
Anknra, 18 (R.G.)- Mihter r&porla· 

Qong-king, 10 (A.A.) -
Çin hariciye sözcüsü Japonla

rın ilk baharda Sovyetlere taarınza 

geçeceğini söylemiştir. 

S..'ııbi ·u tımuml:etriyaı 
HddflrCI 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Çarşamba 
11 
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194:2 

GÜNDELIK SİY .ASİ HABER FİK.IR. G-.AZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıh 1 Sayı 
14 4147 

Berlin 
Ş.Afrikaya 

Bir lngiliz - Ameri-

Sovyet tebliği 

Bir 1hafta icinde , 
358 Alman uçağı 

tahribedildi 

Vilayetimiz 1942 mali 
yıh bütçesi 

MüzakeTelerine yarın başlanıyor 

4 9ün içinde 
Çıkaf ~ıan 1 O milyonluk tahvil 

Jemamen satıldı 
• 

kan taarruzu olaca- Mo;kbva ıo (a .a ) -
VılAret umumi meclıei nün 

eeat 10 da ıkincı reıs hay Yakup 
Ersor'un reısııaınde toplanarak 
ruznamede mevcut ışleri te.kık 

te gerekli kararları vermıetir. 

Meı:ııs >·arınki perııembe gü· 
nünden ıııbaren vılAreıimiz 19t2 

mali yılı hüdcesınin teıkik ve 
müzıtkerelerıne baelaracaktır. 

Ankara, 10 (A.A,)-1\la- güiütırJigı ragbet tıa.ye inda 4 
liye Vekuletiııden tehli~ "lun. gün it;iııde tema.men .,atıl-fını iddia ediWPl Kıta::.rım z duşmaPa kar 

şı taanuzı fııalıyellerrne devam 
Berlm 10 (e.a) - ettrıişlerdu. 7 martta bıtPn 
Siyast rnahfıllerde pek J&• h:KJ · · d d 358 k • 

muştur: ~ m:~tır . 
Yüzde 7 ge"Yfrli ikirıui YurddRşlar?mıza yiiktıek --·----~-----

kında eıma i Arrikada müeterek W::ı ıçırı e uşm ... n uça [ g ·ı ·z 
ka:ybetmıştır Ayni mıiddel ll l f 

Lır Amerıkau • logılız taarruzu · 
Sırp Başvekili tertip 7 Mnrttırn 15 ıuart hRrtıketleri111Jeıı dolayı teşek

Rkşamına. kadar .tf6,.\'Rm etrııf'k kür ocloriz. llıracııı 10 wart

iizere atışa <jlkarılRrı 10 mi) rda tWIJI\ erdigi tebliğ olu 
yon liralılı tahvil tı~Jkımızın nar 

ı<;inde uçak kaybımız fı5 dir ------
vukua gelecPQ"ını ve hunun han l\• ı t · d 1 1 ~ [ • 

ıer ..-ez cep ıesın ~ A man aı a· ııyare erz gi ıellkamett=.ı ol&ceQ'ı bellı deQ'il ;:;,, 
eede bu taa::-ruıuu muhtıkkak bn a ·mak 70 noda kaldıkları 
olaceA'ı ısrarla temin edılmekte· bir kuyde 700 ölii bırı-ı k mı~
dır. lardır. Bir ba,.ka yerdP. duş-

~lo~kova ve Loudraııın 
~ırl>isıarıuı ıuezal'mı 

kazdıg1111 sö)ledi Al T · bl. - · 
Bu taırruz hAkkıada Vıeı mand~n 25 kamyı>rı ve başk'l 

hükOmetının elınae ehemmırelli ca malzeme alınmıştır. Lenin 
delıller vı.rılır. 

Almonyaya okınla- Relgrat •O(a.a) - ma~ e ıgıı Cavada 
rını sıklaştırdılar B .. şvekıl 8ırp 4 milletine 

Loııdra ıo (a a) - radvoda hıtap ederP.k millete llm:1n uo·ıu .. dolaylarında çok H o ilanda 
sükOı)Pt tav~ıye F-tmiş ve de- li 

Cava vali 
• • 

muavını 

Düı mania mü'!ade
ley e devam edile
ceğini söyliyor 

grad dolaylar rnd:t ç:npı~rna lar 
devam etmekt~dır. Du m·rn bir 
ırn ımde ~00 ölıı He t;ıuk ve 

Dün f!PCe chemmivetlı' 

mikla rda l;yyareleıimjl', hRtl mıştirkı: ş'ı"~eıl'ı nıuhareteler~en son• kuvf7•eflerı• fçın hı ya şaJığımız zaman UU ~ 
Almanya ya hfJt·um el'laişlerdır. 

