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Ankara, 18 (R.G.)- Mihver r&porla· 

Sa.'.ubl •• tım1llll r,;e.nyaı 

GÜNDELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR. G-.AZETESI 

Ankara 18 (Radyo gazeteail- Suriye 
ve Lübn&11da gıda maddeleri darhı'ı 
mevcuttur.:Fiatlar yükseliyor Sadeyağ 

perakende~ kiloıu 600 Zeytinyağı 3()0 
kuruştur. Libnanda fiat Suriyeden yiik· 
sektir 

lltldtlrtı 

FUAD AKBAŞ 

İdare Yeri 
•• ' •ın1~ ıuuıe•ı • 11anh ---
Sayısı 5 kuruş 

Paza' 
18 

N l 8 AN 
19,2 

Yıh Sayı 
14 4181 

MAREŞAL PETEN Uzaksarkta Tokyo 
ilk defa 

bombalandı 

ingiliz - Alman 

uçak 
harpleri 

istifa mi 1 Şidd~tli 
etti? l çarpışma 

Ve!ain yeni sözleri . d Doğru mu detil mi? Polonvalıların mu· 
Japonlar bır a aya vaf f ,,hiyeti artıyor 

«a~İfl8 b11 gu·n te~ekku·ı edı·yor asker çıkardı/ar Saııf. ansi~ko, 18 
(:.ta ) 

L" y Royteı bı\d ııyor: Lonıira, 1 (a a.) - Şıma il 

Ç l ·ı Kolomhiya radyo.cıu Tok- Fruusa iizerindı>ki vo Rur hav 
vaşingtorı, 18 (a.a.) H~ui in 1 er yonun bomb~laııdığına dair n 

' S ı V ı zası üıerindeki akıııla.·a ro-t,ıye müste~arı lmue es L Tokyo haberiı almıştır · 
gazetPcıJer toplautasmda Fran· rok çetin mUROVe· , f • k 18 ( ) lonyalıiarJa ıştirakıetrniştır. 

"'ı San ransı . .J, a.a - Polo ·ıya tayyarecileri 5 
sadaki hndıselerde ı bahsede- t t e Ltedı·r K ı b' d osu b'ld me e tn R . O Offi 1ya ra y J I· tayyare düııiJı mfiS 3 daOP kım 
rek renı kabiııenin Lavalin v • 

} rıyor: dileri gaip e•miştir. 
emrindeki el~marııardan teşldl Vaşington ıs (a a - T k d b ld ld ğ 

Harbiye nazırı Paneyl adasa· 0 YO a i irı .1 ı~e göre Londra, J8(a a )-Düşman 
etme! ı haher! üzerine Ruzvelt d- t J ı ılk d f na japonlann uker _çıkardığı uşman ayyarP er e a ııç .. ddarı tar ö fıııdan lngiltere· 
Vişıc\e buhın•rn elçııniı A mi- bildirılmektedir. Tafaılat gelme- olar ak Tokyo üzerinde uçmuş- ııiu cenup kısmına bomba 
rıJ 1Jthiya Va~mgtona gelmesi mittir. tur. M t>ktep, Hastaham;ler/ atılmıştır. Bir kaç kişi yara-
e111rini vermişlır. Vaşington ıs (a.a) - . ct1martPSİ bomhalanmıştır. Bir laumıştır. Oevrıye uçakları-

Aııcak madam Lihi ameli- Filipinler~e Bataa.n~e Japon çok öliıler vardır. Harp tesis- mız diişmanm bir bom ha uça 
Y t • d'·~· d · l b t yaıının uç taneıını 1' Oregl· I . · l . - . l J" a ~eçır ı~m en amıra ın a ar 'k 

1 
erıne ve dığpr f0" ere gayrı gım tahrıp etrnış er ır. 

d L l l d M dordeki Amerı an topçu ara . l l'· d el'na ayrı masi zor ur. a- P . d d ms r.i tr.ı.ırruı ıa • arasm a Berliıı 18 (a a) - A\man 
t. h d L"h' hl. ıusturmuştur. "\Dayı a asan a . f" 1· . olmuı:ııur ' . d 

ma 1 ma anı 1 ının 81 ıı iddetli muharebe er olmaktadır. 11} ta 1 murıp -- . " u~a~lurmm . Maıış IİZ61'tn e 
vaziyeti bu gün daha iyidir. ' Çungking 18 (a a) _ Tokyo, 18 <~·~) - Muda- dnşurdlıklerı tayyare sayısı 

Mare~al Peteııın istıfa ha- Çin tebliği: Japon kuvvet· faa do~ıı kesiınının tebli~i: 19 ciur. . . 
berine dair mah1mat yoktur. leri doğu Birmanyada Palimeli Tokyo ve Yokahama üze · B~rlın. 18 (a.'<I. )-Ku ;-veth 

