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Btulyo O ameteainden ·: 

Singapurun dü~meailüzerine Tok 
yoda büyük bir 1 tören• yapılmış ve 
bu( tören ~yiiz elli binl talebe i9tirak 
etmittir. 

S•hibi Te Umum Netriyaı 
lıUldtırtı 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
ful ııenıtn •••mnı tltrt!• 

Perşembe 
19 

ŞUBAT 
1942 
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K.:tF.. G-.A.ZETBS! Sayı ı 5 kuru§ 

Telefon No. 82 
'Yılı , Sayı 
14 4130 

ll' ç asını HuzveJt Kanadalılara dediki: · Rus Cephesinde 
fıııster ôrı'if f: . s ı k · 

S . v,.,oşte,ek be- Bız davamız.. mo ens ın 
ıngaµur. 

t1Jna 1usı yıl dönümü da hakhyız Yakında tlüımeai 
bekleniyor 

Mister Çörçil 1 

Alman harp gemi- l 

/erinin Almanvayal 
geçmeleri Britanya 
için faydalıdır dedi münasebetiyle Kütlretimiz biJyük-

. tür. Fedakarlıklara Loodra ~8 (~.o>-.1s.•okho~m- Londra, 118 (a a.) - Baş-

Cumartesi ve Pazar günü 
Şehrimizde üc bölge atıcıla

rının istirakiyle 
At11 müsabakaları ve Sürek avı 

yapılacak 
Ankara lehınde mil- dan Roylerın bıldırdt~llle gore vekii Mister Qörçil avam ka-

katlanalım sark cephesınde rus hareki&ı 1 ka ao . ~he federasronunun tertıp rı ieıirak edecekıır. Bu ü böl 
0 talealar )'a~ıyor/ar oldukça inkieaf giıeıermielir marasında Brestten 9 eUıQı protram mucibi bölgemiz 0 g 

Vaeington 18 (e.a) - Smoleoekiu düıımtıkle olduQ~1 ~.\lmaıı harp gemileri hakkın· d6 rapılmıısı karar altına ulm· araeında. müeabKke 21 eobaı 
Sofya 18 (a a) - Ruıvelt ufer is\ıkraı.ı ve haber terılmektedır. Bu eehrin da izahat vererek demiştirki: dı~ı 9eobile bölgeler arasında cürnarteeı günü pllj civarında 
Şuh t l 941 tarihli Türk Kanadora 600 mil• on dolarlık bir kaç gün ıçinde düemeeı bek· Ba üç .Alman gemisi ami ncı atıelerı teeıflk mılsabakeları r::ıpılecek te ertesi pazar günfi 

Bulgar mO§terek beyanname- bir kredi aoılması müoaeebetıle Jeniror. Bununla beraber Sovrrea ralhk dairesi için bir meşgale ıehrimude r.apılecoktır. de bütün nı cılerın ıeıırakile 
sinin yıl dönümü münasebe- Kan~d~lıl.ora hilnpte bulunarak kıtaları gııtıkçe daha kuvvetlı olmuştur. Bu müsabakalara . Konra, Mereinın batı teraflarıuda. geniı 
. l B l l . k _ demıetırkı : bır ulmen mokaveme&ile kerıılatı Hu Alman gemileri bak- Serhan te loel bölgAlerı etıcıla- bir sürek a\'ı rapılacE.kllr. 
tıy e u gar gazet& erı omşıı- 8 " b · .. .. · 
luk münasebetleri e paktın ~u~dan . 5 sene o~ce ~nı maktadırlar. SotreL kııaıarrnın kıncla aıniralhgıı~ du~unoesı 8. re,v ,.,· Öncel B 

ledevı IQIO bır sdavu gotfirrnue- Polonra hududuna kadar yakJeı b 1 . b"l""' koy r 1 

'J M aşvek·ıı 
h · · · b ı· t kt urı arı ışe yaramt.z "' e emmıyetmı e ır me e ve Jerdi. Bu ada KfJnada toprakla- &ıklarınu dair verilen baberJer .. 