herıi . izıul11 açıkea konuşmağa ,1· fnd bb .. · 
ahra topu bırakmı~tır. Sovyeı E~~en ile l:ollarıdad>i bazı he mPçbur en.yor Bu karanlık ra uuşman 'ı;98 usu K ayıtaız oe şartsız 

hava kııvveıleri dıışmanııı 13 d.efıer ~e U~lvık:ıd:ı Ostaud, 7.l\nt<4nrla Sı.·p mitletinıı1 meza • • teslim oldular 
tank, 210 kRmyou, v~ 70 va ~amalı fır·.ıırı~ad'l Ha:v~· bomba- rını kaıımlar vardır. Bunlar a~ım ~al~I 
gonu tahrıbet::nişlerdir. Mü- lıtnmı. ve Hal!anıia 1le imali Mo. kova ve Londranın mea~- Tokyo 10 (~ a) -
himmat depoları havaya :ttıl- FraPsacıakı dıişman tayyıııe lekPtte bıılıınarı aıanlarıdır. Berlıo ıo (as) - CavaJa llollaııdalılar ka. 

· d k d meydan!arı:ıad l hücıırr. Pdıl- Bunlar memleketi 'kaıı ve ateş Şark cephesiade tenup kıs~ Yll ız ve şartsız ıeslım teslim 
mış ve yürüyüş halin P. 

1 uş , . . k k . . l k d müdafaa muharebelerı ld ki 
man kuv vetleı·i daaıtılmıştır. mı~tır. Bı1Hiıı harekett.;n 8 1ç111e so ma •ç;ıı ça ışına la- mıa a o n aı ım .. dair verilen habPı 

Ad 1 • 10 ( a) " ı . b d J etoıektedır I1üemeuıu ll"k 1 d · ı a aı. ~. uom ardıman t':\vy11 remız dön- ır ar. deum 
1 

" Aln a şu ta sı at verilmek· 
Cava Vatı muavıni bugün Merkez cephesirıdP 4 mes memışt:r • B R f"k Koraltan m~vı.1ıerirnıı0 kareı taarruz arı tedır: 

f ı 1 l ktln ye:· dııı::mandarıalınmışlır. 
1 

• • e l · kalmıeıır. Kareı hın.- 11 ll d k re aketiı.de ıü H1me1 liye eri ~ y . . neucesız o an a uvvetleri baş 
ve hava kurmay'başkanı oldu- lkt R••IJ 1çiııde 2 bın .ılrnan Unonrstana y ıye- Mebusumuz bav Rheftıkk Ko· ruzlarıuıızla meuıi muurtaki• kumandu 7 maı tla Badoen de 

~ub1y ve eri oldurülmüşlür. k . k reltan mtinıehipl0rt VA 8 ımız· 1 ide edılmıetır. Düemaaın b' b b 
gu :.alde buraya gelmiştir. Vali ce getırece vapur IA temae1a buluqınak üzere t..eb· ret er e - il' eyaz ayrakla gelerek bir 
muavini demecinde ~unları Pazar günü ha va muharebe. b l rımıze aelmıetır. ıakvifH roller• uıerlodo ve Val· mütaı·eke ıeklıf eımıştır Fakat 

!erinde 39 alman tayyaresi O tıktan harehetetti Mumaııe,h VılAret ve Beledire- day bölgesinde 36 trene_ aQır Japon kıımaııd~ı.ı kayı;sız ve 
söylemi~tir. _ - tahribedilmiştir. Bizım kaybı- Londra ıo (A.A) _ yi Z•raret Atmicı ta bu arada Ga· hasıır rapıloııetır. Gece hucum- şartsız teslım oım,.yı ileri sur 

Ouşmanla mucadeleye de mız 10 uçaktır. Yurıanistaııa yıyecek mad zeıe ldıırebenemiıedeuQremıetır. ıarı repon savae terrarelerımıı mü~ ve nihayet Hollanda ku-
. · b-1·11 kuv 0 eflerim1'zi B R f k K ı M · e takı bomhalnrını hedef· d . vam ıçın u 1 " deleri ~ötürmek üzre !sveç 81 0 1 ora t:ın ersm aA'lf çaı> _ mau anı erlesı günt1 tayyare 

top\amak içiı ç&h aoa~lZ. Duş P rİs 20 kişi H ~ .. 8 ı . , EhodJ $aflm ız.in refako.1iode ilk ferine atmrslor ve 6.S mart an ~eydamua gelmiş 'Ve Ca Yada
e ern apı:nı .. h"tan ~y- geldiklerı Zamana ait hatıraları lerı iomde d:1emaoıu 62 tankını kı kuvvetlere radyo ile teslim 

mana elimizdeki kayaaklarla kurıuna dizildi rılmışı.r. Gamının emmyet nı herecanıa anlatmıe te erhri· 1 1 dl ı 
harrıız edeceğiz Esaslı vazife- içinde hareket etmesi icin ted· miıi illr ııi'ırdOQü Zamanki halı ıahrıbetın 8 er ı. 0 mayı emretmiştir. bn teslım 

