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GtrNDELİK. SİY ASİ HA.BE R F!K..tR. GAZETES~ 

Bütün HareketJerimiz~e 
Biri ık ve ~eraber lik 

Refık Saydam hükumetı 

harbin daha uzun seneler oüre
bileoeA'ini düııünerek, memleketin 
ioindekl istihsal durumunu islAh 
elmeQe karar vermie ıte bu 
cılmleden olarak bir c;ok reni 

Şark 
Cephesinde 

Atatürk Koşusu 
Hauanın yağmurlu olm?srna rağmen 

Ru 'lara göre rr k · [ /d murJ ırı a ıyet e yopı ı 

ileri hareketi devam . . .. v _ 

ecJivor ı Ortaokul bırıncıhgı kazandı 
kararlar almıetır. Alnıanlara göre Diin bavanııı muhl\lefe- rinoi, N tıcat i Güney 18 20 ıle 

Filhakika harbin bugün al· tine rağmen 80 atletin işti- ikinci, Tnrya~ılan Kl\ruil De 
dıQı genie ölçü muvacehesinde Rus taarruzları rakiylo saat 10 da Atatürk mir 18 34 de ü9üuoü Jelıniş 
dıearı ile olan ticari münasebet· 

durduruldu koauım y1'pılnııAtır. tir. Takım ta.tmifinde Orta lorimiz iriden irire sarsılmıe v v 

.. 8 türkire kendi kendine ff\ter- Hükftınot konağı önün- okul birinoi, ldına.n yurdu, 

1 k icaplarına bae baea kalmıe Ruslar 64 tonluk tanklar den başlayan ve Silifke Clld- ikiıwi, Turyag iiçiincii ve 
bulunmaktadır. desirıi takiben pla.f önünden tçpak dfüdüncü olmuştur. 

Bu uııretten istifade etmek ~ullamuorlar d<>niilerek ve kıtlR caddesin- Koşunun hitamında ga 
ve eksıklerimiz (izerinde duran J den geçilerek Hükftmet kona labalık hir halk kitlesi önün 
memleke&t.~ki İl hacmini ge· f d 

Moskou 27 (a .a) - gı öniiııde ı<ona eren dfüt bin de böJge baııkırnı tara ıu an uieıetmek elbe& lhımdır. v 
Bn arada ntandaeada bir Dünkft eovret resmi &eblili: metrelik koşoda ferdi tasnif takım birincisine bayrak ve 

re:ıı vınuı lı•ımı•t · Slın•. ---
Sayısı 5 kun.ış Y•h 1 Sayı 

Telefon No. 82 14 4089 

Fırtına Yüzünden 
Limanımızda buğday yüklü 

bir vapur karaya oturdu 
Dfil' birdeobırt! Qt~au bir r ıso o&utmuetur. 

lodos g•nıkçe 9iddelini arltırarak L nııınd ı bulunan dıjtıı.r va· 
büyük bır fırtınera inkılap eı• 

purlar denııe oçılme~a muvaffak 
mieıir. Limaııde fırıına Jüzü n· 

olmutılardıı. 
den oldukça mılhlm ura\" va 

Lımondaki bır relkeulıııın ziran olmueıur. 
Limanımızda boQ-dar rilk lü bır toyfr t<llllll boQuldu~u ıanne· 

bir upur zıociriı\i taramıe, dı· dılmekt1;1dir. Bazı yüklü ve boıı 

Aer bir vapurun kurtarma teeeb· mavnalar ha\m1ıtır. Henüz :r.arıır 
bôsü akım kalmıe •e vapur kn· ve ziran lesbit edılememietir. 

Siyam Başvekili 

Çankayşekten 

---~--~~--~---~ 

Uzak Şarkta 

vuıfe tertip etmektedir. HOkO.- 26 ilk kAnunda kıtalarımız netioef:.inde Orta okuldan ferdi musabıklara madslya· 
mele mezahere&. bıltıln cephe boyunca dDımanla lhrAhim Tengiz 18 03 de bi lar tevzi edilmiştir. Japonya ile aradaki • Qarpııımalarına duam etmiıler- -----...; _____________ ......,; ____ _ 

Filipin ve Lingayen 
bölgelerinde şiddet

li muha:-ebeler 
oluyor 

• • dir. Batı Kalenin '8 cenup ba- B ç .. · ı , '\ harf in aona erdi-
TOrkirenin kunetinl, gôa- ay orçı \ \' . ~1 ,.,· sayın 

terdı~i birlik manzarası teşkil tada bir QOk kesimlerde 9idde\li elll efSJJl • rilmeıini istedi 
eder. Bu birlik suri deaildir. muharebeler otmuetur. Kıtaları· • • j okuyucularırıuı kurlıau Man·n 27 ( 
H Hıın ıuorunda rerleemııı bir mız ıleri hareketlerine detam Amerikan meclıaın- , bayramlarırn k.uthn, :;a Bangok, 27 (a,) - man;ıı:' açık A~~J 'IA 
ilimet tıkriuden dogmadır te e&mektedi~ler. Nerogomens.k eeh· Je bı·r nutuk a~vledı" · Radyo mahalli saatle 16 .

