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Baş 
Vekilimizin 
nutkundaki 
direktifler 

H ttvekilimiz Do tor Re
fik Saydam pazar akşamı 

radyoda bütiiıı Ti.irk nııUetine 

hitap etti. 
Dünyauın k ruılık giin 

lorinde hir başvekillik bir 

uıes'nl lıükftmot adamıuın 

millet kıuşunnd• söz söyle
:nesi, lıütün bakikntleri apa
vık orby" dökmesi o lıüklı

ınet kuvvetini, millet ile dev
!ot arasındaki itimat ve sevgi 

b ıR"larının ne kadar sarsıl

maz oldnganu iebat eden en 

RUSLAR 
Gavrilovka fehrini 
Almanlardan geri 

aldılar 

-
s 

Yunanistand~ 
Açlık felaket ha

lini aldı 

Bern 3 (a.e) -
Yunania&andaki aolık felA· 

Moıkota S (a.a) - keti hakkıoda alınan ıon haber 

2 eubaUa kıtalartmıı cephe• lere göre Atina te dolarlarıuda 
DİD birook kesimlerinde taarruıt günde 300·600 ihlirır te oocuk 
muharebelerine deum etmiıier• öhlror. Tanınmıı eıbıiretler 

dir. Muhtelif kesimlerde HiUer tarafından teriJen bir hitabed& 
cilerin karsı hücumları püskür- maııom Yunan ahalisine rardım 
tülmüetdr. Düewan teobızat te edilmeai te ooouklarla ibtirarla· 
bilhaHa ineanca aQ1r zariata rın bu müdhiı felAkeUen kor• 
uAratılmıetır. Kuneılerimiz bir tarılmaaı ablukanın her iki ta• 
kao güo enet Feodoerarı terk· raftan karıılıklı bir surette kal
elmiıtir. 1 eubatta 12 düeman o· dırılmaaıoa benOz takit tarken 
QaA'ı düıürülmüe te buna muk&· karar terilmeei istenilmekte te 

Kahire, 3 (a.a.) -
Sahibi ve Uııuım Nefriyat 

MGdürO 

FUAD AKBAŞ 

Çttrşamba 

4 Mısır kabineı;i ayan reiei Meh

met Halim bey tarafıudan knrula

oaktır. 

idare Yeri 
ıGı ııını~ ıuıcını · .: ar ı 

ŞU 8 AT 
J P42 

Uzak Doğuda 
Amerikan hava kul) 
vetleri faaliyetlerini 

artırdılar 

Singapurda 
Topr.u muharebesi 

oluyor 

Sayı ı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılt Sayı 
14 4117 -------

Libyada 
ihver Barcavı 

' geri 11/dı 

, 
ı 
l 

Çocuk EairgemE 
kurumu kongrEsi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
\?"iltıyet kongresı 30- 1-942 Cu 
m· rtesı günü saat 15 le Çocuk 
Esirgeme kur ıımıı binar ında 
yapılmıştır. 

Alman deniz altıları her 
yerde faaliyet gösteriyorlar Geçen haf ıa ekseriyet ol

madığı iç;u bu haha gelen 
Berlio 8 (a.e) - aza ile kouğreum yapı lacagı 
D. N B - Evvelki günkü Meısin şubesi raisi Şefık Er. 

resmi tebliQ hakkında eelfthiyetli gırndüz, bıldirdıkten sonra 

Vaşington 3 (a.a) karnaklar eu izahatı ~ermtıkte· kongre rejsli~ine Daktor K~mil 
Harbiye nazırlıtmm teb- dirler. Tarhan, ve kAtiplılderinede Mü 

liği: ı eobat tarihli tebliA' isba& fettiş Yaşar Güı tuna ve Bele-
Cenup balı pasifikte uçan edirorki, Alman deniz altıları 

bülılo denizlerde muHffakiaetli dıye halk işleri Mt-muru Celfll 
kale tipmdeki uçaklar duşmao ' Ab ·ı faaliyeılerde bulunmaktadırlar. aç seçt miştir. Doktor Ka. .. 
gemi ve uçak meydarılarma Şimal buz denizi, etlantık ve mil Tarhan Kangreyi açmıQ 

bu iııin kızıl hao tarafından ra- h- t · l d. ffav"' ktıv M lı' ucum 6 m•ı er ır. · "' akde::ıizden sonra simdi de Ame· ve ersin ıltıue idare hey'etı· 
Harp gemilerimiz beraz denı:ıde pılabileoeaı belırtilmektedir. v 

bil 3 ooeQımız karbolmuıtur. 