Paris lO (a a) - bir alınmıştır. Gemi 30 hin le bn atinkö halini mokereee Şımalı Afrılr:ada ing~tıı _keetr ~artları ıçinde ..:ıurnbayada bu 
miz duşmırnı denizde hırpala,. 1 Marlltl bir alm rn nev ton yiyecek almak 'Ozre Lizho ertıırek gördılıtü deılielklilrteo kollarının büoumlarbı v:s~urıül· lııuan kuvvetlf'rıle dahildir 
maktu·. diz burayıı olurnp ağ · betcisine alçakca y~pılan sui- d ı · ı · · b r t· oıtitıtôr. Tobruk om 8 aumıe B · · 

ın ~elecektir. İn5liliz hükôme- m0., 8
81~r'. memnuoıret erını 8 ır •e Gaoıbuı han mardanı üze· ırmanyada 

lı.mak için l!elmedik. kasta bedel 20 komonist ya · b 
hndi 4 mar.ta kurşuna diz ~ litıinl ~ekdlJirle~i . :ılmıkş ve MumRi14lrh bu gün Tanuea rinde 4 dOeman ıaJYereııl düeü· lngilizlei karşı hücuma 

Sirenaikte 
Şiddetli 1fava faali) eti 

oluvoı· 

nııan 111 Qmetı yıyece bs- aiderAk te0111Rl11rda hulunıacak· raı-tleıür. Malıa gece ve güodüı gectı.leı· 
itmişlerdir. delini tediye etmiş:ır. t ... 
----------------:..:.:.:.·-·-·--- ır b oıbalaomıeıır. Almao avcı tar M _, 1 • a . anua ay, lO (a R..)-Bran 

areleri logıUerenıo cenup tlB· ıtor. h 1 .. ı r l"ı ' "Şa d mış ve bo~RltrncL 
hıllerıue hücum elmıeler \'8 6 l· J r " -

· bıılonunu ımha etmıe er• ; u~ ev~e ınııtu, petrol teı-iR-
benJ orıle ı-:o yarayacak lıt r~~y 

• 
Kahire 10 (a.a) -
Diiıı Sıreoıtıkıe hava hare

klitı daha fazla olmueıur. Avust 
dır. Arnı zAmanda hır gemı1ı tnlırip {'dilıııiştir. 
de ıutueturmuelardır. legal alııo B . 

relre ıa1rarelerı bır düeman 
hua teekılıue taarruz etmıe ve 

deki ,erlerle Parıee taarruz eden . rı~rıgnrı gaıp edilmiş o)sa 
bıle Bırmanyada ıne,·dsa lıar 
hi yeni başlamıştır. Kıtaları· 
mız düşmana kar .ı ınu'faffa
kiyetli bir hüouma geçmiştir. 

diiemen ıa1rerelerınden 8 zı 
havıt moharel e!eri ve uoak sa· 
ur betarreları ıarafından düeü· 
r~lmüetür. 

muhlrehe netioeeıode 4 alman 
6 iıalJ&!.1 tevrerası düeürmüeler· 
dır. Trabluegarp 7·8 martı& re-ı 
oiden bombalanmıeur A'JDI gece 

1 
dqewao Mal&artt hücuoııarıne 

devam etmıe buı hasarlara se· 
bep olmuetur. lasanca zsriet 
azdır. Terrerelerımlzın hain 
üslerine dönmüelerdır. 

1 Küçük kısa haherl~r 1 
Meiburo 10 (a.a) -

arasında bazı ölüme sebep ol· Avustrnlra askeri makamla· 
muelardır. Bazı evler hasara rına geuie setahireı verılmıeıır .. 

B~ make.nlar g~rekse bütün de
mırro1181'ı n ı tehribeuırecekıır. 

f agiliz tarrareleri düo gece 
Batı Almanrada hau rerlere 
hücum etmıeler ve sıvıl halk 

-:.:---------~a'rla lngiliz tnnklar\ hir lıüoulJl esnuında 
uQramıe u dOemanırı 4 terrıaresi 
dfiıürötmüıtür. 