1 
~e 11 ı n 

k -~ ı d d h' ı k ü b k uJ adetleı· dı"leı· · 'b k' l: · ,. edı medeıı evvel ne\olredilen t•b kökleri 1918 rılınıo ara gun• r e a ı. uma zere ır QO da Sıyam aşve 1 1 nın ..,an- liğ: ~ • 
ıerine .e daha eski &arihlere eehirler geri alınmıııtır. Düema• ÇörcH dediki : h b' · M 
kader iroa edılibilir. TOrk mille- nıo aroi günde iki tarraresi • K urbau bayraını ka yşeke şa si ır .mesaJmı ~ anilJanm doğa ve cenup 

tioi uıu:ı \'e karanlık günleraeo 'ahrlbedılmıe,ir. Harp Dikıaıo·rıerı"n veya ~,·zı"m münasebetiyle h~yra~u neşretmiştir. Bu m esaJda şöyle bat ısında rnuhııreLe artmıştır. 
tıonrıı hıQ bir ser öe"renememııı· Moskova 27 (a.a) - U deuilmektedir: . Biiyiik bir tauk muharebesi 
ae, bllrt1k bir ınOBBmaha, birt.k ı · ı ~ • • • 1 c.· ~·ı· miid<lelince gazelemız Telgraf muha~eratı kesıl olmuştur. Her iki tarafm da 
!G&um te lardalerıoı idrak et· babe:ı:;;·~:re,~~::••::~a~ar~•L:~ ııezımetımız e uıleuı lf Çtkııııyaeaktır. miş oldtığ"ıı~on sıza hu US( kayıpl•1t ağ rdır. Ş maide 
ıuletir. Bu idrakte bu gıln ioin oiograd cephesinde munUaki• Bazı yerleri kaybet- Ç' .1 mesajımı gondermek ıçı~ bu düşmanın loplandıpı anlarqf. 
muvaffak•retıoin b

0
•

11 
unsura· retli lıücumııir ,apmııtardır. ingiltere m arasmua yolu secmeğa mecbur olünın. maktadır. ... 

dur. Almanlar her rerde mukuemet memiz de muh- Bu.- ~ü.k Asyaoı_n re. fah ve V"Q.lnrıton. 27 (a.a.) l~tihnli ooQ'altmakla. ıtok- 8 • • · L k he "" ., 
larımiıa aruırmı.k bu gQn İQİn edıyorlarsada rus ilerı hareketi• temeldir rr ıtt11a mua • saadetı ıçın Çuog. Kıcl(IA Ja Haı biye nez~reti Lildiri-
tıir Ucaret konusu olmaktan ai dordurmaQa muuffak olama· desi aktedildi ponya arasındakl muharebe- yor: 

Qıkmıeıır ve bir nefis mOdf'fea- mıetardır. Almanlar karbettlk· Vaşington' 27 (a.a.) Şanga)' 27 (a.a) _ .nin ve dahiıJ har~in bitmesı Gımeral Mak Artorun ka 
eı bir milli mOdafea zarureu ıeri toprakları geri almak ioin Jngiliz başvekili Çörçil Oung·Kıogde bulunan inai· IAzımdır. Asya ınılletlerı hı,·le raıgAhmdan verilen habere Vö 
olmueıur. &aarraz eımielersede &Qır za~i· şerefıne yapılan Amerikan liz eıoısı bir tebllA'iue göre. hii· şirlerse o ıa~an Asva saade rA Li·1g'I yen cfolıı yında mevzi 

Harp ihliraQlarını karııla· aıla fi ri pOakür&ülmOelerdır. mebusan ve ayııu msclisJeri- ~Ok Drltanra ile O~nken~k te ve istikbalın~ kavuşacaktır~ lı"lr lmize düşman hücumlarını 
mak ıoln bıl&ılo urlarır ı mars Berlın 27 (a.a) - nin müşterek toolarıhsmda arasında bir iuıfak akdedılmır Japonya ıle şıındıdeu bır ış tAkr:nhımıştır Dü\lma t _ 
ililbee ıuı n, ao midesine atan pı· Askeri karoakıan bıldırildl· Çörçil uzun uzıın alkışlandık· ı t ıı renin b' j l't ' e · mli net ıceler vere · ... n ıucum 

