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1 Bir lave9 gaaeteei diyor ki: FUAD AKBAŞ 
Türkiyft hakkında dolaşan teHişlı 

• şayialara rağmen AnkaradA hir ııü
kfinet v&rdır. Ttirkiyeye karş\ lıer 
uırngi bir tehdidin vnlrnholdngn red 
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lnönü zaferinin 21 inci yıhnı bugün candan kutluyor z 
AJınan gazeteleri Hindistan meselesi 

ikinci inönü 

zaferi 
B o ıı?. P n 2 l yıl ö rı et ; l 

Nisan J 920 de Milli şefımiz 
R6isiournunrumoz hınet lıı. 
önü kazandıgı ikinoi lnfüıii 
zaf.,rile Ttirkün makO.~ taliirıi 
ve:ımişti. 
. \lilli şefimizin a il Türk 

1 A tatü.rk büy'iik zafer dolayı•ile Milli şefimize çektiği telgrafta 

diyorla1ki: Bütün tarihi alemde sizin İ n ö n ü 
meydan muharebeıerinde deruhte ettiğiniz 
kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kuman· 
danlar enderdir. . 

Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin 
maküs taliini de yendiniz. 

Bütün v'!.:_tan zaferinizi tes it 
e d i y. o r Bir isv\çıe gazetesi diyoı ki: 

Türkiye 

milletinin makt\il taliini ytm· 

digi eşsiz ve büyük gtiniin 

bnJünkU ) ı\döoümiinde dür.ya 
~an ve ateş dalg"ları ara"ınıla 
yanar, mAuıoreler yıkılır, 
baomanlar söner, şeref ve 

iıtikı&ller ayakl r altında çig
nenirken saadot, refahın ver 
diği giinöl rabatlı~ı ve ruh Dür {ı3l ve tora f BiZ 

bnzorn içinde s 'Vincimizle 
hüviyet Vt\ varlı~ımızl\ güvt'

nimiz bir kat dab ... artml\kta 

ve aynı zaml\ntla bu eşsiz 
göoü yaratan Mil.~i şefımize 
karşı minnet ve şnkran dny-

bir siyaset takip 
Ediyo' 

galarınıız, oo~ karş~ s~rsılmaz 
ba~hlık ve bnrmetımızle kay 

naemaktodır. 
Türk millet ve vatanının 

Türk idarecileri hiç~ir şeye 1 

aldallmlyacak ka~ar ~ir 
ôirayete maliUir 

---
İngiliz tC3klifi İngiliz 

tekliflerini reddedilirse 
Mesuliyet Hintlilere Kaba bir manevra 

ait olacaktır. telakki ediyorlar 

Yeni Delbi, 31 (a a) Rerlin, Rl (a.a.)- Alruan 
Krip,. Radyoda bir not!!k basmı il~o edilen 1 ngıliz tek-

l!'öylıyerek demiştir ki: lifleri hakkında şunla ı ı yaz
maktadırla;: 

tngiliz ınilleti Biodistanıu 
lngilt"re gibi bir ana yasaya ~indistana yapılan teklif 

. t F k lngılız Pmperyali7.minin anane 
ml'lik ohnaınnı ıs -,r, a at 

Hindistan için bir anayasa 
vi kaba bir manevrasıdır. 

ı Rn çok kaba ve aldatma 
yapmak imk&nsııtlır. ngilte- h 
re h•rbin sonuna kad&r Hin- ar~k~tinden başka birşey 

d f k t 
değılJır. İngilizler mühim vait-

diıtanın mii " aa ve on ro· 1 l [l ere ı: intlilerin minnetdarlı-
Iünii mnbafaza edecektir. l n · -gını kazanmak ve üçlü pakt 

g
iltere bono ıl .. öoya möcade-. , l 

ı l 
aev etlerine karsı ~av~~ta mulı 

lesinin bir otiın o arak te akkı .. • 

!
etmektedir. tngilterenin Hin· t~ç o~d~ık\arı fedaileri temin 
diıtana yaptı~ı teklif redde- e me lır. 
dilecek olursa bnndan doğacak ln~i~iz m~rkasmı taşıyan 

l 
me~nliyet dogrndan do~rnyR b? l!!klır artık zulüm devresi. 
Rirıt milletine ait olsopktır 1111~ kapaodığmı ve eski emel-
tngiltere muhasamatın B"~a lerınden vaz geçildiRİni hiss; 
ermesinden evvel başka bır v~rılmek istenen bir komed~ 
şey yapmıyaoaktır. yadır. 

_ Soon ikincide -

Libya da R<)menler 
0 

gii:ıkü doramunn diişüıı - Cauevrr, 31 (11 .e.) - ,luraal 

1 f 
. dö ,TPOOV gııze\PPİ cTürkı1e ne 

mekle ikinci nörıii z• cnnın f81JBOOk?• heşlıklı J8ıl8\Ddfl kıy ıneti ni takdir etmek '"ü 01 d , ork ı: H agiJn kü hallerin· 
könitür. Filb ika Törk mil Mnharıplerin fıpratmo harp l ,.. J.an rne•ut ar 

Hava harekatı 
Vilvaıladı 

let Ye yurdunun o zamaıı.ı lerı devem ettıkQe tarafeıılarrn ~ 
dnru ınnun n çok nazik •• n&•• k ordul"" •• ehem mi retleri er:- y · Kahire, 31 (a a ) - Libyıda 
0 

ı d n R n kadar da müş m••••d" T6rkiyef0 gôaıerile• Bnkreı, 31 (a.a.) - eııı Brıtanya lopcusu 28 29 
kili bir devreoinde azi• vata . •IAk• buudao dol•YOd". TOrki· ril~h altına •lına.nd aBlrnrlerin Td'~mimi hattının ged:Oa~!~aı 

. ·ıa hır• ve omolleril• r• b" m"rouluk ordu•orh ant içme ıöıenın en _s~nr~ ~ışmaıı mevzilerini dö~mü•-nımısı ı•tı r·· keferı b" tarafa oaecek bn muhafız ko:nutanı demı~lırkı:, tur. Bır kol da 40 d~ v 

gözleri kararınıQ e urk dorumdedır. b' · hd"t t · 1 uşmaıı . t varl· ı Sovyetler ızıte ı emış·ı tankmalıüctım t .. 
milletinin hü<1y• .V8 -- Muhe,,pler Türklrere bo- 1 So 1 8 ınışhr. Alga. gını yok etmek az mil• saldı ••• uoreodı"cı ••iller, ıe hdi ller Lir. E~er Alm~nya vyet . za la ile Tımimi arasınd d, 

r 

.. ııl•ra kar•ı k .. •nılan ikinci s.ıayloıer, tebrikler ıoomekladır'. M tehdidini önlemış olmasaydı maıı lopcusu B . a "l • • ' •

11 

Aokar• horp biııiQi um illi Şefimi• •••gili İ•m•t lnöoü bi•e hücum edeceklerdi. Son- rıtanya lopcu 
lnönü zafonnin 'förk mı e- tarıhıe ııek mOhim bir mev8:, , ___________ ..., ________ .. .-.--• rada bütün anupayı istila sunu~ taarıuzıına u~ramıştıı. 
tinin varlığında baki ki bir jagal edecekti!". s N L •• b k l d" B-t M ahire 31 (a.a) -. .,, 00 azer U e e edecek er ı. u un avnıpa L.b 
dönüm uoktası teşkil ettŞir,ı Her iki \arefda ona turruı- Almaoyava karş1 minnetdar h 