Berlin 10 (a.a) -
limen gölüaün doQu eimal 6 Fransız harR ilkbahar Al- İngiltere-Yunanistan !Spor: 

gemisi M;;ia~aska· man taarruz Arasında bir anla,. Voleylıol, basketbol, ~." ,:·~:,:~ı;~:.~~:~~~:::_r~::: 
ra g mıı \ >- • • U ma imzalandı Hentbol bölge birinciliği ıar enelki güo aenie bir eaha 

'\7aşinglon 10 (a.a) M(Q!ıS ,ıçınde ancak Lonjra IO (a.a) _ üzerinde taarru~a baeıamıetardır. 
6 t af f o h .,.. ':>b l b ·ı mii ahakaları Muharebe öQleden sonra ook 

ı ı r ransıt ar., af aya ı ecektir f · lngilter~ lıaricıye nazı.r~ 
misi Daka;dan M.t!a f kh ) IO ( ) bay Edenle Yunan b~şvekıh Mecbori sporlardan olan to eiddetleomieıir. Düemaoın bütün 
hareketi teyiJ ..edikn t ir. sto. 0 m a .a - bay Sııderos arasındı bır an~ lerbul, baskeıtbol ve hentbol tüeebbOeleri akim katmıe •e bü· 
Amerika' Fransız hükôm i. en Verılen haberlere göre laşma imzalamıştır . Ru anlaş üzerindeki oalıemaları daha ıira rOk karıplar terı:ırek geri Qekil· 
tatmin edici c~va(Ml'I ı tır Doneı ve Merkez cephestnd~ maya göre, harbin Aununa de teetik ioin bunlarıada bölge mietir. Tarrartlerimiı düemaoın 

. M . eiddet\i kar ve ~~U\: nlnhare- kadar her ikİ millet 3r3SI00a birinoiliQi mÜBAbakalRrl rapı1ma taheidatıaa taarruz. e\miŞ 9e bfr 
Frahsa, . Amerıka, şıma.' Af.rı- belerd'3 duraualuğa •bep ot~ .en s·•·, bir jıı.birliTıri teyit edil- ök R 
k - ~lffMrr l 8 ~ wı.. " ti sıoı kararlaetırao ida:eoiler, ker o_ IJB tarrareleri dDeiirülmOe 

aya ytye · WS ı !ıe31tıe maktadır. Bazı ) erleırde kafla- 'mektedir. Harp gayelerinden fıreueo alAtcadar kollip!eri ha· tur. 
müsaadede denm ettif mt1d- rın erimesi Almanlar.a ikbahar en başta gelen cihet Yun':lnis- berdar edılerek fıküeıarao der- Gü b ._ l 
detce harp gemileriuin yer de- taarruzu için bir fıkir vermeğe tanın tamamen kurtarılması ref mÜaa aRO arı 

Y 11 Y hal teozim edilmesine karar 
ğİftirmesi halinde Amerikayı yaramktadır.. ~ ar ve tarla- ve isli~l~!i ve h~rriyeti, unan termlelerdır. Bölge serbest gtlree birinci· 
haberdar edece,.,iui bildirmı'ıı.ti !ardan makınelı asıtalarm ordusunun teşkılatlırndırılması 1 . k defa rapılaoak liQt müsabakalarına nisanın ilk 

~ " • . • k ö ~ı k .. dü k . oelde ıı 
Şimdi şimali Afrikaya yiyecek g~mesı ım ~nsı~ g ~u me te- 0

. 09 verme annnu muCI- olan hentbol mliııabakalarının haftasında baelaoacaQ'ındao bun 
dır. Karların erımes1 3 4 hııf ı bınce Yunan ordu unun tech z 

gitmediAi için Fransaom esvap ta sürecektir. lh bahaı · Alman edilmesi ve harp malzemesi futbol kareılaemaları gibi bftrük lara hazırlık olmak aıere rakın 
vermek istemedi~i mülahaza f taarrszu nisan ~onu ve mayısı verilmesinede her iki d6 vJet allka ta hs~eoaola takip edile· rta teetik milaabakalarına başla-
olunmaktadır. içinden evvel başlayamaz. mutabık kalmıştır. oeti aeaıhnttktadır. nat'aktır. 

Londra ıo ~e.a) -
Tahribat rı.pıldıktao sonra 

7 martta Raogun tahlire edıl
mıetir. 

Vaşington ıo (e.a) -
Ruıvelt bır bereonsme ile 

Britenra müstemlekelerinde üa· 
ler verilmesine daır imıalanan 
ve 99 sene müddetin bilA müd· 
det olmasını logılıereden iste
mediA'ini bildırmietir. 

