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Gt:rNDELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR. G.AZETESI 

Ankara, 25 (R.G .) - Kırım 

yarım adasında ll.nsların o l iııde yal 
nıııs Sivastopol ,ehri kalmıştır, 

s .. ~bi 'Ye tımum f-'etriya, 
MGdGrft 

F UAD AKBAŞ 

idare Yeri 
.... ••!"! ?l • 1 111 mıY1 • t1ırı• 

Sayısı 5 kurtış 
Telefon No. 82 -----

SALI 
26 

MAYIS 
19, 2 

Yllı ı Sayı 
14 4212 

Gazeteci 
Gözile: 

·B.Millet Meclisi 1942bütçe1 "arkofböıe~sinde SPOR 
Almanlara göre 

müzakerel~~ine _ başladı 3 Rus Mersin 
- 1-

Türk ;:::~~·~~ı~:di Bu yıl bütçemiz: 394,328,340 liradır. ordusu 
Bölge bütçesi 
38,384 lira olarak 

tesbit edildi !.7~:~.!:: .. ~11 
önemli hölg•si Günlük n asra/ 1 milyon liraiçevrildi 

Qukurovanın oografya Beden Terbiyesi lçel böl-

kitapJarına göre tarifi: Bere- Ankara 25 ( Y .M. ) - l Vekili bütçe encümenin büyük işlerine ve Maarif işlerina bü- Rualorın yarma gesı 1
9

4
2 malı yılı bütçesi 

ketli-mahınldar,iklimi · Diin· - -k M' ' M ı · · b - b' d''·k · h ·ladı.ır.1 b - t -k l ·ıd · · · b' ld. k böi l . · Buyu ıllet ec ısı u gün- ır ııı. at ıle azıı ts u - yu yer er verı ıQını ı ır- teşebbüıü o ım .ge mu laseb~si tarafından 
y.ad.a nadır o~.au . ne~at~.tı ~e- kü toplantısında 1942 malı çeden bahsetmiş ve bütçenin miştir. kaldı hazırlanmış ve istipre hE-ye-
t.ıştırmeg~ musa.ıt hır bolgedır. yılı bütçesini müzakereye ha~- 394 328.340 liu oldu~unu Maliye Vekili bilhas~a tinin tastikine ae>nder·ı'lmı' ştı'r. 

Hakıkaten Çukurova pa- " ' b- · · M' - - · l ~ "' 
kt k d bö

'. .. lamıştır. söyleyerek 1942 utçesının • ılll Mudafa butçesme ~Y! · D . 1 5 ( )- Alman Yeni biitçede bölae aelı'rı· 
mu an muza a ar tun s- -k M'll t M r . R . . 4 b- . d 84: milyo ld h . · 1d·~· . erlın 2 a.a. . ,, ~ 
ruoak iklim uebatlarını ve bd " lhuyjl~ Ilı ed ec bısı eısı 19 1 utçesın end. . . · ı o o_ ılı~u . e emmıyet verı ıgı~ı tehligi: Har kof bölgeRiode :18,384 lira olarak tesbit edil-
'r ·· k ' . b 

11
. b 

1 
A u a ık en anın aşkım- lira fazla göster 1ğmı ı ave soy emı9 Ye bu husuı;ta hıç h k ti . harbi i9in miQı ı· ı· . 

. ur ıyenm e ı aş ı ve en l l d l . . ~ b- b" r d k l k •· l d iY are e er çevırnıe ~ 
k tı . dd 

1 
. . ı· ı~ı a bn a top aomıı ve mu- etmıştır. Buna rar;ınen utçe- ır ıe a ~r l tau .. açı ma ı~ı- d d . K talarımız 

ıyme ı ma e erını ye ış- . h' b- - k C h"k . . b. . . . V . e evam edıyM. ı 
t
. . B b" ük b'"J . maıley ın utçe muza eratmın de fımhuriyet u Qmetının nı ıldırruıştir. Malıye ekı· 3 R d ·ırıniAler- B. Muharrem 

Yetin taltif edildi ırır . o uy o genın en _dd . k b- . 1. . . . us or Ufluno 9ev v 
mühim noktaları Adana Tar devamı mu etıuce her gün ana vasfı olan den utt;ı:oyı ımız bılhassa 1941 yılırıdakı d. R 1 teı;ebbii -, - ı · k ır. nı ar Y"rma " 