düemanın a bin tonluk 3 aemi· vetlerimiz Malezyada kovala· rike kırılarrnda faaliret gösteı - Rei ı Şef ık Erg ~nciüz bir se-
sini batırmıelardır. Romenler lampur ile di~eı duıman he· mektedirler. Sirte açıklarında neJık çalışma rapor unu oku-

Başvekilimiz bütün mil- Moakou 3 (a.a) - defleri ne taarruz etmişlerdir bir ingiliz devrire gemisinin ba· muştur. Rapor müttefikan ka. 
T tırılmaeı dikkati oeltmektedir. b l 

ı >tin hürmet ve moh bbetini, 26 aonklnundan 31 sonkA· Bay dar 
1 

Ruslardan aarruzun ııeticesi fana hava . u edilmış her hususta kuru· 

mmh misaldir. 

irıanmı füserinde topladığı ve nuna kadar müddet ioinde 160 şartlarından anlaşılamamıştu·. Bingazinin eımal do~ueunda ma yardım eden Sayın V l' 
tın.yatını teınaınen memlekete elman taryareai tabribedilmiıtir. geri aldılar Uçaklarımızın hepsi dönmüş Baroa 

96 
Beoioa me

9
kileri iegal Bay Sal i ô ·ı ·d la 

1 

ediluıietir. Baro Bingaziniıı ıoo . . 1 P rge ı e ı are ıey 
vakfetmi' bir idare •e inkiJAp Banlardan 71 adedi hata muba· tür. Duşman tayyareleıi Balik kılometre eimal do~ueundedır etı taktırl~ anılmıştır. 
ad m Id n- il d rebelerinde te uoak utan ba- Bükreş 3 (a.a) - · Mersıu T b ı a 1 0 o"auu yı ar an- papana hucum etmek istiyen Burası ıu bakımdan ehemmiret- ı ve arsus şu e e-
beri isbat etti"'i ioio onun tarraları tarafından H 86 adedi Müttefik kuvvetler Kırım rinin bütc ı · k 

" :»" de rerde tahribedilmiıtir. yarım adasında berzahı zorlı- 4 bombardıman uça~ımızın lidirki, burada Sırenaıkin en e erı o unruuş ve 
aiizleri hakikaten hepimize l ı. k · t · l ehemmiretli beta merdanı bu· bu;ıların merkez h~y'etince tet-

Moskota s (a 8 ) - k M . 1 d . l - yo tılllı a.esme ıs emış er Ye k 
taw hir itimat vermiştir. yal'3 erıpo emır yo u u~e- yapılan ba•a muharebelerinde lunmaktud1r. lıerdeki faaııvetıe ı ini karar altına aJmıştır. 

Kıtalarımıı Gatrilotka ıeh- · d ·ı d' k ı " Bonon neticesi olarak rın e Vı a 1''08 ayı e e geçır- d 
9 

d- - .. 1 - ioln burası çok fardalı olacaktır .\lersin şubesinin bu se-
rl.01· dOsmandan oeri almııtardır. uşmanın avcısı u•uru muş k' · (l • · l · E alıı~an l1a- ,-

8 
h b d "'b. b Rue cephesinde de"'i 11iklik rok ne ı varınııtı 6125) lı'ı·adır 

bo "özler evTeHi on gönlerin Bo ıehir Horkofun cenul anda mış erdır. n son . ur. u mu are e e ır om- .. v h lb k. b- d . 
dnrumnnn aydınlatan en kov- te mOblm demir rotu iltisak berlere göre Haydar mevkii de b ,. k b J tur. Bunnla beraber her iki ta· a u ı utce e varidat(10958) 
vetli bir ışık, sonrada hepi- a uça~ımız av 0 muştur. l'8fla da büyük hata featireti liradır. (ö 164) lira JazJa vcu·i-
ınızın yapmakla mükellef noktaeındadı.::_ Ruslardan geri ahnmışllr. Bala~ya 3 (a a) - . . oımusıur. dıt.t yapını ... tır. Ve ayui zamau-

bnloodogomnl6 bir direktif ye yani istihlak edenden zi- her zamanda ve her İlide ça· l Şarkdı .t1 el~meı!I.: ~ahksı kıta Bertin 3 (a.a) - da (6984) lirada nakten 1942 
" arm ken ı erme ustuu uvvel Alman kıtalerı <'e romenler yılma devı etmiştır. 