Vaeington ıo (a.a) -
Amerikımın Londra eloiıi 

Varoanı Ruuehle iki saat gö· 
rOemObıtlr. 

Vaeing&on 10 (a.a) -
Babrlre harekAt reisi latar'k 

Amerikanın Anupa &olarında 
buıuoao deniz kuuetlerloe lı:a· 
mandan Lario edilmietir. 

Vaeioaton 10 (a.a) -
Gecen cama gilotl sona eren 

haha loiode bir deniz nlhmıı 
bir J apoo de1troreri ile bir 
petrol aemlsi batırmıeur. Ayrıca 
bir tınare geL'ıi&i ile 3 krite• 
ıör de iae raramaı bir hale ha
le ıotı:ulmoıtur. 



Ankara Radyosunda i l a n 
Mersin mahkemeler ~aşkitipliğinden: Bu günhii neıriyat programı 
Mersinin Alata köyü hududu dahilinde ve tapu sicilinin tem• 

muz 937 tarih ve 38 No sında kayıtlı sarkan bark ve onun şarkın· 
Çarşamba 11-3-942 

7.30 Proğram ve memleket 

aat ayarı 

7.38 Muzik Hafif Parçalar 
(Pi.) 

7 45 Ajan Ha berlari. 

8.00 Müzik: Hafit parçalar 

Proğramımrı Devamı (Pi). 
80.15 EVlN 

18.45 Ziraat Takvimi da veli mehmet ~vlatlarının bağca ve tarlası garben keza yeni bark 
18.55 Konuşma (Dış politıka ve onun garbinde bidallı evlatları tarlası şimalen süleyman evlat· 

Hadi~eleri). Jarı cenuben halen silifke şosası ile mahdut bir hektar (47QC) met-
19.10 Müzik: Şarkı ve Tür· re murabbaı halen bilmesaha (2°695) metre murabbaı ve beher bin 

küler. metre murabbaı muhammen kıymetli tarla ile çeşmeli ~öyü hudud1ı1 
dahiliııde ve tapu sicilinin temmuz 9-: 5 t~rih 3'J No. sınd& kayıtlı 

19.30 Memleket saat ayarı ve sakız önü mevkiinde şarkan bark garben bark şirnalen yüzbaşı 
ve Ajans Haberleri. oğlu vereseleri cenuben hark ile ayrıları veli fakı ve Nuri Hacer ve 

19.45 Serbest 5 Dakika boz oğlan iken halen Osman Şükrü ve Emin karısı Emine tarlalarile 
19.55 Müzik: Kaıışık Şarkı mahdut kayden (14) hektar t34JO} metre murabbaı ve halen bilme 

8 .30 SAATİ 

12 30 Proğram ve 

ket aat ayarı. 

ve Türktll~r. saha (127236) metre murabbaı mıktarında \'e cenubi köşesinden 
(61 bin metre murabbaı mahalli beher bın metre murabbaı 15 lira 

M I 
1 

20. 15 Radyo Gazete i. şark şimali köşesinde 8 bin metre murabbaının beher bin metre 
em e- 20 45 Miizık: Bir Halk Tür- murabbaının 8 lira mütebaki kısmın beher bin metre murabbaı 40 

12.33 Muzik karaşık 
küsü ö~renıyoruz Hatanın tür lira mı.ıhammen kıymetli tarla ve yine çeşmeli köyünün kızıl yar 

arkı kıisii, mevkıirde ve tapu sicilinin temmuz '137 tarih ve O No sında ka-
ve Türküler. 21 00 K (Güzel Türk yıtlı şarkan hark olup onun şarkında yan k Hasan t.ırlası garben 

. · onuşma çay olmayıp halen eski hark ve onun ~arbinde zibil mehmet Ali 12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Mıizik: Şarkı ve Tıir· 
13.30 k.üler Proğramınm 

çemız) . tarlası şimalr:n çar.dır oğlu olmayıp kaı k onun şimal i nde elvanlı-
21.15 Müzik: Fasıl Heyetı. dan Mehmet Ali tarlaM cenuben hark olmayıp kürt ahmet tarlası 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur ile mahdut olup bu tarlanın tapu kaydına nazaran cihetlerinde de-

Bandosu (Şef 1 ban KüııÇPr) ğişiklik mt:vcut isede bu gösterilen htadut dahilinde yerin tarafla-
22 30 M 1 k t at ayarı rın murisine ~it ve taraflara intikal eden tarla ve mezkür tapu 

devamı. 