808 
Mersin l"eldı·r öğleden sonra 4 de toplantı bu yılda tatbıka muvaffa masrafların günde bır milyon .. d ff k 1 mamtAlar 

• ' >" • • h kk . . . son e mava a o a v 
. Her ne kadar çukaroTa yepıımas~ . a. ındakı teklifı olduğur.~u söylemış ve memle- olduğun~ söyle~i~tir. markezde 30 dan fazla meR-f Beden Terbiyesi J el Böl-

doyınoe gözümüaün önünde kobul edılmı~tır_ ket mudalaasına, programlı Malıye Vekılıııden sonra klln yeri ole go9irdik- g~si Asbaşka R M ~ 
Seyhan Qdyban ırmakları Bunu müteakip Maliye çalışmalara, demiryollara, su müstakil grup reisi Rana Tar- İlmen cenubunda Sovyet- y ,.,. hd .

01 

· u arrem ' e.,ın u esmd m J · 
ve bunun üzerine yerleşmi~ y . han söz almış ve bundan lerin hücumu akıın kalmış- t . b . _ ev u vazı-
bnlnnan tarihi Adana şehri ugoslavya lngiliz sonra üç ıneb'us 'söz alarak tır. , eyı " guııo kadar muvaffa-
canlanınada Mersin en kısa d büt~e hakkındaki fikirlerini Berlin, ~ö (".a.) - Kara kıyetle ba~rmasıum mükAtatı 
zamanda bu asırdide şehre or usu komonistleri- aolatmıştlr. kavvet~eri ile i~birligi yapaıı olarak maaşı yirmi lira zamla 

k 
· J k ' B bambarJıman pike ve av _ k k . 

ya ııı bir şöhrete salııp o uruluyor nin 1•stedikler·ı .~u~ıara cevap veren, aş uçakları dün' Harkof ceno yuz ır !ıraya ib)c\lt sııretile 
muştur. Vekılımız Doktor Refık Say- b d d .. 1 de taltif edilmiştir 

Bilhas~a son yıllarda d on a uşman a flavaşa . 
füıemli bir lıman ıu~line gel- Ouava, 25 (a.a.)- Resmen Ankara, 25(R.G.)- Lon- am:H l l' d l" l vam etmiştir. Hücumda diiş Futbol ve su sporlar 
mHi dolayısiyle hakiki bir bild .rildiği~e göre Yugoslavya drada hükdmeti ikinci cephe 1 .ar~ . lMıa ~n e b ~ı.utm ~ man iaşe kolları yok edilmiş çalııma p 

1 

.. h t k M · Ada hükQmeti Kanadada bir ordu teşebbüsüne i.orlamak için iki o ank ~ş 1 ın .aııd ka .ser· mış tir. Bataryalar ımsturulmoş rogramı 
şo re e avuşan ersın, - k v • • • ve emıyellen zıya e ey ıyete 1 

d h· ı ld • h ide bütün urm:ıga ve lıaya kuvvAtleri mıung yapıimıştır. Bıri komi- h . ·ı v • • k tur. Donezde geri müoaka e 1 • f 
na a ı ·oıA aglo . a . le orta teşkil etmeğe karar vermiştir nist P"rtisi tarafından yapılan e elmmıyet veq ecegını te - yolJarına hücom edilmi~tir. Hö gcmız utbol 1942 1943 
oenop Ti ayet erılDIZ • · · . . rar amıŞtlJ'. S .. ·· ·· d'' 1 • • 

1 

• • .. mıtıngdır. Kominıst partisinın . 20 ovyet. uçagı du~nrol u. sezonu ça ışına programt ;;ıjan 
aııadoln vıliyetıerımızden mu· Al .J ~ k- l d Fıyatlara temas ederek: .... ~k 2r:. ( ) Har· El · T b' . H ' manlar nllD u lop antısın an soma ;,• 1 .ı.u.O ova, \.) a.a. - bay a yrı ıınç ılek s 
hun hir kıamını ınterJand L d b ll' b 1 d - Elyaf uı ıanayyen k fd k t 1 · ıorini ' · 

11 ~por-
olarak kendisine bağlamıştır. l on ranı?d.l 8 1k ak~ ı~ey atn- şekilde sabit tutmak için eli- s:ıtı:mı~~;1 ;~·:~:~101:;):•,.a hii J ıarı çalışma rırogram,da ajan 

