
s Ankara, 16 (a.a.}- Bomba hidisesi 
muhakemesine devam edilmiştir. Şahit

lerden Adni infilakin nas 1 olduğunu 
anlatmış Toros otelinin katibi Seyfittin 
ve Helit Ömer hakkındaki bildiklerini 

... 
St.~ıbi Ye 'Omam I.:e,riyaı 

Mtıdara 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
,.., cuıı~ ~·ıaın · •erıa ---

Cuma 
17 

N l SAN 
1942 

söylemişludir . 
GAZETESI Sayısı 5 kort.ış Yılı 1 Sayı 

Telefon No. 82 14 4179 G-ÜNDELIK. SİY ASİ HABER PİKIR. 

Bırmanyada Ankarada~i gszeteciler toplantısın~a 

Başvekil ve vekiller] apon 
oh.telif memleket meselelerine dair taarruzu 
izahat verdiler artıyor 

Almanlara karsı 
J 

J 

IAvrupada 
.cephe 
açılmalıdır 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 

Hileli tica~·et yoluna gidenler 
önleniyor 

Seyahate çıkacak tüccarların dövi~ 
almaları için şartlar konu/da 

Ankara. 16 (Husnst)-Baş Gazetecilerin suıtllerine Çmıgkiog. 16 (a.a.) - ,Japonya, A /manya 
Vekil DoLtol' Refık Sayd:ımın cevap veren vekillerden sonra J ı · Çin kuvvetlerine Ankara, - Tıcaret Vekllleti, e\'velA. Türkiye tarafından rhrao 

B V k.l. · t k k- - apon aı d l ndan BaşkanlıAınd~ bu sabah An aş e ı ımız e r_ar u.'suye taarruzu arttırmışlardır. can omar arı \İcRri seraha\ dötız talepleri ec1İIGO keten tohumu, koron \'8 

kara, lstarıbul. Adana, lzmir geler~k veciz ~ekılde ıza~ı~t Bu cepheye yeni veni 'knv- vurulmalıdır hakkında mühim bir karar aı- keı,u derısiıe barsnk gibi mad-
ve memlekef gazetecilerı bir vermış Vfl' öğleyın Baş Vekılı- vrtler getirmektedirler. Tayya- mıettr. Döviz talebinde bulonf- deleri eııtın alarak ıekrar mem-

. f d Ank'i alasta cak ıücoarler, hezırlayooaklen li:!ketimize eokmaktedırlı r ve toplantı yapmışlardır. Sayın mtz tara m an . ~·~ P_ ı relerin faaliyeti de artmı-ı?tır Nevyork, 16 (a a.)- Am e ietıdalarını mahallin tıoareı odı:.- bılAbare onlar, aradaki bürôk 
Ba~vekıJ miz umumi. vazi~et gazet:ci~er ş43retıııe tr 

71
Ya ~t Japonlar yeniden-0rt~ ke1Jimde rikanın tanınmış askert mu- sına "erecekler ve eerahat mak tırat farkıodaıı ıstifede ederek 

hakkında kısa bir ~ı!a~e ıl~ vermıştrr. taarr~za geçmişlerdır. harriri yazdığı bir makalede eathırrnın tic~rt bir ~arureıe bır b_ae_ka memlekete ihrao te· 
hüktlmetin takip ettığı sıyaselı --d Nıyetleri Jo~uda Mandalar diyorki: müstenit olduwonu tPvsık edE.- eebbusunde bulunmaktadırlar. 
aulattıktan srmra, D.ihiliye Ve Londra a lAşesi demiryolunu kesmektir. \lüttefiklor stratejisinde gö ('eklerdir. . . . Evrakında &ransı\ kllJdı. bolun-
kılımız Cumhuriyet lıfıkOmeti- Lonira' 16 (s.a) - lreva- _. _ . k Ynlurz memleket ıktıııadıratı 1maran emte~~ın rnuharıp det· 