1 b uhıao ola· lir, uıfakneme ngı e ıı ı~ı v J ı - lanı a n uvafffi kıyetl ı. ı. 
filBB ar rarın ııe m Qloe göre, Lenıngrad cepheeio· tan sonra Çörçil bu davet H ı el sıarı kumaudauı general cektir Jı· ponya harbin netice 1 ' t a e Karşı ,;o-
caklar •e lılrkire harp ku"e~- de bürük rus rarma hareketi münlsebetı' yle Aoı'e ık· Par 

1 
f dan · · . D Ull muş ıır, ~ıı bölgeye b ı ıyıik 

1 .. k d' Al inın bılrOk bır r au Vaveııa Çın hükümeti tarn ın sinden emirı dır ırmaııya ve mıkliıda J k .. 
t!rl 

1 &ısa 1 
em oe&iceaiz knlmıe&ır DOemao bü- lamentosundan hit ~ p edebil • .,,.,. , nm•etı• Hırıdıstn ıı UYtıllffi r.d ba ... htdı . pon . uvvetlArırıırı 

foıunıas ı> uru olocaktır. u fi '" t r. d 1 
Bu hakıkati eimdıdeo gör• rük Pirede teekııleri ve aQır makten dolayı şeret duyduğu O ıl1tr bütüıı hıyanetle~i ğı içıu Çu•ıg . Kwginde bir g "r~,.,.ı ~Hı ne ı mektr iır 

mok kAhı· n olma"'s &uııkkuf tanklarla alman ballarını rar· nu s<>ylererek dP.mİştirlu: l ,,ıd-ı tm1 ·t A y u .tn l•ıııp ııl~ ,, .. hıiytk hıtvı:t 
• ya pm;ktan asa t.:ı rPu 11 

p leŞmt'~ 1 ge 6

1
' 1l1l~ . ~ "' . · rn11~ ,,' rl ol t ' 

elrnez ve ona göre harekete&• mak is&emietır. Dü•manın 19 Sız Amerıkalıııir hen fn- ·ıc k 
0 

,jjr ıiız•m out?ıdau Jaşmazlıgm ıa ı ı~ın ıster P. 1 u IJŞ ıır 
mukle biirtikdurbınliksarılmaı. tankı tnhribedılmiutlr. Bınkadar gilizi '"'ranızda iyi k·u~ıla.ci11rz. fazla iu ;u v malzı-me k Y ıı z derhal tıtvassııı ~ıı l h ' 

.•. ôlQ ıteren düımanıo ilerı hare· Ben Avam kamarasııııu bir wıkl;1rıoıız oldıı~u mııtı;..h k lJ nıiş ve bu mesaJı h ç oır '1 ö ' t J n. 
HÜ),. ı·ıo renı· kararları ke•i dardurulrnuı •e bırı'sı 6"' 1 kulı . . 1 ı . ııem \ ,, ili halknnınd• 29 ~ume ' ~ çocıı~uyum. B ıh ... rnın b,uıa tır. FMkat her ıkı mt:ını 13 • yabancının te::;ırı o m "q'7 n ~ _ _ .,. " · h ı 1 aenia• ve dıAeri 62 &onluk iki tankı ts " u n 

1 nıuoibıoce, ekım sa a ar • v alıamıatır. vssiyeti millflle intinı-tt olmuş- nıiztn h~rp s;:ıh:ı!'I' d,. Pğ P. e- k •ı dı h11şına yaplıR nı ılfı\;e ' AP • 10 ı" 'ı 
leıılece.k, ziraa& makineleri &er "' 1• h k ı ı 1 ı ı I< 

11 
• 

kildıa be"lanarak rerinde mıllf Helsink 27 (a.a) - tur 11 ı lk hüktl•n ... ti ıdıı l:ııe C ııd• 1 ı ır Ç< Ş• Y Pi' " 
1 t.,lrt .. ıiı _ 

müdafall vaıiteaine zarar urmı· Kareli berıabında ve ceııup rioğrıı itimadla yürüyerek te- Uazı top• iki H k q•b lmA-
1 

