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GtrNDELl:K. SİY ASİ HABER. FİKIR. GAZETESI 

Amerikalılar tahtelbahirlere kar

şı knyml\k için yeni Histem balon
lar yapmaga baışlamışlardır. 

s.'ııbl "Ye tlmam 1\etrı:raı 
Madara 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 -------

Cumartesi 
4 

N l SAN 
1942 

Yılı 1 Sayı 
14 4168 

Japonlat· 
Hindistana 
asker çıkardı 

AK YA B 

Doğu cep~esin~e 

Ruslar 
taarruza 
hazırlanıyor 

,Japonların 

Avustralyaya 
taarruzu 
Cavada 150 bin ki
şilik kuvvet toplandı 

Libyada da 
taarruz 
başlıyor mu? 

allaya yapılan 
hava akınlarının 

~~....;;;;..:h....::;.;;;~=rıe:;;..;;;;;v_~=e-=t=H=· ~a be r le r i] 
Dağıtma ofisi 

Japonların deniz 
üssü olacak itlııoy, 3 (a.a.) - manası budur 

Senayi tetkik heyetinin bazı vazifeleri de 
bu ofise devredılecek 

Hindistanda sefer
berlik zaruridir 

Her iki taraf rn da hazulı~la
nm tamamladığı anlaşıhyor. :Sıdney Niyı'z gıııetesiııin • 

herp muhabirine göre Jvpon- Londıa, 3 (a a.) Alınan-
lar 120 150 bin kiQilik hh yanın t.ava gayretleıinden ~ıı 

Stokholm, 3 (a.a )- Doğu kuvveti Oava ve Singapnrda fazhısını Maltayq çevirmesi 

Aokoı 8 - Daılılmd Ofıeı eınde bulunan tezife te selAhi• 
kadrosu, tasdik edilmek üzere reUeriu De~ıtma Ofisine detri 
Vekıller Heyetıne terılmietir. 
ôoumüzd(\ki hafta içinde taTin· hakkında hır kararname buır-

Nevyork, 3 (a.a.)- Çınden cephesinin umumi ınanzaraRı toplamaktadır. Lıbyaya kitle halinde hücum 
aeleıı haberlere oore JapoıJlar hakkında verilen haberler A başlanaıcı olarak tel~kki edıl-
~ ., Bunlar yakında vustral "' 
Akyab da asker çıkarmışlar- şöylediı: mekıedir Almanlar Mar~al yaya yapılnoak taarruz için 
dır. Bu suretle Hindrstan i"iO Sovyetler elinde buzlar he- Keseı linai bu iııe memur et-

~ hazırlanmaktadır. Anlaşıldı- rı v 
Japon tehlikesi çok ciddi niiz 95zülmege başlamıştır. gma göre Amerikanın Ava t mi~lerdir. 

ler rapılacek •e Ofıe ıee basla· laumıetır. Bu kerarnemere göre 
vacaktır. Ofıs umum müdür iplik •e kumae iQio beıı iblidaf 

muuioliQ'ioe Suo.ıerbRıık müdur maddehırin aanaTi erbabıı:;a 
muatioı B. Cabirin terini sör dağıtılmaeı te bu msddElerio 
leomektedir. 

eatıt,. ve kontrolü Değılma Ofiaine 

olmııı;ıtur. Mamafi Rar fırtınaları gene Fransada pek az bomba 
Saoari tetkik heretı uhcte- bırakılmaktadır. 

,, ralyaya yardımı tama.mlan-
Bu durum neticesi olarak devam etmekte<1ir. uçaauwı kalm::.sı ve hepsinin madan al'vel Japonlar taar .., 

Bırmanyada Promadaki lngi Alınanlar bozlar çöziilme rnz1' geı;ecekldrdır. Ma:ta üzerine topl a nması Bom 
liz askerlerinin mevkileri tu- den h rektıte geçmek iRte- Hanlara mukabil Avmıt· melin taarruz teşebbü"ünün 
tutmaz bir halo gelmiştir mektedirler. Naziler şimdiye raly d k" k v~etl~r de h , Maltanın sebati ıle kaim olı,u 

idhalat 
mallarının 

Sadeyağlar 
Üç tipe ayrılıyor 

T 11 .k k d K . a. a ' u azır i'io h . d' l d' b [ e ı ı e ·srıiı m a rıps kadar kaybettikleri mevzileri 1011 1 ·ne yerJ .. ıı. . 1 1
tiu ta mm e ı mekte ır. Tevzı"ı"ne aş andı . dl I d k k d • an yer erı "'vmış er- 1. Ankara - Memleketin nde 