. . . . . . . Türk • İngiliz . . . h . ruıec~k askdn kararların ıl mıııdıtn fasda umulan sere- !etlerden bırınden bırinin era-
ııın OH.hıh sıya~etını. l~arıcıye dı de cephesıotlekı arp çetm belırtileri vardır. VaşinKlOn b~kı · 

1 
döviz verilecektir. zisine, bu devletlerın arzuları v ı. 1 ·. Saıacolilu ıle Ntı· dostlug--u elm kt d . . - hotler IQ n ı. 8

"
1 ımız .• ti . • a a ır. . .. . melıafıhne Köre en uygun mu Tüccaılıır, ıetidalnrıuda, se- ıılAfına us~lamı7.la geQmeai, 

rnau . Menemecıogln harıcı 'fa.~ Japonlar tr,Ktlı;r, ve Çın dafaa taarruzdm·. Alman ve yaha& mevzularını ve mübaraa ~~p~ı~ımız ııh_alAtı lf>hlikere 
Zı yetı ve son zamanla~~akı Londra, 16 (a.a) - Haber . kuvvetleri çarpişma.ktadır. Japonyırnm muhitlerinde değil deoeklt!ri mnll"rın cinR te nllti· uşurecek muhıfetıe olduQun-
ınki~aflarmı Ticaret Vekılı de 1 1 dün yiiks~k bir m 't 1 Avustralyada da ku-Tvet art- can rl l d l d r 8

1 " sarahaten bildireceklerdir dan bundan bör le rapılacıık 
k er uazır - d amar arm an vurma ı ı · erıı . 

1 
. . b 

1
- 1- h 

ldtıal~t. Iaşe, Ya~, Mahru al f Tfükiye büyük elçisif maktadır. An amar adalarmın H k 
1 

h' d d' Arrıca VekAleıın teeb t eıtıQ'ıne 0 uru ıt alet iQin naklire 
s' leleri hakkında izahat sa ır . . . dan kalka ak . er es taarrıız e ın e ır. öre dövır. alaıı bazı kimseler \'asıtaeı ıemin edilmemesi rolon 

me e. l d' Rauf Orbayı kabul etmıştır Avustralya b I n ubç - Alman taarruzu da '!Ski~ine g _ ·~ıerı komeu memleketlerde da lüzumlu t«:dbirler alınmıetır. 
vermış er ır. B ~ 8 b ti k" b 1 · larJa born a anmatu unu gıuı ıı muna e e e a. u nesmı . nazaran daha zayıflamıştır. 

Krips 
Kahirede 

yapılmış Türk do!'tu İngilizler göstermektedır. Almanyanm Sovyet kay 

bn da veue hazı_r bulun~uşt~ır • naklannı ele geçirmek iQiıı uğ- Valimizin 
tetkikleri 

Ergani tahvilatında 
kazanan numaralar Toplarıtıda fıhmler go~tel'•I· ltalyan raştıklara muhakkaktır. Rn sa-

miş ve bir de ziysfet veı ıl d yeJe Rusya va yardım birinci 

Kahire, 16 (a.a.)- Hindis
tarıdarı ~elen Krips Hindistan 
dJ askeri cluruı .. mn eyı oldu· 
ğ mu fakat inşm:ma yaraya
c1k tat·il~t verem ı yeceğıni 
söylemiş ve şuııları ılave et-

miı;ti, · propagan 851 derecede lAzımdır. 81\ylll valimiz H. Sahip 

Örge tliin i)gle \ttı . twvel_ ve 

(iglt1derı ıwnrJ\ Heledıye daHt'• 

Ankera, 16 (a.a.) - 1932 

Eq~ani bakır madeni tohvılA\ı 
mükAfıu kee ideei rapılmıe "e eu Bern 16 (a a) Almanlar Der Bund ga?etesi Romadan 