-----:ı-~1 --.......----.----~-...:. reoek eekilde ordunun emrine kesiminde düemanın küoük kuv· feyyüz ve teraklumi avam ka 1 mız muhtı•rı P.Jd i 20 se t>Jllll 1 a n 
&ehıis edılebilecekıir. loabederse Htlerle raptıAı hücumu püskOr- marasma medyunum. Avam bıiyıık bir kısmmı lrıR ltreı ıçel Vıla .. yetı' Daı'm"ı t' l ı CU" ti n 'ı , den,· 
meoborı ekim mükellefıreli &Olmüıılür. Düeman 20 kiei kar· kamarası dıledıği anda beni ve Ameı ik • gı:ırıçli~e har ıııı .. 
uzı edılecek ve tOrk kanile be&mie&ir. 1 vazifemden kaldırabilir . Ame- fenalığını ö~rt u· Hııııa karşı 
suıcıom ıe ıürk &opraklarının te· • • l rikan reisi ile 'örüşmek ve hk dCışmanlarımız ge ıçl~re 1~ ı 
rırui en rüksek derecere çıka- 3 Alman genarah azledılmiı aMkel'i pl~nları hazu lamak ve cavüz harbiniıı ~sıl vazıfeJ~'. ~ 
rılaoakLır. DıQ'er &araftao •ur· V gereken hizmeti yapmak fize· oldu~ırnu öğrettıler .. Bıı !aziıı / 

1 k l - d ıe edilecek L k l . l .1 · aayrı mus• gunou u ı e muoa 8 ondra 27 (a.a) - re ra ın müsadesıyle buraya yel ngı l6reyı " Siz de 
'8 ioabederse b·ırook maddelerin J tokh ı d tte buldu .. 8 0 m a dotaıan ıaria· geldim Bunrlan haberi olma- hir vazıye · 
iı.tımaıi &ahau edılebilecekıtr. tara aö e ı ' h 1 k l ştıuız Fak~t 

• r 8 man 11enerallarıodan yan kamaranın beni mu va a ayni teY e a~şı 8 ı' o da 
Hemen ilhe edelim ki, her Fon Bok, Fon Roeeudla Hırndel ze etmiyeceğini umuyorum. biz yine bahıı.rarız . ~4. 

memlekel umumi efkllrı. bu tab· uhıdılmıeıerdlr. d h d evvel Almanva lngıltereyı 1st1l~ya 
dıt i11ine ooktan &arahardır. Ve Bura 8 er şe-y en · te ebbüs etseydi ve eğer J~-
h il: d "' k ilerde h"'k0 l bu o l d b ld ,. enit anlayışın benı 1 . . · 

er a lı baeıu a &ur , u me e e ın ıı en mezahir U Utsdum g esaretlendirdilini ponya bıze h 3rp 11~1 ttseydı 
ııkıutı Qekmetdense, ııımdldeo olması gerekıır, hız tevzi 98 tah ne ka ar c f l· 
icobeden &edbirlerın alıomaaını dıdı ıelerıni derubt" edecek söylemek ;sterim o zaman çok ena ısıı~ap ıı 
oau te gönülden uıu etmekle- ıeıkıllun adalet daıreainde ha· Ameri~a ÜÇ silAhlı dıkta- kar~ılaşmıyaca~ımızı kımse 
dır, ralnıı eurada hem an eunu törün hu-cumtına uğradı. J.a- söyleyemez. Kur~uluşun l 'J42 rekat e&&iQi takdırde, halk&eo bu ~ b l 
da ıll'8 eLmelikl, bilhasaa yıye· mı:zahereu ıöreceQine emiuıı. ponya, Almanya, ltalya sıza v.eya ~3,~4 rle mi olacağı. e 
cek maddelerıoıu tahdıdı cıhe• harp il"n etti. Artık sava.ş lı değıldır. Oav.amızııı .. h:tklı 
tıne aiditebıllrki bu iei rapaoak örte zaıınediroruıki u&an· a B aQ ya hı l' • . d mızıu kııv 