ile Hın ı er son a ı ·a a tekrar ele geçirmek için ça- dir. U~aklu da üslerinde top- .Fakat Malta çok kU'" vet ı yaQ'. ve zeytluraQ'ı ıhtiracı eBıısh 
uyup.cıkları ümit edilmek- hşıyorlar. İki taraf da hazır· lanmıştır. şekıldedir. ,... t ~tanbnl, (Husnsl)- bir E\tüde tabi lutulmoe te bae&a 

tedir. lıklarını tamamlıyor. Şimdi Malta, 3 (a a.) yarşRm 

1 

ithalat mallarma bir milli müdafaa ihtiraoıoı karııla-
Londra, 3 (a.a.) - Japon- Rnı.i taarruzundan daha fazla Avustralyaya ha,ıa akilli ba ~ıinü .•4 . d.ü~man uçnğı Maıtta lıükt'.'ıme.t tarafından m_ak_ üzere hblkı:ı ihllracı da 

larıp Kalkütaya 160 kilometre bahsetmektedirler Mel baro, 3 (a.a.) J sponJar tahnn edılmıştır. 13 düşman el konmuş tP.~zıatda durdu- dueunülerek üo tip sade rtt 
uzaklıkta.ki Akyab da :ı ker D tarafından Port Dar,.ine ya- uçağıda ayrıca hasarıt uğıa· nılmnştıı. formulünün tesbıti kararlaem11tır. 

k ı ki ~ ·1 . t' B Oğtı Cephesı·n Je 1 · d d Muhtehf firbtlarla sehlacllkhr. çı arı ı arı O.srenı mış ır. u- "' pılan un birinci bava hiioii mışt.r. Tıcaret Vekftleıı uı u- B 
1 u sadeıaa ti1>leri muhtelif 

re ı Japon gemilerine üs o et.- Moekova 3 (a.e) - munda 7 .Tapon uoan-1 düıı.\i- Malta ya yapılan • hücum. rtılmuş olan tevziatın başlan· d D ... fi ... ıar ımcı maddelerle karıetırılmıe 
rak kullamlacağı anla~ lmak üo gece neeredilen fe•kaUi rölmiiştür. da 8 bombardıman ve avcı manrıa emir vermiııtir.. . bulunaca"tır. 
tadır. de tel.lirt: Almanlar T,eniogrr.d Tokyo, 3 (a.a) _ Japon tay~arele~l.e ö uçak tahrip Bu emre ~öre tevzıat ıtha- --~-

Malço, 3 (a.a.) - Çörçil da 21 marta kadar 12,000 öl~ U"'akları Çiode Çekiyancr tay- etmı~terdır . . ' i~t birl.ik.lerin.c~ olacak. ve bunu Urfa vilayet bütçeaı· 
B., d k' 17 . _ vermıelerdir. Kalenin Cf'lphesinde Y ., A i k l h I l 1 h 1 

ır manya a. ı . ncı ıumene ı nisana kader de ıo,ooo ölü yare meydanlarına akın etmiş ' ol fa ıl e a ınoe yapı- temin ıçuı L>Ir rste azır an- Urfa - Viliıetirniı umumi 
ce. arat verişı hır mesJjla teb- bırakmıelardır. terdir lan hiicnm gecede Jevam 1 maktadır. maclisı 1942 bütçesini kaba 1 
rikte bulunmuştur. 85 sabra topu ı ı tank, 23 1 ·. d etmiştir. Yeni tevzi şekluıi idbalat. ederek toplan\ılarına son "'er· 

lu tayyare mey anı kıır- d k' · t • .. 
Promadaki kıtaat Japon UQak, 23 sahre topu imha edil· 500 . mıt.llarının vılayetler e ı Jııtı- mieıtir. YekOou 542 ?00 lira olao 

taaı ruzu karşısında ( mietır. mU78 adaswa . kılometre i sveç 1 ra gfıre ohcaktır. T0UI bütQeniu 1~0 bin liraaı ma• 
şıma e Kalenin cephesinde de 6 uzaklıkla olup •.nşaat ve tesis yaç a,1.,,1,f tur~. ('uval, Deri arife, 70,000 lir,. 81 nRfıara, 2~.ooo doğru çekilmişlerdır. tank, 21 sahra tovu. 4 radro ler Amerıkalılar tarafuıdan kıyılarındak·I 1 " ı - - v ,Jl ı d J "* 