istedıg ... ımız malları ~1dığı bir bab:rd~ İtalyan pro-

ı pagaodasının Jogıltereye karşı 
verecek 1 araplan a aklandumak için uğ-

raştığ.nı bunlara muvaffak ola-
mıştir. . - -- madığını yaznıaktadır, İbnissuut 

- Harp kabinesine rapo- Beıhn, 16 (a.a.) Krııp ile diplomannın kesilmesi hu 

ıumu verdim. Avam_ kamara- fabrikaFa müdürü Bohn Tür~ aradadır. italya bilhassa bu 
sında t-ıfsil~t vereceğım. . deniz yolları heyetı şerefıne 1 mesele ile çok yakından alıiks

Kah:re, 16 (ıl.a.) - Krıps Kayzer Hern de bir ~üyafet dardır. 
Na has pafa ıle yarım saat vdrmiş büyiık elçi Kerede de M111rda Vefad partiıinio ik-
kııdar gorüşmüştür. bu 1iyafette hazır bulunmuş- tidara weçmesini bekliyor ve 

_ - - hükumete geçince Mı~ırda karı-

F R ANSA DA tur Krnp fabrikası sahibi iki şıklıklar çıkacağını beklıyordu. 
memleketin ananevi dostln~n-

La v al l llU anlatarak harbe ra~ınen 
krnp müessesesinın az'lınl vav 

faaliyete ı .·etle Türklerin istediklerini 
verece~ini vadetmiştir. Elçi de 

geçecek buna te .. ekkürle mukabele et
miştir. 

Madrid, 16 (a.a.) - Elkazar 

gazetesi rıeşrettiği Leva~-~?- Almanlara göre 
miınizm makalesinde Vışınıo k l 
siyaset oyuıılwda evvelce ln- Rus ayıp arı 

Amerikanın yeni 
denizaltıları 

Vaşinıton 16 (a a) -
Deniz komisyonu yenidtn 

dtniı altılar ioşaasına karat ver 
IXlİftir. Bunlar 900 bin dolara 
ınaf olacaktır. 

Amerikadaki Mih· 
vercilerin tevkifi 

ll'*rp bu s0 ne Rusyada 
kazanılabilir. 

. ırıdernk b11leclh•o işleri 
sıne ., · 
.. . de İtıOölenıelerıle bıılnıı-

numerelaı kazanmıetır. 

l86979, Oluz bıu lire, 138501 
uzerın 

onbee t>in lira 11576 - b' ıfaal cepheleriı. kurulması RÜ- ınıışl ... rdır. 
1 956 

_ . • UQ ın ,,.a 
nün meselesi halindedir. U değirmenini ve fırınları 1 o 1 uo bıu lırtt, J65680üo bın 

Avrnpada da İngiliz Ameri 
kan cephesirıiıı kurulmasıveya 

n . ıııra, 24~21 d k - . G&neral Marş-ı.l ve Hop- teftış o uıfuz otuz lıra, 
kinsi Loudraya boş yere gitmiş V td imiz refakat ]erinde 

1

28530 - 58334 -60645 77279-

değildir. ·Belediye reİR vekili B. Yoımf 156658 numaralarda dokuırü& 
Londra, 16 (a.a.) Ame Kılın9 ve belediye zahıtR otuzar lira kazanımelerdır. 

rika genel kurmay başkanı ıniitliirii Yusuf Heı~\1 0_ldu~n İşaretler : 
Mari>şal Polonyanm baş kn- tıaldl\ nn c1egirrnt1nı~ıtı g;.~mış-

k k .1 ö - . merııle hır mnddet "Z •b ·ı • d L? mandam S OrH Y 1 e g ruş- }dr ve değtr 1 1 Cf,, ne emf!R. 
. . bolnııınıı~lardır. 