haliui almıştıl'. yad istihsal edene döşüyor. hşmamızıu hfldefi hep bodur. iMie çarpıştıklarını ve Anbovan Kırım ıarım adeeıoda Feodus· Bilahare merkez hey'eti 
Başvekilimizin sözlerini Nitekim Ba1tvekilimiz Bnnun için icabında çok d h b . k l . · ı &miııfeıdır .. " a asının mu. a. ere. sı. esi mış rarı ı~ga e "' • seçimi yapılmıı.ıtır. Yapılan 

ii9 nokta üzerinde toplambk doıtrudan doıtruya köylöy~ çalışmak ve az İı4tihl&k et· ld b JJ 31 kA d k " uıömkündür. e ~ o uğunu ı ırmıştır. son nun a mer eı cep· tasnift., emahat ôroe, Ahdııl-
lıitap ederek onların vazı'fe- melr lazımdır. b · d • b&\Ja oda k ı "' 

y Loudra, 3 (AA.) - eaıo e eo9fe• rı ı a· Jah Ersoy Mu•ı f G . ~ı 
1 Dış ıiya etimiz lerini ve yapacakları işleri Fırsatlardan istifade et- . . . . !arımız bir ged ık açmıslardı. "'~ ' " a a azıol§ U, 
2 - Bn~ünkü vazifemiz bir bir gösterdiltır. Buna göref mek isteyeolerıu oezasuıı ver Filıpı?lerd~ Am~rıkan_top Burasını düemaum birbıri ardın- ~uk~·ıi l\falaı, Saıt Akın"•, 
3 - Yarıoki vazifemiz. köylii ha bu battan başka pa· mek, onlıuın vatan haini ol cusunun şıddetlı ::ıteşı netıce· ca rnptıAı okıulara raQmen kı· tClp Ergun, HabıJ A rıkol, 
Kendi ifadesiyle hakikati sinde Japonlar sahile atılmışlar ıalarımıı elinde &utmueıur Bir N zım Mi. kavi, K '\mil Tarh 11 

tates mercim~k. nohut bakla du~unn kanoııl& tesl it ede- 1 
hiitüu açıkJı&ı ile bildirmeıti ' dır. Manilanın batısında Kore- soııret arubu tecrıdodılmıs bir M. ..,alan, Niyazi Arılt, Ul-

e " fasulye gi' i kuru sebzeleri rek memleketi sevenle kiseıüııi a P:o 

vazift\ bilen baş ek ilimiz dış ekmelidir. Bu vazife bu yılın şah!'li menfaatini se~eni, şah- gidor kalesine duşmırnın yaptığı diQ'er kısa bir zamenuo imha - onu ikinl'ide-
Hiyaıeti miz hakkındaki duru- hücnm tardedilmiş ve düşma· edılmietir. 

parolası ve mukaddes momlo- MI menfaatini yurd menfaatin· mo.mnıu kat'i şekilde bir ke- nın ma oaları batırılmıştır. Loodra 3 (a.e) - Halkevimiz 
d 

ket hizmetidir. de:ı üstüu tutanı ya.:oi hisden Rorıerın muhabiri bildirivor 
re aha tekrarladılar. ı · k 111;. d Ronoon 3 (a.a) - B Her feyi inceden inceye 0 mıyanı tanıma azıll' ır. 9 Her ne kadar Rommel Ce- u rıl geoen rıllara nisbeı-

- Türk harici sıyasetin Mösteblikler vazifesini Salvin nehri çevresinde beli ahtara do"*tu toarruzuun le Helkevimız faaliyetinde her 
hesap ederek dön oldngu k:a. • d de 1939 eylülündeki vaziyet- yaptı bayatını yeni hayata durumda de~işiklik olmamıştır deum edirorsada burada bir ne ense göze batan bir durgun 

d el tt' . b' bir Aey dar bugünü, bngtin olduğu O t M luk mevcuuur. Bunun beıı ·ı baslı en (ıe0ışmış 19 " ve bo giiukii şartlara göre uşmarı opcusu arnayanı merdaıı .nuharebesi çerılnemie 
yoktur. kadar yarını düşünen hükft- bombardıman etmi11 ede hasar tir, Rommol bızi takip ederstı ~obebi büdçe me elesı oldutu 

metimiz b d d · .. .. ayarladı. " ıddıa ed_ ılmekıe te ılerı eüru· ı-
Hıı kati ifade, ikide birde onu a uşunmuş t onun Elgedebvadaki durumuna mektedır 

ve hndntta m ı k: f .. d Yarın için vazife alan yapam3wış ır. 
ı~uraalaıı boradan yükseien ha· . eme e ı mu •· T k k" l" .. k h S inoapnr, 3 (a.a.) bir.im nüemeniz mümk~ndiir. Vakıa bOdoe darlıQının faa-
l"adislera miJJet kar ısında ve faa etmek ısteyen ere 8ilahı- iir oy oeune, a raman "" Müdefeaoın harckftlla fardaları lıvet sahası üıerlude tesirler· 

b 
.. tö .. h·t b verı nı naıu vurıyorsa yeui Tatıuı e ııardır. ımdı ördüacü Hint tü o uAunu kabul etmemek lıem 