1 

ıada harekA' .hemen şüphesizdir. Boııu, Ebedi .. ~ d&n cekiomek&adır. Hollanda h'~VUZU - -- k olm~Jıdır: Hiz bugün mesu- ~men hatalara inhisar etmekte 
timi• Atatürkün Milli ,er.mı- •e lrek !çın ••in.. bir ••hıi "' 1 İngiliz haoa a ını duz dır. Bdrük mltraata hata Qar-

l sebep göe&erilerek iegal ve ielill\ -

d 
. e baş· e ı mı6lı e~aı biriooi derecede o aene ul/anıf moZ D 

ze: cVatl\nıruızs saldıran aruı d ı F B • k 1 teaı"r/ı" oldu Ktıvvetli ve dürü ·t mütte- pıemaları ~okua geluıekted'ır. 
Türk azim ve ira esın bir de•leıe ka•e• arui tarzda - fikiıni• Almanya ile iıbiı ligi ernenlo cenubunda !hrlabı 

k r9al1'dınız ( h l t · ·ıJ · B l' ,, 1 (a a )- l b' f h e'rafınd k' d"' ıarıııı 9arpara p• Sonn ikincide) o e ge ırı 1 er ın a · . · y•pmak ı~ımız ıze ı ti ar ' • • uıman hata mar 
•• memlaletimizin m&k6• ta- Cumaıtesi Lilhtke lngılız hissi •ermekıedir. daoları bombalanmıo •• rardekl 
liini yendiniz. > ı.rzı odaki lan maya taba mm ii 1 ü m üz ol- Londr•' 31 (a ·• .) A ıtan- hwa kıı vvetleriniu yaptıkları lanareler haeara uQralılmıııır. 
tebrikleri il• daha iyi onla· ınıyac•ğını dün dünyaya İ•- hk kıvı .. nda iŞR .ı .ıımd• bıılu- akınd• biı ıak.m Alman güzel Yunanhlar Buralarda d(i9manın atCI teekil• 
,,ımaktadır. bat etıniq ve bn hah•• dair ııan Fraıısarıın 8en .N•zer sanal eserleri hasara uAraınıı leri bulunmekladır Ve 1 İkinci İnönü ıaferi Türk imtihanı büyük !nöoünihı ükssüne yapılan çıkarrnha dıl ve iki mühim , kilise binası ile /ngiliz haoa akın- hiioumların tesirli :ldokl;:P~:ına 

onraJan kumandası altında vertrıi~ a mm muvaffak oldutın av~' İı4tikl&l ıavaşındad, d.: safer- bnlnnınaktayız . Ve böyle bir da!ı alınan resimlerle teyıı müze binası yıkılmıştır. {arına yard!m :~~akı~dır, DDımao da Tubrok kazanılmı' ınöle• ı imtihanı tekrar etınege d edılmekt•dır. - - •mır roluoa akınlar r•Pmıı 
!erin teınel ta,ını te,kil et- bazım. e Almarıyanır. TirpiÇ adın- Amerika Atlıntik sahillırindı ediyorlar laraada lealrl .. olmoolnr. 

meai bakımında~ ••ferleri mi· işte bu realitenin ıaıo 'ii- daki lıtı p gem•leı in:n yegane Loodra 91 (A.A) -
ıln en önemliaidır. . wnl ve m&naeile meyda d kullaııaca~ı dok ve havuz en .Şimdiye kadar 98 Boylerin Kıbrıs mnhabiri 

Yoklok ve binbir çeşıt olmasından ve ikinci ln~ üa az bir sene kullanılınaz bir bildiriyor : 
. 

1 
b eait agır . . · 00 h· l k 1 Havuzun ., b tt mabrumıyet er, er 9 " zaferını kazıman büyiik k a e 80 u muştur. .,opur a 1 Bslkanlardan gelen ba.ber 

lan bu n- ön- d b l Karnbel Tavın ,artlar altında kazanı mandanın bngün de bat · un e aıırı ·~ -ı -- ler Ynnaniotan vo Giride kar 
. ·ıı r · b"şta. ımız-ıdestroyerindPn es,r ~örn me Vaş•naton, 3 t (a a.)-7 kA · ·ı· saf~r Tiırk ruı e ının da ba!anmasıııdaııdırki; oiba- mekted" 0 klHın pompala- rı '' ıngı ız hava akınlarının 

· b .. "ki · · ordn ve ır 0 d'l d b ~ k dar atlan ld etflt. ff k' rındakı nyu erınııı, tına n ın dürt bnoagı har bin , ma isıasyo!lll d·• 1• hrıl>• ı - nun an ıı gııııe • e e '•' mn .a a ıyet kar 
knmaııd>oıııın neler yar• ..• • aıe,l<ri, ~ f.letlori "" iztır&p· mi,ıır. Iik kıyısında 98 mGıtefik vapu •••ında Almanların tedbirle
ga mukıedir uldugon u. go«e ları i9indu k,.ranırken ve ' Loı.,ıra, 31 (• a ) - - Sen rıı ka ybedilmiştiı·. rini 'idd•lJendirdi~i •nla,ıl-

İlan Şa~tlarımızl 
değişti 

Kağıt ve malzeme fiatları-ı 
nın artması hayat pahalılığının 
yükselmesi dolQyısile büttın 
gazetelerimiz haklı olarak nan 
neşir Ucretl~rini değiştirmiş· 
l~rdir. 

dıı;, 

k mt: 
n tar 
ikliJ 
Ur ı 

rıJ. 

ren 9ok canlı bir ın,.al •• ın eayılaolar hudutlarımıza Nazere yap•~•n son hucum Geçen hafla kaoada s•hil- maktadır. Ölü~ oezaaiyle leh 
hid iaed i r. koda r g• 1 mi' bn 1 nn d u Rn hal d • ••n. • •• nda . ~rı ıa ".Y" ~ıı .-et~I; leri nde 7 ba I ın ış • e bu suretle dit edil melori n( r•I ıo en Pire 

lkinci lnönö zaferi Milli biz bunların hepsinden uzak rııııkn v~rdıA• za yıat ölu, ~adr 0 bu çevrede batan vaııurlaruı de yük11ek binalarda~ hr..lkın 
· · · · ka V b' ve ayıp olm:\k üztre yuz e 

•eref ve 1etıklslın ını n ve yaşamaktayız. e ız ikinci ld l 1 k l lııgili~ tayyarelerine ·
111 

.. ret ı h
. 1 .. .. f · · t M az o ugu an a~ı mıqtır. sa•ısı 22 ye çı mış ır. vn 

•artları. ne olursa o sun 19 uonu za erını yara an ılli .. ._. 1 

6 ·ı · · ... --- d d ~eçen v rı mesınm om.ine geçileaıe 

bir eoretle ••levki ~ir zere•İ ,.fimize boglıhk •• S••gimizi Bir loniliz kıovazöıü batlı Karaip denizin e e mi,tir . H••• akınlarından 
ol•• bile f • d • ed ilıniyoco gi n i g il ııden güne artı rd• k ça • e B haf ta 5 Ya pu r ba tm ı§ bu su rel billı •••R i to I yan 1 ar korkmak ta 
göoter•ıı günün ve iolikbalın hirligimizi ko•••tlendirdikçe Lou~ro. 31 (a.a )- l'\oyat le bu çevrede batanhr 24 dır . lngiliz tayyarelerinin 

Ur.un zamandan beri, bu
na lüzum görmeyen idaremiz 
de diğer meslekdaşlarına uy
mak meobm:iyetinde kalmış v~ 
ilfln tarıtelerlnde ufak bir de
ğişikllk yapmıştır. 

BugQnden itibaren resmt 
ill\nlatın beher satırın dan 15 
kuruş Ocret alacağımızı, husust 
ve daimi ilflnlann tlcretin in 
pazarlığa tabi bulunduğunu 
sayın oknyucularımıza an ede· 
rlz. 

'll 

bir ınısalidir. ateş, Refalet ve iztırap hizdeo Rdındııki hafit kra'Vozör b3l- btılmtıQ.tıır· Cenup Amerikada ı ı t d d k \ ._. muvaffftkiyetleriııi artırmak 
Milli 'eref ve ıiltiklaliıniz Ut.i&k ı&şms' a 6V&m e eoe mı~tır. 5400 !nailfltoluk o an bu müddet zarfında bir vapur 

den her ne olun" olsun en ltir. bu gemi 1940 da l•mamlan- için halk her vaııtaya b•t
1 

B Uluğ t batmııtır. varmaktadır. ı 
kü9ük bir fedak&rlığa kat- • mıo ı. ----------...J 
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1 - ~isa11 1942 Çarşamba YENi MERSiN 

Şehir ve 
Memleket H b l . Şark 

a er er 1 cephesinde 
tsirmanyada 4 

f an.guda şiddetli 

muharebeler devam 

Ameril{a 
1 uarruz için 
toplanıyor 

======;.::.;...-==="--'--=-=========;::..;;. 