N k b ( ) yr l'ıt>..ır 'lllllll m~ııllt> er en aırası ziraat teterıner ıelerıoe, 
ev~ or , «> s.a - Nıı merkezı, 39 arrıca tank ve bir en mo·..ıer·ıı s"kılde ya pılını ... ve ve ' 1ro" '. . . '"' .. • d • h b• J b lı~te ha 5.ooo lıruı sıhhat ialerıne oerı. Dellıideıı geltm haberler üze çok mıkdarda harp malzemeeı . k. l l ı. eniz ar 1 her vı :\yet ıçın ır · z ır- k "' • son sı•'tem rna uıe ere ve ııça~ alan kısmı ise hususi idare 1·18 rino topla[jaU İngiliz harp tahrtp edılmıetir. ·• . mıştır. 

savar tertiba.tıyle hazırlanmı.ş ıan otı mailer vılAv;;tleriıı ceeitli itılere ayrılmıetır. 
kabineRİ Kripse salahiyet ver- k k k D h b k n ı·" Alman tebli"'ı· vbe ~,vvetli. arşı olyma telrtı- eniz ar i ço ı· .. şe ıniıdürlükleriue verile- Spor 
ıııi~lardir. 5 atı ı e hunaye a tına a ın- "' 

.Japonların Akyaba asker Berlın 3 (na)_ mıştır. şiddetli oldu cektir. Güreş 
çıkt rmaları üzerine Hindis- Bir alman zırhlı kuneti 
tRıHlıl 8eferberlik z ruridir. Orııli düeman zırhlılarından Çunkging, 3 (a.a . ) - r{ir~ Stokhoh.a, 3 (a.a.)- Salı va Maarif Vekilliğinin Birincilik 

K ripRin görüşJeri birleşti- almıe ve 31 daranak noktası manya da Sıdnan vadisindekı çaı şambı gocesi lsveç kıyıla- b. . . 
mı ek hi r itilafa varacağı de ele geQırmietir. Çin kuvvetlerı 20 mil şimal- rındaki deniz harbi hakkında ,, tamımı müaabakaları 
fi mit edilmektedir Hetlin, 3 (a.R )- ])üşwa- deki ha'll meydanına akm tafsilM gelmıştir. Ankara - Maar~f .aileeı lçel bolgesi aerbest gGrEe 

am mahalli hiicumana rag- etmişler ve 5000 den fazla Kütebıırgdau kalkan 11 menenplarrnıu ıdare ıelerınden 1 bırıncılık müsabakalarına 4·4·942 

Hindli/erle 
Krips 

müzakeresi 

men ta rrnz,!a nzalma görıil- Japon öldıirmiişlPıdir. Norveç g.:1misi salı akşıı mı vera okuldaki öQ'retim ve e~ilim bu gün bölge salonunda baeıa 
mekte<!ir. Kafkasya açıkla- biraz ıler ledik.en sonra Alın n.- ödevlerıuden baeka razdıklerı nacaktır. Bu musabakalerda 

IRrm hııcnmuna nğramışlardır · makale 98 eHerlerlP, verdiklerı bırıucılik kazanan aüreıQiler 
rrndn bir Sovyet petrol gemi· Birmanya tebliği Gece yarısınd.Hı sab~hw kooteron~erla . k~n~ k .'htitıae Türkıse serbest gılreu bıriocllık 
sinde yangın çıkarılmıştır. do-rdı·ı·ae kadar devam elen eubeleriu e geoıe a ullesi ı lerı keruııne\llalarına ıatırak 

Yeni Delbi, 3 (as) - ı d k' · " 
Şim li Afrikada 2 gemi Birmanya Som ceıluesinde harpde L~yenel şilebi ile Dık- ardınlqtma ro un s ı ılım calı ~ 'edeceklerdır. 

t 
". h tt ,..