1 

ı · mehmetoiıte gelince, A8ırlar- Britanya topsugu düşmana ş d ld ı 
u o dunyaya ı a en - da b · h rl tt t lt t 'h" k r l tt b 'anmu'tur t f 

1 
vazifesini yapmak isteyenle· 0 orı 0 n a yıtp ı,.,ı arı 1 ar~ı ıaa ye e u ~ · mani muuffekıyelle Qekılerek 088 eıılık ve hem mau11ksı:ılık 

ou cevaptır. h 
1 

k vazifesini dünyanın yeni do Duşman hava harekatı şiddet- ardcı muharebeler verirorlar, ol.ur_ eda ke.-rı.,eun biraz da 
Türkün dettiameyen ka· re_ de to u:.n a p11.tateı, mer k d t ,. .. l . . d_ uenoüldQh·" kada... olmadı"'ını 

e " k h d b k romu areısın a opn15 ı uze enmıştır "u • rakteriııi bir kere do.bo. belig cıme ' no D ' a la, fasnlya- . M L. Go·· r·ı ng ıddıa etmek pek mümkü d-
8 n ve m ,.. k ı t rinde nasırlı elleri patlayın Pası·tı•kte He 1 ld n ur. ~ekilde tekrardtr ı ı r el"lı arilr aş ırmış- r rı o uQu 1ııbi 9erile· 

Ho günkü vazifemize ge

lince, mademki büyük alemiu 

hir oiiz'ı hem de knTvetli bir 

tır. Toprak Mahsulleri Ofisi caya kadar, çarıkları parça cek ılmf, edebi, İQtimei kültürel 
parça oıuncaya kadar, öküzün Romayı ziyaret etti konteraae1ar içıu boheedııen 

bunu derhal verecek siraat 
banka8ı da borou bile ol&a 
köylüye il&veten kredi 

riiknü ve iktiaat dünyasının aça-
caktır. 

nuuaı-5enosiııi temin eden bir 

1 
Her köylünün başvekili-

var ığıyız. Şu halde dünya . . b .. ı · · 
mızın n soz erını dikkatle 

buhranının bizide i9ine e.ldılı- k k "& k 1 . . o uyara , oerenere ça ışmaeı 
nı nıkar edemeyız. . . . 

B b
.. .. lt.. .. •. e•vela kendısrnm menfeatidir 

onu en uyu"nmuzun . . . · 
agzındaıı dinledikten sonra S<'nfl\ memleket vazıfesısınd.,, 
bu günku vazifemi:. daha dik· omuzlarına yüklenen en mu-

son takatine kadar yapacak Japonvaya karıı büdce darlıQının :ıanuedıldıAi 
ve büyüklerin eöyledigi söz- bir taarruz tasar• Roma, 3 (a,a) - Mareşal kadar alftkaeı olmamak icrıbeder. 
leri verdik'eri emirleri yeriııe Göring kral Mosolini taraf111 

8.~nd~nl baııka her rıl olduQu 
/anıyor dan kah 1 d'l . t' G" . gı ı aı e loplan&ılerında buann· 

getirecektir. o e ı mış ır. orıng kü büdQe darhQının düeünüldu· 

Tekrar ediyoruz. Vaşington, 3 (a.a.) Romadan Sicilyaya gitmiş ve ğü kadar bi; teairı olduQ'unu ko 
Köylünün bu sonsuz ça- Amerika t,ariciye nazırı buradaki Alman bnve kuv- bul o&mek de müeküldür. 

hşmaıu milli korunma ve Kordel Hal Hollanda hariciye votleri teşkilloriııi teftiş et S~oru bınlerce oılılık kütüp· 

t
. ··dafüa bakımıu haoeaınıu genolerimize bı·r ııı·m 

memleke 1 mu - nazırım kabul ederek görüş ıniştir. ee irfan uvoeı olması lhım 
dan l&zım değil elzemdi~.' .. müştür. Hollanda hariciye na 2 Şubatta Rooınya dönen gelırker.ı bir çok geoclerimiz 

Onun yaptld~asrnı buybuk zırı mül~kattarı sonra şunları mareşal düu velialıd prens k.eh'e "~ gnzinolardn takit ge-
Milli Şef emre ıyor ve aş ö l . . oırmelerı kntire d . . . . s y emıştır: U mhert.>yu ziyaret etmiA ve 11 ogru deQ'ıldir. 