bu hususta yazılar yazmak~ d b ı du Orada uzuo ı d " . . mak ı9m hava akınları yap- Bir möddettenberi tedavi K lh 
rın a u unuror . . 881 sız ır. Bor le geuıı bır hare- maktı 10 ay i9inde bu gomi· . . A k d b ' M t rzı aç delegesiyle 

tadırlar. müddet k&ldım. Bu itibarla bır ket soauklorın şıddeliuden do· ler ü~~riu~ müteaddit akınlar ıçm ıı ara 8 H un~n ° 
Zora g zetesi bir yazı sın· Kanadalı gılıi sızı ole serbestçe ları mümkün degııdir. Sovreıle· I yapılmış ve bir çok isabetler kayma.kamı bay Fey~ı ?u~el giJr'iJıtii 

da dcym ki: konueabiJmek ıoırı kendımde se· rio henüz Rıjev, Orel ve Kore· k ;ı d"l . ı· Ak , iadei afiyet ederek 'ehrımıze , A k 18 ( ) ö • ayJe ı mış ır. ın.ar esı.a- 11 ara, a.ıı _ Başve-
ij4dıseler ne olursa olııun liibı et .g rurorum. . ku ala~amıe olmahırrnb da bor emda 247 tayyareci ve 43 tay gelmiştir. kil Doktor Refik S~vdarn dün 

Türkiye ve Bulgaristan dost- Stzınle bir komeu gıbı detı~ reı. edılmemelıdir. Asıl harret 1 yare "aybediluıiş ve buna Hir iki giiııe_ kada~ me- ögleden evvel kız;lha 
lu~u o hadıselere mukavemeti bir or.tak gıbi k?n~şncaQım. Ka ed1lecek eer Rusların bu hare-: mukabil bu gemilerin füüüne muriyet ınahalhne gıdecek esini k hol et . . 9 deJe. 

15 • f nada ve bız qufuk fedakArlık· kellere devam eıuııı olmalarıdır. . olan kıymt'lt.Ji kayınakaınımı g mıştır. 
edece tir lkı memleketı çatışı iare kareılıklı teahhOt eııık 4 14 hm ton boruba at1Jmıştır . 1 d . 

· • 1 b - • , • Al t d bu ge za ge9mış o son 6rJZ. 
tırmak ıçia yapı an oıun gav ,., önce sıze lf"ml l etmısumki, Akdenızde . _man ar ııon~a an 

ti r b a ıtmiştir Bu dost- Kenede bir saldırıea moruz ko- mılerı ya atlantıkten . veya 
re e aş ~ . •. lırsa Amerika buna JAkert kain· Manştan almanyaya getırmek Bay Ra~~ani Tunaman 
luk balkau tıadıselerıoe kapıl- Bir italvan krafJÖ• istedikleri anlatılmış ve Al· 
mamı§ VA Türk Bulgar müna mnz. Bu mı1eterelc taahhüt daha manl"r Manıı.taıı ,tenm .. 1t1" da- Milli Res~surnrı Tüı k 

sonra gonie esrarlara ba~lanmıe z,örü torpillendi a v ~ ~ "'~ 
aebetlerini boı&ma.mıştır. Bunu A ş· k · mi mü 

tır. Arnı umundo diQer bur ha elverişlı buloıımnşlardır. noııim ır etı nmn -
Türk ,.e BıılgıH milletlerinin mılletıerııı ıanı hoernde eilAhlı JJondra .. 18 (a.a.) - lngi- Brestin Almanlar tarafın· dürü bay Rabbani Tooaman 
h~yatl menfaatleri emredıyor. suikastçılere karıı birleemıe bu· Jiz uçakları Akdeııizde pazar dan terkedilmesi lngiltere için tetkikatta hulıınmak iiısere 

Gazetelerde Türk Bulgar lunayoruı. Düaıaoın, sizın te geo68i kuvvetli bir İtalyan faydalıdır. evvelki gece şehrimize gelmi•· 
mü~terek beyannamasinin ne§ bizim hürrlretimiı tecavüze ua- deuiı kafilesine ta'lrroz et- Bu suretle gemi yolJarı- tir. Hoş geldiniz deriz. 

