dakika-
larında ·· ·· 

gııcon eldo etti~i btı 
ın ış. Yıl rnaz, UN"n maz fııaliye 
ti Je meuı leket it1le rile ugra' · 

mı~ tecr ii beli biı· zattır. timiıde 937 seııeıtiııdtrn 940 
senHine kadar aynı vazifeyi 

iyi bir şekilde ifa etmiş, bo 
müddet zarfında Vakıf• ait 

mühim fırsat Ve·ı d 
takımının güside o ynnoo!a- . ı ua ıo ferıa. 

bır vuruşa yüztinden k Zabit Tamer TantıilOll 
yetiştirdiği kıymetli gen9ler
dendır, uzun senel"r bele
diye kitabetinde He.va Ku· 

t 

romu mubaeebecihğiııde ça· 
lışmıttır. 

B. lı"'ikri Togo ise Kor
nıay hioba~ıhktao emeklidir 

Bn zevatı tebrik e:ierken yeni 

vazitel6rirıde mov1'{fak ol~o"k 
larına in UJJ) or ve şehrimizin 
hanlardan vok faydalanaoa
~ını kol'vetle omoyoroz. 

rıoı Minirle:ıclirmiş top da ral'!t 

gele varoşlarla dokıurn daki

k" iki kala ıtra~ındı dolaı1ıp 
akarları tamir, ayni zaman- v 

da sahilde rılıtım ve bir d~ dormnştıır. 
lokanda yaptırmaga muvaf

fak olmo~tor. 
Evnlce 9ir;miş olduğa 

programdan yapılaınıyan kr· 

Birinc i devre, her iki ta

rafrn dft kR9ırdıg1 birkaç fır 

t1attan sonra sıfır sıfıra niba 

y~tlerımiş. 
MımtıHını da yaptıraoagına 

kanii~. l lcinoi devreıl" kllti n~tj . 
Yeni vazifelerinde ba~arı- oe Merıi o İdman Yu rcla le-

lar dileriz. hine tecelli etmi.tir. 

açırıl-

mış, ~you da 11fıra karşı bir 

sayı de Mersin ld 
man Ynr-

duuon galobeıile 
oua ermit-

tir. 

Müsabakadan 
.. soorö bo 

muı4abaka i"in bi;l 
Y ~e tarafın-

dan konulan Kopı Derıiz 
okulu komutanı t H. 

ınafırıden 
alkışlar arasırııla ld 
d llıl\n Y nr 

n t kımı ka t 
m . ı· p auuıa veril-

ı• ır. 

e k 
gö 

rin 
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Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş 
YAZAN: T 

Emin Aslan 3f8 Ü 8 
İ 1 i D l 

Emel{ Fabrikasın-
i ı a n 

1 çel Def terdarllğmdan; 
savaşı 

hatlraları 

KARAKAŞ d 
•tık mücadelede Mersin 1 a n : 

Pazıu lığı 26-IO.H42 tanlıirı., tı• adiif enen Pazartesi 
güoö Kaat 10 da yap1laca~ı i!Sn edilen 1043 Jira 2 kuruş 
bedeli keşifli Mersin ~üktiınet kona~rnın tıımir maıuafının 
eluılitmeHine talip zobor etnıedigiı•deıı 5-11-942 tarihine 
teHadüf tiden Perşembe giirıu Haat oıııla yapılmak iizer~ 
on güu miiddetle talık tidııdiğiııdtHı talip olanlaraıı defter 
darrJık mllkamına rnünıcaatlıı rı liiznmıı i 811 olunur. 

ve ha valisi fedai müfre S C .r "/ • J • L 1.. • 
ı.eleti u m u m grub ayın ,.,iTçı erimızin nazarı IRRatıne 
kumar danı. 

1 

------------- Çi,,uitleriui mu,·akkt.teu fabrikamız deposuna -15- . 
Kel oluk kıtrarglihı 

17 Şubat 335 

Müfrezeler kumandanlığına 
1 - Eı;:leha ve cephane lle beraber knrm şiddeti ve hayvan 

) oksuzluğuna rağmen lı i n mUşkfllAt ile salimen Geloluk kariyesi 
ne muva. alat edildi. Eslehtt ve cephane mnhalline te~lim edildi. 