daelar; ioinde bulunduQ'umuı başlamıştır. u sav " . . . - o o~guua ve ıra e. . a 
olan &eşkılAııoda munıaıam nazik durumu eo ince teferrua• zı'm veya onların hezımetıy_le veth bultrndu~una ınandıkç bir ıorette ı11letilmesi mu,lak k 
suratte lbımdır. Kuot1k memur· una kadar anlamıı hulunmak· 8itebilir. Biz en karanhk gım taurı bizi selfımete \ikaraca · 
larıu ıapaoakıarı koıurlar, halk tadırıar. ıerimiz~e b~le her şeyin iyi tır. Rus ordusu düşmana ı;ok 
hrefından hQkO.nete mal edıle· Hasusf fikirlere nazarirefE,• gid~ceğıne ınandık. Fakat hı~ a~ır üarbeler indirmiştir Düş 
oeQ'mden hükQmetıo bu hususta re ar&ık rer roı. t~r, bir tek ıııa· bir zaman oralardan kuvv€.tlı mana büyün yaralar açmıştır 1 
gen iş bir anlıtrıı aahıbi u me· re, milli beroberlı~, bir &&k hs· olduğumuzdan dolayı imtihan Bu yaralar zehırlenmekle ksl 
ıutıre& hiBBı 'aııran insanları d~t, milli refah bır &ek endı.ıe, tarın çetinli~ini azımsam~ma· mıyacaktır. Kendini medhedeı~ 
bir arara ge&irmeei icap eder, ınılli mlldefaa nrd~r '8 rın~ hyız. Düşmanlar kvvvetlı vP. M l' · Qimdi susmuş efendı 
asıl ıor tıde buradadır. her kes aıılamıehrll:ı bu ieirıde _ ı~ ~s~ ını .~ ~ · ,. 

Haltında bu muazzam baea bir tek çıkar rolo fıklrde. Qalır azgındırlar . O:ıların her tur n lerının bır u~:t..,ı va~ıye ıne 
rıda bDrftk bir iba&a göstermt!si mada dftşftncede, hiımeue bir· silAhtan stokları vardır, Ordu- düşmü~tür. İtalyanın ımpara-
'8 benci fikirlerle deRil diQer lik ,~ beraberliktır. lan, donanmaları ve diHiplinli torltı~u elinden alınmış ve Ha 
ıAm düıGncelnlı hareke& ederek Cihat Baban hava kuvntleri var. beıiF;tan da kurtarılmııtır. 

ersi u ~ h f "-e y.o l ı ııı ıı ı -ı - 7 4 ' 7 ı + 4 8 5 k 1 u ı 
lPri aras~11<la l5. 26 metı·dik şose i ıı aatı ka pal 1 
zaı·f usulıle ek ·ıltıııeyc konulnıu 6 tur . 

1 eşif bedeli 12 4H.03 lira olup uıuvakkat 
tt•mirıatı 9f 3.68 liradır. 

. l:ksiltı.ııe. 8- ı -: 4 2 perşembe günü 'aa' 16 da 
vılayeı danın eıı~ume111ude yapılacaktır. 

. . B~ı ~~c ait ı~ıesalıa ve ksşif hulasa eet veli, 
sılsıleı fıat ct~tvclı şose ve ocak grafiği, htısusi ve 

fe1!ni şartname. _şos~. ve küprııh·r feıırıi artna• 

nıesı, bayrndırlık ı lerı genel şartrn:~ıuesi, eksihme 
şartnamesi ve mukavele projesi rıafia uıü<lüdii
ğünde göı·ülebilir. 

Talipleı·in eksiltmeye girt>lıilu1esi içiu tatil 
günleri hariç üç gün e\'vel vila~·et ııafia miidiir-
Hiğüuden alacakları ehliyet vesika ile, ticaret 
odası vesikaswı 'e muvakkat teminatı r11u ilıale 
saatiudeıı bir saat evvel komisiyona 11;akbuz mu
kabilinde vermiş olmaları lazımdır 

Postada husu(~ gelecek geciknı lerdeıı dola,· ı 
mazeret kabul edilmez. · 

(840) 24-28-4-7 
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i l a n 
'l'arsus Mal Müdiirlüğtinden · 

VEN·l MEHSlN ~ayfa ; 2 

i 1 i n 
Tarsus ~1al MüdCtrli1ği.indon 

.Muhammen lıeıleli Tspnnon :M.ulı mırıeıı hedeli 

Hududa Mevkii Miktarı Oinsi Lira K. Tarihi No. Hudndn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~-

J)oğnırn : Oturnkcı hııu~yon 572 M2 Arsa 23 00 Mart 176 Doğu:!n : Ali nkış bagı 
rnullrı. Yıısııf Oh•llrı 336 

Hatısı : ErnLihi l\tHıCt Batısı : Sıı kıı~ aırn ve 

OinAi -
Fov karı i t'8 t tt h-
tani di>rt odalı 

Mevkii 

Köy içi 

Meıuot şimşek evi Hane ve hir bıtp ahır 
Kuzsy: : Umumi yol 

Köyii 

Karatike11 

ki>yü 

Kuz&yı : tıırikinm 
Güneyi : Hamit arsası 

~- -------------~-·-----·----: l hrahim ı 96 .M2 8 00 _ _ 178 Güneyi : AIİ HzdC'ınir tar~~·-- __ ---- ---

JJİTll Kı. 

