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GL. Rommeı , Çay, Kahve Satışı Serbest 
Cephesinde 1 Libya başku- ! v·ı b ç 
Doğu Vavel 

1 d t . .n.ı o aşına aya 750, Kahve- 8&şYBkilimiz Hint O~yanusu bas kuman
dam olacak Yiyazmı bölgesinde 200 bin man eadnı·lıdı"ayın ı ye 300 kuruş zam yapıldı Anıt-Kabir Jıurı· 

Al k 1 1 

Londra 19 (e.a) - Darlı 

ıın uşatı mııtlf. /ta/1an/aT brındon Ankara t9 (a.'1} - çaym beher kilosuna 750 ve heyetiyle giJrÜffÜ meyi gııı~tea i iri haber alan 
1 • Raşveklletı?.O tebli~ olun- k h . .

1 
,000 k _ A k 

19 
( mahfıllerden öQrend ı Qine aöre 

Ruslar il erlemefe 

1 

memnun Jefıl 
1 

. a venın kı osuna iJ u. uş n ara a.a) - general Vaveı reni bir beeku· 
muş ur. . B k'I D k R . ı . b 

de"am edı·yorlar . K d. be e . . zam yapılmııtar. 19 mllrttan aşve ı o tor efik Say mandantıaa gemı eceaı mu le· 
l .nndra, 19 ~ A.a.) - Geue- oor masyon Y hnın d t 11 d b ı. meld ı r Bu kumandanlık Hint y·.- ' · ı 19 · 'b } ·k· dd · d am saa e aşve .. ~I tt • . ral Rommelin Libyada mihver 300 numaralı kararı e rnart •ta aren ıer ı ı ma enırı e K b. . e e okranusu bölgeaı kumandauhQı· 

Roma 19 (a.a) - luefaoı .. b - - d · t'b Anıt - & ır tetkık etmekte 
• R d &., · h b ..• kovl'etleri baiŞ knmıuıd"nh- perş&m e gnnun en 1 1 aren satışı serbe~t bırakılmıştır. . . . dır. B"1 bölge Avuııtralranın gar 

aıilnıumn osrıı aıı.ı mu a ırı f.' ohrn J'ürı hayetmı kabul etm· b. d a· B kö f 
. b' ld " d .,.. . ö R d ~ &..ı nıoa ta ini Rom ada iyi bı· r iŞ· ıo en ıodıatan Hra r e· 

nıo 1 ,, ı1111ıne, .·e a.,.. ... ... .. Al 1 r 8 . d · · ı · · · · 
halran UQakları bir dC9miln tar şeki!de karşılanm,mııştır. Ev- man a ırmanya a lır. u,ndekn I rak, ran, Surt•erı IQIDe 

M 
• d • aca ıır. Vatel bu bölgedeki 

rııre merdanına Alçaktan hftoom velce de Bommel baa knman M ocorıston a kıa 1 il 
. 1 ... ak Arturu n ım dra eu 11enQ geuera er 

edere~ 20 RuR &arrııreaıoı ımha dan olmadıgı halde lt-ılyan çarpışmalar tayin edecektik etmi ştır. 1 • \'ah udilerin nıallarıuı 
, 9 ( ) M k , kumandanım keodı yanına M . A · L J 

Londra e .ıı - er ez Ç•~ırarAk Alma~ ve İtalyan ucrze yaratamı- hiiktlmet alıyor merrRoaa 
oepbeainde elddeth muharebeler ş·ıddetl d• 8 ·ı 
devem eımekıedır. Bar1_da ~iman kovtetl.erine tek hııtıına emir• )'aCafını stJy/İyorJar 1 en 1 Hodapeşte, 19 (a.a )- Ya Illl yon İŞt;İ harp İStİb-
lar ihata edılmek tehlıkeaıoden ı Jer verıyordn B r d'l r hakkında bir karar- · salatında çalışıyor 
kartalmak i cın Cmitıiı l9f6bb6ı Bon•ınla beraber İtalyan er ın, 19 (a a.) - M!\k 1 • • bu 

1 
e d'I i tir B k 

lerde balanmaluadırl ar. ( kumandanı hat kumaoıl•n Artnrnn Avn"tralya ha~ ko- Y.enı Delhı 19 (a.a) ~ name neıre 1 
.. m Oy ·b ~ ~- Vaşing.ton 19 (a.a) -

