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Alman taarruznnon 15 Mayısta 
başhyaoagı kuvvetle ümit tıdiliyor. 
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1942 

GFtTN:CELIK SİY ASİ HABER. FİKIR. GAZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıll 1 Sayı 
14 4175 

Çimento Hintdenizinde Ingiliz tekı;ı;n; Stoklar 
f. t Japon - 1 Hintıı·ıer l 

ANK.AR.ADA 

Mimar Sinan'ın 
anıtı dikilecek 1~. 1 • lngiliz nası 

degıştı kuvvetleri kabul aranacak 
iktisat Vek~letindeıı lehli~ Berlin,-;;-(::-:) - D N B. etmedi Ankara, 11 (Radyo Gaze- .Maa.;r ~:k~:ir t~::.~~.:; ~:~::.~.ri 32 hamam 

eclildiğine göre Fabrikada tes- Berlin haınnı Hint ftleni- j lesinden) - Ticaret Veklleti dan neşredilen bir tebli~de yaptı. Haltacıo,.ın Sinan i
9

in 
lirn A Portland Çimento 22,70 zinde Japonların muva faki- Krips pazartesi Milli kıruma kanunu hüküm- Mimar Sinan namına Anka di:-or ki: 

ve 8 çabuk sertleşen 25, 70 yetinden bahRediyor. Hı·ndı·stendan lerine konan ve muayyen rada Atatürk 90ıvarının ar- Sinan gö ii 
k Deotsche Algemeine Zei- "kt d fa l il t k· k d b. . . r yorsun ya. ıen · lll'llŞlur. mı ar an z a ma arın s.o asın a ır anıd dikileceıtı de y e11ıJcami . . . ··ıa 

1. 1 ·ı· b h . . . k 1 or . . . . . . e y mımarının su -
Çimentonun ambalaj şek l tung, ngı 111 a rıyesının a. ayrı •Y lafını aramak ıçm hır talı mat bildırılmekte idi. Bu anıd i9in lesinden geliyorann. Sen de 

masrafları, diğer hususlar yıpları ö•erioe Hıodietan • • hazırlamışlar. Mimarlar arasında bir müsa- .aski Yunan kliaikJeri gibi 
Vek='let tarafından ilAn edile- müdafaasının zay1fladıgını ve Vazıyet teklıften Bu talimata göre, arana- haka a9ıla~agı ayrıca ilAve mimarlık sanatınıe ıöa sanatı 
cektir. başka harp Rabalarındaki ge- evvelki ıekle döndü cak evin,_ ve:in adresi, aJ~ka- edilm?ktedır: .. olmadıgına inauıyorsnn. Sen-

milerin gelmeıııilo tel&fi edi- hnın hüvıyetı ve arama me~- Mıınsr Sına~ ;ı'urk Mi- de mima.rlık eanatının gövde 
Amerika K. başkanı lir. İngiliz amirallığının Ja- Yeni delhi, 11 (a.~.) - zuu ne oldu~u gösterilecektır. marJarıoın en bnyiik ve Tiirk et, kemik Ranatı oldoğan~ 

ponlarla bir kere daha tutuş 1 Krips dün akşam Jino yu lbtik~r suçlulariyle zan mimaril'ine en muazzam eıter- inanıyorsun. Sen do kalfa de-Marşal Avrupaya 
niçın gelmis? 

Amerika 
Avrupaya 
asker 

magı g4ize almaRı lAzundır. /ziyaret etmiştir. Bunun netice- altında olanların da mal kaçır ler veren eo büyük unatkli.r- hAs:nın ~üste, giyimde değil, 
Sene başından beri İngiliz'. si mtislümanlar birligi icra makta olup oiruadı~ı da ara~- dır. Bn -rel\ile ile Mimar Si- Yapışta, kuruşta, oturt~şta, 

Jer 9 krovazör, omam yekdn ! komitesine bildirilecek ve son tır.lacaktır. nanın ha.yat •e eaerlerinden yerleıştirişte oldognna inaııı-
21 krovazör kaybetınişlerdir ·!Cevap verilecektir. Men ve tahdit edilmifeD kuıaca bahsediyoruz: yorırno. 