ri yıl dönümü Arıkara lehinde radı. Biz davamızda haklırız . mişlerdir. İki kravozörle bir mızın kanadı tehlikeden kur-
" l 1 ~ ı . S Kuuetımi~ büruktQr. Ve gittik· 

muta aa ar sarı6tme..te •e a- destroyere atılım torpilJer isa tuJmuştnr. Ayni zamanda bu 
ltl ş - k - - · · Qe b6r6mekledir. Volumuza de· b t . . 

raço" u il runun sıyası me- ,
8

m edelim. Her 80,.e aöQıle e etmış ve dıger bir deat- gemilerin tamiri de uzun sü-
hareti öğülrnektedir. Gazeteler gerelim. FedakArlıkJara katlana· royor de hHara uğratılmıotır. recektir. 
iki memleket arasmdıı iktisadi hm. Yaıamemız ioın baekalarının Bu harekette 4 Rritanya Demek oluyor ki bu gemi· 
ie birli~i yapmak suretil'3 ha- ödedikleri bedelleri gö~ önünde tayyareRi kaybolmoşsa<la bir ler epey bir z"man i9in faa-

Libya da 
Devriye faaliyeti 

oluyor 
yati ba'·lan daha sık)aı;ıtınlaca. tutalım. bomb&rdıman ve bir avcı uça Jiyette bnlunmıyacaklaıdır. 

8 
( ) 

tıı )1 Kahire 1 a a -
ğı ve bn siyasete devam edi· F ı· ı ,· pı· n de ğımızın mil rette batı kurtarıl- Bu hadisede asıl ıtorulacak d . 
1 b · k m1ştır. soaJJer ~onlardır; Lıbyada seyya_r evrıye 
~ceği ildirılme tedır. Bu düşman gemil~rinin kolları arasmda faalıyet olmak 

Hükumetimiz 
Suudi Arabistanda 
ltalyan menfaatle

rini himave edecek 

Ankara, 18 (• a.)- Oum

horiyet Hi.ikftmeti ltaJy& lıü· 

kflmeti tar11fıudan yapılan 
müracaat üzerine Suudi ara-

bistandaki İtalyan ıneufaat
lerinin bimayosini kabul et
miştir. 

Rauf Orbay 
Londr1J büyük elçi· 
lifine tayin edildi Rus LAR Japonlar topcu faa- Avam kamarasmda Çörçil mevcudiyetleri nivin daha ev- tadır. GaZZillıttıın batısı .dan 

li etlerini şiddetlen- ,' , .. vel tesbit edilememi~tirt 100 kilometre cenuba kadar Ankara, 18 (a.a.) _ A9ık 
y d. "l JI08 tenkı~l8r8 UUf8~1 ı Aoaha. amirnllık il_e _ha:a olan cephe rlu_eman. h~fit _ kuv- halnnau Lontlrn höyük el9i-Cephe bovunca ıid

detli muharebeler 
yapmaktadırlar 

rrdr er kuvvetlen arasındaki ışbır- vetlerineı devrıyelerımızhucum 
L ( ) 1 IA ld" · k d ·· k d l D Hgiınize mebn ılarımu~dan 

Vaşington, 18 (a.a) -
Harbjye nazırhğmın teb. 

liği: Filipinlerde kalita ya kar . 

" oudra 18 R.a - Mister 1 i~i azım ge ıgı a ar mus lar yapma ta ı~ ar. . uşm~u 
Ooroıl attım kamarasında harp 1 betmidir' Bu noktaların araş·· keşif müfrezelerı J!6rıye çekıl- Rauf Orbayın ta~ ini yüksek 
dorumu hakkında b~ısnaua_ bu· tırılması lazımdır. mittir. · tasdika ik t.iran etmiştir 
lunmue ve ıunları sor lemlıtır. 