Kalenin keai:nıode bir mea- aayılıyordn. Bonrlan böyle mandanhgma g6tirihneRi Bir- . Rırman~ad." l~ravadı ve raroameye goıe a u.dıl~rın . _H~rp ısı~hsalatı ne1.areti 
küo rer geri alıomıı ve 133011 R ummel her şeyi ihmal ede- letik Amerikanın Filipinleri Sıttanı nehrı şımalıne d~ğr~ bütün gayri m.,okoll~rı htik~ 8Ö~usu harp ıstihsalatı işler.in~ 
alman öldGrGlmCeıftr. cek ve belki de ilk tınatta kati snr.,tte kayhettiklerin~ duş:na~m sllldırmaMı netır.esı metin eline ge9tıcektır. Aynı ça ışan kadm ve erk ... k ışcı 

Döımaoıo 3' blokhuzı ile r 
1 1

. . Komaya bir deıı·ıd· faahye .. caolanmıştır. Duıman od• meoknlJer de btikft- sayısınm mart sonunda 8 mil 
. ta yan genera ıoı ır. 1 d' L.aı . d R ııam• yo 260 b· l 

116 mihtablrem metkii tabrıbe· d'· b d oektir 
1 

rrava ı uu geıun e angunun l'lie telılim edilecektir. n ın o acaQ'IDı Sôylemiş. 
. . onmete meo or e e • ngilizle de bnnd . . . met e ı ,-::~~~----....:.. __ , dılmietir. Borada dı 3 bıo a~man r an ev- 75 kılometre şımahnde bal un- . . · ıecok bor K ·· .. k 1 

öldllrl1ımaeu1r. Diter bir ıreıim- lran Şahi veJ .{eneral Vavel için deşim maktaclır Duşmın 15 martta Donlar ·~.10 verı t 
9 uçu kısa haberler 

de iki alman tabaraoao laoklar diki sözleri Möylemişlerdi · T . d d 'ekilleri ve odeme tauı 81\-
la raptııı bDoum ıaır ıariall• . : . sandsllarla avın an a k~raya bit edilecektir. Yahudilere Londra - Mareeaı Çıokar· 
lard&dilmiıtir. h a k k 1 n d a . M.~k Artor onno gıt.ı ıs- çıkmış ve Birmauyalı hamler- . aolarad• bu kararın ıet 5 •• 6 Ol Oıo Ulmenlerinin 

tık balın e.•li hi olarak gö8te- le temasta bullmduktan sonra aıt orm kamandanlıtına bir Amerikan 
Moıkou • Saıoleoık yola il dır 

11setioda 
98 

Majaiıkin 180 tilo- rilmektedir. M.ak Artur iyi geri çekilmiştir. Ranıunon tömn yar • generalini tıri;:ı e&miıtir. 
metre bal11ıoda bulanan Zoık Çıkarılan ıayialar bir komandan ol&a hile mo- garbindeki hat boyurıca Hritan Yen·ı Gı· n~de heei:::

1 
lnd:•h,

1
. - Birmaoya oep 

f i 1 · i ·ı · k l · T k · ~ 1 ue\ ı mubareheler bıı 
18brf Raılar &ara ındaa ••r • ID aaılaız oıze er yapama•. ya J erı UVfet erı uogu esı lamııtır. 
mıılır. Borada birOOk •imanlar • • • miode duımıola çarp11mıakta- • • Tokro - H6k6.me& ıeçim 
ihaLa edllmit olup ılmınlar ha• Tahran, 19 (a.a..) - lran Vela ıaoeç elçı•ıyle dır. 23 Japon 1em1aln• hakkındaki kararını del'iıllrme· 
.. rolile lenıım ıöodırmele 6. L mı miıtir. Seçim ' DİHnda batl•r•· 
o•hımakladırlar. 16 ıooı ılmın kraliçe&inin Huırdao tahrana görüıtli T • elen ır ıcll oaktır. 
ordaıanan imbaeına detem edil d6nt,tt talnn ıiyaıl ll8b8pler- a y m 1 s balırı/clı Roma - Dik Daoıtının ôlCl 
mektedir. Raılar lıınea a616 den dolayı memleketi terk V .. iogton, 19 (a.a.)- le- d• k• • m~ 11&erlne reni DGkdaoıta ilA 
6ıerlnde topqa i9in IGıamla bir ettiğine dair mib•erin propa •eç el9iıi dön ıtabıb hariciye lyOr 1 • Vııınıton 19 (ı a) - Am~· edılmıe&ir~ 0 

rakımı ele geolrmıııerdlr. Raılar tandaııoı yalaolaantıır. Mib- mllıhttarı V.elıi aiyaret et ~ rikan barbir• oaıırlıtı Yeni Gı- Melraılıo - Mehikada H• 