S 
. d H t• arma gı ı ere ı mcı cep ıe . 1 1 . . d " . . ~d · !) on cihan harbın e ise ava hakimiye lftİ ""llm S h- kA ll . mm PO ge 6111 yapacağız, e- camlar vaıtmıı.ı(ardır Şıddet· bay r... ip ullran tarafından 

...... 8 1 u ume en ıs\en· . . . t y • • 

18 milyonun osnuptan biitün almak istiyorlar miştır. mıştı~. . . . li wuha.rnlıeler devam etmı~~ hazırlanmış ve alrtkadar fede-
dünyaya a9ılan yegane ka- S;ı nll yl ıstıhsal, ~ıy~tlan tir. Ba.ka yerde eheuuniyetJJ rasyonlara gönderil mi lir 

pusa halinde bnluuması bo Moskova, 25 (a.a.)-Alman p 1. M•f tl' · • dıran, dağıtma ve ıhtıyaca bir şey yok tur ş · 
ebe mm i y. ti bi rdeo bir• •• yük- h•şku m• ndan lığı uçak llrll bu- ar 1 u e ışı mız ~öre t• • zi İli i ~ÖZ ön fınde tıı- . Lo il d ra. 25 ( •.•. ) - Boy ter: Futbol h Q kem 
sek noktatıına 9ıkarmıştır. nu bir yerden diğerine götü- 8 tulaı ak tatbikata başlaumıştır. Tımu9enko ile Mueşııl Bock 1 kur U b. . l 

k
. • Halit Onaran lcaı) eder~e bu hususta arasındaki harp Harkofta:ı s nu ıtıren er 

Bana miibalaga ile an- rerek havada ha ımiyeti temine ı · 
B 

J.ıs.n h · · /J' vesika usulünü alaca'"ız lcllp zyom ce~he~ine ge9nıiştır . 
latıniyeruz. ...Son iki yıllık u'"raşmaktadır. una rağmen u fe rrmı~e ge l ~ V · · kt ts eden her türlü tedbiri alsca- azıyeı çok karışı ır. Bölgemizde açılau futbol 

ekonomi muamelesi bunu is· Sovyet uçaklarının münakale Lo :ı ·ı5 ( a ) 1'ay-C H }) S t k ~ız n· ra, ~ 8
' • - ~ıak~m kursuna d 

bat eder, Bu gön Törkiyenin hatlarının bombalanmasma · · · ey ıan mmta ası ~ '• miH a k .. lı h' · kaıi lıa- evam eden 
l d 

müfetti~i B. Halit Onaran sa- Başvekildeu sonra bütç~ 14 erı mu " ırı · f'k ._ on beş kiş iden yedisi k . 
hicı bir kii,esind., hi9 bir töo- manı olamamıı ar ır. · · herler ger . y6 kRdar ı rı f ııı su 

C 

.. r yokt urkı· Mereı·nı· n ı· kti- vın refikalariyle birlikte dfın encümeni, mazbata muharrırı . .. )fl(, e mııva takı yetlP. hitir miı:ı t ir Buı .. h .. l - ~ l · · nı ıoylemiyecektir l h k . .. • ı 
satli lıayatıııa karışmasm ve 
Menin tacirleriyle miinase
batta bulunmamıt olsun. 

Ba buın~ta daha ozon 

A vu•tralya arp og. eden sonra şehrimize gel- so~ soy emış, muvazeneı umt~- . ara a em lısansı verilmesi 
tehli;t,İ ~·o 

0
ve istasyonda Vali B. Sa- ı~ıye ~an1unun.un ma~de!şe;ı- Ziraat Bankası içırı keyfıyet fedf. rasyona ya-

5 ıp rRe, Pıuti villyet idare nın muzaaere8me geçı mı ır. zılmıştır. 
A heyeıi reisi B. Yakup Ersoy müdürlülii 

Melbu~·n_. 25 (a:• >-:- vust Kaza idare heyeti reisi B. Ab Ruslar Dogw 
ralya teblığı: Yenı Hrıtenyada dullah Ersoy, Bel-~ı·ye reis Şehrim i~ Ziraa! bankası . . un:-d ~ d• k·· Mu-d- ı-tt - nelzmirzııaatban· ~ehrım11 ~lalıye tahsil 
munakalAtı ve ha•• rnev an- •ekili B. Yusuf Kıhnç ile di- lyQr ı. ur u,.,u · şube t h · ı ları bo b l mııı.tır 30 kadar ~ kaaı mu- dı-ıı· muavini b~ Y Nacı .. sı a 