rnı1ştfır. lkı generalın Avru- tetkiklerıte . 
R d k. k i va. ra fırııılar g<> zıl-pada ve .. sya a ı ıu~ er - Bnndıııı ııoıı 

ziyeli tetkikten sonra lngılte- mış ve pişiril~ıı. ekmekler 
renin orta Ş'lrk ve Polonya giizden geQiriJuııştır 
vrduları vaziyetini görüştüğü Fırıulsrds:ı Roura bazı 
söyleniyor. bakkal dakk[,nlarilA, seyyRr 

Hopkius de Türk1yenin Ratıcılarında temizlik 
1 

ve sa· 
Londra büytik elçisi Rauf Or- tı~ vaziyetlerine bakı ı nııştır. 

bay 'le ~örıişmfıştür. Belediye meclisi 
Rusyaya şet.ırinıiz belediye ınf'clisi 

bugiirı itgleden twrı n: belediye 

"ZiBIL . namında türkçede 
bir kelime olduğunu bilmiyoruz. 
Muhtelif liigat kitaplarını hatta 
ıon çıkan imli lugahnı aradık. 

Fakat böyle bir keJimt"yc tesa
düf edemedik. Belki başka bir 
lisanda (Zibil) kelimesi vardır 

gilız ve Amerika taraf_ını Herlin, 16 <~·~ )- o. N .B 
tuttııannıı Frarısanm Hur~da 15 marttan 14 nısana kadar Vaşıngtoa, lö (a.a )- Adli • 
meh tfiliııde Ru. yaya methıye Ruslar 1142 lngilizler B5 tay- ye nazırı 5443 Japon, 2:140 

yar d 1 m saloııUllıl 8 topitllll\Cl\kl ır . 

üç ayda çok arttı Yerli Mallar pazann~a 

Bu biıi alikadar etmez. Türkçe
de bulunmayan, türkçede kulla

nılmayan hatta Argo dilinde 
dahi yeri olmayan bir kelimtnin 
ne ifade ettiğini anlamak için 

ler yapıldı~mı fakat iç tarafta:ı J.!lf'fj kaybetmiştir. . Alnıan ve 127 ltalyanın lev 
~lmanla. ın harp kazanm:.sı 1 son k~nundan 13 nısaoa k:t edıl.:iığini söylemiştir. 
ıstendigıııı yazarak Le~a ~o kadar 2451 Sovyet tankı talı-
hfıkı1mete avrupa_n!n. buyuk rip edilmiş veya ele ge~miştir. 
ülküsü ıçı ıı girdıQını ılave et- Fin tebliği 
mektedir . 

Zuritı, 16 (a a.) Vışiden 
Doilluda çevrilen Helıinki 16 (a a) -

g Karailide taarruzlar püskür· 

gelen h;.ı berlere ~öre Levalin 
dahilde ır.ıizamı temin eder.e
Ai ve Dö Gol taraftarlarına 
kar ~ı şidri tli tedbır alacaktır. 

düıman tülrnüttür. DGşman topçu atefi-
. )- B mizle k"'yba uğratılmıştır. 

Barlın, 16 (e~a · _ ae ko· Hava kuvvetlerimizde dBş· 
mandanlıQın ıeblraı - DoQoda . . . .. 
g · ld .1 .,. düaman . h manın ırerısınde ıaşe merkezını 
..,ıma e cevrı en " ım 11 

1 edilmietir. 400 esir alınnııeıır. bombalamış cephane lklerde yan 
A lmaıı la r Parisi elden Çı-

karmak 'e hududu kaldırmak l 
niyetinde de~illerdir. • Elçilik memur arı 

Vi~i. lG (a.a.)- o. N. B. mübadeleai 
M.., reşal pı ıeo ~abim~deki teb- Roma. 16 (e.e.) - Orga var 
dili bir me. ajls halka bildire- eloilik memurlarile OrRuurdaki 
cek vo buııuu sebeplerini iıah hıslran eloilik memurları Por~e-
edecektir. kizde mübadele edeceklerdir. 

gınlar çıkartılmıştır. Kurbanbaum 
dan Zarsa giden otoınobil kolu
nun ancak bir tanesi hedefine 
varnıışhr. 