16 &ayıare karıplarıoı makabli Yer b mettel"de p1'opaıtanda mi,tir. Konu.olan meaeleler D'iJımana aon bahar• uıde dl11maoın 23 ıemiıfnio ıaılalr ıooondan tHkifedilenler 
'4 almıo ıarr•reıi tıbribelmlr 0 

. . . . . . d J l t ldıl'ı Hr• b11ara aıratıl · f me:lka .h6kGmetioe teelim adi· 
. da o kad"r ılerı gıımıtttkı, araıın • Amerikan men.eli uon 811Ue taarruz ba ırı tıldirınelrıedır. Ba mataf ece Olerdır. 

lerdır. b" A t . tahm B 1 bazı et b l dıtıoı k llau - Kınadıdı ao b 
ls2okholm 19 (a.a)- lr iman gaae Hl a . .. yanın teroı an neç., efmeliYİS faklretll hareket Amerl an '8 kamandıolık ibda u . il 
Merkez cepbeı1inde Viyaz- dada gıılldiğiui ye 14: martta gonderilme&i vardır. A ı&ratrah ıırrareciler tınfın· Moo& .d e edllmlıtır. 

k tı ·ı · td 1t no yaam ta e•ı eo • Oraaura ait 
ma-Smolenık kolu Rus top- a edı m'' 0 0 e 0 1t· Elçi Yunaniıtarıa gönderi- Londra 19 (a .a) - dan bııırılmııtır. Yapılan atın Montetıdoa .. paronao batı 1• 
cuıunuo atesi aluna girmiıtir. tır . lecek yiyecek itinde lueoio Taymis bir bat ya.ı1smda .. nı11od• t kratesörle bir mab- m11ı dolarıeile prot@ılo ma;•,. 
Viyazma - Rijev bölgesinde GL • llak i'birli•i yaptılını Röylemi•- ıtml•rı yazmaktadır: rtbin battrıldıl'ı 98 bir krnesl>r mıoda nftmartıler rapılmı• kim• 

k 

' 

l \ 
-.nn b. lYl ~ f K 2 muhribin de mnbtemel ola- '' m dd 1 • 

Uflh an a man arm 1A.1U ıo ır. ızıl baçın nezaretinde J.ıponların Hindistana Ye l• b t rıldıl• baolardan baıka ti ha e er~ aa&ao bir alman 
ı.. . • k d ld ki t hmin A f da1t t l . O k - - . . ralr • ı oaret anealoıo eaml•r '- ı aış1 a ar o u arı ı T U r U ft ftı ı acrk olan yıyeoek mad rıa tar a yfiruyuş ıçın yap- b ırateıftrle bir mahrtp te 60 , H iL. b 1 aırı • 11 

d· ı kt d. F k l b k tala d 1 . . . ,.. bb l 1 '" . . ır a .. aelra matnalara da e ı me e ır. a ı U ı • e erı ıtınde lne9 •aporla· tıl§ı leşe üs A man arın Mısır ınıria 111aıtııoıo ba11ra uıratll· hftoam etme._ . , . 1 
il b ed .ldı' l . · l . . a 11 emıı erae de 

rıu tamım e mu asara ı - Baı kamandan ıfı nodan iıtifade ediJecektir. ve SOveyşe, Kafkaıyaya ıler- dılı ,. 5 oakllre aemıa oıo ba· polıı datıtmıetır. 
~i muhakkak sayılamaz Alman l V 1 1 k A (emek isteyifi ayni z~mıaoa tırıldıl'ı arrıoa 2 ı•mire i1abet· Kıhire·Hıırfa limanı Berru& 

memnuniuef e e a ıpar.yaya artı me . d' "idili b' te T bl lu Rus süvari •e kayakcıtarmı J rika . tesadüf edece~ı şüphesız ır. ıer kardedı H ır &arıare . ra aııama batırmak ftıere 
durdurmak için tank kullan 

1 

karfılanclı bir n:n . ~·~eket tarmında ~~9 Maksat ln6filtereoin bel kemili ıemlıl ile liri ıambo&an haeua ıeoıe .batlı bir demir rola ha&· 
d ~ışıklık olmadığını soy O eli 1 tılmakla beraber ao dl1ımıo tının ıoeaeıoa batlaomıı&ır 

maktıd•rlar Almllnlar Qiddetli ) Je .... · ı · Rtyılan rtaıarkm duşman a r• L d ·L . • 
• • v Londra 19 (ı .ı - ... ıt ır. 