18 00 Program ve :Memleket 
saat Ayarı, 

18.03 1ıızik: 

· em e e a kaydına ait tarla olduğu kati olarak tahakkuk etmiş ve kayda na-
Ajans: Haberleri. ve Borsalar zaran 3790 metre murabbaı biJmesaha 22824 metre murabbaı ve 

Radyo Dans 22.45 Yarınki proğram ve beher bin metre muraboaı 30 lira muhammen kıymetli tarla ile 
Orkestrası. 22 50 kapanış . Mersinin mahmudiye mahallesi zeytünlü bahçe caddesinde tapunun 
;:..;..:~;:~---------·----·-----• temmuz ~:,7 tarih ve 36 No. sında kayıtlı şarkan bark halen şıb 

n i l a 
SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Meısin şubesi 
şafliğin~en ; 

Müesse emiı Mersiu ~ulJesiude ıuünhal bulu
nan muamelat amirliğine satış memur yardınıcı

ı ve patet dairesi için ıuennır alınacaktır, 
SERAIT • 

A - Ttirk olmak 
B - Asker·likle ilişiği olmamHk ve askerliğini 

Mu•tafa vereseleri hane~i şimalen yol halen zeytünhi bahçe ıoka
tından çıkan çıkmaz sokak ve hafız Ahmet iken halen hafız Ah-
met vereselerinden Nsıciye ve di~er vereselerine ait hane cenuben 
sahibi srnet halen sahibi senet namına mukayyet olup mirascıları-

na intikal eden 35 No. lu ve n kapu No. lu hane ve melek ha
nesi garben tarik iken halen sahibi senet hanesıle hudutlu ve 9 • 

kapu No h ve üç tahtani üzeri kiremitli kirR"ir oda ile tahtadan 
bir hamam bir hala iki turunç bir dut bir cennet meyvesi ağac1 
bulunan ve yeni su ve elektrik tesisat nı havi ve temamının arsa!'lı 

1114 metre murabbaı hulunan ve ( ll00) lira muhammen kıyn.etli 

hane ile yine ayni mahal!e ve mevkide tapu sicilinin temmuz ~37 

tarih ve 38 ı'o sında kayıtlı şarkan Vakas halen ayni olup tapu
nun 36 No. sında Vakas verese'eri namına mukayyet olan hane 
garben vakas balen ayr.i olup tapunun 37 No. sında vakaı vere-
selerı namına mukayyet hane şimalen tariki hcıs halen zeytünlü 
bahçe sokagına çıkan sokak cenuben sahibi senet hanesi halen ta
punun 37 No. sında kayıtlı vakka~ vereııelt:ri hanesi ile mahdut 
tAhta ni iki mutbah üzeri kiremitli klrgir bina ile bir kaysı ağacı 
bulunan ve elektrik ve yeni su teıisatını havi ve temamı 14'4 metre 

yapmış bulunmak 
C - \'aşı 45 deu 

sıhhatli olmak 

murabbaı arsalı ve 600 lira muhammen kıymetli ev ıl~ yine mah 

yukarı olmamak ve tam mudiye mahallesinde tapuuun temmuz 937 tarih ve 37 No sında 
kayıtlı şarkan sahibi senet hanesi halen tapunun ?6 No. sında ka

D - Muamelat amirliği için Lise 
mektep nıezuuu olmak. 

yıtlı sahibi vakas vereseleri evi 2arben tariki em halen z~ytünlü 
veya Orıa bahçe sokağına çıkan çıkmaz solcak cenuben kayıtta sahibi senet 

ve melek hanesi iken halen garpten itibaren çaycı salih ve melek 

E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve 
seciye i itibarile hizmete alınmasına ıuaui bir ha 
li bulunmadığı anlaşılmak lazınldır-

l' ukarı<laki şartları haiz bulunanlardan nıu 

hasebe vt' yazı işlerinde tecriibe sahib.i ola~ll.ar 
ve tezgahtarlık yapmış buluu&nlar tercıh edıhr. 

hanesile mahdut çinko ile iki kısma tefrik cdilır.iş şimalde alt kat 
iki oda üst kat iki oda bir sofadan ibaret üzeri kiremitle örtülü 
k!rgir bina ile iki asma bir turunç ağacını ihtin eden ve yeni su 
teıisatlı arsası 1 O metreden ibaret ve 2500 lira muhammen kıy-

metli ev ve bu evin cenubundaki kısmı ayni hudut dahilinde • 30 
metre murabbaı arsa üzerine üç oda bir mutbah bir hail üzeri ki
remitli olan bina ile bir kerefort bir ufak mandalina bir limon bir 
asma ağacı bulunan havluyu müştemil yeni su ve elektrik tesisa
tını havi bulunan 1000 lira muhammen kıumetlik ceman ayni hudut 
dahilindeki iki binanın temamı 240 111etre murabbaı arsa üzerine 
olup 3500 lira muhammen kıymetli bulunan hane ve tarla aşağıdaki 
şartlar dairesinde ve peşin para ile şuyuun izaJeai suretiyle açık 
arttırma ile ~atılacaktır. 