1 
memur ıı B. Halit 

m a an v • • t5er parti er"Am tarafından kar· '"' D 
uçak hücurnlsra iştirak etmı~ Qllaornışt Moskov"', 25 (ıı.a.) - Mos- t· . d'lmiQ ve va1.iteAine ıımanm bir erkek çocu~u 

v ır · " ayın e 1 v olmuştur Eb · · ". 
tir. Bombalar hedefler mmta- Möfettiıımize hoş geldiniz kova radyosıı merkez cephe- b2~lamı~t11'. . e •eynırıı tebrık 

ve kasma düomüştür. deriz. sindeki faaliyetin arttığını bil- 'l'ebrik ve muvaffakıyet ed~r Yk vruya uzun ömtir di-
l erız 

lia mevzulardan baoka pa- l'd" B . . · - dirme~tedır. Almanlar mevıi- ud:,:il:,:eı~·i z:·-------:-"""".:--:-------

söz söylemekdense gümrük
lerin rakımlarıoı gözden ge
çirmek ki.fidir . Bo rakımlar 
bakı!cati daha beliğ ifade ile 
göl4terebilir. 

Eiıcouomi bakımdan 

1 ır. uda turHtık bakımm- l . . düıeltmek için t - ' 1 " 
muk, lçeld~ki pirin9 ve diğer d n . ı · t d erını llarruz- 1 a il 

dış ticaret kaposu olarak 
tav11if . edilen Mersin 21irai, 
sınai ve hatta turistik ha· 
kımdan Törkiyenin en ebem· 
miyetli ve birinoi derecede 
geJi r temin eden bölgeside 

a ı~ ı .a e edilecelı. en k~- Jar yapmaktad1rlar. 
malldeierde ayrıca !çele ehem- rakterıstık bir tabiat Yergı- S l 
miyet verdiren eıaslardır. sidir. . tokho m, 25 (a.a.) - Uk- Vılayet makam ınd . 

Ekonomi bakıınındau bn Bor• a kadar bir taraf- ranya~ın tozlu tarla lan üze· • - 3 Il • 
der••• •itayiş• değ•O lçolin, tan tahii,1 dijlor taraftan ikti- ~·~de lılerle:en l~'lklar Ha~kol ııeyaııa tabı oluıı ve beyaııııameleri verilen 
iklim bakımından ayrı bir .. o ay arın. a mubım hadıse- ZevLilıyağlar<lau: 

. sadı durumunu resroetmeğe lere ı:lebebıyet vermektedir. " • • F. l · · .. 
Ku netioeyi hadiselerden hususiyetini tek.tar etınıyo- ~alıştıgımız Mersinin daha Timoçeuko ordusunun bö- ..\ - :.ıCHe )1 ıuaddesı yuzdc yarımı geçıııiyeu 

9ıkardıgımıza 'üpbe yoktur. rnv.. öntjmli Te verimli doruma yük ölçüde harekette bulun- Jauıpntıl yağlarile. • 

olabilir-

İft6 Biraat bakımından .. Tür- Palmiyeler, M.ozlar, Por· d ~ 
kiyenin turfand.1o m·bsnl ye- takallar, Mandarinler diyarı geçmesi için göze batan ibti- 1 u ~ !inl~eıh~or. b H - Yüzde be~, onda seki'!. as·ı·•ı· . , · .. . . Salc\lııyetlı makamlar u .. . • u ı ve ,ızamı 
t
. ı· n t k ı ı · olarak tanın bulunan Mer yaı\ları olduAnnoda. bılıyoruz. · v11·

1 de 
1
·11· ecı•eb· . d·• ı· lf ıre Ve por a a J ımon, mlf - y ' • • 1 harbin lleliCeSİ hakkında teını · •1 I• U • , 