Fı ansız elçı~i fhnrı Heyin nehrinden taarruz • etmişlerdir. 1 inde us·en 9 düşman tayyare b r dn~man uç~k kafıl esı öğ. 
karşılık nota vermesi üzerine Kayıplar• ağırdır. dıişürillmüetür. 12,30 da Ja- leden sc.ınra ış1'{al ~ıımdakı 

faylan hududunda Potkanın d I üzerinde düQman arazıyo hlicunı Ptmışıır. Av 
d~imki: cenubuoa kadar gelmiş olan ponkla a aıöırı"ılmesi u~z . v uçaklarımız dfı manian muha-

d · ı - k- -ı - - uça "J'l g erme av . 
Fransız A nıerikao o t- 1apon ar puı urtu muştur. l - k be'ıes'ı ~'ı k l rebeye mecbur atmıştır. 27 

Siton h . d h cı arın mu a ııe arşı aş . ,J- •• -ı ln2'-u 150 senederıberi deYam Y cep enn e mu are· her.1 . . d" düşman tı4yv;ır~sı uııstırıı -
1§ beler şiddetle devam ediyor mıştır. 1.uar e . mıyetsız ır. . t .. . :. 

edıyor l 3 nisan notam11a Qinliler çok çetin mukave· Nevyork, 18 (a a.)- Kolom muş ıır. 
karşı Fransanm beyanata hay met etmektedir. biya raôyosnnun bu gün Tok- Japonlar 
ret'd ktrşılamr. Amerıka 13 Kambcra 18 (a .a) - yo radyornndan aldığı haberi 
nisan notasiyle ar.anevl dost- Avustralya tebliği: Port teyit eden haber gelmemiştir. HÜt' Hindistan 
luğ-ı ışaret edilerek Fransız Molzbi yirmi beşinci defa bamb~ JlpOn 'k~ynaklarmıian çıkan 
tnılletınin düştilğü feci vazi- lanmıttır. Bir kaç av tayyarell bu hınadi5ler~ ihtiyatla bak· kuruyorlar 

düşürülmüttür. Bundan 7000 k JA d Gırndf l 
vetı aulatıyordu metre yiikaeklikten olmuş ve ma aıım ır. ız ayya· 

CevHp nota ile de Fransız japonlar 45 bomba atmıtlardır. re akını yapılrna~ı nadir ah-
rnüstemlekelerinı kıırtaıa.C!4~ılll Avustralya tayyareleri Japon valden olduğııudarı Kolombıya 

tayyareleri dönerken önlemitler- radyo şirketi er k~rıı bunun 
ürnıl edıyordn. dir. gizh bir mak~ıttla işaa edıl 

Nota Almacılar tarafmdan Mclburn ıs (a.a) mesi muhtemeldir demPktedir. 
tasvip Pılıldikten sonra veril- Cavada hareketler yapan 
diır.j için boyle bir tebligatı çeteler Avustralyaya kaçmağa 

fi muvaffak olmuşlardır. Bunlar 
kahııl n ıl medığmi söyledim. mittefiklerle birlikte harp etmek 

Vişı, 18 (a .a .)- Yeni ka- istediklerini söylemişlerdir. 
bineııin kımlerdeıı ibaret ol Melburn 18 (a.a) -

İtalyanlar 
Şark cephesine 

asker gönderiyor 
dnğu sa t 17 den e•vel biJ- Amerikan umum karargahı 
..,ı Birn.anyada müttefiklerin kuman RomR, 18 (~ .a ) - Yuna 
aiı ilmiytce tır. danhğının Çinlilere verileceğini 

nıstarıdakı ita lyrı rı .lmvveı ler1 
bildiriyor· baş kumaod1un Selzya tayyare 

Sün'i k k ile Berliı,e "' iecektir Yuna-
auçu •1istandaki 4 tume:ı in şarka 

yapıliyor 

1 

harPket ettiği bi!dırilmAktedir. 
- - Almanların ltalyarılardaı 

Nevyork ıs (a.a) ı 0/~ 70 kuvvet isteı~igi se~~b~ 

Ruslar 
Esirler hakkında 

Roma, 18 (a.a.) Jııruala 
Ditalya gazetesı Tokyodan al
dı~ı haberde şunları yazıyor~ 

Japo·ılarm Hındıstam ışgal 
edeceğıni zau edenler alda
rııyor . Japonya Hrndıstanın 
emellerııı i ger Ç'!kleştirecek ve 

bu maksatla serbest bmrkıh1• 
r.a ktır. ~\imdi Ja ponp•ia Hin 
dıstan, Taylan ve Sıh\n mu 
rahhasları toplaıımaktadır. . 