Hulasa, Ba,vekilimiain vekılımız t!4teyor. ' Hnlkevi hepimızin evıdir, 
katli, daha temkinli daha kaddes bir ödevi ifadır. , 
i.lareli Vtl daha hesaplı, daha 
ilıtıyatlı vo daha tedbirli ola

rak bo. günkti h":-ata yaşayı

Mütt f 'kl · pası·ı"ı'ktekı' sonra aRkeri me8el..,,l"r hak- B 
i&tibl&k edendenden, istihsal Döu lnönünde büyük e ı erm v ., orası bizim en sıcak, en temiz 

~ı mı•ı ayarlamaktır. 

Bunun hakıkatteki eseri 

tle karne uımlöoün ihdası ve 

diğer tedbirlerdir. 

Yarınki vazifemi•e ge

lince : Bo. hususta en höyük 
!iılev tebirJiden ziyade köylü-

edene verdikleri direktifleri Şefin emrile Türkün makftR işbirliklerinden fevkalade marn kında. görüşmek iızere genel ıeık te ıdeal karnaQımıı te 

h d h k k 1 
.. · lı · nunum. Demiş ve söze Ame- kurmay bsckanı geııeral kc>ııt benlıılımizrn tıekırdı~ı bır mn· 

ep yarına a a n•vetli ba - ta ıını yenen me metoik yıne v b ı rikan deniz kuvvetleri ve Hol Kavalaroyn kabul otmiı.ıtir. enir. eterin ietenıldiQl gıbi ol· 
ınak ve yarın bn günc:len onnn öyle bn giinkü ekim " mesı tıe vürümeeı her nere 
daha kuvvetli olmak içindir. vazifesini yapacak ve dünya- land" kava kuvvetlerinin Mar Dön öğleden sonrn maro- boA-lı ise hepımiıin el btrliQi ile 
Bunların kısaca tarifi milli nın karmakarışık dorumu şal ve Jilber·t Japo nadalarma şal IJir kere daha Mo oliuiyi düzen vermesi, mefcut zorluk· 

içinden sapa sağlam ve dim yapıla hücumdan bahsederek ziyaret ederek kendiaiyJe ye- tarı hep beraber 11enmesl, tekrar 
dik 9ıka0Rktır. PaRifıkte bir taan uz hat ek'.\tı uiden uzu o bir görü..-med e bu J :urası~ı hbır faalıfel ~o hır ışık 

vnhgımı:ısı korumaktır. ls
tihRalde, İıtihJ&kde, lJhal&t
t", İhracatta her yerde ve 

. . 8 fDal§ı alına geıırmeei IA 
A. B. C. tasarlanıyor demıştır. Joumuştnr. dır, zım· 

. ~.-·~· 
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Sµor: i 1 a n Oz. Gd. Otolu satın alma ~emisyonu haıtanlığından: 

No. Mevkii Miktarı O insi Hadado 

lçel fut~ol Birincilik ve ~ilt Tarsus Mal M üd ürl üğün den 
müsa~a~aları pr.ogramı Muhammen 

bed61 l'apunon 

1 - Okulumuz ihtiyacı için aşağtda cin~ ve ru ı ktarı 
yazılı yaş sebzB a9ık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mu •ak kat teminat makbnzlan ile 
Yeni futbol müsab~kaler 

ıalimatnameBi hükümleri muoi· 
biooe teeekkül edea terlıp here 
ti bölgede rapmıe oldaQu top· 

.. -
11 Dogmrn : Mu lla Ahmet İstasyon 

Batısı : Tariki am 
Kazayı : Bedros arsa~n 
Güneyi : Tarik 

oivıuı 

. 
84: M2 

Lira 
Arsa 5 

Tarihi No · 13-2- 94:2 gönü okul binasındaki satın alma koruisyo 
nanda hazır bolnamaları il&n olunur. Saat 14 de. 

lanhda bölgemiz fulbol birinci· 
lik fe eilt müsabakaları progra• 
mını aeaA'ıda razılan eekilde 
tesbit erlemietir ı 
BlRlNOILfK MÜSABAKALARI 

15.2.942 · Tarsue 1. Y. Deniz 
H. O., Mersin I. Y. · Kollej 

22 2.942 • Tarsus 1. Y. ·Kol· 
lej, Mersin 1. Y. - Deniz H. O. 

12. Doguım : A!pa._c_ı ~;;---eb;;t~~~ ·- --

kızı safiye ve müşterek havlu 
Batısı : Tariki am 
Knzayı : İıltl4D halla og;u bacı 

Ar tin 
Giineyi : Haltay:ın agbaba Be 

remi satık bıloosi 

250 M2 10 K. saoi 830 !il 

3 - Şartoazneler her gün levazım mödörlügünde 
görülebilir. 