K8ğıt fabrikasının 
istihsali artıyor 
Y ahında yeni kısım da çalışmoğa 
baılıyacak, kağıt ihtivacımızın 

yüzde sekseni temin edilecek 

İzmit - İzmit kliQ'ıl fabri-İ 24 kilometrelik Sapanca eu 

Ehemmiyetli bir 
d _ · ·kı·ı. l d ediyor 
egışı ıR o ma ı 

8 1 
.. 

1 
. Lf filipin~e rnuhare~e yavaşla~ı 

uz arrn ÇOZU mesı ZH il 1 Tokyo, 31 (a .a ) - S e lef) 

kUVV8 tlere engel OIUyOf adasıııırı 1>1irnal kıyisırıda mü 
kavemet eden Hollandıı lılaJ' 

Moskova 31 (a.e) - kayıtsız ve şarts 7. te~Iim olmuş 
Cephelerde knde deQ'er hio larrlır 

bir deQıeıklık oıro11mıetır Kut· l ~11nı.fa 574 kişi e~:r ·~ Iııı-
90llerim_ız Smole_n~k bölgeeind6 mış ~e 25 vagoı.la bir büyük 
genıe bır böl"erı ıegal etmieıer· r.ephıarıe deposu ele geçirilmiş 

VaeingLoo 31 (a.e) -
Anıeriknuın ameoı en zirade 

kouetlerını bir ıearruz içın 

ıoplar.ıal:tır. Yarı lıatı küreniıı 

müdafaa plAnlaruıı baıırlarıın 
konser ri)· estıtine seçilen emrıh 
teklıllerıu hezırlaumaeıuı ce 
muza kere) e esas leekil elmtıeinı 
istemiştir . 

Pasifik konseyi Vaşington~a 
turuldu dir. VirumaJ& OoQ'ro da bir tir. 

mikdar erazi kazanılmıetır. Haı
kofte Ros baskısı dnem etmek· Melburrı, :31 (ıt. . a )-Avust 1 V:o\oingtoıı, 31 (a.a.)-Avust 

tedir. Şebi~ h~tnen hemen maha ~alla bava nazırı ~ir .dem_t-cin- 1 raly1t, Yenizelaada, Kanaıfa 

Sayfa: 2 

JAPONLAR 
Çinlilere karşı gaz 

kullanmışlar 
Çuııgking 31 (A.A) -
Verilen haberlere gön:ı Ja

ponlttr Tungunun orlasından 

ge\·en yolu almttk için Çin kuv
vetlerine karşı zehirli gaz kul
lanmışlarsa da Çinlilerin cesaret 
lerini sarsamamışlarclır. Çin kuv
vetleri .Juponları 4 köyden çıkar
mışlardır. 300 Jttpon öldUrnlmUş 
tur. 

MAL TAYA 

Yeniden hava 
kuvvetleri geldi 

kHıaın günlük istihsalı artmır 1 borasu tesisatının 20 kılometre 
lır. Enelca giinde 28 - 30 ton sinden fazlası ikmal edilmişlir. 
rnddesinde olan ımall'ıt : 1 bugün Bugünkü eıırtlarla Anupadan 
40 tooa oıkmıehr. Simdire kader celbi mümkün olmıran bir takım 
fabrika odun ihtiracını harioten hueasi parçaların imAli metl'le
tedarik etmekte idi. Halen fab· ketin muhtelif fabrika te atelre 
rika Bolu ormanlarından temin !erine &eui edilmiştir. Sapı:ınca 
olunan rerli odunlaı· la oalışmak surunun teminini müteakip reni 
tadır.Munleıaman hergün gelen kısmın faalirete geoirilmeııiniu 

88ra t.idilmış bır durumdadır. oe IO martta Yerıı gıııede ve lu~ıltere tıükôınetlerinden 
M~skota 31 (e.e) - L1ive yapılan hava hücumun- ' müte~ekkil bir pasifik harp Malta 31 (A.A) -

. Duo akşam alman tarrare- da JapvuJarın harb~ girerken .kon~eyiııin kurulduğunu Ruz Malta valisi bir demecinde, 
ıerı Moıkotara hücuma le•ebbüs ll · 1 b ld' · · d · h k l · · 

t 
. , · 

8
_ " e erınde mevcut destroyeı le- ve t ı ırmıştır. a aya yenı ava uvvet erının 

e mış.ır. ucum 0011keavar top· . H ı. 1 !11.t ' ı b . l i'h' · ö ı · d mtlmkün olacaQı tfı işletme ioio 
Tomruk t8i{ODlarının eehrimizin icapeden elemanlarıo bulaomuı 

ıarıuın eiddetli ate•ile de"'ı'ılmıe rındr.rı yüzde ıo nu harp dı~ı u ıLOOSey .,.ısanııa eyın ge c ıı;ını s Y emış ve Uşınanın 
11 • • b ı. ·a d t pi c "t R velt bu kuvvetlerin gelmesine mllni 

eada bir kaç dü•men una""• ıraıLıldı~mı ve bu arada 4~ .s· ra Y a o ana " .. 'r uz . içıodeo ge~ıeini görme~ arrı bi~ hususunda da tedbirler ahndıQı 
zevk &eekıl etmektedır . Yeuı . ll h b 1 nmı"tır 

il' "I' e n h p f k l b olmak için sarreltiği gayretlere 
şehre relı:l~e_maaa mutaffak bombardıman tayyaresi t::ıhrıp . ~ı .. nsnsta, .cıı:;ı 1 

• ıa; ~.ne rnğmen m9.ni olamamı~sa da bazı . memnunıre e a er a ı v • 

fabrıkeıa:ın büt~~ ~nlı.ınelerı ikinci kAQıl fabrikaaının da 
lekrar gozd~n geoı~ılmı~, rnQlan iee alınmasile memleketimizin 
m:e vs temız.lenmış bır halde ı rüzde seksen uiıbelin~e kAQıl 

olmua ve gelıeı gtiıel bombala- ve 15 inde hasara u~ratıld.ğı ış . ıııık P-deu m•lletle~ı~ .m.nş · hasar yaptığını ve fakat bunları 
rını a&mıetır. Bir kao ölO te nı söylemiştir. terek harp s .y~setlerı:ıı bırlıkte ~'.ok pahalıya ödediğini bildirdik-

raralı vardır. Yeni deJhi, !JJ (a a .) _ <,J iıı müdtt faa et me'eı i acil bir ten sonra düşman azmimizi sar-

lstolı:holm 31 (a.a) - lrnvvnleı·i Tangonun ~imalinde zanıret halını almıştır. saınıyacaktır. demiştir. 
Şark cephesinde bir ook b' J T~m bir işb:ı li~i anlaşma 

iılemere hazır \'azirettedir. ihliracı temin eoileceklır. 

urd içinde kesimlerde buzların çöztilmesi ır aporı tayyare meydan ı n : . . . İngiliz 
Tay yare seferleri 

Ağuhğı 1 kiloyu geçmiyen 
er pa~etlerinden 

ı:ırhlı ku'9etlerio Qamur dArruı ele ~eçirmiştir sıyle bu tem;ıı edılecı>k ve 
. Ç• k' ( ~om•ey Loudraıhıki ~or ı seyle 

ioinde htreketlerım; engel olmak Hl~ ıog, 31 ıı a )- Tan k k b 1 ı. hava bombardımanı 
t d · ıd ki ç· k ti . J ço sı ı temasta u Hn~chtır 

BugOndeo_ ltitıuen 1 EylUle 
kııdar c1avam etmek üzere Anka-

:-ıı ile lstonbul, Adonıı ve Eıllzığ 

Üçte bir ücret 
alınacak 

a ır. . 