.Japonların eline dü~en esır 
lerde hususi muameleye tabı 
tutulmaktadır. 

Hunların yekönu 70 bin-

dir Kandı subaylarının neza. 
retinde çalıfmaktadırlar. 

Bunlar Hint miistaı il or 
dusııdur. Bmılailn ne zamaıı 
nerede . hareket~ geçece~i bilin haber 

vermiyor 
Lidfeld sun'i kauçuk fabrika KOstererı kuvvetlı delılıe. 

larıntn yakında çahşmata başla. vardır. ıniyoı: --------
yacağını bu ıurctle !ivil otonıo. 

Roma 18 (a a) - Vatikan billerin liatik bulmak imkanını 
ıle Rnıya' arasında münasebet elde edeceklerini ıöylemiştir. SPOR 

Telefon No. 82 

Hab=;rle~ 
:;;..;;;;=..;:.....;_;,-'=;..=;:;.....;;,;;;:;;;;;======:=:;~== 

Mersin Çitçiler 
Birliğı kuruldu 

Evvelce kurulup hasının nü Halkevimi~de Mersin körleri 
sılıwı ve leekilAunıo noksanlııtı QıhQıleri ile bahçecilerdeo mO· 
rüıüoden maksıtdı lemin ede· rekkep kalabalık bir toplPnll 
mediQi cihelle kandı kendine rapılmıehr. Cumhuriret Hallı: 
fesih lnırarı veren çiftçiler birli parıiııi Mersin Keza reisi Dr. 
~i rerine bütün Mersin çiftçi ve Ahdullab Enor &oplaolırı ıç
bahoeciıerini temsil elmek ve mıe •e memlelıe&imilln bu ıGo• 
beklenen önemli faalire&i rllk· kü durumu ile detletoe iıteoileo 
len.nek üzere bir Qiftçiler birli- fazla ekim eeferberliliode om
Q'I kurulması hOlrümet •e Parti- çilerimlzio naeıl hararet te ıar· 
ce leevik edılmekte buluouror- relle harekete ıeomiı baluodalı: 
du . Bu pek ıerınde ve lüzumlu !arını izıab tttmi9, Qihoiler birli· 
kurumun bu günkft icaplarla Qi l@fkilinden mabedıo oift~l
canlandırılmoeı lahakkuk e\mie lerimizin her rönden el birllli 
buluua 1or, 17 Nisan Cumq gü· - Sonu ikincide -

Partimizin ekim işine 
ilgi ve yardımı 

Hükumetçe bu yaz ekiminin konfer•ıı•lar verQıek tlzere kay. 
en az iki katına çıkarılmaaı lere göndertlmektedlr. Kaylille
etrafındaki irşat ve tavsiyelerine rimir.i·n üç merkezi yerde topla• 
Cumhuriyet Halk Parti•i teşkıli narak bu konferanslardan fayda 
tı da büyük ölçüde ilgi göster- lanmuanı parti temin ve deruhte 
mekted ir. Devletçe çifçllerimize eylemiş buluııuyor· 
tohumluk dağıtılması ve Ziraat 

l 1 Cak k d. Diger cibttten C. ff. P. 
banka annca yapı a re ı . . . . 

d )arı hakkındaki mukarre• Merun kaza ıdare heyetı; Yuk ;:: •;:,ti teşkilatı kanalile de ıek Ziraat Mübendi•leıl blrliti 
uzak köylerimize kadar bütün neşriyatından dokuz. mabtelif 

:~tç ılcrin ize tafsilatla !>urette mev1ua dair risaleleri bir kitap 
. h lunan yazılarla bildirilmiş- halinde tabettirmtk Gıeredlr. Bu 
ıza 0 k' 1 b-t- "ft · ı · l d tir. Köy odalarında ve parti bina ıtap ar u un çı çı erım ae •· 

larında çifçi halkım za bu karar ğıhlacak ve ekimlerld teknik 
tar etrafıle anlatılmış bulunuyor usullere ıöre yapmaları için 
Halkımız hemen tatbikine başla~ bunlardan faydalar maları ttmla 
nan bu faydah yardımları şük- 1 olunacak tar. Partim lain memleket 
rarıla karşılıyor. Haber aldığımıza işlerinde . glSaterdiğl bu ıayretll 
göre İçel Ziraat 'Vlüdürliiğünce ve vcrlmlı çahşmalarnıdan göt 
iki yükııek ziraat mübendiıimlz 11 sümüıOn kabardıQını sevinçle 
bu günlerde çiftçilerimize ft'nnl kl!ydedlyoruz . 

Yardımsevenler cemiyeti 
toplantısı. 