0 
• • • iden geleo ,.,,areıioin tahribedlldlti bildi- k 00 r~ ord Bı•erbrak ra-

muka•emet göstermekte •el General Mak Arturun L n _ geçmemeAı ıçm e Oifer rlhnek&edir. Bu hareki& netice• ında Vıeınıtona gidecektir. 
Ruslar S'lfuk •e kar har~k.A- Anzaklar bölgeai başkumın- İbyada her teY yapılmalıdır. d 1ıode r•ln11 bir &arrare karbe· Atletle • • D• 
tıı~dao son bir fırsat telAklnsıle daoh~ına tayin edilmesi meın- lıraftırn Lit•inof nutkun 

1 
uz. dilmıı&tr. rımız ıyor-

bOtüo gayretlf!rioi sarftttmek · ouoiyelle karşılanmıştır. A•uşt Deori11e faaliyet• un bir mllefafıamn tt~btikelen 8 f Akb bakıra gidecekler 
d 

üzerinde durmakta Ye taarruza ay uıt 8' . 
le ırler. ralva tntalarma yine bir Avuıt /eri oldu m i iarar etmektedir. 9 . .Dıyar~akırd:l ya.pı.lact k 

Mo11kova 19 (a.a) - ralya kumandam kumanda . geç ~şmaoa 800 bahırdan Gazetemiz sahibi 8 F atlatı7.~ nmRabakal~rma ıttirak 
Kızıl ordu merkez cephe · edecektir. A ,.u.•tralyah kıtalar K~hıre 19 (a.a) - ,el taarruza geçmel;y!z. Rns Akba dün hrimize ay 

1~.at etmek uzre atletlerimiz bir kaç 
tinde bir duş~an '?u.kılvemet bu kumandanm e~riode ~ulu Lıbyada duş:Jl•n. d~o pek ~:r1n orta şarktaki yükl1aü tür. ş şe dönmu~ gün içinde hareket edecekleri 
•u•ASmı tahnbeım1,hr. Alır nır.aktlr . Knvvetlerm teşkılltı. az faahyet . ~ö.stermıştır . 16 hafifletmek için alman lıu•yet haber alınmııtır. 
mklırla yapılım bu ~aarruzda na ait kararlar henüz tesbit ~ar~ta Mekıhnın ce~uborıda lerinin baıma çorap örmeliyiz. lr~~::;-:~----------=~=----~ 
uşmandan 5 yer gerı ahDllHf ediımemiştır. ılerhyen ~lmıanl~r gen ~~lmış Avrupa.ya müttefillıer tuafın - Ç. Esirgeme Kurumu Balosu 
r: Ve _ 1~50 _almaD subay 've Eski hubiy~ nuırı Hor lir. deniyelerimızdeo hırı h~- dan bir ç1karma y-tpılmaRa bile~ 
rı öldurul~nştQr. Kızıl ordu Belita bir demecınde Mak Ar· vaom fenah~ma ratmen Gaza duşmırna seri haliude akınlar 21 Mart Cumarteai alııamı Tiiccar 
u b6lgıad_ 0 derleme~e de•ım turun harbin en büyük ıirna- lamo cenubuClda alma:ıları yapmak llzımdır. kulübü J 
t Lt-.ı b nue uerilecelıtir 
me .. txıır. larmdı.o oldulnnu is.,, a.t etmiş geri çekilmete mecbur etmiıtir. Dııımanm Rahildeki mO- Şebrimis Qoc k E . 
Malta,a faaılaıız tir. G~uaral bu gün ı~ın •lel- lle.ri .kıtalarımızı .bava kuvvet daf~a .h~tlarmır, 30 kilometre Valimiz bay Scib~ Ö sır~eme knromunnn ha yıl Sayın 

h 
L ade bıi geoerald'3D .b<t§kadır. lerımız desteklemıştir. dermhğme bnluodu~u muhte- hettiği kostü r· ~ rgPıoıo yöktek himayelerinde terti-

00G aııını oluyor Bu K•1n içinen mühım rnesele M k meldir. Sahilden itibaren uza- ' k 1 .. b.. m 
11 

alosu 21 mart 011marteei aktamı tüccar 
ı A tur o b k an ° u on de J veril k · . 