Londra. 18 (A.A.)- . şı duşman bataryaları ,şiddetli Singapurun düemesi hakkın Mi ster Edf~Il 
Şark Cı..f)hesinden verılen topcu ateşei açmıştır. Ateş sa- da birıer aörl~remiıeceQ'im. Bu 

haberlere göre, Rus kıtalar~ atle~ce devam etmiş\ır. Hasar ~~•kalAde hadıse esaaen. bekle- T eufik Rüıtd Ara• 
duşmana karşı taarruzi iJerı . . . . ror~u 0Q hafta euelkı kama• .. • L 

. . ve ınsanca znyıat azdır. Bata- radakı beranaumde siıe bunu · ferefıne hır ~ıyaTel 
h~rekellerıne devam etmışle~- an yarım adasında topcıısu f!l ihsas aımiııim. 1 • 
dır. Duşınamn 23 uçağı tahrı- aliyete geçmiştir. Duşman hat Ben eminimki kısa bir za verdı 

Mersin Belediye Riyasetin~en : 
Pazartesi günleri Ekmek 
yerine Un ahnacak yerler 

bedilmiştir. Çarpışmalar bütün larım1zın arkasındaki mülteci- manda mOıakerelere baııamak Loodra., 18 (• a) - İ~gil-
cephe bofunca devam etmekte lere karşı beyar,aameler at- bata olacaktır. Singapurun dOr tere hariciye nazırı Mıster 1 - ller hafta pazartesi günleri Ekınek kart . 
•e te§ebb1sü Rurlar ellerinde ı;ıtır. DuQman bu be - meainden dotecak fena neticeler Ed•D yakındn Ankaraya dö- larının koponları nıukabilinde un alınabilecektir. 

mıv v yanna . . . 1 T"" k. lı'" ··k 
tutmaktadırlar. Almanlar ma· melerde Filipinlilere dostlu~u- hakkında ~e~ııı ıhtı.m•llerdeo ııe~e~ ., a? ?r ı~~ .. uyu 2 - Ağtr işçi kartlarnıın bir koponu ile 11 
lıalli taarruzlarla teşebbOsü bildirmekte ve i§birli~i . bahsetmek ıhuratlı bır hareke& elqıeı bay. Te:fık Ruştu Arae k 

. . . . nu _ .. ıs- olmıracaktır . şerefine bır ~ıyafet •ermiştir uruştau 531 granı büyük kart koponu ile 6 ku 
ellerıoe ge\ırmek ıstıyorlarsada temekte, Buyuk Asyanın refah s·ıah 8 Oöroiı bir ook ten· Ziyafette bir nok 

0 
• 

f . k l. • l . . ·ı 1 ar k" ~ a•ır ve ruştan 265 gram, çocuk kartı koponu ile 3 kuruş buna mu va ta olamama.ta- sahasına gırme erı ıstenı mek- kitlere cevap termiı ve demietir ı: yüksek şahsiyetler hazır bu-
dırlar. Leninarad çevresinde tedir. Dün beyannameler yeri. Hadiseler hakkında eea.ılı Ionmuftur. tan l 32,5 granı Ull verilecektir. 
ıiddetli çarpışmalar olmakta Te ne bombalar atılmıı katim ve maluma& almaaı muhtacım.- .Fık· e· 1 1 3 - Bayiler bir günlükten fazla un verenıeıler. 

. d b' k l . 6 lecek bafıalır ıçınde ır Al e L t IJ 
Moako,adan Lenıngrada mü- çocuklar ao ır ısını yara an rı~e t" r~:re rapııması ıaıumdır. man U mlSI ul 1(1 ul 4 - Un tevzii yalnız aşauııta yazılı verlerde 
himmat nakli temin edilmek- mı tır. muza ere o J 

. 1 llOzakerelerin uıun olaoaQaoı . Londra 18 (a.a) - Amirallık yapılacaktır. 
tedır. Harkotıa duşman Bus- &abmlu ediyorum. Mihakerelerin daıreai biJdiriror: "' '"' 
ların §İddetli taarruzlarına Ra~ Bir Brezilaya vapuru haklı tenkitlerle olmHrnı ai&den 5 bin tonluk Sioarnld adın 1 - Soguk hava deposu yanındaki gençler 
men me.vkilerioi muhatua et ·ıı ,ı' ioa ederelt ıaltarırorum. EQer da 1 tıir gepıl bir de~i~ ı~h. ••: bakkaliyesi. 

k d" l KJ l d \OJPI -Dul ıereııerlniı emrederse fikirleri· ra!ındao tQrpilleqdltını bıldıre • 
rqe e ır eı. ~· or unun nııi reylerıe göıterinlz rek imdat iatemietir. A.s