Şehrimiz Vardımıeverler 
Ct>miyeti hı ftahk mutat 

alimizin e•leri 
toplantısım. ıayıa v .. 
B c: h t Or«enin başka11hğı . • ema a e 

altında yapmışhr. 
Toplantıda, asker ııilelerin· 

den olup bilhassa hamile olan
lardan müstacelen yardıma muh 
taç bu unaıılarana l'İt belediye 
ba~kanlığından gelen teıkere 
okunmuş ve litıte Üzerinde ince
lemeler yapılmıştır. 

Haber alınıhğına göre, do
ğurmaları pek yaklaşan aileler· 
den önemli bir ku mana kaput 
bez.i ve basma verilmek ıaretile 

Hır•ızlıfın 6niine 
geçilecek 

Son zamanlarda eehrimiıde 
hırsızlık ulı.'alerının ç0Qalm111 

dolsrısiıle Vılılreı aııkf mınca 

bu aıbı hedıse:erın önfıne ıeçil

mek üıere lhım aelenlere 11k 
emirler •erilmieıir. Bo aradı 
cııdde •e eolraklarda da IAaıbr• 

sız hiQ bir rer bıralı.ılmamaaı 
için beledi~e reıaliQine de lali• 
mat uriımie&ir. 

BeledirP, bo aıbi rerlerl 

leebit e\mie 88 .IAmbuız olen 
mahallere IAmbalar kordur. 
mueıur. 

olduğu hıtkkındaki şayialar M"h .1 20 m •1 hakkı• da Valikan-Mosko•a r vercı er . 1 • . yard•m yapılmuıoa. ıaha alma 
Mersin Halkevi _ TorsUS Çukurova tır lçel bölged ad na Meraıaden ve t~vzi işlerini )apmata da 

Nafiada çalııan 
iıçiler 

arasında münasebet olmadığı yon ton gemı 
ıibi teşebbü te olmadıgı bil- batırmıf · 
dirilmektedır. 

Moskova esirlerle meşgul Bt.ırlio, 18 (a .a.?- Alman 

olmak husmmou reddetuıiotir. -İtalyan ve Japoıı arın haı p 
. malQmal başındanberi barn·dıkları tica· 

Esırler hakkmda . ret geı~ıısi miktarı 20 nıilyon 
•ermeyen yegAne muharıp tomı aşmıştır. Bu rakımlar 
ın~mleket de Rutlyadır. harp başlamadan evvel müt

Atinaya yi)'ecek 
geleli 

Londra 18 (a.a) -

tetikleriıı elinde bulunan tica

ret gemisi tonil~tosunun yarı

sında11 fazladır. 

G. K. futbol müsabakaları idman Yurdu, Turyağ, G .. K. ve cemiyttin katibi 8. Ulviye Alpay 
G~çen pazar ıpor aşklarana içbak G. K. Tasustan idman la veznedclfı B Naci Aydemirin 

memnuniyetle tahit olduğumuz Yurdu, Çukurova G. K. ve Rasim- memur edilmeıine, 
Tanuı Çukurova fabrikası genç bey G. K. bu müsabakalara altı 1 aakerde ve kendisi 
lik ldübünln genç mükellefler· şar atıcı ile ittirak edeceklerdir. Ot u d beri hast bulu. 

S . uı un zaaaan an a 
den mlte•ekkil futbol takımı. porcularımıza muvaffakıyetler k d da kd. d .,. . nan bir a uıa na ı yar ım 
bu gün Menin ııtadanda ha1kevı· temenni ederiz. da bulunulmuına, 
mizin onlar gil;i futbola yeni Cavit Kaptan derslere başladı 5 "d t h" d"I 
b . .1 ergı e e~ ır e ı ecek de 
aşlamıı gençlerden teşkıl edı en O . H Okuluaauzun 1. "ht" -
k k 

enız arp ter ı tşyarıan ı ıyaç gösterdihi 
ta ımı ile karşılaşacaktır. Zev • l . " vit l . ıs 
ı b 

_ kıym~tli ögretmenlerınden '-'8 bazı ma zemenın, ikinci reis 
e ıeyredecefıiaab u musabaka orlan B • L' 
•1 b"'I i "it Kaptan bölgemiz ıu •P k B. eaıme "abaşın başkanlıtı 
ı e o gem z şı müaabıı kalara k b 1 edere ıt d b' h ajanlığının ricaaanı 8 u a ın a ır eyet tarafından aatın 
ıona erecektir. 1 aporcula· 1 k au sporlarında ça ıfaP 8 ınmaı:.ına, arar \'erilmiş ve 

Muharebe atışı müsobakala~i rımıza gemicilik dersi vermeye toplantıa na geç vakit ıon ver• 
o~ elliye yakın . t" başJa111ı~lardır. un mış ır. 