1 
zan maları e~vın') •arıcı bır eekılde 

batırılmış, 6 ngiliz tayyare. dü man baskını karşışıoda h0Jl 6ı{Cmı.-.ının a I,; uodeo güne erımaktrıdır. futbol ~ilt mu•sabakaları 
Ankara 3 (Radyo gazetesi) si dtişürölmüştür M~ltada esa~slı müdafaa hattına yer- olunü~;kta.dkı.r. k . ttan aeçe- g Hem bu calıemoları Vekıllı~in V 
'" ·ı k hazırla k i ·· l e gece gurıdu" · ı~er 1 ı s aJera "' t kı d · Bo-ı t b uıı.cnsı er ararını • as er us er z leştik. Düşman balta gırme- k il· . d v~ma rouvaf- rakından o ıı .e. ebılmesi, hl'm ge ut ol ~ilt biriııcilik 

mıştir. Müslümanlar birliği akınlar ya.pılmrktadır. . km n: VO aıına e de ilgllılerın, ılım deQerlerıoi moerıbakolarına pazaı ııünQ Mer· 
cevabını vermemiştir. Müslü- mış orrnarılardao ge9ere ev fak olmuşlardır. mensup oldukları kültür aıleeın- sın stadında baıJlanacektır. Bu 

manl>H Allabadda toplanarak Kral Borı·S zilerimizc yaklaşmış vo bir \Tişi, 3 (a.a.)- Ofı · Köte- ce rl'ksellme foluuda oldukla· mueabnkalara Tarsus Qukurova 
tepeyi alını~tır. buradan k ~au 6 Norveç . g?- rıuı momleket avdınlorına gös· f&brıkası genQlık kulübü takımı 

bt.gün veya yarın cevap ,·ere· ., 1 n d k 
cektir. Sofyaıva J6ndü misi lrıgiliı tayyare erını terebilıneleri icibn hangi öQretim a ıeııra ed caktir. 

J Portekiz himayesind~ iff.ır!emışler ve derece _ ·~ eu e~iaden olursa Pazar günü Taraua 1. Y. G 
Kongre parti inin cevabı d . soura orada oleuo buton maarıfcilerder, pro· ~ulübü çub:urova fabrıkesı O. K 

red mt\hiyetmdedir. Sofva 3 (e.o) - u•• zerı·ne baskı eoııe açıldık!a.D ;lerivle feeör ve öAretmeolerden, neeret· ıle Mersin t. Y. G. kulübOde 
Konare partisi bıı cevabın S f Kral Borla bueu9di tireple bekliyeu fugılız g13m. . tıkleri ılım •e meslek Jt zı ve Merein halketi takımı ile kareı· 

" o rara gelmie te gar a \'ekil· buluşmuşlardır. eeerlerlae adlarıle bırlikte resmt laeacahtır. 
da Mih•erin saldırmasını tas- ler ve elman orta elcisi tarafın- ) f • öd ı · · Cenetre 3 (e.a - sı a. ve u erını de razmel}'a 
hib etmekte teca vuze karşı dan aelAmlanmıetır. Go"" beis diyorki : usul tuı:nalarıoı Maarif Vekıllı"'ı· Bırinci muı:ıabok" Peni1 harp 

1 k . d f h Ta& ajaoeı bildiriror: Siraei 111 okulu öQ-retmenldrinden ruzbaıı 
mem il etın mü a aaya azır- k mahfıllar Porıeki~ üıerinde arlan E ilgıJilerden iRtemiıııir. 
1- ...1 b fd k b Ilı" l ~ l ı· a z A F E R Sel!ihaddın nemirsor ikıociai le .. n•ııRmı irme te u rı De Ç bnakıdan bahsetmektedirler. 
ı 'I b a.. 1 yapılanı ya ·ı ~· ~d 1 • bankası memurlarından Kemal ı ere ll'lal maZ! a •• • Berıio, Roma, Sal azar te n ısar ma e 

k U Z er l n d·ı · J cede erı Kurt tarafından idue edılecektır. ca~ını bildirme t~dir. e general Zango arasındaki konue Hi•se ı ır ere . ·ı l l . h mulard z p p l d MusQbRkalare eaal ı• de bsela 
Hmth er mese e erın arp .. a angooun ortekızlere vakloştık ara arın an Vergi nacaktır. 

ten sonrayA bır kılmı1sına ta- İngilizlerin attı"'ı ıaraUarıar blokuna ve ingiliz , kesı"lmevecek. ---
kılmaktadırlar . 5 alerhtarhQına girmeeıni teklıf Berlin 3 (e.a) - , 

beyannameler etmietir. Propeganda bölüklerin Hayvan haatalığı 
Birmanyaya göre 

Yeni Dellıi, 3 (a.a.) -
Reami teblig: Japonların ka· 
raya 9ıktıkları hakkındaki 

haberler dotru değildir. 