Hitl~r Bulgar kr.alı
na nİfan verdi 

Sofra, 16 (a.a.) - Bulgar 
Londra, 16 (a_ a.)-M~reşal t akkmda resmihaber alqıada~ ajansı Kral tarafından kabul 

Peten Darlan mm..akeresı de 1 l . . edılen Hitlorin hooosi mümeseili 
Van~ etmektedir. bi.r. şey. söy.e~emeyec:ğmı ~e Baroo ıDilr~nberg Alman kartalı 

Vaşington, 16(a.a.)-Samu Vıııdekı elçı ıle bıı gun göru- nieanınan hac raıbesini krala 
el Vels Fransa da ki de~işiklik şeceğini söylemiştir. ıunmueıur. 

LoDdra 16 (a a) -
Avam kamarasında bir sua· 

le cevap veren hariciye muavini 
demittirki 

Bugün yapılacak 
sat.şiar 

Britanya 1942 ilk üç ayında Sümerbank yerli mallar pa-
1Y41 aenesi aon üç ayına nazaran urı bu gün öğleye kadar köylü 
daha faıla harp malzeme•i gön· erkek ve kadınlara pamuklu 
d · t• satışı yapa<'aktır. 
ermış ır. 

Normondi neden 
yandı 

. 1 ,. (· a ) M 11-Va şın g1011, " a. · · 
. b· hriye talı messitler heyet 1 a 

ı· l YA:'l-
~nciımenı Normıuın•nı_ı '. 

Öğleden sonra yün v! yünlü 
kumaş satışı uınuma !ier~ estir, 

C.H.P. balosu 
25 Nia'lnda 
yapılacak ması lıakkındaki tahkıka~ı. bdı-

. d' B oöre yanma ·~llH e c 
tır ı. una "' umhurive& !-laik Partisi ta 
hallalama yoktur· k · rafından fapılaca~ını ettelce ha 

Erlcl-ımen raporu o ıjeıı b d ' er ver •~imiz balonun hazır-
kıvılcınılarındarı çıkan yangın lıklıırına devam edilmektedir 
dan geminin yandığı ve birde Balo 25 nieaodıı tüccar ku
kumanda birliflı olmaınllsmm lübünde rapılacaktır. Bu beıo
buna teessür ettl~ini ilAve nun ook eıtlencelı Vfil neı;'eır 

olması iQin rcap eden her eer 
etmiştir. alınmaktadır. 

sabahları (ZİBfLCİ) diye bağıra 
rak geçen ve belediyeye mtnıup 
olduğu arkasındaki elbiseden 
anlaşılan adamın altındaki çöp 
arabas:.na bakmak kafidir. 

Yani bu adamın (çöpçü) ol· 
duğunu veyahut yazı dilimizde 
kullanılan temizlik işleri 2melui 
olduğunu anlarsınız. 

Türkçede (çöp, çöpçü) veya 
but (lemi:dik) diye bir kelime 
mevcut iken türkçe olmayan bir 
ke!imcyi belediyenin reımi •ıfa 

tını haiz temizlik itleri amelesi· 
11in ağzından ılin ttmek biraz 
garip geliyor 1 Hele özdil mü

cadelesi açtığımız bu günlerde 
bu kelime daha ziyade kulata 
çarpmıyormuf 

ıZiBiLCi) yerine bütün tür
kiyede söylenildiği gibi (çöpçü) 
demek ç.ok yerinde bir iş olmaz 
mı? 