NRfıa VekAletıoce haıaıt 
kaDuolerla temin edilen fetka· 
IAde lahRİBBhl İBlioaden iıtıbaal 
edilen kadrolarda çıhı&ırılau 
mü lf.ferrık n•üetF hdı mlerf' 4178 
sn11h kanun mucibınce fnkall· 
de U!ID ııası hakk mdaki icra 
Vekilleri heretinin 28 3-942 
tarihli kerarnameei muoıbınoe 

harek"' olunması ••lirete leblit 
edılmi9Ur. 

Anamur hü~Omıt doktırluiı 
• 

O•loy radyosaaun Atinadan 

Şark cephesinde 
sükun 

aldığı m•Himata göre 4500 ton• Mosknva 18 (a,a.) - Dün 
lale f1Veç vapuru ile diğer yapar geceki Sovyet resmi tebli~l: . 
butclay yüklü oldatu halde Pire Bildırilecek ebemmıyeth 
.,. •ernııştır. • biroey yoktur. 

Beden Terbl)e•i Umum Mü
dürlüğü Atat f ederuyonunca 
tertip edilen içe), Hatay ve Sey 
han bölgeleri ara11nda yapılacak 
olan muharebe atı'ı müıabakala 
rına bu ~ün Adaaada baılanacak 

m'-davime verilen ~lk der.s b~y~k Yardım9evenler Cemiyetınl 
b"r alika ile takıp edılmıştır. bu hayırlı işleri yapmakta olma 
Cavit Kııptanın göstermit oldu- undan dolayı tebrik ederken 
~u bu spor ıeverllğe gençlik halkımızın bu cemiyete aza kay· 
adına teşekkür ederiz. dolunmalarıoı da tavait• ederiz. 

Anamur hilkumc:t doktorlu
ğuna ta)"İn edilen Adana ııhblye 
mücadele doktoru 8. Siret t •el• 
ki gün şehrlmiıe r~lmlt ve me
muriyet yerine gitmittir. 
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Pazar YENi MERSiN 

Satılık Radyo 
1 hamam 5 ev 

Ttına yoJu 
açıldı 

TÜRKiYE Rıtdroeu Mersinin kiremithane mabul-
--~-

Alıanya~&n yola çıkanlan 
ANKA RA R Rdroeu lesinde 121 No. lu sokaktu Hodrn 

P a zar-19.4.1942 hamamı numlle maruf bamaro, 

birçok lüzumlu ma~de memf e
ketimize gelmet üzre 

8 30 Proaram vA memlekı>t aıtrı t ve aynı mHballede yine Hadrs 

eva r ı vereselerine nlt lıeş ev satılıktır, 

8.33 

8 45 

9.00 

Muı ı k: Hafıf Program (pi.} Almak erzıı edenlerin Hedra ha-

fsıanbul,- Gelen haber
lere ~öre, kış yüzünden kRp:ı- :J.15-

Aj ırns H e herl erı 

~tuıik : Hafıf Perçala :- ve 
M arş ' ar (Pi.). 

mamı mOstPclrine veyaLut Urny 
caddesinde No, 47 MotörclllUk 
deolz nakliyat evi B. Mebmed 
Emin Teı şeriki Hadra veresele-

rloden B. AbdOJkııdire mOracaat narı ~ruoa yolu ı1çılmış ve 9 30 Ev i ıı RH atı 
kliçfık tonajda vapur1 14 r işle - 12.30 Proıır a m vp Mpm lpk(lt ı;ııal etmelerlil an o unur. 10-10 •aaB,. 
meye başhınıştır. Alm ırnya- ı ı.r ı : ' 

d 
T r• z J2.:-J3 Muı ı k: K a d ı ıı eıdıııı }ı'otııl 

an una yo ııe .. ıştov ve Şarkıları. 
Rus9ıığa. oradan da Buı gaza 12.46 Aj ırne Hobtı rleri 
mühim mıktarda malzeme ve 13.110 Muıık: Knoınlerdsn Iı'"sıl 
eşya gelmiştir. 1 lk puti gelen Şarkıları 

Devamı. 

Programının 

2700 ton mal arasında k~ğı t 
asitler. demir boru, makine 13.30 
aks.amı, kimyevi maddeler, 14 30 Muzık : Radyo Salon 

Jiralveniı boruiar var<lıi. Mev· 
cut vesaitle şimdilik bunların 18·00 Program ve Memleket 

~acı 31arı No 

Orkee\raeı· 

Tarstıs icra meınurluğıından No 942 
28 

her gün 200 -300 tonu mem- 18.03 Muzik : Radro Dene Or· Tarihi Oiusi H. M.M2 Köyü Beher H . 
kea\rası leketimize getitilmektedir. 