1
or •d~!.18~ 2 - Yazlık halk sınanıası yanında llasau Talver 

ilerleti~i ya•aı •e fakat emin VA§!Dglon 18 (a.a) - . rının eimalinde torıtll eP ı.ıoı 3 G.. .. 
vuku bulmakhdır. Gaaaroo 1 b"ld Ç k k bildiren bu geminin hdtlreti - ımıruk nıeydanında Mustafa Yunus 

a e Bahriye nazır ı~ı ı iriyor an ayşe b ı.k ,-
civarında Rus ıu•arileri ileri b d l y anıaeıımamıı te taltat kısa bi~ aA. aliyesi 

Brezilya an ıra ı u•ar ıamao l{eolikten sonra gemı J ı.. b kk 
1
. . , l . 

hareketlerine devamla duşma- ke adındalii •apur Atlantik G " .. , almanca te inailiıce tekrar -im• 4 • çpa.I\. a a ıyesı Se ~nn 
nm gerilerinde faaliyette bulun sahilinde torpillenmiştir. 79 ki qn ı ı e gfŞfÜffiJ da& ieuıeu vermlıtir. Gemi ateo 5 - Yoğurt pazal'ında Esat 
maktadırlaı Almanların ilkba §ilik Q\Ürettabatından biri öl- K11.lküta iM (a.a) - ~:1• ,~a~~d~!!a :!~~~~:0° a~~,i~!~ 6 - Uray caddesinde bakkal Ali Kar 
harda tekrar Rostofu ellerine müş ve 12 llİ kaybolmuştur. Hint liderlerinden ~htma ret repılan ar:aetırmada aeniı B l d" R · V 
1reçirmek planları alt llst ol- 1Geri kalan mürettabat kurta- Gaodi Çankayşekle gorüomüt- rat lekelerinden baoka bir ıer e ~ ıye .. eıs .. · 
muftur. nlmııur. \ör. ıöriUememl~tir, Şef ık Ergunduz 
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19 - ŞUHAT~- 194.2 Perşembe YENi MERSiN Sayfa ; 2 
-----------~;.._ ______ ~----------------------------------------------------------------------------_;------

il ı n l İ 1 İ D 
N °. 14 içel orman çaviraa müdürlüğünden ; 

f iat Murakıba lomisyonundın ; ~~ : 0 Kereste Qa~in:~aoı Lira it. 

' 90 13-2-942 tarihli kon•isyon irtimaında Mersin 1 1 1 ·ıAy .. ıı· · A. k 
Y - çe vı • .., nın namur aza~ı dahilinde De-

ve Tarsnsta sanıanın toptan fiatı kilosu 4,5 ve vetepeıi devlet ormanından 747 metre mikip kerestelik 

perakende kiJOSU 5 kuruş Olarak tes.bit edilmiş 9aın aıaoı Rahşa \Hkarılmı,tır. 
ld .... b·~d· .

1
. 2 -· Qam eş9arının heher mdtre mikAp gayri mamu 

o ugu la ırı lr. Jönün muhammen bedeli 490 kuruştur. 
Not: iki harardan ibaret bir yük toptan S - Şartname ve mukavelename projeJ.,rini görmek 

sayılır. ( l SO) iateytmleri_n . Menin 9evirge müdürlüğüne Anamur orman 
--------------------- bölge ,eflıgıne ve Ankarada orman umum müdürlüğüne 

müracaat etmeleri. 
" 1 n 

No. 15 

f iat Murakabe Komisyanu Riyasetinden ; 

4 - Satı' 28-2-942 gönü saat 11 de .Menin orman 
çevirge mödürlülünde yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açık arttırma naolile yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminatı 275 liradır 
Yerli Mut piriuciniu çeltiklennıiş, parlatılnuş 7 - Taliplerin şartnamede yazılı .. ~saiki 11;etirmeJcri 

unauz ve çuvalsız tlersiude toptan fiatı otuz yedi lazımdır. ll 7IJ 14-19-24-27 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Di.ş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 79 -90 

Foto Abdullah 
kuruş olduğu Ticaret Vekaletince ıesbit edilnıiş 
olduğu bildirilir. [ 182] 