2 - Karye heyeti milliyesile görl1şlUm. llenUz meydanda 
hlcbir neferleri yoktur. Otuz neferin ancak altı gOne kadar te
cemınoo kabil olabileceğ ini O!trendim. Efrad celbi için karaya 
derhal postalttrııı çıknrılııııtsıııı temin ettirdim . Yarından itilıaren 
etraftan peyderpey a ker geleceğini Omit ediyordum. 

3 - Fran~ ızhır (TömUk) nahiye. ine merbut tKara Hadırh) 

karyesinde bulunan jandıırma mnfrewlerlnden altı snvarinin hu
r dutları dahilinde seyyareıı icrayı tara!' ut ettiklerini hududa ya

kın köylO nhalimiz haber vermektedirle r. 
(Mustafa efendinin hududt\ pek yakın mesafede ohm küye 

gitmesi için heyeti merkezıye tarafından dlln yıı.zıltmş) ınumtıileyh 
arkadaşımızın bir vukuata meydan vermeden ııvdetine dun edi
yorum. 

4 - Heyeti merkeziye: Jıudut rtısıdı olmak üzere bazı ma
hallere nöbetçiler ikame ettiklerini öylilyorlıı.r. 

5 - Hudut nzerinde bulunan bir değirınend köylUlerimiz 
ahalisinden miri . ıUlhlı hir şahı ı Fran ız rnsıtJarı derdest ederek 
(Tömük) nıı.hiyesine gölllrmrıı;;ler uzun uzadıya isticvap etlik
ten sonrıı. bırttkırıışlardır. 

6 - Alanya - :Mersin tariktnin Fransız poslaları tarafından 

kapatıldığı istihbar edilmıştir. 
7 - Heyeti merkeziye: otuz neferin melbusatı için Silifkeye 

yarın adam gönderiyor. Silifkeden elbiselik rollbayaa ettirecek· 
Jerdir. 

-SONU VAR-

1 

1 " 1 a n 
jçel Def terdarhğm~an: 

Kszt; • M lll11L il esi N ,, Milct trı Kıymeti lira 
M~tre 

Mersin ~us(etiy~ ı 963 1030 

.. 2 600 625 
.. ', 3 567 850 
ti .. 9 363 :37J .. ,, 16 299 350 
tf ,, 17 2!19 920 
,, .. 2~ 75 80 
~liilkiyeyi s · ıış·~ t;ıkllrıla11 ~1ersiııiu Nusrctiye 

mahallesiıuJe kain Vt~ yukal'lda miktar ve numa
raları y~zılı 7 p arç.ı ars t a ihale giiııü ola11 

26 .. 10-942 t~rihirıdc talipleri tarttfrndaıı siiriilen 
ve hiz~htrırıd:ı gösteı ileu bedeller konıis~·ouca 

IAyik had görülmediğinden ihaleleri 2- l ı 942 
tarihine tesadüf t>den p~zarertesi giinii sHat 16 
da Defterdarlık maka1111ııd-ı yapılmak 
iizere bir h<ifta müddetle talikine karar verilmi~ 

olduğu iları o'uınır. 4-4 ( J 365) 

i 1 

lçel Def ter~arhğm~an: 
Deher adedi 

n 

Adet 
6 

Lira 
100 

Kilo D 

Li. Kr. .._ evi 

00 Demir, gemi 9apaın 
s 

19 
i7 

20 » Kilitli ge:ni halatı 

15 Rjy demi!'İ 
40 Oemir çabuk 

Denizden çıkarılan ve gümrük aııbaı·ı iuisa · 
tindeki iskele üzerinde mevcut ve evsafı yuka
rıda yazıla demirler 2 :1-10-94 2 tarihinden itiba
reıı 15 gün müddetle satışa çıkarılmış ve ihalesi 
6- ı J -942 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
16 da Defterdarlık makamında yapılacağından 
talip olanlerın tayin olunan ~ünd<~ dairemize 
nıiiracaatları lüzumu ilfıu olu ınar. ( 134 9) 

23- l-3 5 

Doktor Falıri Kurtuluş 
Tarsus AdJiye konağı karşısında 

Muayene saatları: ller giiu sabahtan 
aksama kadar. • 

~~ar~aıulıa güııleri 

çahşıhr. 