Buradan da mühim mik 18.46 Koou~ma (Zıraaı Saati) 
18.55 Mazik: Fasıl Hereti. tarda tütün. fındık, keten, pa

lamut, ay çiçegi. susam, ham 19 30 

bakır ve küçükbaş hayvan 
19.45 

derileri gönd~rilmektedir. 
19 66 

Orta A vrupada huküm 
süren kJı~m azalması üzerine 20.15 

Memleket saat ayarı ve 

sj •rns haberleri 
Se!"besı 1:) Dakıka: 
Muzık: Marta Eggerı ve 
Rına Kett1'oiıı PIAlerı . 

Konuema Kahramanlık 
Meokibeleri. 

39 

69 

H&ıiran Tarla~ın 32 9 
928 his ede 3 lıiBsesi 

916 

K. 118Uİ 
320 

Tarhrnın 256 4 5965 
lıisırnde 52 his 
~esiue hakir 

oglu basan 

Lira 
Yonusoglu 200 

Haoıbozıuı 275 

HUDUDU 
Şarkan Hatice müfrez tadası garben Ni-

go Hasan veMsesi ile Arap Ha-
uo oğla Mehmet şimalen Ahmetce otlu Ab 
döJkadir cenuben tarikiam 

Şu kan Bekir oglo Arif ve Hasan Gar-
ben Kürani ıısadeler şimalen hacı Veyis ve· 

reseleri cenu ben tarikiam. 

Salıibi 

A bdullAh og· 
lu Nuri. 

Bekir oglu 
Hasan 

nakliyatın mühim bir nisbet· 
te artacağı ve Avrupa ile ticari 20 30 

münasebetlerde mühim inkişaf 
görüleceği anlaşılmaktadır. :::!~ 

Muıik: Karıeılc Şıırkı ve 
Törkül~r 

Temeıl. 

Vaziyeti ba.ztratıı: Mezkftr tarla tapuca 50 dönüm olarak mukeyyet ise de bu tarla 
halen 2 hektar 2989 metre mnrahbaı oldugo ehlivukuf tarafından 

Yerli Mallar pazann~a 21 55 

fım ır At 
Net celeri. 

Koeularınıo 92 

Muıık: Kıırıeık Progrhm 
(Pi.). 

122 
Şubat 340 
KAnnıı 
sani 355 

Tarla 
beyan edilmektedir. 

2 2240 Tekfur 160 Şarkan Oevber veresesi garben Bekir oğ
lu HMan oimalen cevher vereBeıi cenoben 

K&mil pa'a veresesi. 

Bu dahi 

Pazarteai satışı Sa al \1e:nleket 22.30 Ar ara 
AIRcaklı: ThrSu8ta Tevfık Oral V6kili Oemal Erdoğan ---... .---------------

Sümerbank ee hrimir.: Yerli 22.45- BMçlu: H aoı bOHD K. den Bekir oğlu Hasan veresesi 1 •. l a n ajans hıtberle:ı Ye borsalar 

22 50 Yarıaki Program ve v Abd il t lY] -ro · 
Mallar puarı varın öQ'l9ve ka- e u a ı O.,; u ..ı..' rı 