Yeni Mersin 

r 

I· 

8 

-



brz 
er 

• 
J 

ı 7 - Nisan - ı 94.2 Cuma 

Bir sokağa 
su verildi 

' Radyo 
LÜRKIYE Rodyoou 

Mahmudiye mshalleMinde ANKARA Rad1osu 

YENi MERSiN 

Fi at Mürakabe 

Sayfa ; 2 

1 1 n 
No. 29 

Komisyonu Riyasetinden 
50 inci ı;ıokağa su bor.um fer- Cuma-17.f.1942 
şiyatı yapılsrak istjyerılere 7.30 ProRrem VPmemlekeı euet Ahiren muhtelif tüccarlar tarafıııdan ithal oluııan manHatura eşy38JJ ı lU ciı ı s ,.e ll{VİJel'i ile 
içme ~uya V« ıriluıiş -.·e hn anrı toptau ve perakende fiatları aşağıda gösterildiği gibi 14-4- 94 2 tarihli Fiat müı·akabe komİS)'Ollll 
sokakta bulorıan evler 8UAOZ · 7.33 Muzılı: Hafıf Pııroelıır (p i.) içtinıaında tesbit edilnıiştir. 
laktan knrta.rıimıştır. 7.45 Ajııne Haberlerı 

8.00 Mu~ik: Senfonik Parçlar ltbalatcıoın Adı Maııiflltnra Eni 
santim 

Miktarı lthalitçı 

sı.tışı Kr. 
T<lptancı Perakende 

satışı Kr. ci setışı Kr 53 esnafa ceza 
verildi 

(Pı.) . 

8.16-
8 30 E9iO eaeti 

Oins ve NeTİ metro 

Şaşo KardeşJ.,r Mermer 110 12810 72,11 74,83 83 
12.SO Program ve Memleket eeal Belediye encümeninoe,he

lediye eınirlorioe, talima~Ja- ·
12

.
33 

rrna ay~ırı hareket eden 53 
esnaf muhtelif sn9Jardar. do- 12'46 

» » Parkal baama 70 L8752,45 100,59 106,13 116 
» > Yoy" basma 60 21960 81,54 86,03 94 &J8!'1 

Muzık: Şarkı ve Türküler Ahmet Ramazırn Hindiye popliıt 62,5 27105 106,16 11 t,12 122 
Mustafa Sabunoo Fantazi poplin 70 10980 84,58 89,24 97 

> • Çizgili poplin 62,5 13176 73,67 77 ,12 85 
. . ] 13.00 

Ajans Haberleri 

layı, ~ı,şıtlı cezalarla ceza an-
d 1 k d · ı . IS.30 
ırı m1ş ve ea ı erıoe ceza-

ları bildirilmiştir 

Muz ik : Şarkı ve Tiirk ü ler 
Pıogramının Devamı. 

» > PatiRka basma 60 6862,5 65, 71 69,33 70 
,.. > Renkli patiMka 70,5 5490 75,70 79,24 87 

Mehmet ve Sabahattin Ak. Poplin rayti 65 6558 94,26 100,85 108 
18 00 Program ve Memleket 

T arsusta fare mücadelesi ls.oa 
18.46 

Haber aldığımıza göre Tar-
ıuı köylerinde bir müddetten beri l8.55 
devam eden fare mücadelui 19 30 
•Ona ermiştir. 

Nikah töreni 
19.46 

Vilayetimiz maliye tabail 
şefi B. lımail Ertem ile B. Tev· 20.15 
bidenin nlkih töı enleri dün 20.46 
belediye evlenme ıalonunda ya· 21 00 
pdmıftır. 21.16 

~act a1arı 

Mozık: Fasıl Herati. 
Ziraat ıekviml 

Muzik: Paolf MuziQ'i (Pi.) 
M em leke t eaa t ayarı ve 

8 jgo& haberleri 

Muzik: Klilsik Türk Muzi
Q'i praaramı. (Şef: Mesut 
Cemili 
Radro geıeteei 

Mu:zik: Şadı ı ve U1rk01er 
Konuem. (lktise& Saatı). 
Temsıl. 