Temiz, Sanatkarane Fotoğraflar, 

j 1 1 R Atrandiımanlar 
Silifke Jandarma Okulu Komutanhğmdan : uray caddesi 

. 
1 ı n a 

No. 16 yatırılacak ilk teminat akçesi 153 lira 62 kuruş 

F. M k b K · ft' · d Bordan - Silifkeye beheri 7 2 şer kiloluk dan ibarettir. Talipler ihale gününe kadar icap 
ıat ura a e omısyonu ıyasetm en : 1681 ç ı kı· · 19 2 2 b uva unun na ıyesı - -94 perşm e eden n'ahimatı ve nakliye Şf>raitini eyyamı tatili-
! 7-2-~42 tari~ıli ~~nıis) o.n içtin~aında Antep günü .~aat l? da J~ndarına. okul .taburu biı~?sııı- ye nıüstesııa her gün okul K · Lığından alabilirler 

ınalı kırnnzı n1ercımegın temızlenmış, ayıklanınış da ınutşekkıl k.omısyonca ıhalesı yapılmak uzere Taliplerin nıuayyen gün ve saaua Adı fleçeıı 
kilosu toptan fiatı 24,68 perakende 28 kuruş 15 gün nıüddetle eksiltıneye çıkarılmıştır. Komisyona nıiiracaatları ilan olunur. 
olduğu bildirilir. [ ı 83] 1 ~fuhanınıen bedel 2048 lira 26 kuruş olup 1 ~ <13~) 5 - ıo - ı :~ - 19 

ilan ilan 
. Ta~sus Mal müdürlüğünden· Tarsus Mal mfıdiirlüğünden · 

MuhammeR K. Taponnu Muhammen K. 
No. HUDUDU Mevkii OioRi Miktarı Lira Ta. No. No. HUDUDU Mıktarı Cinai Mnkii Lira 

Tapon o o 

---~----~~------------------------------------------t ı Dogoao : lbrahim lata1ı1yon Ana 208 M2 10 K. &ani 330 48 81 
lhtıın : Hnr,nt oa. Ahmet CİYarı 
Kmıayı : Tarik 

__ Güneyi : ~~p_a.!~~_!11 _ _ _._ ___ ____ ~- _ 

12 DognH : Hnroit og. Ahmet 
Batuu : Tarik 
Kozayı : Mar,liyan 
Giineyi : Sarraf wanok 

28 Dogoso : Emin Şel1'on 
HatıRı : Basil camn11i 
Kozayı : Tarik 
Güneyi : Mustafa verdi 

---~--
Do•asu : Yoanf ilyas -
Hatun : Şakir (Et) 
Knıayı : Tarik 
Güneyi : Mustafa Ef 

128 Mi 

35 M2 

616 M2 

6 
---· 32 - 4:9 

3 - 50 88 

25 51 34 -

1 

Doauıu : Hamparıum 
Batııı : Tarik 
Kuzarı r Madam Adal 
Ganerı : Baail Camoı.i 
Dotoao : Tarilıı: 
Bahıı : Şakir (Ef) 
Kuurı ; Hafız ıoberi 
Gunerl : Kasar 

Doausu : Hanlem ınce1i 
Ktrrakiıe 

Bttııı : Tenekeci eznadır 
Kuzarı r Met tep areaaı 
Göneri : Tarik 

279 112. 

1196 M2 

188 M2 

- - - - ------' Doaoau : Sarraf meoolıı: 
Baıısı : Polis ibrabim 
Kuzarı : Mektep arsaları 
Güoeri : Umumi 701 

192 M2 

26 Doga n : Kasap Hanna 85 M.2 5 Şub&t 330 80 a5- n;Q.u;;· : Tarık 86 M2 
kerimeai haneıı 

Hatun : Tarik 
Kozayı : Kropi 
Giin~yi : Tarik 

Batısı : Mereinli Ahmet 
Koıarı : Mina ot. Harelem 

Zevcesi kirrakiae 
Gılneri : Umumi rol 

Ta. No. 