O insi 

Pırasa 
Lahna 
Ispanak 
Tase kabak 
Patates 
Semiz ota 

Kilosu Muhammen bedeli 

1.3 942 • DE.niz H. O. • Kol· 
lej, Mersin I. Y. • Tareoe 1. Y. 

___ .... _ ---.. --=--,.,..-·-----
13 Dogosu : Kendirci Astor 318 M2 - 15 8 

Kereviz 
Eylül 3SS 10 K. soğan 

200'0 kilo 
2000 > 

3000 > 
2000 , 
5000 )) 
2000 , 
2000 • 
3000 , 
8000 > 
2000 , 
2000 » 
2000 • 
2000 D 

24(J lir& 
140 » 
450 > 

300 )) 
750 , 
220 , 
400 , 
360 » 
360 • 
200 ) 
280 > 
300 , 

8 3 942 • Tarsus t. Y. • De· Batısı : Sokak 
Patlıcan 

niz H. O., Mersin J. Y. - Kollej 
15.3.942 • Ta reue 1, Y. • Kol· 

lej, Mersin 1. Y. • Deniz H. O. 
22.3 942 - Deniz H. O.· Kol· 

lej, Mersin l. Y. - Tar&oa 1. Y. 

Kozayı : Sabi bi 1!4euet 

Güneyi·~- Tari~ -~~ _ -·~ --· 
14 Doğusu : Tarik 

Batısı : Astorcu mibran 
Kuzayı : Selim zabil zevcesi 

-- - ---------208 M2 - ıo 

T. Domates 
T. Faşolya 

114 T. Bamya 
Karnabahar 300 > İlk temin"t saat 

ŞiLT MÜSABAKALARI Giineyi : Meryem 
(118) 

4300 322,50 lira 

29-3-4-6 
14 

5 • .(.942 • Deniz H. O. • Kol· 
Jej, Mersin 1. Y. • Mersin Halk· 
eti 

J5 Dogusu : Yakub (Et) 
Hatısı : Sahibi senet 
Kozayı : Tarik 
Güneyi : H"lıihi Renet 

313 M2 - 15 T.evYel383 51 ----------·----------------------------------
İ 1 a n 

12,4.942 · Tarsus 1. Y. • Kol· 
lej Mersin f. Y. • Deniz H. O. 

19 4.942 · Deniz H. O. • Mer· l6 
sio Halkavi, Mersin 1. Y. • Tar~ 
sus I. Y. 

26.4.942 • Taraus l. Y. • De· 

Doğusa : Kalay91 s~rkis 
Batısı : Tarik 
Kuzayı : EvEırekli Tudu 
Güneyi : Kalaycı serkis 

.... - -·---- .. _..,_ 
230 M2 10 52 

niz H. O., Mersin Halketi ·Kol· 1-~~--D~~~-8~~1~~~~.~~~~~~0~8~-~~.2~~~~~~1~1·~K~.~8.~nı~. 380 4~ 
lej • ogusu a.ra em zevceeı 1ı !I: .w. .. '* 

S.15 942 - Tarsus 1. Y. • Mer· Kiryakiee 
sin Halkni, Mersio l. Y. • Kol- Bat.ısı Hafız şnberi 
lej Kuza.yı : Tarik 

Çocuk Eairgeme Güneyi ı Meısinli Ah~~!_---------------------~ 
18 Dogusu : Tarih 1506 M2 - 61 4:5 

ku,umu kongreai l Batın : Şakir (Ef) 
- Birincid~n a.rtan - Kozayı ! Hafı2 şuberi 

viye Alpay, Vasfi Özenli, Enver Güneyi ~ - __ ,. __ , .. __ ....., ....... ~-- __ --~-----~-----

içel tapu sicil mu~af ızlığmdan ; 
Köyü Mevkii Miktaı ı Hududu 

Hamzabeyli ala öküz (9190)M.2. Şarkan: Mulla Mustafa tar 

, 

gedi~i lası; Garben: Irmak; Şima 
len: Mustafa tarlası; Cemı 
ben: Hasan ve Velı evlat 
ları tarlası. 

, 

kütüklü 

(13785) » Şarkan: hıtcı mutafa; Gar 

(9190) , 

ben: ve Şimalen: mulla 
muııtafa; Cenuben: bamza 
9a vuı tarlası. 
Şarkan: dağ; garben: fçel 
li Ali tarlası; Şimaleo: 
Esik; Cenuben: dağ. 