Mahmut Ha.yfa.vi . Poplin basma 70 1830 107,18 114,68 12:3 
Mehmet AkiJ ve Şürekası Pllmokln mensucat 61 51133 102.86 108,5~ 118 

» » » > > 62 24705 105,14 110,92 12 ı 
Nazım Gandnr ve kardt>tleri Firiyol basm" 70 24156 96,15 101,45 111 
Anado!o itba!At K Ş. Poplin basma 70 13725 141,93 151,21 Hi3 
Vital Strumza Hindiye poplini 62,5 13176 96,22 102,95 111 
Necati Hancı ve Saip Gülmen Ma.rkiaet Em pirime 95,5 28561 141,93 151,86 1 H3 · 
Mostafa Gaodnr Iugiliz kama'ı 148 2566 2844,26 3128,68 34:13 

> • Hindistan gabardioi 122 36160,80 313,64: 335,59 361 
Mahmut Bayfavi Çizgili Poplin 62.5 3952 94,87 105,79 109 

» > Poolia baema 70 6862,50 114,60 122,62 132 
> > Mo-lls 107,5 9510 77,55 82,87 89 

Törende maliye amirlerinden 22 00 
bir kıımı ile evJeneolerin tanı-

NOT: '1ersinde nıüesses perakendeciler ithal:\t eşyasını doğrudan doğruya ithalatcılardan alPcak
larından ayrıca toptancı kllrı ilave edilemez. işbu perakende satış fiatiarı Mersin içindir. <363) 

Muıik : Radıo Salon --------------------------------------------
Orkestrası. 

dıkları ve akrabaları hazır 22.30 
buiunmuolardır. 

Memleket Saat Aran 

ej:ıne h1tberle:i te borB&lar 
Yeni nlileri tebrik edtr, ıen 22 45-

ve mea'ut bir yuva kurmalarını 22 50 v .. rıııki Prc:gıam 

dileriz. kııpenıo. 

z • 
1 YA OK 

Manifatura ticarethanesi 
VE 

Mobilya Satıf Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk· 
yünlü ve ipekli kumaşlar . 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlanndan 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için haz1r ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yüzde on kArla satılır. Mem~ırlara yüzde beşle sat1' 

yapılır. 

(360) 1 - 10 Mersin: GOmrO k meydana 

i 1 i n 
içal orman çe virge müdürlüğünden : 

ve 

i L A N 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Horçlarııu vadesi geçtiği halde ödenwyeıı Frengülüs köyünden Bekir oğulları Mustafa flilmi 
Osruan Hayri vereseleriuin aşağıda hudut ve miktarları yazılı gayri menkulleri tahsili emval ka

l nunu yolile 17 ·4-.942 tarihinde başlıyarak yirmi bir gün müddetle satışa çıkarılmıştır. 
ihaleleri 7 -5 942 tarihine rastlayan perşembe günü saat onda Ziraat Bankası Tarsus şuhe

sinde yapılacaktır. 
ı \ rtırma bedeli Ban kamız alacağmı karşılamadığı veya haddi layık görülmediği takdirde en 

1
sou arurarnu taHhhüdü l'aki kaln1ak şartile arurma on gün müddetle askıya ahı.ıarak 18-f>-942 
tarihine rastlıyau pazartesi günü ayni saatta ihale olunacaktır. 

ihale bedeli peşin olduğu gibi dellaliye ve sair umum ma~:raflar alıcıya aittir. 
Kati hali ihaleyi yapurı p yaptırnıamakta bankamız muhtar olduğu gibi kati ihaleye kadar 

borçlu borcunu tamamen öderse n1uamele fesh ve iptal olunacak müşteri ise pey akçesini al
maktan başka bir hak iddiasında bulunrmyacaktır Bankada11\ başka ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri menkul üzeriudeki haklarını hususi v J faiz ve masrafa dair iddialarını 

1 evrakı uıüsbit.elerile birlikte yirmi gün içiııde Bankannza bildirmeleri aksi takdirde tapu sicille
rile sabit olmadıkça satış bt~deli11in paylaşmasından mahrum kalacakları ve daha fazla malumat 
almak isliyenlerin bank'\nııza müracaat etmeleri il~n olunur. 