1 

gı ~ m uvv" er ı apon demi şt ir. 
Ruslar Stalınoooo doQueunda hOcumlan.na püskiirlmü~lerdir. j -----

blr hücum Jbpmıelardır. Bura· J3pon uçakllirl Hirnayı bom Almanlar 
deki büoomdo almanlar hareket balsnıı .. larsad L. • • • d 1 \ a ııa~,, 1 .,.z ır. 

BİZ kalmıelardır. Cephenin arka T11ng,~da Çin ~akamları örfi Lübek akınının in-
Ankara, - Hılkumet, posta tıında 1enıden Ruslar Yaşk eeh· ıdaıe ıl~rı ctmı~leıdir. 1 

lunbul orasında 26 Ad8D8 arasın· kanununa ek bir IAriha hazır- rioe ilerlemiılerdir. Son günlerde Vaşin~torı, 3 ı c~ a) - Fıli ti kamını alacahlar 
dıı 29 Elazığ arüsıoda 32 lstaobul lamıetır. Bu lhihera nazaran Ruslar SıararuHeda ve Leoiu· i 

ıırnsındıt tayyare seterlerloe baş
hınacaktır. ücret Ankara ile Is-

Aodnn 44 lstanbul -Elllzığ 62 lira 8red bölgesinde faahretlerini pirı}ef'{ e 
28 gecesi ~ iddı-tli Berlın 31 (a.s) -

Gld
. 

1 
bil tl k ld 

1 
muvaıenei umumire, mülhak v~ sıklaatırmıalar .. e temı·zıeme mu har ebeler olmtıQ"~da ertesi li Al.o an llBZeLelerı lngihzlerın 

dır. ıp ge me e er 8 ırı • " ... .. ':i mıştır. hususi bütçelerle idare olunan hareketlerine detam etmıeıerdir. güniı ş ·ddetini kaybetrn i ~tir. Lübeke kareı J&ptıkları akın 
Aokartt • lstıınbul poslH tay- daireleri .. beledirelerden posla• Müteaddit almau mevzileri alın· Dfışınan lıücıım:arı ai;ır za yi 1 haL:.krnda eiddetlı neeriraua 

· ı k mı .. •ır. atla nı-ıskı-ı .1• 1 .. t - •14 , t buluoarak euııları feı ı sktadır-
yıuı si Anlfaraaan 1a,40 ta kelka- re verı en me tup ve saireden "' , . r il muş 111 . " ~a :ı lıır: 
cısk, 17 de lstımbula varacaktır. ve hazar ve fevkalAdezamanlar- llellıkıa Hoglen edası Finli· ,ı 3ıf nda ıki taraf devrıyP. Almau mılleti LübPke ksreı 
isti! ( buldan 8 

A5 l'-' k•lkuc"k ter tarafından ıegal edılmiıtır. ha ı ekı>tlt:ri olmnstnr \ "'rınılını iuaılı7. berbarlığıad uu 
' ,".t " " " " da gören asker ailelerinden erata ' ' "' "" t0.45 te Ankaraye varncısktır. Bu adanın iegalı Fın kö:fezinıu Korigedora )apılan J3 pou n efre t dusmueıur. Hın kes bil rki 

Ptızı:ırdan meeda her gün seter ııollane~ak agır!ıQı bir kiloru kontrolOoü Fınlılerin elıne hücunılan ciddi hasara s ebe ~ı r gün almaıılar Lu cin~~euu 
vaıdır. geQmeren kolilerden üQte bir vermektedir. P rntıkemını alac<ı. klır. logılııler 

Moskova, ;:\ J (a .a ) - 30 olaın rı mıştır. e ehrın meh11llelerıui bombalamak 
martta r.eµhede esaslı bir de~i B•r dıi şma ıı 1ayyarı>si dtişü ia ue k azandılar? Tıırıhı abırte· Ank8 ro. EUlzığ hattında Sal• uisbetinde ücret alınacaklır. 

Seferde aıleleri tarafından Peışembe Cumıı, Ankara - Adana 
hattında her gün luyyare postııları 
işli)' cekllr. Ankımıdan Adanaya 
14.Bo da kıılkacak 16 45 le Adıma 

r fılmiıştlır. lerı rıkmakla ue fnfde göı düleı ? 
erata rollanacakarni miktardaki şiklik olmamıştır. Almaular Lübek katedr&lı 700 senelik 

koliler ioin para alınamaracak- 22 mar!tall 27 Slll0 kadar 161 Hindistan gotık bir bıııa ıdı ve dü:ıreoııı 
tayyare kayheımiş!erdir . Bizim an meehur org~ bu k ı l ısede 

tır. 1 l kaybımız 71 tl1yyaredir. 5 mese esi buluuınak'a ı<tı. Lübı k ı gıı ı ı 
eüıılük s ı vaıota da Almanlara bcrbarlıAı l e ımılrıcakıır. Güudüı " .., ı.ı· · · .1 nkınlerı >1tpernı1eıı lvgıl11leı 
Rus p:uaşiılçiiler i lHrafındau - :>ll'lllCtuen art6.ıı- gece ukıolıtrıle askeri movatfaki· 

500 ölfı veıdiıılrni~t•r. Hindliler teklife cavapları 1 et ku11odıklıırıııı zaoııediyorluı· 
Barem kanununun 

günden güne artıyor 
Londra 31 (A.A) - 'faymisin 

havacılık muharriri yazıyor: 
Hava kuvvetlerimiz 3 Martta 

Reno fabrikalarını bombardıman 

etti. Bir hafla sonra Rur şiddet
le bombalandı. Cumartesi gün O 
de Llibek şiddetle bombardıman 

edildi. Bu hal İngiliz bombardı
man kudretinin arttığını göster

mektedir. Yakında daha birçok 
bombardıman beklenmektedir. 

Lüheke yapılftn lttaı-ruz geniş 
olmuş burada bulunan büyük 

doklar tahrib edilmiştir. Alman
lar Finlancliyttya bu limandan 
levazım ynklemeh1e idiler. 

Dünya nüfusu 
Berlin - (D.N.B.): Alman is

tatistik bUrosu son yıllarda ya
pıhın nüfus sayımlarına dayana
ntırak dUııya nUfusu hakkındabir 
istttlistik neşrelmişli. Bu istatis
tiğe göre dünya nüfusu 2 milyar 
226 milyondur. 

Muhtelif kıtalttr arasında A-

yn vtıracaktır Adtınadan 8.BO da 

kalk ııcak Ankaraya 10.45 lt; ge
lecekllr. p,, zıır gOnle ri Aokaradun 
8.30 Aaanıscıon 15 le barek~t ede 
cekllr. 

1 tanb uldan 7,iO trenile, An
kıu11dan otobüsle uçuş meydanı
na ghllllr. 

Adliye Vekaleti 
kısmında tadilat 

Leniuorad ctıphesinde ;4Skn yarın sabaha kadar :Evlerı, hastanelerı, k ı lıııe l eı 
"' bomtıalomekla elmnultırdlln ıntı- ıııerika mn.stesna bir gelişim kay-

ve techııal hakımıudan alman- verecekler kem aldıklarını ıddia ed ı rorleı· detnriştir. ÇUnkU Amerikanın nll-
lar a~ır kayıplara uğraı.uşlar Yeni DeJbi, !H ( ~.a. ) - Jngilızler bu cinaretlıHi maruz fusu 180( dekine nazaran 11 de-

Ankara. - Adliye Vekil- ve 2500 ölü vermekle beraber Hindiiltana lııgilterenin göst l' remeıl . r. fa artmıştır. Avruµada nüfus 
li~i, barem kauıuıunun bir bir mikdar Ja ~sir alııımı~tır. yspt.ığı teklifler bakkıııdakı 1800 yılına nazaran a defa, oaş-
sayıh cetvelin~u. ~ekilli~e 'llt Dügmar .uı .. tank, 8 top, 15 'carar bu akşam veya yıuııı Bir İsviçre gazetesi dl yor ~i; ka kıtahırda ise yalnız iki defa 

ldholat maddele-

kı8mmds değışıkhk !apmak mitralyöz, 10 blokhavzı tahri· sab~b biJdiri~ecek.ti.r. ~apıJan artmı~tır. 
J thalat maddelerinin da üzere bir kanun projesı hazır- b d ' l . 16 85 ·ı l teklıf umomıyt1t ıtıbarıle ç.ok - - Biriuoiden artan - Dünya nüfusunun yarısı As-

gıtıhna şekilleri hakkında ti- lamııt.t r ~ ı m20ış ~e htop, mıra - iyi bir tesir yapmıı~tır. Fakat diieüumek imkAneızdır. Türkire yada dörtte biri de Avrupadadır. 

r inin dafıtılması 

8 
. . 