--- Alman gazeteleri iki memle· kabul eden Göbele askere: Za· Ankara - luhisarlar idare· 
Londra 3 (a.e) - keti •e askeri ittifak isterecek fere hieeedilır derectıde vakler eindeı:ı sının alınan ıohisaı: mad 

lngiliz terrareleri lerefıodao al· kadar ileri göUlrmüelerdlr. ıık, demıelir. Göbele harp muha deleri paralarıudan vergi keııil· 
maoların iegal ettikleri mıntaka D. N. B. Avrupanın lberik birlerile gazetecilerın alınanların memeeı Mehre Vekaleıı torafrn· 
Jara tte Brüksel üzerıne almanca rarım adasının sılAblanmasını Qin saveeına memleke\e ' 8 düli- dan vılliretıere bır tamım ıle 
olarak berennameler atılmııtır. bile razmaktadır. y11ra bildirdiklerini illt6 etmıeıır· bildirilmiotir, 

Mersıniu Metıleş köyünde 
koyunlarda kıl kurdu hast~lıAı 
çılıtmıştıı·. 

Elli hayvan ölmüş 150 
hayvan tedaviye alınmıştır. 



in 

Bele 
san 
e 

arın 

n olu 

DS 
000 

içel 
deres 
tik ç 
Cam • 

lünün 
Şartı 

k i~lİ) 

Satış . 
ı cevı • 
Sauş 

klır. 
Mu va 

- 'fali 
i lhı 

,-/ nönü Zaferi-
Törk inkılabının temeltaşını teşkil eden 

İnfüıü zaferinin yıldönömö miinastthetiyle 
MerRin Hw.lkevinde •Zuki Oom1&l Bakıçele i 

oğla> taraf111dan söylenilen heyecanlı nutku 
oknyacularımıza aynen veriyoruz: 

-------------------· 
(OürJ<len cl~vam) 

Bu belki ınevzuumuzun harici gibi görOnOr. 
Fakat 16 martı hazırlayan düşmanın bir kHÇ yıl evvel yaP

mak istediği faciayı önleyen Çttnttkkaledeki 18 mart garın ,, 
Türkün iman kRlesi önünde karadan, havadan, denlzder kudu
ran düşman toplarının, düşman tüfenklerinin, düşman tayyare
lerinin, dllşman ı..rhlılarının haşlarım bir ruh kudretine çarpa
rak parça parça oldukları gUnn taziz etmeden geçebllirmiyiz .. 

O glln milyonlarca asker, milyonca cephane ile konuşanlar, 
toplarının namlusuna, tayyarelerinin kudretine, zırhlılarının çe
liklerine güvenenler, kudretini tarihten alan TUrk imanının ve 
yurd müdafaası karşısında Türk lıeyecanmın parlayan ateşi ile 
eriyip gittiler. 

Çanakkaleyi emelleı·ine mezar yaptılar. Fakat.. Mezarlarını 
bile bulamadan fanı alemden göçllller. 

İşte böylece .. Çanakkalede gömlllen binbir düşman emelinin 
üzerindeki şahikalarda yllkselen nl bayrak httlıl ornda dalgala
nıyor. 

Ebediyete kadar dalgalanacak .. 
Hem de .. fant lllemden göçllp giden emeJleri, çelikleri, mil-

yonların fect akibetini şahit göştererek dıtlgaltrnacak, 
Veyl.. Bu emellerin üzerinde mezarının yolunu ttrayanlara ... 
Sayın dinleyicilerim, 
Buraya kadar anlattıklarımız belki de me-..•zuumuzun dışında 

gibi görünür, fakat İnönü harplerini ve zaferdeki kıymetini anla
yabilmek için bu mevzuu biraz daha genişletmek ve o günün 
tarih! manzarasını gözden geçirmek U\zımdır. 

Bunun Jçin 1918 in son günlerinden başluyıtlım. AtatUrkUn 
dili ile tanif ettiği o günlerin manzarası şu idi : 

- Osmanlı orduları müttefiklerle beraber yenilmişti. l\Ieriç
ten Basra körrezine, Kızıl denizden Ege denizine, Kara denize 
kadar uzanan hudutlardan Arabistan, Suriye, Filistin elden çık
mış, 'I'tlrk orduları elindeki silllhı vermiş. 'J'Ork milleti yıllar
danheri değil, asırlardanl>eri alışmadığı bir ruh içinde namusu 
olarak telAkki ettiği siH\hını verince şaşırmış, ağlaya ıığlaya kö
yüne dönmüş. 