200 00 

--Dogu. o 
Aatıın 

Ku ;myı 

Gü ııeyi 

: Mehmet bin şilı Hnırnn 

; Urnıımi yol 
lhı<ltıt, nıiktar \'C sair evsafı ''ukaıda vaz!lı kara tiken kö)iind(• eski • • • 

: H a Cl ııbınet k iirıuıi H!llARI 
rıahiye hü kti ıaıet konuğmııı mülk iyeli saulnıa k üzere '! 6-1 2-~41 ıarilı iııdeıı 

D'>l!'tı ıı : ... qJim z ı lııl 

Hatı ı : Yol 
760 .M2 31 00 

Teş;ı;-;;;·;i ..... 12 itibaren yirmi ~~in mihldeıle açık aruırmaya koııulmuşt.ur. 
:rn6 Talip ola ııları n ihale glinü oları 14-1- ~ 4 2 tarihine tesadüf cdeıı ça rşanı· · 

Kozayı : B ııiı. ~alfon. Selim z hıl 
ve eRkici Ali 

ha giiııli saat 14 <le yüzde 7,f> pey akçesile birlikte Tarsus mal nıiidür

Güneyi : Yo\ lliğüude müte~•~kkil satı~ komisyouuua ıuüı·acaal elnH'hwi ilan ohmuı·. 
44, (8f>7) 28 6-10-13 -Oogasu : Qa.lış ogla 

Batısı : Havt.ca a"af 
Kuzııyi 

Gtiııeyi 

: umumi yol 
» • 

95 M2 5 00 Ni~aıı 331{ --...--- -- ~---

lftlersin Sulh hukuk i ) a n 
-- - --------00----- mahkemesinden : f 1 · .1 1 .ı Doğusu : Merı-iııli ıılımot 2:l6 .M2 10 Teş. evvel 13 lkiııci J'crniıı i b•ıarr.amosi Ç8 orman Ç8Ylrge müuÜf üğünuen 

Bntı ı ; Uakkt bey 336 :M.ulı. vahit fiatı 
Kuz yı : Şnberi ahnıet Bahçe malı Jl"sind"' l\t.e. M3 03 Oinsi JJirn ]~ 
Giiıu) i : umrımi yol met kıuıtıı Emine Türkoğlu 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 96 lıra ala cnA ı ıı ı n tahsiliı 014 000 Ça~. ağacı 4 90 
])oğusu ı bihi se:ıet 178 M2 8 00 Temmu1. 33fl 59 1 
BAtı 

1 
: l\:ıtdir talebiyle giimü~hıuıeli memet 1 1 - içel vilayelirıın Silifke ~azası duhilirıclP-

Kuzayı : umumi yol oğlu Must~fa geneli aloylıine l t) sa 1 1 l ı 614 "k" antıttı davanın uuruwınasında: ogan . zı c eve - (JJ'llıtılllrıtıaıı . metre llll ap 
GLineyi : karahet l' ~ "'{ k 1 k -

3 O 
~ 12 OO ····--· - - · Aılreıü 111((,ıhul olan hu ereSt•· l cam agacı ~HflSfJ cık<ırııuıııtlır. 

J)o&uım : Havtıca usaf •' 16 84 M. ı l · t ki f · • • • " • . ".m~ ey• ~61~ıııı e. 1 61.1~ 1 ~ 2- Cam eşcarının Beher metre nıik~\ıı gavri 
Hat ısı : kolu kuıa tıe ı ki8 hı rrncı vemın ıh hnrnam e"'ı ılft .. • .. • • 
Kuzayı: Havnc nırnf rıeıı tebİig ~diJdigi halde ge- ıuannıluııurı oıulrnnıuıf Jl bf•drli 490 ~lif u~ıur. 
Güneyi : Şiimerıdifer lıa1tı ~------ lip ~da etn:ıomi~ olduğnndıuı 3 Şartn'1 me Vt' u ı uk~nıeh·ıı<: un· pr·ı İt leriııi 
Dogui!u : Hah.kı boy 190 M2 10 00 97 yemııı teklıf edıJ orı hnsusatrn Ö k . . I . . . .. d .. • . - ·· 
Batısı : Abrah 01 kfilıyay 11 euhut Rtliline vo ikiııci yemin g rnıe l~ll~rrı f>rırı lllffStrı ç~vır~·· mu lll'flJ~llflf' 
Kuzayı : ara. iırnçıkmatı ihbnrnameııirıiu ilfrnen tebli- Silifke ornıan lıölg.- ~erlığiııt~ ve Ankurada ormarı 
Güııeyi : umumi yol ~iııe kıınr veıilmi~, ilAıı tui umum miiôiirliiğiin~ nıiirncfı<J( lmPle ı İ 