Bir müddet evvel lngiliz Krips "azeteciler toplantı- maddelerin stoku suç olmadı· Ml.'•AR SlNA°S Yea·ı 
., ,.,. • v1 Cllmi, Fatih. BeyRzıt 

haberler idaresi bir mütalea-1 sında kon({renin son lngiliz ğından araştmlmayacaktır. Orijinal Türk mioıariııiuin ca.ınılerini yar"tan koca Türk 
Rıııı batıriatıyor. Bunda Ja- '•cklifini red etıi~ini bildirmiş- 1 . . b"'yük mımarl"rnıın ··ıl! . 

1 L . N k ellheser ennı yaratan o . MIJ z.leitındenein. 
ponların kuvvetine muadil 1 tir. Bu red ce,·auı tizerioe itvınofun ut u Türk mimarı Siuan Kay11erıde Sende oıılar var; sen OD) Arda 

Ç f karacak mı? kuvvet göndMilemiyecegi bil- ı tekliflerden evvelki vaziyet Agırınas köyünde dogrln. yoksıın. E~kütin, ananeye gir-
• diriliyordu hası) olmuştur. Bir müttefik yıpra· cdevoirme> URnlile asker ol&- dikçe; yenittin, yarattıkça ve 

Berlıo 11 (a.a) - • • • • Krips pazartesi Hindistan- nırken diğeri kuv- rtk !stanbula getirilJi aakt\r· Y"ui aııaneler kurdnkça Ne-
Yarı resmi - Amerika kor· Fı/ıpın/erde çekılen dan ayr~lacaktı~. • • likte inşaat. i~Ierinde çaiıştı. I de o;sa Türksün; yapıoısın, 

mar beekanı maraeel ıle Hoplk· A ·L 11 ı Yenı D lbı, t ı (a.a) - vetını •aklamamalı. Yavuz S'3hmın ordosn ile raratıoısın. 
J merı1ıa ı ar. 1 K . k . . D f · • 

nfsık Londrllra geliei ngiliz 1 oııgre ıora omıtes1 el . Qaldırıuı ı~ erme i'tirak etti. Camileri da1tJ . 
· f d A ı"k"" V · h h"d 1 t N"h 1 Amıeterdam 11 (a.a) - ' ,. S"' I m · "' ara, ıuınare-guetelerı tara m en mer .. - aşmgton, 11 (a.a.)- Ba . ı en ayrı mış ır. ı rn ka. -

8 
. . Kannoı a ey at.rı ıJe Rodoi!, l . feryatlara k bb . 

nıo Almanre1a learruzo hak'km . . . K . . 09ret eoeralıet combortret v· . erın ' o elerııı 
da bır mevzu teekil etmektedir· rıye nazırlığı Batavyadakı bir ınıştır. Nıhrn rıps ıle an - ler birliQinin Amerikan birleeik B6l~rad, ıyana, seferlerıne "'lı.Iere benziyor. Köprüler· 
Beri n bone iştı\'ek etmeror. kısım bahriye siJAhendazlarmm la~mak i9in çok 9alışoıakta- dev:~ıterindeki eloiei Lihioer gitti. Harp esnasmda birçok go. kl b .. ın 
Sovrat sefiri Mazeiskinin istedi· Koridovre geçmeğe muvaffak dır FılAdelfırade eiruaı bilailer köprültır yaptı. İstarıhula ılö- fatıb aya. arının asmas 19111 -

Qi ık nci cephe İngilizler tnrafın olduğunu bildirmektedir. Bun Yeni Delbi, 11 (a.a )- aksdemisinde bir nutuk söylere nünce basR& . mimarhgına ta- dir. Kertllnsarayların kültür, 
dan covapeız kaldıQ-ından Beraz iarın tahliyesi gece karanlı KripR ile Hindliler ara- rek demietirki : . . . yın olnGdu. Yiiz yıldaıı. fazla. medeniyet. taşıyan kervan ha. 
tıarav Londradaki nüfuzunu ğından istifade edilerek yapıl-! Rındl\ 17 giindör muhtelif . Almanra bizım kunetl~rımı ya,ıyan Sinan 50 mesçıt, 55 zioeldrini barındırmak ıçm
ko)'mue, hıgiltereri Botı Avrupa mıştır. Bunların sayısı 3500 d61(iaiklikler aösteren müza- zBı dtıkOı,trnera_ mockbur edıror. medres~, 26 türbe, 81 cami, dir Çaamelerin abo hayat ve 
da daha fazla faaliyete sevket· , v e • ona areı moetere Qalıemamız . . b e 5 · v • 
mek ısıemielir. aür. kero anıa,ma ıle neticelen· olmalı harali proje olmamalıdır. 14 !maret, 3 tım~r an • ... ~ 0 şarabı kener sanmak ıçindir. 