Köy; dört yıllık bir harpten ve geçmiş günlerdeki padişah 

idaresi ytlzünden harap olmuş. Öküz kalmamış .. Çocuklar cılız. 
Mısır koçanı, SOpürge tohumu yiyen nesil bozulmuş. Vergi me
murları kapıya dikilmiş.. Padişah jandarması (Rllşvel) diye 
haykırıyor. 

Dört sene milletin llmit bağladığı adamlar memleketi bu ha
lile bırakıp ka~·mış. Padişah kendi tahtını dOşOnllyor. 

HOkOmet başındaki Damad Ferit, ac z vicdanını midesine 
bağlamış çalışıyor. 

Düşman ise yaptıkları mntarekeye kuhık bile asmayor. Do
nanma lstambula gelmiş, dOşman askerleri 1stanbulun temiz 
havasını kirletiyor. Adana, Mersin Frıınsız, Edirne, Maraş, An
tep İngiliz, Antalya, Konya İtalyan ve Merzifon, Samsun lngiliz 
tahakkümü nltma giriyor. 

Yunanlılar bile tarihdeki.TQrkOn azametli gUnUnO unulnıuşlar. 
(Sonu var) 

i 1 a n 
Anamur Malmü~ürlüğünden: 
Mersiu eniYaliııe 189 lira bordu Auanıurun • 

Göktaş ınahallesindeıı Ahmet Tahir ~larulyahııuı 
Nasrettin orta alan nıevkiinde çakmaklı sureği 

derımekle maruf şarkan Nasibe ve Hacı . .\li bay, 
şimaku Ceril kara ~hıstafa oğlu Ahmel, garbeıı 

Haci hasan ve cenuben Mehmed tarlalarile mah
dut 70 lira kıymeti mukayyideli 25 döuiiııı tar
lanın on altıda on üç hissesi 4-i- 942 tarihinden 
itibaren 21 giin rnüddelle açık artırmaya koııul
nınştur. 24-4-942 çarşamba giiuii saat ı 4 de 
ihalesi icra kıhnacağuıdan talip olanların Anamur 
idare heyeliııde nıüteşekkil koıuisyoua ıııüracaat 
etmeleri ilan olunur. (3 2 3 J 4- ı 0-16-23 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden ; 
Açık buhıuan elli üra aylak ücretli umumi 

mezarlık nıeuıurluğu için Belediye baş doktorlu
ğunda ~ Nban 942 ı>erş~mbJ güııii saat. ı 5 de 
nıüsabaka imtiharn )'apılacaktır. 

Bu nıenıuriyete
0 

tayiııi istiyenler belediye 
ıneınur ve müstahdemleri rıizanmamesiuiu ikinci 
nıadde iııde yazılı vasıfları haiz olduklarmı isbat 
edecek evrakı müshile ile birlikte belli saatte 
baş doktorluğa müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(321) 

---

Radyo 
T0RK1YE Radvoeu 

ANKARA Radroso 
Cumartesi- 4.•.1942 
7.SO Program te memleket eeat 

'l'arsus Mal 

HUDUDU 

• 
ı 1 a n 

müdürlüği\nden: 
Kimden metruk 

Oinei olduğu Miktarı 
Kuham. beJeli 

Lira K. 

7.33 
7.45 
8.00-

ar arı 
Muzik: Hafif progrısm (pi.) 
Ajana Haberleri 

Şıukan : AtamyaL, Artin ve 
azizoglu ömer bagJara 

Bağ 

haralıesi 

Kuyumcu 
dikraıı 

6 döniım 

Köyö 

Namrun 15{) 00 

8.30 Muıik : Senfoni program 
(Pi.) 

13.30 Program u Memleket saat 

13.33 
&J&rl 
Muıik: Radro Saz He-
retioden Saz Eserleri 

13.•6 Ajana Haberleri 
14.00· 
14 30 Maıik ı Rıraee&i Cumhur 

Bondoeu 
18.00 Program te Memleket 

ıs.o3 
18.45 
18.55 

• El&et 3Jarı 
Radro Qocuk Kulfibü 
Zıraa& &ak•iml 
Muıik: Dadro Danı Or
kestruının Her Telden 
Proaramı 

Garben : Tarıki am 
Şimalee : Tarik 
Cenu ı~en: D~re 

~arkıin : Fil ognlları 
Garberı : Tariki Am 
Şimalen: keza 
Ocmu hen: Göçer og·u M.ardirog 