Tapn senedinin 

Tarihi No. 
Mayıs 317 98 

Mayu 317 98 

Dönüm Evlek 

3 &tik 
1 2 

57 arlfın 

cedit 

Nevi Köyü 

l:lefkere Freagölüs 

200 arŞın atik üç odalı ev c 

114, • cedit 

HUDUDU 
Şarkan Hacı İbrahim tarlası garben biaasarhnın beg 

yeri 'imaleo Haoı Fakı oğlu Ali cenoben sahibi Henet. 

Şark an sahibi mülkün hefkeresi gar ben nıek tep ve 
Ahmet :hanesi şimalen Kör Bekir Mehmet hanesi cennben 

oamişerif hefkeresi. ( 361 

i ı a n 1 o TOR Mub. vahit fiatı D K Ismail Anuysal 

3~; fo~ 0.~iı~~acı L!ra 9~· Mersin Belediye Riyasetinden ; FAHRi AYKAN a .. ~;!1~8r~o~:1~0~~r türlü 

l"fk k h r d B 1 d. E ı· akı· Hastalarını As!t~rlik Şubesi enjek11iyonlarını evlerinizde 
1 - içel vilayetinın Sil e azası Ja i il) e e e ıye m yanında merhum Doktor doktur tavsiyesiüıere yapar 

inceyiıderesi devlet urnıa 11ır,dan3 ı.7 nıetre mikap M t Sabri Menderesin muaye-ı Müracaat ıeri: 
k ÜS 9Cİf }0fİfl0 nebanesinde kabul eder. Urar caddesinde üLGEN kerestelik çan1 ağacı satışa çı arıınu~lır. (324:) 10-10 10-10 (s22> Ml'A'azaeı 

2- Çanı eşçarının Beher nıetre mikap gayri ı Belediyemize ait l!:mlak 1-5-9~2 larihi =========:.... _______ _ 
manıulünün oıuhauııuen bedeli 490 ~ uruştur. ne kadar yeniden ica~a verilecektir. 

3 Şartua me ve uıuka velen~ m~ projelerini 2 - ~ 4 l yılından borçlu olanlar bu tarihe 
görmek isli~ enlerin ~lersin çevirge n1üdürlüğüne 
~ilifke orman bölge şefliğine ve Ankarada ormar> kadar borçlarıuı ödemedikleri takdirde müstecir 
umum nıüdiirlüğüne miiraeaat etmeleri lik hakkından istirade eden•iyeceklerdir. 

4 - Satış 18-4-942 günü saat 1 ı de Mersin S - Halen tahtı icarında bulunan dilkk~nı 
ormau çevirge miidürlüğiinde yapılacak lir. yeni seue için tekrar kiralama isteyenler 1-5-942 

5- Satış umumi olup açık artırma usulile ya- tarihine kadar müracaat ederek kanuni muame 
pılacaktır. lelerini ·iknıal ettirmeleri ve bu tarihten sonra 

6- Muvalkal teminatı 117 liradır . 
l. l · d ı vesaı·kı' oetı'r- vuku bulacak muracaatların nazarı itibare alın~ 7 _ Ta ıp erın şartnanıe e yazı ı " 

meleri lizımdır. (319) 3. 7-12-17 ınıyacağı iltuı olunur. (362) 

Yeni Mersin 
NUSH.A.S:t 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hariç için 

Senelik 1200 lmnıı 2000 kuruş 
Altı aylık 600 " 1000 .. 
Oç ,, 300 " 

500 tt 

Bir " 100 ,. Yoktur. 
Resmi ilAnatın satın 15 kururur. _____ _ 

Yeni M.erein Matbauında Baaılmı~tır. 