Banlar nihayet taarruz ieini memi~tir. Askeri ku'9etlerımizi de iri kul yctlu ve kemerlerı, 8 buyuk (Yeni Adam] 

Amerıkalı orta~o bırakmak rot· Avustra/yaya hava lanmalırız. MOttefiklerdeo biri köprü, 17 kervansaray, 33 S. Nahit Bilga 
lorul hCBk hapı reldızlamak cı kını Alman harp merdaoJDda rıpraoırken 
ioiudır. dibr müttefik mühtemel bir ha 

Almanların fikri Port Morebi 11 (a a) - Bulgar reket ioin kunetioi ttaklarea 
zaferimiz emin olamaz. 

Berlin 11 (a.a) - Bu güo at uoakları 7 bomba ı· ı· Birleeik AmerllıcRnın Almen-
lngıliz ve Amerikan basımı OQaA'ı Port Morebiri bombala· ıc·a re 1 rara taarruz eımeeini ieteyoruz. 

------------~-;--.__ --
~retler: -Antalyada 
ltf aiyemize dair • 

ımar. 
renel kormev baekanı general mıetır. Avustralre bata kuneı- Fakat taryare ile eelıirler bom· Gec;enlerde birbiri arkasına 
rlareaı ile Hopikniein istikbal ıeri Japon kunetterinden iki SofyaJ 11 (a.a.) _ Alman balauarak deQ'il .. Düeman moba Antalya, l 1 (a.a ) - Kor olan üç rangın da hfaire~ir.iıı 

k ık rebe ile rok edilir. kut elinde 12 kö ·· · t' akı.le kedroaond k lakkında ornlümet verme te ve açaQı düeılrmôetiir. tis&d nazırı ve müdürlerin yun ış ır a e siklik bolondoQo· 
~örçiııe görüetüAii.aü rnzmakta- den mürekkep bir Alman be- l l b z birlik kurulmu~tur. Birlik SU 00 hie etmeren bic; bir Mersinli 
:hr. Menu kareılıklı sunulan 20 ' / ava ln eyana~ı . k roktur. ~ t1apon arın taarru~u yeti Sofyayıı gelmiştir. tevzı analım yapac•k ve su 
eauldır. L. LL J Alman hfaice k 

H t B ı · t ı Al 'latıtıınaa • k t!cakt 1 umandanınıu 9e Nasıl daha fazla h6rp gemi Congkiog 11 (a.a) - ey6 ' u garıR an • · a 1 ır. b 
manya "ınnda 1 ...,.. odan l ~-·k • · 'k . efrad. ınm Otün canaiperaoe gay si ve ticareı ı::remiei hazırlanır, Japon kıteları Konaonon ar ..... , ısa 1 arın ~ı rı Fmı e kaza k d 

e 1 1 d 1 mer ezme e relİD8 ragmen Alde tıJe 
Atlenlılı:: ve P .eifikte hekimiret eimaliodeki Qin kunellerine ba lkte,ri 3 e b~td~r. m~•ı ea: y . fenni tesislerle su getirilmiş ve ııoı göze oarpırordo. man ar.-
nasıl olur ! Tezgahta me9coı hOcom etmletir. Qioliler bir kaç t· cmını tes ~ lÇl~. o g el _Rerlin,., 11 (a.a.) - . ~rı törenle açılını tır 
ıemiler varke9 imalAt nasıl arı· hafta eoora tekrar Jepoolırlı ıoaret natJırıle mozakerey resmı: Alman siyasi mahfdıe- O . Kırk bine rekın nüfueu 
tırılır ! Avustorolrara ve Hin· oarpıemaaa beeıamıetır. Mubere• başlıyacaktır. . ri bir Paris gazetesinde 9ıkan • . olen 98 geni& bir eahera rarılı 
diat:rna sillh uaeıl göndertıir? be gece deum etmiıtir. Heyet Filibeye gıderek Levalin demecinden bahsetie_IVergı ve tasfıye kom is- l;oluoan Akdeniz incisi aüzel 