Malta 19 (ı a) - Qareuıbı hürriyet da•asıdır. Her türlü r . . u _aı . um. nan hayali noktaları himaye 
8
ce tır. Balon on em&alıoden daha güzel 

908ıi adıra 8 defa dl11mao bG• mülahuaları bir tarafa hıra- d:ınh~~ tayım . mullehk~erı~ eden motörlü kıtalano tehlike· ve neşeli olmHı i9in gereken bötöo hazırlıklar tamamlan 
Jm elmtıur. Z•riat u haear rak geoarelin tayinini mem strateJı •e lıtoordmasyon ıılerı li yerlere duımanın göoderebi· ~ıttır. Pevkal&de eııeneeli olacaıı atik&r olan bal.> i9in 
oktur. Dllo ıl1odG~ bir mlk&ar mmiyetle kartıhmahyız de- bakımından mühim bir mer- leceAi tüpbesizdir. Fransadaki ~ır 9~k kimR8lerin şimdiden kostümlerio bıuıırladıkları 
•an tarrareıi eabıli aıın•• 91 • · baledir. Mık Artunm mütte- t 1 SOO bin kiQi old - o~renılmiştir. 
tr &arrarı merdanıoı bıloom mııtır. . a mao ano " u KimRflllİZ v" öksüz yavrulanmuıı ı-ıcalc kooa~&Oda 
.aaııur. Atcılarımııın baulan· Taymis gazeteRide bu bu- fıklerle A•ostra. lyahlara kuman tu tahmin edilmektedir. Hal- b arıodırau çocuk e11irgeme koroma balo11ona vat~nda,la-
a11 011rlne dôımıo ıeri d6n- •usta yızdı~i makalesinde di- da ettitini ıöreo Amerikablar buki bu l..uvvete karşı lngil- r:mınn &e"fe H•e iftirak edecekleri beJibidir. 
:ittir. yorki: bundan memnun olacıklardır. terede 3 milyon vardır. 



20 - MART.- 1942 Cuma YEN·I MERSiN Sayf:a ,· 2 
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Belediye memurlarına i l a n 

Verilecek olan maliıliye ma- Vilayet Makamından : 
aşları nizamnamesi Çay ve Kahve Hakkında 

Beledireler ve bunlara baQlı olsun. 25 senelik hizmele düeeo Koordinasyon lıey'etinin 300 sayılı karariyle 
mües!!eseler u Beledireler Ban· tekaüt erhQı r~zde 40 faılasile, her nevi çayuı toptan satış fiatlarına kiloda (7 50) 
kası memur ve mılstabdeoılerdeo Hizmet oıilddeti 25 aeneden 
•azite icabı maıüı oıanıarın ma· s5 senere kadar oıaoıare, 25 se· kuru~ ve her ııevi Kahvenin toptan satış fiatla-
ıuliret derecelerini ve bunlara n.,lik hizoıete düeen tekaüt arlı rıua kiloda (300) kuru~ zam yapılmıştır. 
baQlanacak malütiret maaelarıoı Q'ı rüzde 60 fazlaeile, • d. ~ · . 
gösterir nizamname lora Vekil· Hizuıet müddeti 36 seneden 2 - K 001' ıuasyon heyetınııı esas) arı 16 Mart 
leri Heretiııce kabul te rüksek fazla bulunanlara, son aldıkları 1942 lal'ih ve 1-682 83\' l acele telle bildirilen 
t~sdikten . Qı kmıetır . . YürürlüQe arlıQın - rüzde 70 i niabetinde 29~ savı kararı ıuucibiıı~e alHUllJŞ oJaıı bevan-
gıren bu nızamnamerı raııroruz: olmak uzere, J .; 