1 1 

) IHa ue 1 8Jf'a mallarlJla 202 sa 
mandarin gibi narenciye mab- sinin iklimi haşka mıntaka· lşte burAda serı ba.lınde k d' 1 yıla koor<l ına · , l . ıulü ile Türk siraatinde mü- ların en şiddetli günlerinde tahlile çalışaca~ımız bu nok- nat ;er~~ ~e ır :r. ten gazete- ~· l :· k .. ~~~il aeyetı kararanııı ikiuci madde-
him bir rol oynayan .Merain latif bir manzara aueder. talardır. Okuyuoalarımızın sinju o~~:linc~:o 8r~ı~ı habere ~ı hl lllllllC 1. lllladen Vekaletçe hu glirıdeıı İliba 
-Tarana lçel hepimi~in yü- Her ne kadar bir bn9uk da batırlatacagı mevzularla göre Harkof muharebesi . geçen ren el konnıuştur. 
aünö güldürecek .. aziyettedir. aylık yaz gönleri Mersin i9in bunu tam mana1iyle tahlile senekil.ere nazaran hısr~ın. so~ El konau uevideıı zeyliuyağlarıu 

Halkın 9ok 9ahtma11, faı&la sıoaksada bizim burada muvaff"k olnrttak Mertıininde günlerıne kadar bu kaaar mu Tic•lrel V k · ı · -·· · 
ziraat, ticaret vadiıindeld bil- kaedettigimiz ba,ka mıntaka· ho günkü hakıki çehreırnıi him olmamış ve Alman ordu ~ '_ . e a elmce veya gosterecegı 
gili muvaffakiyeti memleke- Jarın en sogok günleriyle ilk teMbit etmif oluruz kanaatin- sunun bitkin olduğunu göste- hakıkı şahıslar laraf111da11 ~·apılacağı 
tin yüzünü agartmaktadır. bahar giiulerindeki iklim ıek-' deyiz. reu emareler olmamıştı. 

m iibayaas1 
lıiikmi ve 
ilftıı olu nur 

(531) 

1 
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i 1 a n 
Takas Limited Şirketin'den: 

Ticaret Yek:lletiııdetı Ticari mühadelelerde 
ithalattan prim al111arak itır·acaua prim verilmesi 
yolmıdaki latlıikatııı dlirıya haı·bindcrı doAarı bu 
giiııkii iktisadi şaı·tlaı·a uyduı ulnıası liizunılu 
gilriilt"rek aş<Jğıdaki karar alıııuıı~tır: 
1 - Serhe l düvizle y'4pılau ticari mübadele 

hizıuet ve nıuamelelere Tak~s l..imiıed Şir
keti tarafmdaıı tathik oluuan nrimlerle • 
mahdut ta fiye muameleleriııe inhisar eı

mekte olau Ahdi takasl~ra viue Takas tj-. 
mitedce tatbik edilen primler aşağıda ya-
zıla şekiller dairesinde kaldırılmıştır. 

2 - a) lhracauan ticari lfrLmel ve muamelelerden 
mütevellit serhesı dövizlere Ta~as Limi
le ı l Şirketinde prim tediyesiııe 25-~layıs .. 
19 42 tarihinden itiharcıı nihayet verile
cektir. 
Ancak ıuiiktesep hakların muhafazası 
nıaksadile bahis mevzuu serlıe" l dövizlere, 
ihracat için alnımı~ olup 25-Mayıs-1942 
tarihinde ıııer'iyette bulunan ihracat lisans 
larıraa müsteuiden ve yalnız mer'iyyet 
müddeti iciude yapılacak ihracata mu tad .. . 
prim verilecek.tir. 
Keza ihracı ıneınnu olmayan maddelerden 
ilan tarihindeu satış akti yaptırılmış \'e 
akreditiri açılmış olup ta henüz lisansı 

alınmamış olaıı satışlara da 48 ~aat içiude 
raka Limitede tescil ettirilmek ve bir 
hafta iciude lisansı ahııacak ihracat bu 

• 
lisan nıiiddeti içinde yaıuhnak şartiyle 
mutad prim tatbik olunur. 
Kezalik ticari muamele ve hizmetlere ait 
dövizler bu ~ararın ih\111 tarihinden e,·vel 
Tiirkiyeye bilfiil getirilnıi~ olmak şartiyle 

~O giin içinde mutad prime istihkak tevlit 
eder. 

b) itlıalatlau ticaret hizmet döviz vaziyeti 
tasfiye edilinceye kadar bu prinılerin tah
iline eskisi gibi devam olu11acak ve tasfi

ye sona erince bu primler dt' derhal kal
dırılacaktır. 