Germen, Şefik Er'1,ürniüz asıl 19 Dogusn ; Tarik S16 M2 - 18 4:6 
üyeliQ'e. Ve Naci Ayde~ir, Batısı Hafız tJnberi Yukarda hudut ve sair vasıfları yazdı 3 parçrd:uı 35 
Yaşar Gürtuoa, Mehlıka Alp· Kuzayı : Giritli Sadık baba dönüm tarla hamza beyli köyünden Kara veli oğlu halilin 
sav. Hayri Oktar, Nadire Sey Gtin~yi ~ Ht.omit (Ef) sP.netsiz olarak hilA niza tahtı tasarruf ve temellükünde ihn 
han, Murat Erğir, Yusaf Kılıç 20 Dogasn : Tüten SiiJe,:;ı-;r~-~-------28_7_M.2'" ·-~-_:---~1-2---------47 329 yılında ölerek karısı seh~er ve çocukları Mehmet ve harı 
Hılmi Özer, Fahri Meızeci Bathn : Ali Sait Ali ve mustata V'3 abdullah ve kendinden evvel ölen kızı 
Merkez bankası müdürü Niyazi Kıızayı : Bampıusnm Fatmanm kızı Fatmayı terk eylediAi Ye vereseler murisle-
Ziraal barıuı müdürü Osman Güneyi : Hamit ve tıuik rinden kalan menkul ve gayri menkulleri meyanede ve 

-~ ...... -----------~------------· 
1

1ecati Hancı, Doktor Hayri l .1, • f k d l T h" . h k rizaen ve haricen taksim ederek işbu 3 parça tarla Fatn.a 
Eczacı Suplıi, Ilil~I Kemalıia lhu ut, Oll~tar ve saır evsa J yu arı ayazı l arSUSUn şe il IS a 01a- kızı Fatmaya isabet eylediği ve Fatm& dq hissesine düşMı 
~erkaı hey'eti y~dek iiyAlıkle jhallesinde ınilli etl'laka ait ou parça arsa hizalarında gösterilen muhammen lm tarlaları (80) lira beoelle 334 yılmdııı: meyaı.ede ve b;.
rıne V~ Umumı ~oııgre mu- bedellerle mülkiyetleri peşin para ile satılmak üzere 20-1-942 tarihinden ricen Mustafa Erdoğana sattıQı ve Mustafa Errioğanda 337 
raqhaslıga.qa .Meb ıı~. ~r)ktm itibarfn orıbeş gün müddetle a"tk arttumaya konulmuştur. yılında işbu tarlalara (80) lira bedelle yine meyanede vere· 
Muhtar Berker seçıımış ve ' • sedan Halil oğlu Mustafa ya sattığı ve 384 senesinden beri 
Cslal A baç'ın teklifı üzerine Talip olanlaruı ihale gfinü olaıı 5-2-942 tarihine tesadüf eden perşem- alıcıların sevku ziraat ve tasarrutlarmda bulunduğundan bu 
hüyük.lerim.i~e taı i ın telıvaf~a- b~ glinü saat 14: de Tarsus Mal nıiidürlüğünde müteşekkil satış komisyo- kerre zilyedi bulunan Mustafa namına tescili talep edilmel 
ı ı çekılmesıne karar venl.dı.k- uuua iizde 7 ,5 akcesile birlik.te müracaat etnıeleri ilan olunur. tedir. 
t~D: so~r~ Kongre mesaısıoı Y ( ) • 23_28_31_

4 
942 senesi Şubat ayının 14 ünr.ü Cumartesi günü işbt~ 

bıtırmıfhi · __ __:_ı .......,.,._._ ~ 
4

- _ -~--- gayri menkullar hakkında mahallen tahkikat yapılacağmdau 
'~~----- ,___, -- bu tarlalarda bir hak iddia eden varsa evrakı mllsbitleri ilf 

i 1 a n i 1 i n birli.İte yevmi mezk(}re kadar tapu SİCil muhafızh~ına H 

keşif günüde mahalline varacak memura müracaatları bey<rn 

Deniz Harp ~kulu ve lisesi Satmalms komis~onundan: Tarsus Mal Müdürlüğün~ın; 01
unur. <

133
) 

l - Askeri ihtiyaç içiıı aşağıda cins ve ıııik- Tarsus lıükUıııet konağı ikmali inşaatı i 1 a O 
taıarı yazıtı iki kaıem yiyecek maddesi açık ek· : 83 6. 9 .ı tiraıık keşif üzerinden 22 _ 1_942 tarhin. içel tapu sicil mu~aftzhğm~an : 
siltme ile satın ahuacakt11·. deki eksiltnıesiude talip çıkmamasından 10 gün 

2 - Şarluanıe her güH komisyonumuzda gö- miiddelle temdit ediln1iştir. 
rülebilir. 