Sayfa ; 2 

i 1 i n 
Tar sus Rasim bey f a~ri~ası Kolleklif işletme şii~eti 
müdürlüğünden ; 

ı - l~letuıeoıiz ihtiyacı içiıı a'jağıda yazılı 
gıda maddeleri birden veya iki üç defada teslinı 

1 
edilmek şartiyle ,.e pazarlıkla satıu aJrnacaktır. 

2 - Tekliflerin bütiiu kaienıler h;in yapılması 

1 
şart değildir. fler madde içiu yapıJacak ayrı tek
lifler kabul edilir. 

3 - ~lal bedeli teslimiui müteakip <ltırhal 
ödenir. 

4 - Taliplerin 1 o giin zarfmda Fabrika nıii-

dürlii~üue hiızat 'veya yazıyle ruiiracaatları. 

' 

5 - Ton kuru fasulya 
5 - Toıı kuru ııolıut 

5 -· Ton pirinç 
10 - Ton bulgur 

3 - Tou mercimek 
ı ooo kg sade yağ 

1000 kğ. zeytin yağ 
(~ 14) 

i ı a n 
lçel orman çevirge müdürlüğünden 

M3 
872 

D3. Oin11i 
çam 11ğ11cı 

7-10 

Mub vahit fiRtı 
Lira K. 

4 90 

ı içel vilayetinin .\uamur kaza ı dahilinde 
Çetince devlet orman11ıdad 8 7 2 ınetre mikAp 
kerestelik çam ağacı satışa çıkarılrnı·; tır. 

2 - Çanı eşçarımu beher nıelre mikap gayri 
mamulüuiiıı muhammen bedeli [ 490] kuruştur. 

3 . Şartname ve n;ukavelerıame projelerini 
görmek istiyenlerin Mersiu çevirge n1üdürlüğüne 
Anamur ornıan şefliğine ve Ankarada ornıan 

umum müdürlüğüne ınüracaat etıneleri. 

4 - Satış ı :?-3-942 günü saat 15 de Mersin 
orn1an çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - ~atış umunıi olup açık artırma usulile ~a
pılacaktır. 

6 - '1uvakkat lenlinatı 321 liradır. 
7 - Taliplerin şartuame<le yazılı vesaiki getir-

nıeleri lazımdır. ( 1 H-') :? 4-1 6 · ı ı Alınacak memurlara 50 ilfl 120 liraya kadar 
ücret verilecekdir. isteklilerin 20 Mart 1 ~42 ta
rihine kadar mağazannza nıüracaatları ilan 
olunur. ~ - 3 (227) 

Deniz 6e~ikli [r~aş Orta o~ulu satınalma komisyıou 
bııkınhğmd&n : 

1 - B rinci arttırma 31-3- ~42 tarihine müsadif ıııalı günü sa 
at 9 dan 12 ye kadar v~ muhammen beddin yüzde yetmiş beşini 1 
bulmadığı taktırde ıkinci arttırma 10 -41-942 tarihine müsadif Cu· 1 
ma günü Merıin mahkeme kaleminde yapılacaktır. . 

i 1 i n 
içel orman çevirue müdürlüüündın : 

ı - Ciheti askeriye ihtiyacı için 10000 kilo 
koyurı eti ve 1 ooo kilo ~•ğır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye k.ouuln1uştur. 

• 2 . ~artnanle her güu parasız olarak komis-
yonda görulebilir. . 

3 _ Koyuıı etinin nnıhanuııen hedah 6300 
lira, sığır etinin 300 liradır. 

4 - Muvakkat temiaıat miktarı 4 95 liradır. 
5 _ ihale ı 6-3-9~2 pazartesi günü saat 10 da 

Deniz Gedikli okulu satınalma konıisyonunda 

yapılacaktır. . 
6 - Taliplerin ihaleden bir saat evvelme ka · 

dar Ticaret odası vesikasiyle temirıntını yatırdı
... uıa dair nıak.buzla birlikte ve kapalı teklif nıek 
uplariyle konıisyona ruüracaatları ilan olunur. 

[212] }-4-11-13 

Satılık Ev 
Türk hava k.utunıu başkam bayau Zekiye 

Jgaçayın evi satılıktır. Görmek ve gezmek iste -
enler keıadi ine müracaat etmelidirler. 3-3 22 2 

2 - işbu gayrımtnkülün artırma şartuamtsi 12-3 942 tarihin 
den itıbartn Mersrn mahktme ka/t1ntndt her/fesin glJrebilmesi için 
apktır. tl411da yazılı olanlardan fazla malumat almak Lsliyenler, 
No ilt me-ruriyttımize muracaat etmelidır. 