1 
':i • • yoz, sıper a Tc.n topu ve . . . . . Nüfus kesafeti bakımından bu 

caret vek letmoe yenı esas ar . t 
20 

l k' ele Hınt lıderlerı bn tekhfı va- hulralı bir keıenç arkasında iki kıta başta gelmektedir. 
bazıtlandıgı ve bo esHlarm Bu projeye göre, a~ıs an• . ~le~ f eaçan ma ıne deli bir 9ek gibi telakkiye koemadıQı ioın ona kareı repı- Avrupada kilometre karre 

tat~ıliıne genı'lmek üzere bo hktan. Tıbbı Adli teekılAtına geçırı mış ır. maildirler. B .. onların kıymeti lan tehditler müessir oımaror. v Y l d k l r· ki h b. rr I' başına 46.8. Asyada 2H.9 nüfus. 

l ld 
it t ı.. 

1 
t ~eçmış o an o tor arın maaşı merkezi buk6.metce drırba1 ur er 10 ır empe a ıst 1 t t' t'k .. 

onu Dell 1 ver 8 ınmış ır. r:. ı · d "O l' k l Tasarruf b 1 r . k - d "kl . . 1 h ' sa ısı ŞU nvııceye varı-

Şehrimi 
Çay ve 

gelen 
Deriler 

Limanımıza Mısırdan 

Çay ve D6ri e;elmekte devam 

etmektedir. 

Gelenle 
'l'icaret. vekAleti teftiş bey 

eti reisi B. Hakkı Kamil 

e•velsi gün, Gtimrük ba~ mü 

fettişlerinden B, Fethi dün 

'ehrimise gelmişlerdir. 

3i> ifa an !I. ıraya ÇI arı - ona a 1 tediye edi)mıy6C('ltj V6 8Il<' Bk ma 88t gutme 1 eri IQ n lQ "" b" d ' k ıer T- k yor: Almanya müstesna olmak 
mıştır. · ile "d it. .. ır şer en iıLOr mı:ı)'or · ur -pefın para o eneoeeı mu-

1 
. . t d·kı . ·ıerı· nd k . . 1 üzere bülUn devletler fnüfusları-

erıa ıs e ı erı eı e ın . . . 
Ayni proje ile ceza ve Gene ayni •artlar la taleası ileri ıörülmek tedir. muhafaza etmektir· na göre. ge~ış addedılebılecek 

tbvkif, evleri müdür. memur r Yeni şekilde müdafaa ııazn · toprağa malık oldukları halde 

b k l a L .
1 

Türkiyeniu ber larafı moha- valnız alınanvttda kilometre kar-
kllip ve doktor kadrolara da ono ÇI arı ac " lıA'ı Hiııtlı ere verilwiyecen-i · • " " rıplerle çeuiıuııe mah1:1ur bir başına 133.5 nüfus düşmektedir. 
daha ziyaJe geniıletilmekte ve Ankara _ Hüktımetçe ev- harp eımaınnda Hindistanın , azireıtedir. 1'ürkire bu cıhet-
bu memurlara hizmetlerini ' müdafaası 111giliz barb kabi· den zorluk oekmekte ve hio bir 

d 
·' k r·h . k velce çıkarılan tasarruf bono- . . dol urau ça ter ı ım ~Dl . nesinın ehnde kalacaktır }"'a· larafa eoıniJSI etmemektedir. 

verilmektedir. larmın gördüğü rağbet üzerıne kat Hindiıtan, harb ka~ine- 'l.'Qrk si~a&ileri aldanmıracak 

Fakir halka 
şeker 

Ankara, - lliikQmet, fA-

· · l l t arruf kadar bi:: sirasi dirarete aıalik-yıne aynı şart ar a as sincle kendini temsil edecektir. 

b
. y dirler. 

bonoları çıkaralması için ır eni Delhi, 31 (a.a.) 
Türkirenio uzireti aoıktır. 

kanun layihası hazırlanmı~tır. Hint kongre komitesi hu gün Herkesle iri geçıoıror ve bir 
4 saat süren bir toplantı yapa urefa ilııbakla kaıeııaceQı k111-

8. Sıtlu T anrı6ver rak tngi~iz. tekliflerini müu- bedeceaincen çoktur. 
kere etmıştır. Bu vaziyet hakıki durumun 

içimizde 
Casus var! .. 

····~ 
Gazetemizde tefrika 
edilen bü heyecanlı 
yazı serisi Kitap 

halinde çıktı. 

B. Oıman Çof k'ln kir halka ucuz şeker verilmesi 

Bir müddet evvel Anka işi ile ehemmiyetle meşğul 
raya giiti~ini yazdığımız itha olmaktadır. Bu iş için Sıhhat 
l&t91 ve ihraoatcı birlikleri ve 1 ~ti mal Muavenet Ve'kAle

nmu mi klti bi B. Osman Qoş tine 5,000,000 hralık tahsisat 

kon dünki ekspiresle Ankara verilmesi şimdiden kararlaotı-

Tannı: Hususi: Komite yarın tekrar ;opla- miikemmel olduQ'uno göstermek 

Oocok eairgeme kurumu nacaktır. Söz ~öylememeğel led.ir. Akl.i selim ve oıaııuk h_arbi 
Tarsus idare ber'ili sıhhi re me· yemin eden Gandi toplantıda hıtırmek ıçın bır Rrarıoıra ıtıu- SA 1' ı ş YE H 1 : 

Fiyatı ( 25) Kr. 1 

dan 'ebrimbe dönmtittür. rılmı~tır. 

muru B. Sıtkı Tanrıöter Sakar- bulunmamıştır. f&Q hasıl ederse T~r~ıre belkı Mersinde : 
. . _ bır rol oruamek ıçııı elınde 

Kongre lıderı bu gun söz kuueı bulondurmektadır. Yeni Mersin Matbaası ra okal tlrabomlu talebelerine 

paraeıı raptıaı teıiavi ve ibti· söyliyecektir. Oandiniıı yarırJki Şareı Türkire ih&ılefa eü· 

oıamdan dolayı Ioel mearıf mü· toplantıya gelecegi sanılmak- rükleuecek oluna bu, elıode 
d0rlüQ6noe takdir edilmiotir. tadır. olmıran aebeplerdeo olacaktır. 

Tarsusta : 
Kadri Uğurlugil - Tevfik ı 
Kural Ticarethanesi . 

l 
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rnüdürlüği1nden: Tarsus Mal müdürJiiğünden: 
Sıra Mohammeu bedel Tttpunun Kimden metruk M:oham. beJeli 
No. HUDUDU OioHi Mevkii Mikdarı Lira K. 1'a. Nıı. ;--:-H_u_n_u_n_u _______ o_i_n_si~-o.:..:.lduğ?_ , ___ M_ik_t_a_rı ___ K_ö_y_ö ___ Li_·r_a __ K_. 