3 - Bahis mevzuu priıuier kaldırılıuak(a bera. 
her bu serbest dövizlerlf yapılan ithalata 
ve ihracata şimdiye kadar olduğu gibi de 
vanı edilecektir. (530) 

1 1 i n 
Mersin Bele~iye Reisliöin~en: 
Ovuu alet ve vas1talarmdau alınarak resinı 

• 
hakkındaki 1-6 ~38 tarih ve 3434 savılı kanun • 
lıiikünıleriııe gfir~ kliip, kahvehane, gazino ve 
unıuma nıahsu kır bahcelerini işletenlel' tlllerin-

• 
de ınevcut oyun aletlerinin cins ve nıikdarını 

• 
gö~lerir bir heyaııname ile Uaziran f' :! ~ ayı içe-
ri inde beledi~e tahukkuk ~ubesine müracaat ede 
rek her oyun alatı için tahakkuk edecek resnıi 
tediye ve alacakları oyun ahili levlıasım mezluir 
aletleri il münasip bir yerine vazeyliyecektir. 

~lezktir karıuu lıiiküuıleriııe göre llazirau 942 
ayı içeri "İnde beyaımame ile ıuiiracaat eylemi 
yenlerle, ayuı sene içinde yenideu alacakları oyun 
alelleriui aldıkları larihteu itibaren ou giiıı içiu. 
de beyanname ile nıiiracaal ederek bildirmiyeıı · 
lerderı, yapılacak koulrolda damgasıl ve resmi 
lediye edilmemiş oynıı aleti görültliiğü takdird~ 
iki kal resim tahakkuk ettirilerek tahsili emval 
kanunu hiikiinılerine güre h:ıczeu talısil edileceği 
il~n oluuuı·. (521) 

1 L A N 
T .C. Ziraat Bankası Tarsus şubesinden: 

~ 8 t4 sayıh kaııuu hükn1üne göre taksitlendirilmiş borcunuu taksidini vadesinde ödemeyen 
Baltah köyiiudeu Hacı Hüseyin karısı ve Derviş kızı Gülüzarıu aşağıda hudut ve rnikdarları .va
zıh gayri menkulleri 26-5-94:? tarihinden itibaren yirmi bir giiu müddetle satışa çıknrıhuı~tır. 

ihalelı·ri 15-6-942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat oııda T. C. Ziraat Bankası Tar~uş 

şubesinde yapılacaktır. • 
ihale bedeli peşin olduğu gibi dellaliye ve sair unıuın masraflar alıcıya aittir. 
Artırma bedeli baukanuz ahmağım ·karşılanıadığı veya haddi hly1k görülmediği takdirde en 

soıa artıraıııu taahhüdü baki kalmak şartile artırnıa on giin daha uzatılal'ak 2n-6-942 tarihine 
rastlavau perşembe giinii anyi saatte ihale olunacaktır. Kati ihaleye kadar borçlu borcuııu öderse 
nman~t le fesh ve ipıal oluuacal ıniişleri ise pey akçasını geri alm~ktaıı başka bir hak iddia~nı-
da bulunmı) acaktır. 

Bankadaıa başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların bu gayı·i ınenkul üzeriı ı deki 
haklarını hususile faiz ve nıasrafa dair iddialarını evrakı müsbiteleriL~ birlikte yirmi güu i<;inde 
l.uınkamıza bildirnıeleri aksi takdirde tapu sicillerile sabit olnıadıkça satış bedelinin paylaşnıüsıH
dan nıahruın kalacakları ve daha fazla malunıaı almak istivenleriıı bankamıza nıüracaat ~yleme-• • 
teri ilAn olunur. 
Tapn aenedinin • 

Tarihi No Dekar MM. Kö1ö Oinıi HiHHİ 

Taıo 

HUDUDU 

K&nuu ev- 239 55 140 Baltalı Tarla Şarkaıı İbrahim efendi g rben Revindik topal Mnı· 

ıafa şimalen Hacı Ahmet tarlaları cenoben tarikiam. vel 324: 
» » 328 110 280 > 

Mayu 830 50 · 51 20 218 Bal 

> Şarkan tarikiam garben bacı çolak Ali 'imaJen başı 

büyiik Hasan ve Hacı Süleyman evlatları tarlaları coım
ben tarikiam. 