Şarkan : Ali Hoca vere111eıü 
(:hrbeıı : Ymrnf koca > 
Şiroaleo: Yani veresesi 
Oenubeıı: yeni Ali hoca 

Ş"rkan : Kahya Kıuıbclr 
Garbeıı : Tar!kiam 

• • 

> > 

> • 

Gö9er oğln 

haoı artiu 

l 1opRI Bogus 

Agupyan 

5 dönüm 359 18 

12 > 53 00 

' > 
175 00 

2 evlek 

19 30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.46 

Memleket eaat ayarı 98 

aj ıtDB haberleri 
Serbest 10 Dakika 
Muzik: Faeıl Bereli 

Şimalen: Gö9er o. Yani 
Oenuben: Karabit ve maryam 
ş;;~ : Tarik -~--->--»--Q-i...:lı-.n-g_i_r~B-a_m_y_o_3 __ > ___ > ____ i3i ---00 

Radro gazetesi 
Muzik : Şarkılar 
Ttirktiler 

Garben : Tarik 
Şiınalen: Göncü Mustafa 

u Oerınhen: Sıracı karabit 

21.00 
21.15 
21.45 

22 00 

22.30 

22 45-

Koauema (Bürtlk adamlar) 
Mazik: Diolerioi iatekleri 
Konuema ( G ü o ü o 
Meseleleri 
Muzik : Radyo Salon 
O•·keatraeı 
~ıemlelret Saat Ararı 
ajans hıt berle:.-i te borsalar 

11 udut, ıuiktar vesair ev~·afı yukarıda yazılı beş parça gayri nı~nkul, 
hazinece Tıs Halil zade nıusbah ve hayri ile eski t~hsildar ömer oğlu Ah
met uamlarına bilmüzayede satılıuış isede şimdiye kadar naınlarma tesça 
ve hazine namına ipotek ettirnıedikleı·i Ye taksit borçlarım dahi ödemedik
leriudeu 35 24 ınınıa.-alı kanun hükümlerine tevfikan mülkiyetleri peşinen 

22 50 Yırıoki Program •e satılmak üzere 20-S-942 tarihinden ilibaren ı 5 gün ınüddetle açık arttır-
kapenıe. maya koııulmuşlur. 

DOKTOR ,,ukarıda bahsi geçen gayri menkulleri almak isteyenlerin ihale günii 
FAH Ri AYKAN olaıı 6-4-9 42 tarihine tesadüf eden pazartusi glinii saat 14 de yüzde 7 ,5 

Hastalarını As!c.,rlik Şuhel'li ı pe) akccsile bil'likte Tarsus ~lal \lüdörlüğüude ınüteşekkil satış komisyo · 
yanıı.ıda merhu_oı Doktor uuııa \'e daha fazla mahinıat almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
Sabrı Menderesııı muaye- . 
rıehanesinde kabnl eder. 1 satış gününden evvel Tarsus Mal müdürlüğüııe müracaatları ılfıu olunur. 

(324) 1-10 1 ,, 280,, 24-2 7-1-4 

i 1 i n 
Tarsus icra memurluğundan : 

Tapu No. Tarihi 0111si 
5!l 'rewmnz 9:30 Tıulllnlll üçte 

bir hissesi 

Kıymeti: Sınırı: 

No.9ıi2 

489 
Hektar Metr~ M. 

13 7895 

Borçluya ait hİih~enin Nehri kebir ve keza ve Müftü 
tamamı 1250 lira. ve Malla İbrahim. 

ALAOAKLI: Tanmsta tiicoardan Kazım Ta~kın vekili 
Oemal Erdogan. 

BORÇLU: TarRusnn Hatay .M. sinden Mf'hmet kızı 

ve Halil kanın Şadıye Bilgi. 

Riri•ıci a rturruarım ~·a pılaca~ı )'er. gün, saat 
24.4-942 Cunıa güuü . aal 9 dan 10 kadar icrada 

1kinci arttırmunuı yapılacağı y11r, giin, saat 
4-fl-94~ pazartesi günü saat 9 darı 10 kadar icrada 

1-l•bu gAyri menkultın artırma 9artnameaj 4-4-9-'2 tarihi•den 
itibaren 94~.489 No ile Tarıuı mabkemebışk4tipli~in!n muayyen numa 
rasında herkeıin gOrebllmeıi için açıktır. İU.nda yasılı' olanlardan 
fazla maldmat almak iıteyenler i9bu fartnamedeki 9-'2-489 deıya 
numaraısile memorlyetimiıe mOracaat etnıelidir. 