Medde 1 - Beledi reler te Teka~I ~ylıQı baQlanır. llUIUderde ) azılı çay \'e kahvelerde bİl'İllCİ mad-
bonla~a bP~lı DlÜeeaeseler '8 b) (kıncı dereca melül olan• de yazJ!I Z31llflla tabidir. 
Beledıreler Bankası memur ve lera : 
müstahdemlerinden uıite eaoa· Hizmet müddeti 25 seneden Bu zanılar alakadarlar tarafıudau Ziraat Ban 
eınde vazifeyi ifa 88beblle husu· asaa~ olaolera! 25 eenelık bisme kasına iic ayda ve üc nıüsavi taksitte yatırılır 
le gelen haualık vera Arızalar- le dusen tekuut flJlı~ı rihde 15 ' • • • 
dan doları maliil olanlara ma- fazlaeile, Ziraat HaukasJ tahsil ettiği bu zamları hususi 
JQliret dereceleri te bu derec6• Hizmlit mü.ddeti 25 seneden hesaba kaydeder ZUrular ziraat baukası oJmiyan 
lere gö:e kendilerine baQlanacak 35 senere kadar olanlara, 22 Re· l d ' 1 1 k 
olan analiiliret maaeları, bu ni- nelik hizmete düsen tekaüt ar yer ~r e. mu san( J lal'Jlla yatırılır. l1al sandıkları 
samnamede göeterilmietir. lıtı rüzde 40 fazl&Bile, tahsıl ellıkleri zamları en yakın ıiraat bankasına 

1.•adde 2- Heı· oıemur te Hiımet müddeti 35 eeDfden bultıııı) L)"'Je .ı 1 .. d .. l··-·· kb 
UJ ı}3'\'!lJ} \.r<l.. J'ue ma JllU tll' Uvtıııe ıııa uz . . . fazla bala o anlara, son aldıkları J "'r .J o < 

müetahdemın vazıfesını raparken - . . betinde nıukabiliude devir edil' 
vazifesinden ötürü utradıQı bas arlıtın ıuzde 65 81 011 

, • • • ır. 
ıatık ,eya arızadan ileri gelen oımak üzere, 4 - fıcaret Ofısı l 9 mart 942 den itibaren 
maliiliretler, vazifeden môtetellit Teküa~t aylıtı bawıan,ı~; 1 satacaaı Ca': ve kaln·eıt~re ait zamların satlŞIUlll 

1 c) çuncü derece nıa o an b • .J 
aar• ır. ıara: vukubulduğu nıahallin ıiraat bankası şubesine 

Madde 3 - 551 earılı kano Hizmet mOddeti 10 seneden at rıh 
na baQh emraz cetvelinin birin· aı olanlara, 25 senelik tehiH Y 1 r • 
el u ikinci derecelerinde göate- arhaı, 5 - 19 Mart 942 tarihinden itibaren her nevi 
rilen oıalUliretler, birinci ve ikin Hizmet müddeti 10 ıeneden cav ve kave sauşı serbesttir. (268) 
el dereceler •e oıezktlr cetvelin 25 aenere kadar olanlara. 25 se· ·-·-----------------------~--~ 
diQer derecelerinde raıılan ma· nelik tekatH arhQı yüzde 10 
lüliretler dQOnca dereoe sarılır. faıluile. 

Maddt 4 - Vazife icabı ola Hizmet môddeti ~5 10neden 
rak malul kalan memur te müı· 36 eeneye kadar olanlara, 25 ae
lılhdemlere, aeaQıda beran edil• of'lik . tekaaı arlıQı rllzde 25 
dili teQbile mahlliret artılı fazlasıle, 

i l a n 
Mersin Elektrik Türk Ano

nim Şirketinden 
baQlanır. Hizmet mOddeti 35 1&neden 

A) Birinoi derece mal ıll olan faıla bulunanlara, son aldıkları Mersin Elektrik Şirketi için zirdeki evsarta 
lar. . aylıQ'ıo rüıde 60 ıı oiebetiode 200 direk satın alınacaktır. 

Hizmet miıddeıı 25 e6oeden olmak 6sere, 
az olmak aıere ne kadar olarsa Tekaüt arhtı baQlanır. Satmak isteyenleriu şirket merkezine nıiira-

Ankara Radyosunda 

Bu günkü neıriyat programı 

caatla fiat ye teslinı müddetlerini bildirnıeleri 
ilan olunur. 

Direk tulu 9 .. 10 metre, Ardıç, katran ve a 
cırah canı. • • 

Cuma 20-3-942 18.55 Müzik Radyo 
Salon Tepe kutru 12-17 Cm, Ardıç, katran veya 
Necip çırah çanı. 7.80 Proğram ve memleket Orkestrası (Violooist 

.saat ayarı Aşkm). 
7.3S Müzik Hafif Parçalar 19.~lO Memleket snat 

(Pl.) ve Ajans Haberleri. 