-~~~~·~~-~ M2~~~~-1-o~-O-O~-T~~~1 -3-3-5-~ hinden itibaren 8 gün içinde ~ S · 9 .. • . 
DoğıHIU: Yol . . evve sr?.ubal ile v min edcce~ini 4- .,atış -1· 42 ~UllU ~al.il 15 de mersın or 
BlltıRı : Mu~ıda vedı heynnile mu~yyen günde geHp. matı çevir~e miidiirlüğiirıde )3pılactlklır. 
Kuzayı : Viktorya liigiir~er k S 
Güneyi : Köşker URfft l!"'nzlı YHIIlİll YllPtnlldıgı fl\ktirde 1\ 5- 'atış uuıumi olııp açık artırma usnlile )'~-

------ çılmış ad<lolnrıduguııa ve va- (Hlacaklır 
J)o~nırn : Yol 2:~ M2 15 00 l'. sani 335 47 kaları 1o1ahit ıuıyılacn~ıııa dair · . 

9 
• 

Ratısı : Asaf kRrarın kat.ileşeet>ği ilRıı oln- 6 ~luva~kat lenıın~tı 226 liradır . 
Knzan: Nefh~e haııım nur. (85~) 7- Taliplerin şartuamede yazılı Yesaiki getir-
Oiineyi : r~üsiyo ve lııunparsnıı 1 • JA ı \ler~iu Hi{reımeııleri Ta. me erı <ızırııc ır. (834) 2 ı 3 28 7 

lludul miktar ve air ev ~f~ yuk.arıda.Tarsus_uu ştıhit ishak .. n~aha.llesi S.H'ruf sa;adığı iiyeleriııe: 
ista voı civarıııda hulurıan m1llı euılaka aıı oıı parça aı·sanırı mulkıyeu sa-
tılm~k üzere 27-12· 941 wrilıiııdeıı itihareıı yirmi ~tin müddetle açık art
tırmaya koııulıııuştur. 

T~lip ola11lar111 ihale giinii olaıa 15-1-9 !2 tarihine tcsadiif edeıı perşem 
be gliuii saal 14 de Tarsus mal miidürliiğüııde müteşekkil satı~ konıisyo
illl1ta yiizde yedi bu~uk ıu~y akcm~i~ le birlikte 'e daha fazla mah'ırnal. d 

X nımn ıı mrmııı (30) cu med-
lesına 2ö~e epnr.olık kongr~m ı ı 

24- 1 -1942 cümerLP ı RtinO ö}le· 
den satıra eaa\ 15 te sandık 

ı da re merkezı o'n n ıl e ri okulda 
vnpıl acnktır. Ü ye a r.kndııelarııı 
0A1lıü r "iııı ~o RllRtte hu top· 
ını f1 ıt~ ii rnlilrrı cl1Pm miret1e 

i 1 i n 
içel orman çevirge müdürlüğünden : 

Mıılıamınen vahit fiatı 
M:l. DH. OinRi Lirn K. 
650 000 Qllm aRırnı 4 60 

ı - Koııva vilavetiııiıı Ermenek kazası dahi-.. •' 
linde Kızıl kehe11 devlet orıuauııu.la n f-i 50 meı re 

mak isteveııleı iıı rarsus nıal miiuörlüğliııe miirat•aat etnu-~leri oluJı.ır. · rır· 0 urııır. 
· (858) _2_8_··_fl_-._l_''_-_ı_:ı __ __;s;.;.5~;.;....._s_~ _"rı_._k _

1 _da_r_,,. ..;~~;~..;.;,s0..--~- mikap kerestelik çam aAacı satışa çıkarılmıştır. 
2 - Çam eşçarıum beher metro mikap gayri 

ı ı a i 1 i n mamuHinün muhammen bedeli ( 460 ) kuruştur. 
İçel orman çevirga mü~üduğün~en ; Silif~e Belediye Riyasetin~en : 3 .. Şartanıe ve llH,kavelenamc projeleriııi 

M.olı uuınon \ ~hit riatı görıuek istiyeulerirı ~Jersin çevirge miidii rliiğiiıw 
'v13 ])~l Oi ıı l'i ]Jİ I 1\ K 
ö
2 000 

ç Lm ıc ır-ı 4 60 Belt~diyPye ait kilprü ha~nıdaki 1111 <lf~giı'ıııcni Ernıeıwk orına•ı bc;Jge şefliğine ve A rıkaradt1 