-, J-DoğuıuTAmaf --- A~ lıta~yo;;-203 M.2 8 ()() -Ni;~n- 7 Şukan : Atamyaı., Artin ve Bag Kuyumcu 6 dönüm Namrun 159 00 
Batıııı ; Sahibi ııenct civarı :J3l azizoglo ömer bağları barabe&i dikran 
Kuzeyi : ., Garben : Tarı'ki &m 
Güneyi: " • Şimalee: Tarik 
Doğusu: Tarik » 27:J M2 11 00 AğoRtoR 332 42 Cenol;en: D"re 

Bat111 : Yusuf karııı ı1 Şarkım : Fil ognlları 
Hasibe 

Kuzeyi : Vartubi ve Anna J Garben : Tariki &m 
Güneyi: Hafız Suberi ŞimaJen: keza 
Doğusu: Mehmet Akracebli > SOS M2 10 00 .Mart 386 99 Otrnu\)en: Gö9er og·u .Mardiros 
Batı'ı : Bahittin ıŞarkan : Ali Hoca veretııe"i 
Kuzeyi: Seliın Şelfuo.Şükrü, Garben: Ynınf koca > 

uatçı Ki raıoı zev· Şimaleo : Yani vereee11i 
cesi Varta ve Anto Oennbeıı: yeni Ali hoca 

42 

43 ) 

nik zevcesi Ana• > 

) 

Göçer oğlu 
haoı artin 

'.ropal Bogus 

A~upyan 

5 dönüm 

12 

' > 

359 18 

53 00 

175 00 Güneyi: Tariki am Şarkan : Kiby11 Kasb.&r 
~4!'""!4~-5..:-ot~u..::1:...u-: _V..;a;;.;.rt.:.:u;.;.h..:i ;.::v:.,e_A __ no_a ____ c ____ --:3~0~3:--:M~2~--:l-:::O~O~O~-:E~y-J .. ö .. l~3~:3~8--:9~6 Gar ben : Tariki am 

Batısı : Tarik Şimalen: Gö9er o. Yani 

2 evlek 

45 

46 

47 

48 

4H 

50 

51 

52 

54: 

55 

Kuzeyi : Sahibi •enet Oenuben: Karabit ve maryam ------ ___ __..------~~~-;:-::;-:~-~-:-"-:::--~--~.~~~~ 
Güneyi: Hasibe Şarkan : Tarik > » Çilingir Bamyo 3 > J3l ---OO 

> 229 .M2 9 00 N 1 21 G D.>ğuıu: Sarraf Manok » iııan 3S ar ben : Tarik 
Batııı ; Müceddet tarik Şimalen: Göncü Mustafa 
Kuıeyi : Sahibi ıeoet Oeno ben: Sıracı kara bit 

11 udut, ıniktar vesair ew·afı yukarı~a. yazılı beş parça gayri ınenkul, 
hazinece Tıs llalil zade musbah ve h~yrı ıle. es~i t~hsildar önıer oğlu Ah
met namlarına bilmüzayede satılmış 1.sede şın~dıye kadar naınlarına tesçil 

Güneyi ; Bedroı 
Dotuıu; Tarik 
Batııı ; Bedroıı 
Kuzeyi : Gülçiçek oğlu Müviı 
Güneyi ; Tarik 
Doğusu: Tarik 

Batısı ; Selim zabil 
haremi 

Kuzeyi · Tarik 
Güneyi Hurşut otlu Ahmet 
Doğuıu; Hur4ut oğlu Ahmet 
Batısı ; Tarik 
Kuzeyi ; Levio ve Meratliyan 
Güoeyi; Sarraf Maook 
Ooğuıu; Hııvaca Asaf 
Batısı ; Müceddet yol ve 

Havaca Aıaf 
Kuzeyi : Havaca A1af 
Güneyi : Keyif oğlu Manok 

Doğusu; Tarik 
Batısı ; Köse Manak 
Kur.eyi . Tarik 
Güneyi ; Everekli kalaycı Artin 
l)o~uıu: Havaca Aıaf bailçeıi 
Batııı ; Müceddet yol 
Kuzeyi : Hayaca A1af 
Güneyi t ,, ,, 

Doğuıu ; Havaca Amaf 
Batı11 ; " n 

Kuzeyi : ,, " 
Güneyi ; ,, ,, 
Ooğuıu : Havaca Asaf 

Batısı : " " 
Kuzeyi : ,, " 
Güneyi : Tako 

Ooğuıu : Havaca Asaf 
Batısı : Müceddet yol 
Güneyi : Kunduracı Karabet 

ve Meryem 
Kuzeyi : Havaca Ataf 
Doğuıu; Havaca Aıaf 
S t . Mu'" ccddet yol ve a 111 • 

Havaca Asaf 

K Y·ı Havaca A1&f uze , 
G

" ·
1 

• Gülioa, Paooı ve uney . 
Ar tin 

) 100 M2 

) lö3 M~ 

> 128 M2 

> 229 M.2 

206 M2 

)) 1379 M2 

,. • 280 M2 

235 M2 

» 230 M2 

• » 575 M2 

4 00 NiM·ıo 335 28 

6 00 EyıütS33 94 ve hazine namına ipotek ettirnıediklerı ve taksıt borçlarım dahi ödeıuedik
leriuden 3524 numa:rah kanun hükümlerine tevfikan mülkiyetleri peşinen 
satılmak üzere 20-S-942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttır-

5 00 ({. MBni 330 49 

8 00 ft(ılyıR 317 244 

s Oô Ni"•o ssı ıs 

50 00 Mayıs 327 230 

6 00 Mayıs 827 282 

4 00 ,. )) 234 

6 00 2!J6 

maya kouulmuştur. • 
Yukarıda bahsi geçen gayri me.nkulleri a~nı~~ ~.steyeıılerin ihale günü 

olan 6-4-942 tarihine tesadüf eden pazartt~sı gunu saat 14 de yüzde 7 ,5 
pe) ak.cesile birlikte Tarsus Mal ltüdürlüğünde ınü.te~ekkil satış komisyo
nuna ve daha fazla ınaltinıat almak ve şartnamesını sörnıek isteyenlerin 
satış gününden evvel Tarsus Mal miidürlüğüue müracaatları ilan olunut. 

"280,, 24-2 7-1-4 

içıl tıpu sicil mu~af ızhğmdın · 
Kör O Metkii Mik&arı Hududu 

Kargı 

pınarı 

Tömftk 

il 

il 

" 

.. 
,, 

" 

Kararer (24000)m.2 Şıırkau hırk ıarben kaodal ıimaleo ıftleıman usta ceoubeıı 
ct.rıcı merrem &arlllll· 

Güner (SOOOO)m.2 Şarkan bark te urhk ga~beo sarhk ıimalen kara•ıh tereeeai 
oaoubeo halil aA'a tereaeaı. 

Sarıberli (12000)m.2 Şarkan oar garbeo bark eim&len kOçOk aree •ereaeai cenubrn 
detırmen ocaaı. 

Kocahano ( lOOO))m.2 Sarkan kaı gRrben oar timaleo bacı mebme' tereseei cenuben 
koraı teli. 

Güoer 
(l7500)m.2 ŞarkaD halil ata tera881İ garben bark Iİmalao mahmut l&Jl&Jı 

oenuben hılıulo aralan &arlaaı . 

Gödebelen (31000)m.2 
KocaharPQ (15000)m.2 

,, (18000)m.2 

Şarkan bark garbeo dere eimalen bark cenuben reıul ı.. f 
. . •Ilı •'ma 

Sarkan ıımalen cenuben bacı ah tereeeei garben b k 
şarkan bark ıuben .bark ti malen hacı mabmat tere::,( cenuben 
bacı ali otlu vereaeeı, 

,. (S~OOO)m.2 şarkan çar gart en kat timalan nalbant baaan oeouben ktıoük 
arıe tereaeai. 