3 - isteklilerirı 6 - Şubat - ı 94 ~ Cunıa güııü İhale 5. 2·942 perşembe günü saat 15 de 
sual 14 de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkate nıak rarsus mal müdürlüğiinde yapılacaktır. 
buzlarile komisvona mii racaatları ilan olu rıur. Taliplerin 2 J 2. 7 7 liralık nıavakkat teminat 

" 

Oiı.~i 

Koyun eti 

Sı~ır eti 

(78) 

Miktar1 

Kilo 

10,000 
500 

Tsbmiui 
fi at l 

Kuruş S. 

46 

21 
00 
00 

i ı a " 

Mnbarnınen 
l.11:ıdel i 
Lira K. S 

4600 00 ( 
101> 00 ( 

Mn,..akkat. 
Teminatı 

Lira K. 

352 87 
470500 352 87 
21-27-31-4 

Mersin ~it içiler Birliği Ri~asetin~en · 
Birliğimiz.in mutad iki senelik kongresini yapmak üzere 

azalarımız 4-2-942 tarihine müaadif çarşanba günü saat 10 da 
Halk evine davet edilmiş ised~ esb~bi mücbire hasıl olduğun 
dan bu_ Toplantı cemiyetler kanununun ahkamına tevfikan üç 
gün sonraya tehir edilmiştir. 

Kongre 7-2-912 !arihine müaadif C•ımartesi günü •aat J6 da 
bir ik idare hanesi olan Kara tırat çırçır fabrilıaıındak\ mahaus 
dairesinde yapılacaktır. Sayın üyelerin malümat edir.ımeleri için 
ilan olunur. (135) 

ve nafia ınüdürlüğü ve ticaret odarı vesikasile 
birlikte komisyona müracaatları il~n olunur. 

(131) 

i 1 i 
Gözne Köyü Muhtarhğmdan: 

n 

Mütemadi yağan. ya~mur ve karlardan aşağıda adları 1aınlı 
kimselerin evleri temamen veya kısmen yıkılmıttır. Sahipleri 
gelip eo kazlarını muhafazalara altına almaları ilin olunur. 

Fadal Tütüncü, Maraıla \iolla Mehmet, K~hv~çi AbduUabın 
yazlık evi, Maratlı Alinin evleri~~n duvar n dükklnları, Maraıh 
Davudun evinin bif ~ısmı, Hel•acı Samlnin evinin bir kısmı, Ke
r'm zıde Abdurrahman evinin temamı, Helvacı Arif e•i duvar· 
ları, Hacı ~denin evi duvarı, Çiftçi Zekeriyanın ufak ni, Def· 
terdar Kamilin büyük evinin bir kısmı, Molla Ömer Mustafanıa 
bilyük evi • araılı Abdullabın köşkünün temamı, Dok\~t y,~ı, 

evinin duvarları yıkılmııtu. ~134~ 

Köyü Mevkii Cinsi Miktarı Hududu 
Erçel Köyiçi Hefkere (3670) M2 Şarkan tarik, garben 

usta Çopur evlatla11 
hefk.erelİ, ;imalen tari· 
kiam, cenubrn tarikiam 

Hudut veaair vaalfları yukarda yazıh hefkere Şıh Mehmet 
kızı J\ytenin ceddinden müntakil senetsiz olarak ta arrufunda 
iken 341 yılında vefatile oğlu Ahmet ve kendisinden ev.,.el ölen 
oj'lu Ali kızı Fatmayı terk edip Ahmet hissesi mürec"atına ta
likan Fatma hinesinia ıenetaiz tasarruf hükümlerine ı eban tu
cill talep edilmekte olduğundan 1942 senesi Mart ayın.n 7 Cu
martesi günü hukuki evsafını tahkik ve tetkik için mahalline 
memur gönderilecektir. Bu befkere üzerinde bir hak iddia eden 
vaua o güne kadar topu sicil muhafızlığına veya giinünde ma· 
halline varacak memura ellerinde mevcut nsaiki taııarrufiyeleri 
ile birlikte miiracaat etmeleri ilin olunur. (132) 

Yeni Mersin 
NUSH.A.S:r 5 KUR UŞT"T~TR 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir ~ .. 

Türkiye için 

1~00 kuruş 
600 n 

300 .. 
100 , . 

f\esmt ilAnatm saun ıo .kuruştur. 

Hariç ı.,.in 

2000 kııruş 
1000 . 
500 .. 

Yoktur. 

Yenı Menin Matbaasında Ba ı ııı9ttr 