Münalrnle rotları zorıeeır~~n fuarı ziyaret edeoektir. . . rek diyorki: Bu demeç mühim yonlarında ÜC t Mereioimiıde talnire edilmie 9e 
Oenlrnveeke na ıl rerdım edılır! Am .k .:ıenizal Törkiyenin ilk def• ıştı- de~ildir Temayül memleketi re buodan baeka ihliratı dalma 
H dde 1 . nasıl hal err an aı • . .. k l!5 • k t b" k d 

am ma meee esı • • r~k ettıgi bn foar Tor - Bal düşünen bir Fransıı vatanper- An ara- Vergi ve Tasfi· mev.ou ır . a rore malik bir 
edilır ! Avrupada ikinci bir cep· tiai 4 Japon gemısı gar samimi vaziyetini gö3_ nrini cröstermektedir. 'ı ye komisyonlarında l lt~aıre &eekılAtı olması kanaati· 
be nat11l kurulur ? Hindistao J b el " ça ışan mıze göre IAzım deQil elzemd" 
meeeleısı nasıl halledilir? batır ı termekte, gazetelc~r un an muvazzaf aza ile ehJi vukuf • ır. 

bahsetmektedir. Yunan kralı ı- · · . Bu gun bu aözlerimizi u 

l Vaıinoton, 11 (a.a.)- Bir • • ur.retlermın artırılması karar- ıkazımna belki de rerind6 bul· Alman arın hücumu ., nı verdı ı ı t 
Amerikan deniz altısı Avust- Amerikan Denizal- fan aıtıri mı§ ır. meunlar urdır.. Fakat reni 

Berlin 11 (a.a) -
ralya limaolarmdan birisine A . ,_ Londra, 1 l (a.~.)-Yunan J I Mekt genielereo ve günden güne 

Alı~an kıtaları KuskUDUD tısı merıRan K_rah ceneral Veyvel, ceneral i çe UpçuJ uğu gözelleeen Mersinin rerıo bü-
timelıode Rusları püskürtmüe vasıl olmuştut. Deniz altı yol- b V l l BIA d rük bir yangıo felAketi kareı· 

da 4 Japon ;Lravo""zörü batır- gemiaini atırmış ı son, cenera ' . ~ r. cene-ı Ankara - Bursa Mektup- eında -Allah aöetermeein dire-
BQır ka)'ıplar çerdirmietir. a ral Freyburguo bırıncı sınıf :-. ., 

mıştır. askeri ni•an vermiştir. cusu Şe•ket Ertan lçel mek· lim- elimizdeki aı kadro ile 

· lngiliz tavyareleri
nin hücumu 

Berllo 11 (a a) -

lngılız bombn uoaklerı Al· 
rna.:ırauın batısında uomaetar. 
Atılan bombalardan birQOk bina 

Vaşington, 11 ( a.a. ) - v felAkete karsı kormuı mümkün 
B ---- tnpculuğuna, lçel mektupcusn olamaz. S f . . •J abriye N azırlıgı bildiri- fi dl 

O yada ıhı l am yor: Perşembe günü bir Ame Unan O İye Mithat Bursaya tayin edil O zaman da bütün ( KAeki· 

Sof ya, 11 (a.a.) - Askeri rikan torpidosundan kaçan Nazırı iatif a etti. mişlel'dir. ler •.. ) F'erda •ermez. 
mahkeme tarafrnd&n ölüme bir torpil limanda Kapella d Doetuu acı sörledıQini 9e 

Sofya, 11 (a.a.)-Atina au hakikatin her zaman acı oldu· 
mahkfim edilen iki Bulgar adındaki Amerikan gemisine bildiriliyor: B. Naci Aydemir Q'onu diieünerek reni rıl Bele-
Sofyada asılmı,tır. Birisi iaabet etmiştir. Yunan adliye nazırı istifa Maarif Müdür Vekili B . dire hütoesi hazırlaudı'1ı 80 

ler harap olmoe&ur. Sırp9a Piyadna gazetesi mü· Gemi romörkörlerle eahi- etmiştir. N . A d . Ik' ~ günleri hfaire kadrosuna ehen.-
Sivıl halk arasında rarala dürü Volk<'fdar. Bn, Qif9i le çekilmiştir. Başvekil Çolako~lu adliye acı y _~mır .evve ı ~un miyet vermek c;ok rerınde ve 

f k k ' l"d 1 G Tarsus "de k lk k il d büıılo Mereınlılerı eevirıdirı n nanler vardır. 9 bombardıman ır asınm es 1 : er eri ara- eminin torpili oihazdaki nazırhğım vekileten idare ede- a el re ı o n ar a 
'd· bir ie olur. 