» Şarkan Ali Nasif bağları garben tarikirm •imalen Baz 
oğln M.elımed ağa zevoe11i Heba hatun bağı oennben ba-
oakııs ogla Mahmat bağile mahdut oldagu. (516) 

-----~--------~------------------------~--~--~----------------~~----~--~--~ . 
i 1 i n Zayi ekmek karneleri 

Mersin Belediye Reisliğinden: Mersindec aldı~ım 13760, Mersinden aldıaım 21688. 
Vergi •e reAmin adı T3kıit samanları 13766, 13766, 13758, 13759, 13760 21689, 21690, 26892, 33581 No. ı u 

•-- numaralı 6 adet ekmek karnemı kRrnelerimi eöföriim &arafındeıı Tanzifat vergisi A~nsı.va Ye Şubat Ayları iptidaaı 
• zari ettim. Yenilerini alaoaQım• zari edilmietir. Yenilerini alıı-

Tenvirat resmi ,. > ,. > dan eıkilerin hükmü olmadıQı oaQımdan eakilerini hukmü ol-
Levha, yazı, il&a resmi Birinci Te,rin ayı iptida11 ilin olunur. madıQı ilAo otudur. 
Solama reami (Bahçe, tarla) Atustoa Ye 2 oi klnun > Bahçe mahalleainden l> (5S7) Doktor Aralan Yakup 

Belediye Tergi Te resimleri kanonu hükümlerine tev- numaralı etde Mehmet oQ'lu 
fikan tahsili tab,.kkokuna tabi vergi ye re1imlerin takıtit (62•) Ali Tura Meniudeo alciıQım 1591 DL' · 

marah ekmek keruemi ıari eı-
zamanları belediye meoliıinin 17·'·94~ tarihli karariyle tim. Yenisini alacaQımdao nkı· 
Yukarıda göıterildi&i aekilde de•ittirilmittir. Bunlarian Mersinden aldığım 32690 

~ "f e sinin hükmü olmadıQı ilAo olu· 
Tanzifat vergiıi, Ten-. irat reami ve Bab9e Te tarlalar IU· No.lu ekmek karnemi zari ettim. nur. (633) Koeor [88 Öksüzler 

• Yenisini alaoa"ımdao eakieinln lAm• reami tahakkuk: ettiriJmi, ve mökelleflerın isimle· --------
k h k 11 hükmü olmadıQı ilAn olunur. Meninden aldıQım 14588 No 

rile borçları mı darını gösterir ta a kuk: oetve eri Bele· Bahçe maballHioderı 
. . lu ekmek karnemi uri ettim. 

diye taheil tnbeııne teydi edilmietır. Mehmet kızı ha&arlı 
Yenisini alaoaQ'ımdan eskiıiuıı. 942 ruali yılı i9in tahakkuk ettirilen vergi ve resim- (627) Mirraeı 
hülımü olmadıQ'ı ilAn olunur. 

lerden borçları mikdarını öğrenmek ve tetkik •tmek isti Mereindan aldıaım bee aded BahQe mahallesinden 25 No. 
yen mükelleflerin nihayet 15 Haziran 94:2 tarihine kadar eluııek karnemi zari eUim. Ye· (534) ıu etde Şukrire Eroires 
belediye taheil •ubeıine müracaatle.rı H&n olunur. (522) niıini alacaQımdan eskilerin bük ----·-------

i ı i n ' 
Mersin Belediye Riyaııtindın: 1 

mü olmadıQı ilAn olunur. Hıttardan aldıQım ekmek 
Baboe mahallesinde 293 karnemi zari eltim. Yenisini Hhı 

No. lu etde Ahmet Varol oaQ'ımdan eskisinin bük.mu ol· 
(618) madıaı illin olunur. 