saat 14- 1 7 Jtalke\'iııde 
(1206) 12-lö 

emauet bırakan c fcilerin 1 f> ~ün zarfında fab-. . ~ 

rika deposundaıı kaldırmadığı takdirde Piyasa 
iiıer!uderı satılarak bedeli verileceği açıkça ya
ııh olduğu halde bazı müşterilerimizin günü ge. 
çerı hu kahıl çiğit puslaJarıııı elden ele ciro ede
rek sattıkları ~öriilmiiştiir. 

:-\cııeııiu depo dal'lıgı yüziiudeu bu kabil çi · 
1 ği llt\f' ihi il ilıa ye ra brika deposu uda bırakılmasına 
· imkaıı olm.Hlı~rndan ve e~asen bu gibi günü geç 
nıiş çiğitler fabrikamızca satılnuş bulunduğundan 

v:ıdesi geçen pnslaların başkası taraf11ıdan alırı
m :ıması, ~erek satııı alan ve gerek emanet çiğit 
leri buluııanlarm vadesinde kaldır:ı>aları ilan 
olunur. 

(1373) ı- s-s- 7- ıo 

ilan 

İçel Def terdarhğmdan : 
Miktarı MabaJIHI 

Kırmeti ' M'2. No, Nusretlye 
685 684 M. 50 Om. 4: • 
463 462 M 50 On. 5 » 
492 491 M. 2 Oın. 6 . > 
486 486 M. 80 Om. 7 » 
480 479 M. 40 Oın. 8 ,. 
612 511 M. 78 Om. 12 > 
04.0 5!19 M. 6:J Om. 13 » 
658 657 M. 60 Om. 14 > 
657 656 M 50 Om. 15 » 
433 432 M. 82 Om. 18 • 
4!?4 493 M. 2 Cm. 19 » 

26 25 M. 80 Om. 24 » 

Kazası 

Mersi o 

• • 
)) 

» 

" , . 
,, 
9• 

29 ~8 M. 80 Om 25 • ,, 

ı5. ıo-~~42 ıarilıli kara11lcı ve ı 5 gün müd
deııe mülkiyeti satı~<ı çıkarıl.•n yukarıda ınevk'i 
ve ıuıkt:iı·ı y<ızılı arsalcırm iha'e :günü ol~rak 

t:ıyiıı edilen 26- l0-U42 tarihinde talipleri çıknıa
y.nı ı 3 parç ı :ırs · rırn ihalesi 2-11-942 tarihiue 
tesa<liif edeıı p ız ırertesi glinii saat 16 d ı Defter
darlık Makamında yapılmak iizere bir hafta müd··ı 
det~e talikirıe karar verilmiş klduğu ilan orunur. 

(1370) 4-4: 

ıa65) 2s-aı-3-4. 

i ı a n 
Mersin Elektril{ 1". A. Ş. den: 
Şehirde elektrik sarfıyatmm 

artan saı·riyau karşılamak içi11 
kine getirıilenıenıesi sebebile: 

arlnıası ve bu 
A vrupadan ma 

1 - Şimdiye kadar ahuna o\mamış ~erlere 
ııe sebeple olursa olsu" cere) an verilıuenıesiue: · 

2 ·· Furuıılaı· da dahil olduğu halde tekmil 
muharrik kuvvetler abuııcılal'llllll crnrtıp1an - gii . 
n~·~ batmasındarı - itibaren beş saat elektrik kud 
reli sarfetmemeleri Lezyiunı, vitrin, levha vesaire 
gibi zaruri olmayan yt'ı·lerde fazla nıikdarda ten 
virat yapılmaması ve hu abuııalarda11 ratıdid edi 
len müddet iciude ve tcııviri zaruri olnııvan 

• • 
) erlerde ct~ryaıı sarf eden olursa bil' zabıtla tes· 
bit olu ncl u k tan soııra ceryanları mn kesilmesiııtı, 