tarraresi düeürülmüetür. sında J ı. hozakluktan ka9mı,tır. cektir. . incelemelerde buluomuştlir, 
Yeni Mereio 

r 

r 

t 



12 - Nisan - ı 94.2 Pazar ' YENi MERSiN f ; ' 
-----------------~--~---------z---------------------------------------------~------------------------------------·------

Ta rs us Mallmü}ürlü Ağ"ünd~n:- Tarsu~ s!ıh :uk:k hakim.1 Tarsus Pamu~ Tarımi Sa~ıs \oo:eratifi müdürlüğünden: 
'l
·g ... ı'nden ·, Tarsus Paıu uk Tarım sarış koopeı·a 1 Hi 1 q ki

latında 85 ve ~o lira iicretli ye kanuni zan ma 
Muhammen bedel Tapunun H I I . kJ' .. ""b . · k · · ·· 1 ld · B J ı · J Sıra No. Hududu Cinsi Mevkii Miktarı Lira Kr. Tarihi No. e =\ ıetı a ıyeye ıuup- lct ı ı ı nıemurıyet ınun ıa ır. un ara la ıp o 211 

41 Doğ~ Asaf _ __ A;;;--ıstasyo~- 298 M2.-- 8 -- 00 --- Nisan · - - - 7 tela ve vasiye muhtaç lardan aramlacak şerait şunlardır: 
Bat1S1 : Yu~uf karısı hasibe civ1lr1 T C l k I l 1 - Tiirk olmak. 
Kuzeyı: Vartuhi ve Ar,na arsusun • •P 8 ma ıa - 2 - Mahk1inı olmamak. 

___ Güneyi: Hafız_ş_nb_e_ri_______ __ ~ ___ _ ~. . _ _ lesinden müteveffa K a- J - . .\skerliğini ifa etnıiş bulunmak 
'2 Dognsu: Asaf ,. > 298 M2. 8 00 Nisan 331 '2 sun oğlu 305 doğumlu 4 - LisJ nıezuıın ' 'eya muadili mektepten 

B1ı1.tısı : Sahihi 8enet Ahmede dayısı Adana mezun bulunmak. 
Kuzeyı : » 
Günefi: _ • _____ Mestan camii civarıııda f> - llesabata aşma olmak ve daktilo ile yazı 

,3-- Do~usu: Vartuhi ve Anaa > > 303 Mi- 10 - oo-M:;;:t" 336 - 99 36 numaralı evde ıuu- yazahilnıek. 
Batısı : Ha bittin kinı şerbetPi ve buzcu Bu evsafı haiz olaıı taliplerden ecnebi lisanı 
Kuzeyı: Selim şelfuo, Şük- Y b'l l l b k ı· .. ı· d 

rii saatçi, kira~o~ '1urat Yüzücünün kanu- ı en ere an · a ve ernsa t muessesatı nıa ıye e 
Varta ve antonik nu medeninin 358 inci çalışanlar tercih edilecektir. Talip olanların ev-
zp.vcesi anna rakı nıüsbitelerile Tarsus Pamuk Tarım Satış 

__ Gon~y.!..:_ U.!Dumı Y_o_ı _____ ----:-::-:-::-:.-:----·------ maddesine tevfikan 3 kooperatifi direktörHiğüne ıuüracaatları il3u olu-
4' Do~usu: Vartuhi •e Anna ,. > 803 M2. 110 Oo Eylöl 838 96 Ni~:an ~42 tarihinde vasi nur. 1-2 (351) 

Babı• : Yol 
Kuzeyı: Sahibi senet tayin edildiği ilan olu- İ 1 j 0 
Güneyi: Hasibe ___ _ __ - - - - - nur. (352) 

46 - Doğusu: Suraf M;~k---;-- > 229 M2. 9 ()() Nisan 331 21 İçel orman çevirge mü~ürlüğünden : 
Batun : Yeni yol 1 Muh. vahit fiatı 
Kuzeyı: Sahibi senet DOKTOR M.3 03 Oinl4i fJira K. 