dar Dok ıor, Ecz ac ı , B e rtıır vP ---k·a.oa.".'.
9
·------ Riri·•ci aruırmaıııu ·' ~ ıulac .ı ~ı yer. giiı?, ~aat İçel P. T. T. Müdürlüğün~en. 

~~~:a~ı;:;as;~: ~ eoayc~!ıt~r. ::~ ersin Çifçiler 25 5 942 pazartesi günü saal 9dau l O kachır icrada ı - Mersinde Y cııiköy yamu<la Tatlı su çam 
mae saııeı umuma erbeeuı r. birliği kuruldu ;kınci arttır111u 111rı yapılac<ığı ) t r, giirı, saat ormarııudaıı kesilerek Mersin istasyonunda teslinı 

-Birinc:doıı artıuı- 4 · 6-94~ per euıhe günü s:ctal9 d ;, rı 10 kadar İcrada edilmek şartile 6 metrelik 1500 ~det 7 metrelik Dikkat lazım 

limon tuzu yerine 
Aaid okıenik. 

el rrıe ııır ı ı ı em ı ıı oldu1tuııu ve 1- lfbu g!yri ınenku!On artırma ~artnaıneıi 5 - 5 - 942 tarihiudeo 11\lÜ ,J 8 l'k 85 j 9 l'k 
d 1 

MI - d k d itibaren 94l 28 No ile Tarsus mahkemebışkAt1p1ı·ıı.ının muayy D auet metre 1 14 3( el ve nıetre ı 
ev elin gnıııe o ~u e t yar ım- h rkeain 0 . b • e numa 

larınd a ıı fa , d a l oı l mek ıc il bıı- ~:=~:d• :ın:lamat arın:~bı~mteai .için . aı~ktışr~ ,tıaodda ~iuılı olanlardan 20l) adet ki cenıarı 4285 ~det cıralı çam telgraf 
.
1 

m ı eyeo er ıf r name ea 942 - 28 doıya • 
lijtııı y ıı pııra~ı ıavııeeul ve de lA- numarası e emurtreıtınise mOracaat etmelidir. direoj _ k· • l . •f l'l , } l k ·ıt 
leı vaııfesıuıo önemini belırt- 2 - .Artırmayı iftirak için yukarıda yuıh kiymetln yOde 7 .~ • r.'.I ' • ıl JM ~ :ıa~ usu 1 e .) apı aı .e Si me 

fstanbul lliCCarl&rlOdBn ba• mietir niıbetiode pey veya milli bir bankanın teminat mektubu teTdi flel1cesınde teklıf edılen bedehfl nıutedıl buhın 
d 

edilecektir. (124) 
zıları pıraı:Jarıı limon mzu ve r - Bunc1ıtıı sonra ı~er çiftçi 
ne AsıdOk eoık adında bir mad Aıa t e rafrnd a n blrlıı?ıo derhal 3 - İpotek sa~i~i alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak 

kurulup tııaıırete geçirilmesi hakkı 11Lhipler~oııı gayri menkul O.zerindeki haklarını huıulile faiz 
deri sürdü k l erı haber alıumı~· v' maaraf& daır olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren yirm· 

etrafında sözler sörlenmıe \'e ıon içinde ev~akı mtııbitelerile 'birlikte mernuriyetimise bildirmeler~ 
rirmı k ieılık bir mü&eeebbis he- t~ap eder . .Aksı hd&lde hhak~arı tapu ıioılHe lllbit olmadıkça llhf bedeli 

tır. 

Bu malide zohırlıdir. Limon ret eeçilm&etır. Bu mülf eebbie oıo payla9maaın an arıç kalırlar. 
&uzu alınırken dıkkat edılmesi beye& oi .. lı~ın niıamnameaiui 4 - Göıterilen gGnde artırmaya iftirak edenler artırma fart 

'e llak ikı· lımou &uzu olduhu rapacek ve hükümAte beranna- namesini okumuf "ı~ı~Oıumıu malumat alını, ·n bunları temamen 
" kabul •tmif ad v_e ar olunurlar. 

kullanılmaması t me vererek ı eemi formalitesiııi 5 _ Tayin edılen . zamaua.a gayri menkul O.ç defa bagırıldıktan 
ikmal ıle bir idare hA)'eti seçe- •onra en çok artırAn• ~ha~e edılir . Ancak artırma bedeli muhammen 
cek lir. kiymetin yQzde yetfıı' kl etini bulmaz veya ıatıf iateyeoln alacağına 

---- d d rOchani olan diger 1 aca ııar bnlunupta bedel bunların o gayri men 

l ki 1 Kom~umuı A a ıı a a se ne- k 1 11 • dil · , alacaklar d 

A Çl a • ğ'n a, u e temıne mı ki kal ının mecmu un an fazlaya çıkmazsa en çok n 1 a !lerdeot,er ı eOk ·a ııa de~er mü· artıranın taabhüdil b& rna1t ozıe artırma on bet gon daha temdit 
1 S h ve on befinci gOnO •Jnl aaatda Yapılacak ar•ırmada 

him hi zmeıler gören ve er an ı c 6 • bedeli aatıf iıteyenin a. a a"ına r-tıcbaoi olan difer alacaklıların 0 gayri 
çıfıçılıll'ıoiıı rük&Almeeini ıaQ'la- menkul ile temin edUınıf alacakıar-ı mecmuundan taslara çıkmak 

anlaeılmadau 

IA.ıımdır. 

maması yiizünd(m - · pazarlığa kouulnnıştur. 
2 ~ Beher adedine 10 lira tahmin edilen 

direklerirı uıu vak kat tenıinatı, 3213 lira 7 5 k u
ruşt ur. 