(letooo)m.2 Şarkao bark garbeo cebel ıimalen mue&afa ocak can b h k 
" " · ld u en ar • 
Yukarıda bü&üo Hllfları yazıla on paroa ıayr_ı mango en battan eır11ile 4 paroaaı Tömük 

« 238 kOyftnden oeman oaıu alinin eenetılı ~larak ced~ıodeo ıoll~al e&mek ıure&ile &aııı;.rrufunda iken 
mum ·ı b ı· . 333 ıeaesinde tefatı ıle teraseu kar111 emrne te kızı rukı'ıeı b 22 00 ) 

ıı er a ıoın . e te maı ure 
emineııiode S36 aeneeiode ölmeaile mftnha~ıran teraeeıı kızı rukirere kaldıaı te bu mezbure 
rukireoinde 339 88DHiode tefı&ı ile taraeeU kocaeı hakkı oğlu bacı mebme& ta oocukları hakkı 
te ılire &erk edip baıkaca urlıi olmadıtı. 

Ve mO&ebaki kalan 6 paroa &ariada oımın. o~lu hakkı. ta halil o"lu abdurrahmanın 11netıiı 
olarak te oe&lerinden baleflret rolu ile ın&ıkal etmı" olup bunlardaoda bakkınıu 818 

Hudut, mıktu ve sair evsafı yukarıda ya•ılı TarJut1on ( aaafiye ) Şehit tabak ıeoeaiode nfa&ı ile terneti oocukları bacı mehmet. te .re!lule te reıulılode 333 eeneeinde ölmaaıle 

b 
... lleıı"nde uı· ııı emlak• ait on bet parça ana bi'llalarında göeteril"n muhammen be- teraae&i kar111 ene ve oooukları durdu fı&~f• ~e,arkıferıb&e~k '8 meıbure •nenin de 338 eenHinde 

ma .. .111. •• 

2
, 

9 
<> • k ı doda fatcna te arı arı er 98 ahi oQlu Ld b 

deller üı.,rilı \u cnii lkıyetleri satılmak uz re -3. ''"' tarihinden itibareo on bet göo tef ah ile terasa:~ kıı:ı ·~~m6 gOlıOme kaldıtı te 6mmö Rftlsümılnd: s::ra ma.nında 325 aene1lnde 
k ulmn~tur tefatı ile terllle 1 

1 b Hneeınde tefa&ı ile kocaeı 
möddetle a9ık artırmaya on . ·. . . .. hakkı otla hacı mebmet ile oooak arı oımın ta a durrahmanı terkedip ba kac . 

yukarı d • y ASI lı a roa la r ı almak ıotıy en le~ı ~- ı ~~l~ gu o ö olan 8-4-94,2 tarih io• ıeıad lif tı •da• •• r •karıda bO ıeu u11!1 arı raaı h ıo_ P• roa lor la ha leli r el yolu ile : ilan~.~::::~ er!:1::~i~ 
d b ti .. saat 

9 
da Tarıne Malmudorlugunde tntittşekkil satış koıai•yonona 1111, 118 bu ureaeler \arafıodın &aearruf edıp ıelmek&e olduQ'undan tıaml . . 

e .. onda 9a7r5şam a gı... nu ·ı b' '"ıkte dah" fazla maiQmat alaıat ve aartname11ı'ni gör111ek is- e&meleri iberine mahallen &ablrika& ta &atkikat rapmak ~here 16·•·9'2 tarihttı·rıdna &eeoılterı~i tal~IP 
yo• 

6 
pey aa.9 sı e ır• .. .. .. ,. . k 11 61 ri d b b 1 b' n e memur aunderı e .' .. T 

08 
Mal mudorlöğnne aı·· 

1 
. ·ı.a ıuour. ceQinden bu garrı men u er e n e er anı ır ta1arruf baktı idd" 

tiyenlerm daha evnl her gun ars uraosat etme erı ı an o a f d tapu sicil mubafıılıQrna mftracaa&ları na l tasında bulunanların bu 
(299) 29-ı-4-7 muddet 18( 10 8 n o unur. sıı 

1 ı n 
ı - Elinde alaturka ve alafranga hazır nal ve 

nııhı olup da ~atmak istiyenlerin, 
2 - .A lalurka ve alafranga nal inıalinde ih~isas~ 

ye buuları yapmak i~ita ~nıalfltlıaııe . ile duze.n! 
olanlarıu - rnalıcınesı verılmt~k sureuyle - bu ışı 
yapmak i tiyenleriu 5 nisan 942 tarihine kadar 
Mersinde posta kutusu 17 5 ' 1e Ankarada Orman 
çiftliği posta kutusu ı e sarih şekildJ müracaat
ları rica olunur. "310,, 2 .. 3 

i 1 ı n 
Mersin Çmşlu liyü Muhtarlığıo~an: 

ı - köy sınırları içinde bulunan gerek umu
nıi ve gerekse zati taş ocaklar1ııdaıı çıkarılacak 
kesnıe ve halapa taşların rüsumu 6 uisa~ı ~42 
tarihinden 6 uisan ~43 tarihine kadar hır sene 
mliddetle açık arurmaya konulmuştur: 

2 - Arıırma tahnıini bedeli 400 Iıradır. 
a - Muvakkat teminat 30 liradır. . 
4 - ihale tarihi 4-4-942 cumartesı günü 

saaı 10 dur. 

Zayi fehadetname 
Ananıur ilk okulunun 926-927 ders yılına 

ait ai~ığını ~ehadeıuanıeyi za)' İ ettim. Yenisini 
alacı>glndaıı eskisinin hükınü olnıadığı ilan olu 
nur. 

Gazipaşanın Gevene& kiiyiinden 768 N ,, hı 

Öıuer oğlu Ali Ülvi 

5 - ihaleden evvel teminat akcesiuin ''atırıl . • • 
masJ ve şartnamenin kabul edildiğine dair imza 
verilnıesi şarttır. "21'7,, 21-25-1-3 



\eC 
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- Nisan 1942 Çarşenıba YENf MERSiN Sayfa: 4 

Merainde 1942 mart ayı zarfında yiyecek ve 
yakocok maddelerin perakende fi4t/0Tı 

~ Yeni Mersin ~ (vasati olarak) •3'o· •Of.• 

Ayı a l acı rtı ıı 4111 11 ICI ıllAD .a 1 ıa tı ad rGnı 

q-~ <t~ 
dılr.I ıabkı lr. 

MADDELE L Mikyas Kuruş s. 

Sabun beyaz kokusuz Kilosu 83 33 
Ekmek (tektip) 600 Gr 10 00 
Pirınç Kilosu 51 00 
Bulgur , ~6 00 
Patates , 24 O\.) 

Fasulya (kuru) > 26 87 
Mercimek , 17 25 
Soğan (ku ru ı , 23 50 
Koyun eti , 63 00 
Sığır eti , 30 00 

d lr.I l.abktk 

Kuruş s 

10 00 
51 00 
26 00 
24 33 
27 00 
17 00 
24 00 
70 00 
30 00 

tlelr. I tabir. i t 

Kuruş s. 

88 33 
10 00 

24 33 
27 16 
7 00 

20 tıO 

75 00 
~ o 00 

Cenubun en çok okunan 
gazetesidir. 

ve tutunan 

iıten ve dıflan günün en mühim ue en taze haberlerini 
.----lıftt' 

Mersind_e_I Yeni 
Tavuk Tanesi . o 80 OO]Z_ 40-80 00 · O- O 00 l ___ ,..,b u 1 u r s u n u z 
Sade yaQ- erimiş 
Zeytin yağı 
Kaşar peyniri 
Beyaz salamura peyniri (Edirne) 
Tulum peyniri (yerli) 
Yumutta 
ZeyHo tanesi 
Çay 
Kahve ıÇiğ) 
Şeker (kesme) 

, (toz) 
Odun 
Odun kömürü 
Gaz 

i 1 i n 
Mersin icra memurluğundan: 