Arsa lı&aoon oitarı 12 Şubat 330 91 

8 -

8 Mar& 381 1 

---·~~-------------

' • 

81 36 ~ ---~-- -·--·------------..--------~--t6 DoguRa : l'arik 
Batısı : Zah1t kA. Yakop 
Kozayı : Qalıt oğ. hrlaın 
GiinAyi : Ava<lis 11evoeıi 

841 M2 16 DoQuıu : Mektep arsaaı 250 M2 10 8 
Batıeı : Yakup ıabonco 
Kuıarı : Umumi rol 
Gtıoert : Moetafa terdi arsuı 

_______ ..... - ~ha~t~n~o--------------------------------~--------~ 37 
Doğuııa : ' SeJimzabil madamaaı- 115 M2 6 83 

DoQuıu : Umumi rol,.._,..r_1_90_M_2 _____________ 8 _________ 10 

17 

18 

so 

Batısı 

Ko~ayı 

Güneyi 

Adal 
: Tarik 
: Tarik 
: Rskioi Ali 

D·•ğURO : Hamparsom 
Batııı : Tarik 

268 M2 10 -
38 

84: 

BR'111 : Muıtafa terdi 
Koıarı : Umumi rot 
Gaoeri ; Mirraoe kata 

Doaaıu ı Hami& u ;;;ik 69 M2 
Batısı ; Tarla roıu 
KazaJJ : Hamh te tarik 
Gllneri : Tarla rolu 

Kozayı : Rarraf manok 39 DoQ'osu : Köeker kirkor ı 14 M2 
Gfineyi : TJl\rik znceai ArgOl arsası 
Dogosu : Sadık (pata) 816 112 15 87 Batısı : DükkAocı Ahmet 
Batısı : Tarik ar11aı 
Knzayı : Artin oı. ıorupi Kuzarı ; Tarik 

3 11 

6 ıa 

Güneyi : Rahittin anaları Güneri ; GıiQük z. Halim ber 
- ~~__;--~~---~----~-~--------------------------------Dogo110 : Şeker oğ. kireğoa - 273 M.2 10 90 40 Do41'uıu : Selim Şetfoo 273 M2 

Batun : Saatçi manok Batıaı ; Sarraf Manok 
Kozayı : Tarik Kozarı ; Umumt rol 
Göneyi : Hafız t!.:n:..:;b..;.e~ri ________________________________ o_u_-n_e_ri __ ; _B_a_hi_u_in_a_r_aa_ı_ı -------------------------------

11 

Hudut, nıiktar ve sair eTsafı yokarda yazılı Tarsusun (Asafiye) şehit Hudut, nıiktar ve sair evs:ıfı yukarda yazılı Tarsusun şehiL ishak Asa-
ishak nıahallesinde nıilli emh\ka ait on parça arsa hizalarında gösterilen fiye nıahallesinde milli enılaka ait oıı parça arsanın nıülkiyeti satılmak 
nnıhanuuen bedeller üzerinden nıülkiyetlerr satılmak üzere 5-2-942 tari- üzere 10-2-942 tarihinden itiharen onbeş gün ınüddetle açık arttırmaya 
hinden itibaren onbeş gün müdpetle açık arttırnıay:ı konulınu;tur · konulmuştur. 

Yukarıda yazılı arsalara talip olaJlların ihale günü olan 20-2-9 42 tari- Yukarıda yazılı arsaları almak isteyenlerin ibale günü olan 25-2-942 
hine tesadüf eden Cuma günü saat 14 de yüzde 7 ,5 pey akçesiyle birlikte tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de yüzde 7 ,5 pey akçesiyle 
Tarsus nıal n1üdürlüğünde mütaşekkil satış komisyonuna, daha ra~la ma- birlikte Tarsus ~lal ınüdürlüğünde müteşekkil ihale koınisyonuna şartna. 
IOnıat ahnak ve şartnanıesini görınek isteyenlerin Tarsus nıal nıüdürlüğün e nıesini görmek ve daha fazla n1ahiınat ahuak isteyenlerin Tarsus mal nıü-
nıüracaat etıueleri ilAn oluuur. (162) 11-13-17-19 · dürlüğiine nıüracaat etnıeleri ih\n olunur. (161) 11-15-19-24 
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