3 - Pazarlık f>-5-942 sah güuü faat 10 da 
\1ersiııde P. T. T. mü<liirliiğü odasında yapılacaktır 

.ı - isteklileriıı Tic2ret odası vesikası ve mu 
vakkat teıuiuat makbuzu veya bauka nıektubu 
ile yukarıda yazılı gürı ve saatla komisyona ınü
racaat etmeleri. 

raıı Oıfıçiler bir!iQ'iniıı teekih\tı earlile, en çok arttır a o n ıhale edilir. BöpJe bir bedel elde edil· 
örnek olarak nlınır ve ll>'Oİ hız meıse ıhale J!lptlmsz. Ve bu 8atıe talebi düeer. ve 

halini almıe ve baulerıoo da ve g111retle çalıeılırea,, ki bur:u 6 - Gari menkul kendlaine ihale o1unao .lı:lmae derhal ve a 

P.rsıf Korunma içio mahalle 

ve sokaklarda acılan sı~aaklar 

son zamanlarda süprüntülük 

5 - Bu işe ait. şartname Mersinde, Ade;ınada 
Aııkarada P. T .T. müdiirliikleriude verilir. 

1 
\t er em O ftçıler birliQ'iodeu de Hril~~ mo. let içinde parafı kermezae ihale kararı teahohnar:ır. 

su do mueıur. kendı11oden evvel en yQkae e itte bulunan kimae arsetmif oldugu 
bekli1oruı> pek ıakıu bır za- bedelle alınata rast oıuraa ona, r-aıı:ı oloıa.z, •eka buhınma.zıa hemen 

Sıvri einAklerın üreme za- on b gOo Odd •ı rıır,nıaya Çıka ı n manda J\tereinıo bu çok önenıli ef m e. e a rı ıp e Ço aroraoa ihale edilir 
manı da olduQ'undao l>unlarıo !ki ihale araaındakl fark ve geçen gtınler için ytızde 5 den heaap 

ihtivocıoa da cevap verı lm l (.I ola- olunacak faiz ve diP;er zartr}tr 1 a:rrıca hO.kme hacet kalmaksızın me-
oak&ır. Vılar e t ve port ı miıiu bu muriy•timisce alıcıcfao tabsı o uııur-. "188 

rnkın ılgisını tflklır eder ve 2004 Nuınaraıı icra ve iflas kanununun" 1~ inci madde 

(S66) 19-24. 29-3 

i 1 a n 
Anamur Malmü~ürlüğünden: 

temıılend ı rılmesı ve pislıkten 

kurtarılması için VılAJetoe IAıım 
gelen tedbirler alınmıe ve ilg i
lılere teblıllat rapılmışıır. 

ınüıeeebb ı a heyeıe trz ve verim- sinin 4 Uncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
ıı baeerılar dılerıı. lerininbu haklarına ve .h~susile faiz ve masarife dair Mersin euıvaliue 189 lira borclu Anamurun 

ı · dd. ı · ıa tarıh1nd Tb ' ·· · · • 

i ı a n 
lçel Def terdarhğmdan; 
393 lira 22 kuruş bedeli keşifli emniyet 

ınüdürlü~ii birıası altında \1aliye evrak aubar 
deposunun akfile dahildeki biitiin ahşap kısmı
mn boyanması içiıı 8-4 942 larilıiııdeıı itibaren 
15 giin uıüddelle eksiltnıey•~ koııuluıuş ve ihale
si 23--i 94 2 perşembe giiııii. aat lf> de yapılaca 
ğınd,.n talip olarılar111 depo·dto akçalarını müs
tah illen Defterdarlık makaımrıa müracaatları ilan 
oluuur. (344) 11-15-19-22 

0 811 ı ıa ar.~nı 1 . 0 · ıd· en 1
. 1 eren 20 gun ıçınde Göktas ıuahallesirıdeu Ahmet Tahir ~larulvalııun 

evrakı mUsbutelerıle bı 1roıelerı aksi halde hakları 1 • • ' ~ • • • "' ..... 

tapu sicillerile sabit oımadıkç.a satış bedelinin paylaş ~asreltın orta alan mevkıııa~e çakmaklı s.uregı 
masından hariç kalacakları cıhetıe alftkadarlerın işbu denmekle maruf şarkun ~asıbe ve Hacı . .\ l ı bay, 
maddenin mezkOr fıkrasına .g~re hareket etmeleri ve ~imaku Ceril kara ~1 usta fa oulu Aluuet garbeıı 
daha fazla malO.mat almak ıstıyenıer 942-28 Dosya .. • " '. 
numarasila Tarsus icra memurlu~una müracaat ilacı hasma v~ ceuubeıı Melımed tarlalarıleıuah-
ları ilin olunur. (368) <lııt 70 lira kıynıeli mukayyideli 25 dönüm tar-

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatkarane Fotoğraflar, 

A ğrandiamanlar 
Uray Caddesi 

laııın on altıda on iic hissesi 4-4-942 tarihiudell 
• 

itibaren 21 giin müddetle açık arıırınay:ı kouul-
mıaştur. 24-4-94.2 Cunıa gunu saat 14 de 
ihalesi icra kılınacağından talip olanların Aı ?amur 
idare heyetinde miiıeşekkil komisyona ıuüracaaı 
etmeleri iları olunur. (3~3) 4:-10-16-19 
----·--- ----- ; 

Yeni Menin Matbaumda Buılmı~tır 
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