1 • Konya vilayetinrn Eı·ıııeııek krza,.ı dahi di~lisirıi11 yt1 ııideıı yHptırıhrn1~1 ve yt1 riııc korıul ornıau unııını müdürlüğüne nıiiracaaı etmeleri. 
linde (~etince ue\lel ornıa1111ulaıı öf>2 11ıetı·e mi· ması L 7-12-941 tarilıiııdt•ıı itihnrtm P)1 ~ramı tali- 4- Satış 6-1-942 giinii saal l 1 de Mersirı 
k~p k~rcslelik çanı ağacı sa ı~a çı \as·ıl~uı.~tr . tiye hariç on beş gün nıü<.ltletle eksilınıeye ko- orman çe\'İJ'ge miidürliiğiiııde yapılacaktır. 

ı - Çanı eşçarımıı Beher metre 1111kap gayrı nulnıuştur. Muhammen bedeli 6üO lira ve ilk 5 - Satış unıunıi olup açık artırma usulile 
mamulii11ii11 nıuhauımeu lleddi 460 kurııştuı·. teminatı 4 ~ lirrdır. Talip olaıılarıu 2-1-')4') giinii )adılacakur. 

3 - artııame ve muk!ıtveleuanıe projelerini saat 1 f> de helt'diye euciimeııine miiracaatları 6 - Muvakkat teminatı 225 liradır. 
görıııek istiyeulerin Mersiıı çevir{le nıiidiirliiğiiııe ilan olurıur. (831) 2l-24 ~ 6 _ 2 8 . 7 -Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ge. 
Ermerıek orman bölge ŞPrliğirıe ve .\nkarada Urmeleri lazımdır. (836) 21-23 28 -4 
orman umum müdiirliiğtiııt' nıüracaal etmeled i ' a n 

4. Sat.1ş 6-1-94~ gii11li ~mat lf> de llersirı İ İ a Il 
ormau ~evirge miidiirrnr;nndn yapılacaktır. . Vilayet Daimi [ucümen Riyasetin~en: ~avuslu Köyü MuMarhğınoan: 

5 .. aıı~ uımınıi olup :u;ık art.ır·ma usıılıle '1ersiıı memleket hastanrnsiııirı 31 &-942 ga· Köyümüz :'ınırları dahilinde hnhııı;:\11 Tas 
.vaımwaktır. , 
.1 yesine kadar süt ve yolrurt ihl i."' acı ac.·ı k eksilt- ocakla· ··it · l t f d · ı ·1 · 

kk 
. 

1
. 

1 
o .r · 1111111 mıı ezım er :.ıı·a uı aıı ıs t~lı mesı 

6 - \lııva · at ıemmatı : ~ . .ı 1ra< ır. • 
7 - Taliplerin şart nauıeue yazılı ves~d ki getir- meye konulmuştur. müddeti 3 1- l 2. ~41 tarilıirıde soııa erdiğinden 

rnelet·i lazmıeıı·. (835) 21· ·23 28-t Beş aylık ihtiyaç mikdarı (2080) kilo siit ve yeniden bir seııe müddetlE~ 150 lira tahmin bedelle 
o ıuikdar yoğurddur. Beher kilosuna Hl~ iıı edi- açık ıniizayedeye çıkarılmıştır. 

~ersin Bele~i~e Riyasetinde~: len rayiç 2 ' ) kuruştur. Taliplerin 22 lira 50 kuruş tenıiııat parasıııı 
H(~lNliye~ e aiı naı:hanNlt• 9 ve 14 ~o hı anır- ~luvakkat temiııat akç~. i 6:? lira 40 kuruştur k.öy saııdığıııa yatırması lflzmı~lır. 

polaı·ın eııelik icarı pazarlıl, stır·eti~le icara ve- Evsafı iııek süt ve yoğurdu olup siittiıı lakto. lliizaycde 3- !-942 Cu111arıc~i 
rilecE1 ktir. metre derecesi 18-20 ve yoğ11rd kaymaklı olaeak 

~uııu akşamı 

köy odasında 

Talip olclrılarııı 1 R - ı ~..ı~ salı guııu saat. ekşi ve sulu olmıyacaktır. ihale 8-1-942 peişenı· 
15 le Beledi ye tHıciimeııine miiracatları ilan giiiıü saat 15 tedir. Şar·tııauıe daimi eııclimeıı 
olunur. 860 28 - 4 - 6 - 11 dedir. (845) 25-28-3-7 

yapılacağmdau almak isıeye11leri11 
hazır huhuımaları ilan oluımr. 

[8 ı 8] 19-2 -26- ~ 8 

Yeni MerRin Mathaıunnrll\BaR1Jmıdhr. 