20-'2 5 Cnı, Ardu;, katran 
"269,, 

Direk ah kutru 
ayarı veya çıl'ah çanı. ---- -- ------·~~------~--~-:--------

7.45 Ajans Haberlari. 19.45 Müzik: Klasik Türk 
8.00 Müzik: Senfonik Parça- M.üzigi Pı·oQramı (Şef Mesut 

lar. (Pi) Cemil) 
8.15 EViN - 20.15 Radyo Gazete4Ji. 
1.80 SAAT[ 20.45 Müzik: Suzanik Ma· 

i 1 i n 
Mersin Eiektrik ·rürk Ano .. 

nim Şirketinden 
12 30 Proğram ve Memle- kamından Şarkılar. 

ket saat av~r~. . 2 ı.oo Koou
9
ma (lkdsat sa- Şirket unıumi heyetiuiıı 4 Mart 1942 tarihli 

12.33 Muzık Muhtehf Şarkı atı). kararile tezyit edilip 28f>U4 lira~H tahsil edilen 
lari 2.45 A"ans Haberleri. 21.15 ~E.MSlL 50000 lira sernıayeniu bakiye i oları 21496 lira-

J 22.00 Muzık: Karışık Pro~- l ··ı· .· ·k l" · · · 1 · · · 8 · • 13.00 Müzik: Şarkı ve ram (Pi). ııın. t~ •?ı ~ne şu et mec 181 .H ~ı esıuııı .., l -3-942 
13.30 Türküler. 22.30 Memleket saat ayarı tarıhh ıçtımaında karar ~erılmış oldu~undan bu 
18.00 Program ve Memleket Ajans: Haberleri. ve Borsalar hisseleri nıiiba) aa \'e teahhÜl etmiş olaıı ıunhte-

saat Ayarı, . . 
18.03 ozik: Fas.l Heyeti. 22.45 Yarınki proğram ve renı lıissedarlarımızuı bakıy~ .kaları hısse hedel-
18.45 Ziraat Takvimi 22.50 kapanış. lerindeıı borçlarını ilaıı ıarıl11ııden itibaren ı 5 

gün zarfında nıaklınz ~n.ukabiliııde ~irket vezııe-
i ı a n 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesin~en : 
liiessesenıiz uamına gelecek köıuürlerle da

lıil ve harice sevkedilecek könıürleriıı tahmil ve 
tahliye i Aıakzade lıaıund· · i biiroıııqıda uıeveut 
er~ite göre müteahhide verilecektir. 

Taliplerin şerati ~örnıek üzere 20· 3-942 tari
hine kadar ınüessesemiz bürosuııa müracaatları 
ilan olunur. (2 52) ı 7- i 8- ı 9-20 

Gaip elmas bilezık 
em iyeli bir çanta içerisinde <1059) numa

ralı inger marka 180 ta~ elması 11 taş pırJaıııa 
bir ~aatle bir elmas bilezik Tarsust.a gaip ol
ınu~tur. Bulanlar matbaamıza miiracaat ettiğinde 
fevkalade memnuu bırakılacakları ilan olunur. 

[2-03 I 4-4 

sine tediye eylemelerı ılaıı olunur. "270,, 

i 1 i n 
Tar sus Nüfus Memurluğundan : 

Tarsus Nüfus d~iresiııde mevcut 6 9 kütük 
esas ve 15 adet Vukuat defteri ciltlettirihnek 
üzere 19-3-9 42 tarihinden itibarerı 15 giiıı ıuüd
detle açık ek.sihnıeye konulmuştur . 

Muhammen keşif bedeli364 liradır 
Muvakkat teminat 27 lira 30 kuruştur. 
Yukarıda yazılı defterleri ciltlemek isteyen-

lerin ihale günü olan ı ııisaıı 9 4~ tarihine tesa
düf edeıı çarşamba guııu saat ı 4 de Tenıi
nal ınakbuzile birlikte Tarsus Nufus meıııurluğtuı
da n'üleşekkil eksiltme komisyouuua daha fazla 
nıaliımat almak ve şarlııanıesini görmek isteyen
lerin her giiu nüfus uıenıurhığuna müracaat et-
meleri ilan olunur. (26 7> 20-24--21-3 ı 

i l a n 
Mersin tselediyesi Ölçü Ve 
Ayarlar memurluğundan: 