3 - ;pottk sahibi alacaklılarla di~tr al4kadarlarm vt irtifalı halı 
lu sahiplerinin gayri mtnhül üztrmdtlti lıdlarmı hususilt fal~ ve 
masrafa dair olan iddiala11nı işbu ildn tarihinthn itiba"n ~ün için 
de evralu müsbittlerilt birlilttt 111tmurivtttmht bildirmtltri icap eder 
Aksi halde hakları tapu sicılilt ilt sabit olmadıkça sat~ btdtllnin pay 
/aşmasından harıç ltalır. 

4 - Oösteriltn gDnde artırmaya iştıra/t tdtn art1rma şartna 
mesıni okumuş ve lüzumlu maltımat alm~ ve bunlart tamamen 
lıabul ttmiş sayılırlar. 

5 Tayin edilen zamanda eayrl mtnkul /Jç dtfa ba/rıldıktao 
sonra tn çok arttırana ihale edilir, Ancak artırma btdelı muham 
men luymetin ytızdt yetmiş beşim bulmaz veya satış isteyenin ala 
cajma ı llchani olan di/v alacaklılar bulu.ıup ta bedtl bunların 
rayri menkul ile temilıtdilmlş alacolılarının mecmuundan f azl•ya 
çılunazsa tn çok artıronm taahhüdü baki lıalm4k üzert arttrmtt yuka 
rıdo. yazılı ikincı satış eılnüne bırakıJır ve o J!Ün de ayni saatte yapı 
lacalt artttrmadı- btdeli satış istey~nln alaca/ına rüchanı olan diler 
al11caltltlarm o gayri nunlml ile temin tdilmiş alac11/tJarı mtcmuundan 
fazlava çıkmak şartiyle eıı çok arı&ırilu" ıhal~ t>dil•r, Börte hıl 
bedPI ... 111.- ~ctılmeıse ıhale 1 ııPıl 8mu VP ııaııe hofhı dii~u. 

6- Oayrl mtnlt.ul kendisini ihale olunan lılmse d"hal vey l 
verilen mühlet içi.nde parayı vermtzst ihalt kararı f eslwlunarak un 
disinden evel tn y!Jkstlı teklifte bulunan iimse arzetmiş olduja bedelli. 

almağa razı olursa ona, razı olmaz veyabnlunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana iha 
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içiıı 
yiizde beşten hesap olunacak faiz ve dığer 7.ararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. icra iflAs K. Madde (133) 

7 -Gayri menkullerin tapu harcı ile dellaliye resmi alıcıya di· 
~er masraflar mal sahibine aittir. 

Yokarıda gösterilen şartlar dairesinde almak istiyenler satış 
.8ününde Mersin mahkemeler kalemine müracaatları ilan olunur. (234) 

Muh. vahit fiatı 
MS 03 Oinsi Lira K. 

227 000 Çarr. agacJ 4 90 

1 - içel vilAyelin111 Anamur kazası dahilinde 
Gölgeli •ievleL uro1an1ndan 227 nıetre mikap 
ıkeresı .. lik çam ağacı satışa çıkarıinu~tır. 

2- Çam eşçarının Beher ınetre n1ikap gayri 
nıanıulünün muhanıru.,ıı bedeli 490 kuruştur. 

3 Şarıuam~ v~ ıaıukavelenaou~ projelerini 
görmek i~li~ .. ,.ı .. riu Mersin çevirge müdürlüğüne 
Anan1ur orman bôlg~ şefli~in~ ve Ankarada orman 
umum rufüiiirlüğün~ miir~ caat elmPleri 

4:- Satış 12-3-942 giinfa ~a;.t 1 ı de ler ın 
orrnan çevirge müdürlüğünde ~·apılacaktır. 

5- Satış umumi olur açık artırma usulile va
pılaca ktır. 

6- Muvakkat tPmi11e1lı 84 liradır. 

7 _ Taliplerin şartnanıede yazılı vesaiki getir-
meleri IAzımdır. (195) 24 1-6-1 ı 

Zayi Liman Ciizdan! 
:M<Jni:ı liman daireıııinden aldı~ım 6636 nnmarlllı liman 

cüzdanımı zayi etttim. Yeni~irıi 1'1aoafımdao eskisinın 

bökınü olmadıgı il&n olnnur. 

(232) 
Limım şirketinde tayfa 

Nnri Deniz 