Kilosu 
Litresi 
Kilosu 

, 
, 

Taneıi 
Kilosu , 

, 
• , 
, 
, 
, 

170 (\0 
108 33 
130 00 
70 00 
80 00 

6 00 
60 80 

788 00 
250 00 
118 00 
98 00 

2 50 
8 00 

20 00 

Rna Furuht ve şürekasına borçlu Merıincfe tüccardan Oı
m • n lıh ... mi Kukin Kılıncın haczolunup paraya çevrilme1ine ka
rar verilen Menin tapusunun 22 Şubat 1941 tarih ve 38 numara 
da kayıtiı bahçe mahalleıinde vaki şarlran Mehmed Kibya, ti · 
malen heDdek, gar ben Zebra ve cenuben ark ile mt hdut iki 
hektar 2795 metrodan ibaret ve beş yatlarında tahminen yedi 
yüz atacı bulunan portakal bahçeıi olup itbu bahçe içinde alt 
kat iiç oda bir mutbah bir hali bir salon, üll kat aynı şekilde 
olup divarluı lcirgir, alt kat t.avanı beton üat kat tavanı henGz 
kapanmamış bir ev ve tahminen on iki metre en ve on iki 
metre uzunluğunda ve bir buçuk metre derinliğinde tat ve çi
mento ile inşa edil mit bir bahçe ıulama havuzu ve bu havuza 
ıu doldurmak için emme buma tulumba konulmuş ve hayvanla 
işlctılir ıu kuyuıu ve bu ıu kul uıu ve tulumbaıından eve ve 
hay\ aı. ahırlarına ıu iule edilmekte bulunan demir boru tefrl• 
şatı ve y ine hudut içinde beş yüz koyunu istiap edecek şekilde 
tahminrn oobeş metre tul ve yirmi yedi metre uzunluaunda 
üı•ü çinko ile kıpalı divarlaıı kimilen taş olmak üzere bGyük 
bir a h1r ve yine bahçe derununda aynca tahminen atkiz yüz 
teneke içinde dikili bir yaıında •tıh aşııız narenciye fidaııları 
vardır. 

Yukarıda gösterilen gaıri menkul açık artırma ve pe· 
eın para i•e muhammen kıymeti olan otuz bee bin liranın yüzde 
75 iıı ı bu lduğu surette 16·4·942 caıeamba saat 9 da Mereiv 
icra rtairesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktır 

Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezkQr garrı menkulün mu · 
hanın eo k ı >metinin yüzde yetmiş beşini bulmadı~ı taktirde en çok 
artıranı a teahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha temdit 
edilecek yaoı 25·4-D42 cumarteai saat 9 da en çok artırana ihale 
oluıı .. cak&ı r Artırma şarıuameei 2-4 942 tarihinden itibaren icra 
dairesir. de açı k olup herkes tarafından görülebilir 

ip. tek sahibi alacaklıl arla diğer alakadarların gayri menkul azerin 
dtki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia l arını evrıık 

müsbiteleri e 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri ! Azım 

dır. Aıcsi halde haklan Tapu sicilile sabit ol madıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar 
atayri menkulün muhammen kiymelinin yOzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubunu 
terf>rı kierd ır. Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen 
olan zamanda icra da iresinde bulunmadığı bulunup ta artırma 

meclısini terk . ettıl}i takdirde yüksek teklif vaki olursa 
almaktan vaz geçmiş ad oloneoakdır Kendisine ihale olunan 
kimse bedelı haleyi vermezse ihale feshedilecek ve aradaki farklar 
dan ve zararlardan mesul tutuıacakdır. 

Alıcıların ıcrara müracsaıJaıı ılAn o' cı ur. (3ll) 

Yeni ~lersiu: Dünkü nüshanuzda intişar eden 
illuıu hükmü voktur. ., 

Yeni Mersin 
N USH.A.SI: 5 · KUR. UŞTUR. 

Abooe 
Şeraitı \ Tarkiye için Hariç için 

Senelik 1200 kunıı 2000 kuruş 
Altı aylık 600 ,, 1000 

" Oç 
" :m 

" 
500 .. 

Bir 
" 100 ,. Yoktur. 

Re8mi ilAnatm saun 15 kuru tur. 

170 00 171 50 
108 33 118 33 
130 00 1: 0 00 
70 00 70 00 
80 oO 80 00 

1 Yeni Mersin Tab'a tjil hii,ün i~leri ucuz 'e sliratle va-• . . 
• par. 6 00 4 66 

60 80 60 83 
788 00 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
250 00 
118 00 118 00 Mersiı1 Matba~sında Yeni b t ı l l ı r s tı n tı z 
~ 8 00 
2 50 
7 so 

20 00 

98 
2 
6 

20 

00 
so 
75 Yeni• Mersı·nde . t~er boyada isıerıilt, rı ı:arflerıe Kitap, 

' (,azeıe ve .\le(•ıPııa lab ı yapılır. 
00 

1 Nisan 942 Çarşamba günü 
saat ( 17 ,30)da Evimiz salonunda 

• 
Inönü Zaferinin 

21 inci yıldönümü merasimle 
kwtlanacağından Vatandaşla

nmızın mezkar saatte Halk
evinde bulunmalarını r i c a 

ederiz. 

PUOGıaıı.M = 
1 - istiklal marş1. 
2 - Büyük gün hakkında söy

lev (Zeki Cenıal) 
1 

T. İş. Bankası 
ltüçülı tasarruf heaapları 

1942 
Ikranıiye planı 

KEŞİDELER 

2 ~ub:.ıt, 4 llt:tyıs, 3 Ağustos, 2 ikiııcit .. şrirı 

TAHiHLı HiN.DE YAPILIH 
1942 ikramiyeleri 

1 adet 2000 I~irnhk -= 2000.- Lir" 

3 > 1000 » - SOOO.- > 

2 > 750 » = 1500 - » 

3 > 500 ) -= 1500 ,._ > 

JO » 250 > = 2500.- ,. 
40 > 100 .. = 4000.·- ,. 
50 > 50 • = 2500. - > 

200 > 25 > = 5000. - » 
200 > 10 > - 2000.- ,. 

Not: Bu ilan daveUye yerinedir. 'ı Türkire le Bankasına para ratırmakla ralnu para 

----------------- mie •e faiz almış olmaz, arni zamanda laliiniı i de 

biriktir 
denemlı 

----- olaraunuz. (1) 

i l a n 

içal P. T. T. Müdürlüğôn~en ; 
ı - '' ersiııiıı Yeni köy ya1111ıda l~tlı ~u çanı 

ornıamndau kesilerek Mersin istasyonunda tes-
linı edilmek şartiyle 6 metrelik <I 500 ) adet, 7 
nıetrelik ( t ı Oo) adet, 8 metrelik < 14 85) adet ve 
9 metrelik (200) adetki cem'an (4285) adet çıralı 

t 
çanı telgraf direği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
\konmuştur. . 

2 - Beher adedine 10 lira tahıuiu edilen di
reklerin muvakkat teminatı ( 3213] lira 7 5 ku-

=-------,----·-------- -

rM~~&~W~ -- @IW~~&V@IR? 
DOK.TOR. 

ASLAN VAKUP 
Türkiye ve Ruaya tip fakültelerin

den diplomalı ve Almanyacla 
tahail etmiı. 

llastalrııu her gün saat 9-1 ve 15 deu 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersi. Il Yoturt Pazan No. 1 
Telefon : 172 

ruştur. -.------------------.. 
3 - Eksiltnıe 8-4 ·942 çarşamba giirıii saat 1 

11 de ttersinde P. T. T. mef'kezinde müdürlük ~ 
odasında yapılacakllr. 

4 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile mu ı 
vakkat teminat ıuakhuzlarmı da havi kapalı tek-
lif mektuplarını 8-4-942 günü saat 10 a kadarf 

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatkdrane Fotofrallar, 

A ğrancliamanlar 
Uray Caddesi 

sözü geçen odada komisyon reisliğiue vermeleri ı -----
h\zıuıdır. Vatandaş: 

6 1 Bu işe ait şartname Mersinde, Aııkarada ! T H k 
ıve lstaııbulda P. T. T .. müdürlüklerinde 2 ı 4: ku-ı • · UrUrrtuna Üye Ol 
ıruş nıukabilinde verilir. (256) ~2-27-1-7 Yeni Menin Matbaaımda Budmıftu 