__ G~n_e_vi_:~Be_d_ro_s __________ ~--- _ _____ FAHRi AYKAN 311 ooo Qan, agacı 4 90 

46 Dolusu: Yol • ,. 100 Mi. 4 00 Nisan 333 28 Hııtalarını As~c.,rlik Şubesi 1 _ içel vilayetinın Silifke kazası dahilinde 
Batısı : Bedros yanında merhum Doktor · · d · d 1 l d 31 7 t ·kA 
Kuz'!yı: Gülçiçek ot. Muvis Sabri Menderesin muaye- ınceyız eresı eve ormanın arı ıue re mı ctp 
Goneyi: Yol . nehanesinde kabul eder. kerestelik çanı ağacı satışa çıkarıimıştır. 

47--Dotus;;;-Yol • • ---163 Mi:-6--oo--·Eylül 3-33-94 (324) 7-ıo 1 2- Çanı eşçarııııu Beher metre nıikap gayri 
Batııı : 8elim zahir ______ 1 

____ manıulünün ruulıam111en bedeli 490 kuruştur. 
Kuzeyı: Tarik 3 - Şartname ve muka velenamP- projelerini 

____ <!~~y~Hurş~ oL_ A!._m_et -·-- _ ___ __ __ _____ lsmail Anuysal görmek istiyrnl~rin ~lersin çevirge müdürlüğüne 
,, DoQusu: Hurşit o~. Ahmet » > 128 M2. 5 00 k.sani 380 • 9 Sıhhat memuru ~ilifke orman lı öloe sem öirıe ve Ankara da ormar. 

Batısı : Yol Ha1talarınızın her türlü " • ~ 
Kuıeyı: Levin, maraşhyın enjekıtiyonlır.rını evlerinizde umum m iitHirlüğüne müracaat etmeleri 

- __ Goney~ :_Sarraf_ Mon~k doktur taniyesi ösere yapar 4- Salış 18-4-942 giinii saat 11 de Mersin 
---------- - M--2 - 2--;., Mılracaat reri: • • ı ·· d 1 k 

49 Oo~usu: Havaca Asaf > » 229 M2. 8 00 ayıs 8 7 ... ura, caddesinde ÜLGEN orman çevırge nuidür uğiin e ~·apı aca lır. 
Batuı : Yeni yol 6-ıo (322) MsA'naaı 5- Sallş umumi olup açık artırma usulile ya-
Kuzeyı: Ha•aca Asaf 
Güneyi: Keyiı oı. Manok pılacak.lır. 

50·--DogU1m~Yol ,. --~ 206 M2. 8 oo Ni11ao 331 18 Çocuk binaya ·~:~~Oo emeldir. 6- Mu vak.kat leminatı 117 liradır. 
Batısı : Köse Monok ç. L "" a...ı 7 - Taliplerin şartnan1ede yazılı vesaiki getir-

51 

Kuzeyı: Yol _._. meleri lAzımdır. (319) 3-7-12-17 
Güneyi: Everekli •aycı 
Dogoao: Havaea Asaf 

bahçesi 
Batı11 : » > 
Kuzeyi: ,. • 
Gön eyi: > • 

> c 1379 M2 50 00 Mayıs 3~7 230 ----------
i l a n 

'farsus Mal ınüdürifığitnden 
Hududa Metkii Mık tarı Cinai Körtl 

Dogoao: Havaca Asaf • c 28 -------------------- ----------
Doıoıa Yol Sıtma kuraıo 5 dekıtr 516 M2 Ba~ te hane Namrun kale köya 

00 Mayıa 327 280 M2 6 

Batın : Yeni yol Batııı; Dere 
Kuzeyi: Havaca Aıaf KollY•: Abdullah tarlaeı 
Gttoeyi; » ,. i D 

----------~---~~---------2~8~0:-:-:M~---='6-~00~--:::.--~2~34: GGoer: ere . ' 
68 Dognırn: Havaca Aeaf • » 2 lludut, ıııikt.ar ve sair evsafı yukarıda yazılı bir kıta bağ bundaıı on 

Batıın : » » 
Güneyi: Tako sene evvel çalılık, taşlık ve ornıanlık bir halde iken Tarsusun Kale köyün-
Kuzeyi: Havaca AHI -- -