MubtaQ asker ailelerine yardım hakkındaki (109 &aJıh Meninden aldıQım 1661 No,lu 
kannnoo 4: ünoü maddııti hükmüne te•fikan evye)oe bir ekmek karnemi zari ettim. Ye (535) 

Kiremithane mahallesinde 
17 No. lu etde 

Sultan Oüunmek 
niıfni alaoaQımdan eskiıinin -------------

kHım belediye "ergi v" resimlerine 0/o 50 niıbetinde ••m bOkmü olmadıQı illn olunur. Merein belediresinden aldı· 
yapılmış ve 942 oıaU yılı i9in yine memk6r kanun hüküm Silifke caddeai Hamidire ~ım 28197 No. ıu · tıkmak karne 
Jerioe tevfikan inşaat, taoairat ruhsatiye resmine, Fenni mahalleai 256 numaralı e'de mi karbettim. Yenisini alec&-
tatbirat ve tehhirat reıı~ioe, Tente, siper, ıa9•k, levha, C(526) Teomau Q'ımdan eskisinin hiikmü rokıur 
ya.zı, iJAo, kasan, ınotör ruhsatiye rHmine, tartı. ölçü, (539) Nemıde Pekın 
dam•,a muayene reımioe, kontıırato, kantar, ibtiaap ve Mersinden aldıQım 26H9, · ---"!""-~--~------
söı ~ö~ekleri reıüınlerine Belediye meolisinin 17 4-942 ta-126151, 26150 numaralı ekmek Mersinden aldıQın 12964 t\o 
rihli kararile 0 ,

0 
50 nisbetinde aam Japılmı,tır. karnemi zari ettim. Yenisini ala- ıu aQır ieQi te 12962, 12963 No. 

fı oatımdan eakiıfnin bükmıl olma• lu hafif ifOi karnelenmi zarı 
Al&kadarluın ınaltlmo olmak ösre i1&o olan ur. (020) dıQı ilin olunur. 1 ettim. Yenilerini alacaQımdan 

lQpak fabrikBBıııda eekilerio biikmü roklur. · ilan (623) Şefika Oral 
Bahçe maballeaiudeo Şekip 

'çel Vlklf'lr mü~ürlüg"'ün~en: Meninden aidatım 28181 (529) karısı Ümbao Akeor 
numaralı ekmek karnemi zari -..---'o""""'"""""--~...,.-

Ki ra bedeli ettim. Yeoiıini alaoatımdan eı· Zayi nüfos höviyet cüzdanı 
Lira K. Oiosi Mahalli kisinin hükmft olmadıQ'ı ilin k ,. k k 
960 00 Lokanta Deni• kenarı olunur. ıH erı rapor ve o me 
500 00 6azioo c , Mabmudire mahalleııindeP .karneleri 

Yukarıda ciDM v" kira bedelleri Ya••lı olan vakıf gayri (Sl7) Veh oth!=~uzatrer Nüfus hutiret oOzda:aımı ae· 
menkuller 1 6 9ıi2 den 31 Ö-9i2 ıonona kadar kiraya ye- ' Meninden aldıQ-ım ·~8544 kert raporumu te Mereindeo al· 
rilmek ü1.ere müsayedeye ~\lnnimo,tu. İhale gönü olan numaralı ekmek kuoe1Pi zari dıQım 1:788~, 17885, 17886, 17887 
25-5-94:2 tarihinde iıtekli 9ıkmadıtından müzayede müd· eltim. Yenisini alacaıımdan es· ,17888. 17889, 17890, 51153, 51164 
deti 3 gün müddetle 28 ~ 9ıl2 tarihine kadar usatılmı.tır. kiıinin hükmü olmadıQ'ı ilAn No .• ıu ekmek karnelerımi dehı 

t 1 olunur. Bahoe maballeıinden birlikle zpri ettmi.Yenllerinf a\ıa 
hteklilerio geıterilen gönde ye i"& ' de Vakıflar i4are (519) Salih Zal&ı oQlo Haaan oaQımdan eakilerioin hükmO ol· 
11ine gelmeleri. (536) madıQı ilAn olunur. 

K · 1 k " · . Meninden aldıQım ekmek Kiremithane mahallesindeıı 
} f8 ) 0 V 8 f8 Il) Y Ü f karnemi sari ettim. Yeniıini 204 No. ıu etde Reeil Oral 

1 k. l k b alacaıımdan 01kiıinin ,bükmu (:;s2) , te kardetleri 
Beş odalı, konfor u ıra ı ir ev aranıyor. oımad•A'• ilAn olunur. ' 

Röyle bir eyi olanların Nafia dairesinde bay Abdul~~~~~~ ;~:~·~:~:~an j Yeni M:erain M.athauında 
Vecdiye ıuüracaaıları . (528> (631) Baaılm~tır. 