2 - Artırmaya ittirak. için yukarıda yasılı klymeUn ytıde 7 ,5 
nlıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

Münakasa ilanı 

Umumi Mağazalar 
T. A. Ş. Mersin 
Şubesinden: 

Umumi .Magaıhlar Mersin Şubesi depolarına gireeek 

ve çıkacak gümrüklü Te gümrüksüz her cinş eşyanın 

tahmil ve tahliye i~leri kapalı sarf usnliyle münakasaya 

konulmuştur. Miinakasa 8/4/942 Qarıtamba günü saat 15 de 

Şirketin Mersin Şubesinde yapılacaktır. 
Talip olanların teklif mektuplarını 600 liralık mu-

vakkat teminat ile birlikte mezkftr gün ve 11aatte Şube

mize vermeieri JAzımdır. 
Münakasa ~artname&inden imza mukabilinde bir nÖB· 

ha tedarik etmek mümkündür. 

(285) 25 27-29-31-2~4: 5 7 

edilecektir, (124) ----·------------------
3 - İpotek ıahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve irtifak 
hakkı ıahiplerinin gayri menkul Oıerindeki haklarını huıuıile fala 
v-, maarata dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmı 
ıtın içinde euakı mftabitelerile birlikte memnrlyetlmf&e bildirmeleri 
leap eder. Akıi halde hakları tapu ıioılile ubit olmadıkça utıt bedeli 
ntn payla;muından hariç kalırlar· 

4 - Gclıterilen gGnde artırmaya ittirak edenler artırma tart 
namHlni okumut ve lüzumlu malumat almıt ve bunları temamen 
kabul etmit ad Ye itibar olunurlar. 

&- Tayin edilen samanıla gayri menkul ftç defa bagırıldıktan 
ıonra en çok arhrlna ihale edılir. Ancak artırma .bedeli muh.ı.mmen 
kiymetin yOıde yetmit betini bulmaz veya ıaıı, ı1teyenin alacagını 
rQchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlıya çıkmaz&& en çok 
artıranın taabhOdü baki .kalmak Usıe artırın• on be, gon daha temdit 
ve on betinci gtınQ aynt uatda yapılacak artırmada 
bedeli ıatıt iıteyenin alacağına rOchani ol&n diter alactklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmit alacakları mecıııuandan ta&laya çıkmaJr 

eartil~, en çok arttırana ihale edilir. Bôrle bir bedel elde edil· 
metse ihale rapılmaz, Ve bu satıe talebi düeer. 

1892-----1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü 

Uzun sene kullanılacak bir cihaz 

Filips 1942 AL TIN JÜBiLE. 
RADYOLARI GELM:İŞTİR. 

19el Acentesi: Selvelli Tecimevi, Mersin. (325) 

6 - Gayri menkul kendiaine ihale <?'ıın&n kimae derhal veya 
yerilen mOhlet içinde para11 Yermeze• ıhale kararı fe1hol anarak 
kendilinden evvel en yükıek tekitıe bulunan .kimıe arsetmif ol<iugu 
bedelle almata ra11 oluraa ona, razı olmaz, veya bı..ılanmazıa hemen 
on bet gün mOddeUe artırmaya çıkarılıp en çok arcırana ihale edtıır 
iki ihale ara11ndakl fark ve geçen gonler için yOıde 5 den heup 
olunacak faiz ve dlıer zarrrlar ayrıca hükme hacet kalmakıuın me- -------------------------
muriyetimisce alıcı ID tahıil olunur. " 188.. masından hariç kalacakları cihetle alAkaderlerın işbu 

2004 Numaran icra ve iflas kanununun 1~ inci madde maddenin mezktlr fıkrasına göre hareket etmeleri ve 
sinın 4 Uncü fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahıp daha fazla mıtlt1mat almak istiyenler 942-489 Dosya 
lerİninbu haklarına ve hususile faiz ve m~sarife dair numerasile Tarsus Mahkeme başkAtipli~iue müracaat 
olan iddıalarını ııa.n t"r'hindea itibaren 20 giin içinde ları ilin olunur. (320) 
evrakı mUsbütelerıle bildirmeleri aksi halde hnkları 
tapu eicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş Yeni Menin M.atbaaeında Baeılmı.,tır. 