236 
den Ali oğlu llalit yetiş emek ve para sarfı suretile ıueydana getirdiği ve 

---Doguau: BH-ae'i" Aıaf--c---> 2So M2_6_00-~ • · · · 1. d h 
Batıın : Yeoi yol içerisine bağ kütiikleri dikerek bağ haline koyduğu ve ıçerısme uir e ane 
Kuzeyi: Kunduracı Kara- inşa edt.~rek on senedenberi nizasız ve fasılasız tahtı tasarruf ve işgalinde 
Güneyi: ~~.::. K.;~;;m· olduğundan bahsile ihya ve inıar yolile namına tescilini talep etnıektedir. 
Dogoao: Havac" Asaf » > 575 M2 22 00 » 238 19 4-9 4 2 tarihine tesadüf eden pazar günü keşif ve tahkikat için ma-
Batıst : Yeoi yol ve Ha- halline nıenıur gönderileceğinden bu bağ ve hane için bir hak iddia eden 
Komeyi: i.:~1•0!8-:.811 ler veya hilAfma mahinıatı olanların keşif giiııü keşif ınemuruııa vey~ o 
Güneyi: Gülina, Paooa -.e güne kadar Tarsus nıal nıüdürlüğiine müracaat etnıeleri ilan olunur. 354 

Artin ------------------------------------------------------------~-- ~-==---~~----~--------
Hudut, mikdar -.e aair eTaah yukarıda yazılı Tarıuınn Ş. ishak mıballe1inde milli 

eml&ka ait 15 parça ananın 8-4-9'2 tarihimle yapılın aleni mtiıayede netioeeinde pey 
haddi J&yık görülmediğıoden ihalenin on gtln müddetle uıatılarak 18·4·9'2 tarihine te-

i ı a n 
Tarsus Mal müdürlüğünden 

aadftf eden cumartesi giioöne talik edilmi, olduğnodan tahplerin mezktr gönde eaat 9 da H U D U O U Mevkii Miktarı Cinai Köye 
yöıde 7.5 pey ak9asile birlikte Tarsuı Jılal mödörltt~önde müte,ekkil ıatıo komisyonuna Dotaıu : Abut Ahmet Çayır eklolitf 2 H, Tarla Ulumereı 
milraoıat etmeleri il&n olunur. (365) Batıaı : Dere 3 D, 

801 M2 Kuzeyi : Po.ti dereıi 
--------------------------------------- Güneyi : Tar1aı Namrun 

l n Satılık 
. 
1 a 

1 hamam 5 eo 
Mırıin Gümrük ıüdürlüğpndın: Mersinin kiremithane mahal

lesinde 121 No. Ju sokakta Hıdra 
Belediye ve Gümrük ilAn tahtıtlarına yapıştı- hamamı namııe maruf hamım, 

1 d 1 k 1 ve aynı mahallede yine Hıdra 
rı an ilAn listesin e müfredatı yaıı ı 9 a em eş- vereıeıerıoe att bet ev satıhktır. 
yanın 13 Nisan 942 pazartesi günü saat 9 da Almak arzu edenlerin Hadra ha· 

aleni Dl'Üzayede İle Satılacağından taliplerin yev- mamı mOetecl~lne veyabut Oray 
.. • cıddeılnde No. 47 MotOrcQlbk 

mi mezktirde Gümrük. nıüdürlüğünde muleşekkıl deniz nakliyat evi B. Mebmed 

18Uf konıisyonuna rnüracuatları ilAn olunur. Emin Tez ,erlkl Hadra veresele· 
rlndeo 8. AbdDlkadlre moracaat 

[296] 28-3-12 etmelerlll lD olunur. 5·10 •asa. 

otomobil yolu 

Hudut, miktar ve sair evsafı yukarıda yazılı bir kıta tarladan 8 seııe 
evveli çalılık, taşlık ve ormanlık bir halde iken Tarsusun Ulumeres kö.yü11 
den Hasan oğlu Mehmet INsel enıek ,.e paı·a sarfı suretile tarla haline 
koyduğu ve o zamaııdanberi nizasız fasılasız ve hüsrıti niyetle tahtı ziraat 
ve işgalinde olduğundan bahisle ih) a ve uuar yoliyle nanınıa lesciline talep 
etmektedir. 

19-4-942 tarihine tesadiif eden Pazar giiuii keşif ve tahkikatı için 
mtihaline memur gönderileceğinden bu tarla içiıı hak iddia edenler veya 
hilafına ıualumatı olaııların keşif günii keşif menıuruıı~ veya o güne kadar 
Tarsus mal ıuüdürliiğüne nıüracaat etmeleri ilfuı olunur. (363) 

Yeni lıf.enin .Matbauında Baaılm1'Ur. 