Ölçüler nizaınııamesiuiu ( l 9 ve 20) inci 
maddelerine gt\re: 

Ölçü ve aletJeriııden ge.rek satılığa Ye gerek 
kullaıımağa hazır vey:ı saklı buhuıdurulan (40) 
damgalı 0Ja11Jarııa (942) yılı serıeiik muayene ve 
damgalaıımasına [16 ~lart J 942 J gününde Bele
diye Ayar Dairesinde başlanacaktır. Bu gibi 
40 damgalı ölçü ve aletleri bulunduranların 
bundan önce belediyeden verilen (Müracaat ka
ğıdı) ndaki S!ra ııunıaralarma göre hel'kes sıra
sile ölçü ve aletlerini (Temiz, Tamam) olarak 
giiniindf>' Belediye Ayar Daire ine getirip mua
yene ve dam~alattıl'Iııaları. . .... 

)lüracaat kağıtlarında yazılı sıra numarala-
rıua göre her uumaraııııı nıuayeneye geleceği 
günü gösterir. 

LİSTELi ILANLAH 
Beledive ilan tablalarında ve daha unıuını 

• 
yerlere asılmıştır. 

Alakadarlar bu listeden müracaat nuıuara·

larına göre haııgi gün muayeneye gideceklerini 
öğrenip ellerindeik müracaat kağıdına yazıp 
gününde muayeneye geleceklerdir-. 

10-20 (228) 

i l a n 

~avuslu Köyü ihtiyar Heyetin~en 
1 -Çavuşlu köyü sınırları içinde bulunan köye 

ait taş ocaklarının işletilmesi 31-12. 942 tarihi. 
ne kadar açık artırıııaya çıkarıhQıştır. 

2 - Muhamnıen bedeli 150 lira ve tenıinat 
akçesi de 22 lira 50 kuruştur. 

3 - Hususi taş ocaklarından alınacak resimler 
doğrudan doğruya köy sandığına ait olacaktır. 

Taliplerin 25 mart 1 942 çarşaınba günü saat 1 7 
de köy odasında hazır buhınnıaları tlan olunur. 

10-15-20-24 {230) 

i 1 i n 
içel tapu sicil rnu~af ızhğın~an ; 

Köyü 
Kazanlı 

~evk:t 
Köy içl 

Cinsi 
htfkere 

Metro 
1375 

HUDUDU : Şarken Şaban dayı garben Sadık dayı timalen 
yol ceouben Süleyman Deli İbrahim 

Mersin Kazanlı köyünde vaki ve hudut ve vuıfları yazılı 

1375 metre hevkere T. C. T. Süleyman dayı otlu Mehmedin ba
basından intikalen ve taksimen naoı•nda 33 •eneden sened•iz ola 
rak bili niza ve bili fas ı la malik olup bu kerre işbu hnkere 
namına •enedsiz tararrufattan kayıt ve ahare .. tacağından bu 
yerin hukuki vaz.lyetlni tubit etmek üzere mahaliine 28-=-942 
tarihinde memur ~öaderileceğinden bu yerde bir hak iddia eden 
varsa muayyen müddette evrakı müabituile birlikte tapu daire-
sine veya ııidecek memura müracaatları ilin olunur (26S) 

i l a n 

f çel tapu sicil mu haf tzhğmdan ; 
Köyü 

Kazanlı 

Mevkii 
Köy içi 

Cinai 
Dükkan yeri 

Metro 
51 

HUDUDU : Şarkan yol ve kısmen Cumhuriyet mcydanlıiı 
Gırben Ahmet çocukları Şimalen yol Cenubea 
Kerim oğlu ve yol. 

Mersin Kazanlı köyünde vaki ve yukarıda hudut ve va11f• 
lan yazılı Elli yedi metro dükkan yeri T. C. T. ibrahim eıi ve 
Mehmet kızı l1üınenin elli seneden beri bili niza ve bili fanJa 
senedıh: olarak babasııııdan kalmış ve bu kerre bu yeri namına 
tescilden sonra ahare aatacağından bu yerin hukuki vaziyetini 
tetkik etmek üzere 28-3-942 Cumartesi günü mahalline memur 
gönderfüceğinden bu yerde bir hak iddia eden varıa evrakı müs
biteleriyle birlikte Mersin tapu dairuine veya mahallinde gide-
cek memura müracaatları ilan olunur. (266) 
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