3 - Hugünkü duruma göre cercyau sarfiya
tının talulidi dii~iirıiilıliiğii hir z:ımand<l şirket 
nizamatırıa göre tenvirat ahuuaları içiu asgari 
sarfiyat (seııede :ıllmı~ kilovat.> ıııik<larımn şim
dilik aranmamasına karar verilmiş olduğunu 
nınhterenı abuııalara ilaıı eyleriz. 
(1378) Mersin Elektrik Tür Anonim Şirketi 

i ı a n 
Mersin Belediye Riyasetinden; 
Beh~di~e ihtiyacı için 1770 metre l,f> nıilim

lik ve 750 nıetre 2,5 nıilimlik kablo tel, 378 
adet Ouyelaııj, J 55 tlaue makara izolatör, 27 5 
Oil sigorta, 150 dane sonuıııl u ci vata ve 3 00 
metre beşel boru açık eksiltme suretile satın 
a 1 ı nacaktır • 

Muhammen bedeli 2488 lira 90 kuruş olan 
bu mdlzemeyi satmak isti~ eııl~r yiizee 7 ,f> uis · 
betinde mu vak kat temiııatla beraber 20-11- g4 2 
cuma giinii saaı 15 de belediye dairesinde top
lanacak eıwüruene müracaat eylemeleri ilAn 
oluımr. (1377) 3-9-14-19 

i LAN 
Tarsus Malmüdürlüğünden: 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması iHisalindeki mua· 
venehıı.nesinde hastalarmı 

eskisi gibi kabule başlamıj
tır. 

ıN•. Oirısi 

Br.lg barahe~i 45 
56 > 

47 ArRa 

50 ) 

51 > 

52 " 53 ) 

54: , 
55 » 
56 » 
58 » 
59 ~ 

60 ) 

93 > 
94: )ı) 

95 » 
96 ,. 
97 ) 

~likdarı 

5137 M2. 
2751 ) 
293 ,. 
303 ) 
229 » 
100 » 
163 » 
128 > 
229 » 
206 > 
230 ,. 
230 )) 
230 • 
626 ,. 
284, • 
417 » 
206 ) 
203 • 

Mahallesi 

Namron kale ardı 
) • 

Şehit lsbak 
)) ) 

> • 
) 

» 
) 

» 

• 
" • • • 
> 
) 

• ,. 

MubıLm ııen 

Lira 
1'15 
ısı 

8 
10 

9 

' 6 
5 
8 
8 
6 
6 
6 

62 
12 
17 

9 
ıo 

kıvmeti 

Kuru' 
00 
00 
00 
00 
Oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Satılık EV 
depo 

ve 

Mersinde hükumet eivarında 
Soğuk hava depoıu kart11ıada 
pazar caddesi üzerinde 55 aa• 
merali kirgir fevkani n· ye al• 
hada 53 numaralı depo beraber 
Hblıkhr . 

Bina aatlam n iyi malze· 
me ile yeai yapılmıt asri kon'" 
foru haizdir. .. 

Görmek için, içindekilere · 
pazarhk içla de Merainde Ur•Y 
caddesinde Ali Raif eıbıae ıo• ·-

Cins ve nıikJarı yukaruia yazılı gayrmenkullerin mülkiyeti 
lızere 20. lü-942 tarihiuden itibarren 15 gün müddetle açık 

ya konulmuştur. 

tazuında Sadık Bektaş'• ~eycf• 

Sa ıı lı'•a k bat Toro' Limited şlrlcd'l:.e• 
" 1 Kemal Ergine müracaat • 1 

artırma- al ilin olunur. 2-4 
(137S) 

Talip olanların ~·iiz,le 7 ,5 pey akçesiyle ihale giinli olan 4:- i 1-942 çar
şamba ~ünü ~aat O!ıda Tar us ~falnıüdürlüğünde müteşekkil satı. komisyo
rıuna, dttlın f· ıln n ahiı mı , Jmak 'e ş· rıname~iJai görmek isti. (1 JJl('riıı f.ıer 

güıı Tarsus Malmüdür üğiiııe ınüracaat etmeleri Han olunur. l ı J5 4) 
25.28-31.3 

.. N SİGOBTA G u v E SOSYETE~İ 
Hayat - Yanoın - Nakliyat 

Her türlu kaza 
MOmesslli: VASFİ ORGUN 

'J .... 


