
RKdyo Gazf<tesinden : 

Suriyede Hiir Fransızların ha
rekete geçeceklerine dair bir çok 

•bibi •e U , m Netr\J•' 
){OdOrC 

llahibl we U111um Ne.,lyat 
MUdOrD 

BUAD AKBAŞ 

idare yeri -
rııt ........ binanı • •usta 

Cun1a 
19 

Cuma 
30 

MAYIS 
194:1 -----~-------·~-......... -- kaynaklardan haberler gelmektedir. 

G'ttN:OEL!K. SİY ASİ !:~.AB·c;~~. GAZE7rE~~°i' Sayısı 5 kuru9 y ,, Sayı 
__ ,_T_••-•_to.._n_N_o_._a_2;,...__::....,:1:.::3~...;3:9~11!...! 

. 
lngiliz Gazeteleri 
Almanlar 

Denia: hakimiyetini 
6frendiler diyorlar. 

Emir 
Abdülilah 

Irak Hütumetini 

Halep, bingazi 
Diğer bir çok he

def /er 

Akdenizde 
Müteaddit 

Vapur 

Bay Ruzvelt 
. . 

icraatı ıçın 

Zemini hazırlan-· 
mıştır. 

ingilterede 
16-60 yaıına ka

dar her kes çalıfacak 

Londra, 29 (a.a.) -

l11ellucede 
kuruyor. 

f ngiliz tayyaref eri taraf mdan 
~ombalanoı. 

lngilizlert arafın· 
dan batırıldı. 

lugilterede Yllf?ıyan 16 dan 
60 şa kndllr erkek 16 daIJ 50 

J,orıdra, 29 (~ ıı ) ye kadar kad ın berkeı ister 
Rl'ylel'İn diplomatik mu- müttefik devlet ve ister dü 

Bismarkın batırllması hak 

kında taymis gazetesi şunluı 
Ka'ıire, 29 (A.A'.) - f;onrlre, 29 (a a) - . harriri bildiriyor: man tabiiyetinde al sun haz': 

KBhire, 29 [a.a.] - İlJgiliz bava · kuvvetleri fu~iliz amirnllik dair:esiniıı Ruzveltiıı ııııtkundan hu- ran ve temm 1 ı-
ya11mak:tt&dır: 

. . ha uz av atında ka 
Irak Kral naibi emir Ab Giridde dün ve tivvelki gece te1'Jigi: sule gelen urnuını rntı şu yıtları yapılacak· sil b t b : 

İngiltere denizlerin haki- düJilalı Fellaceye vasıl ol- Malemeye tam ve muvaffa- Düşmaııııı Libyada'·i oı·du sakilde hula~a tdilobilir. Ruı- kalarında . a . n rı . f . l' d t k ti. '- • • ' veya Ziraat l ) . mıye ını e ın e ta ar en ma- muştur. Naibin Irak hüktl- kiyetli taarruzlar yaplllı1lar larma gönrlerıligi harb malze · velt icnınt içiıı zemmı manıa - de çahııacakl d 'erın-
ruz kalınacak darLe her ne t' · b .1 t · . d G" 1.. . . · 1 · ,. . E"t1·" . v ar ır. me ıoı uraua esıs edecegı ır. unc uz yerde buluııaıı mesı denız :-\lhları011z tar:ıfm- lardaıı temız emış 11. "'"aıı 
oluna olsun düşm~n ~eza!a tahmin edilmektedir: Halk düşman tayyarelerindeıı bir daıı yeniden ağır surette bati- umumiye tıer şeyi yapmak için 
çarptırıla~~ktı~ .. Şımdı Bıs- ,ehre girerkeıı kendisine fev- çokları tahrip ve 1.ıasara uğ- rılmıştır. 18 uin tonluk bir Ruzveltin salahiyetini kullaıı

Tarsusta 
ınark denızın dı_bı.nde yatıyor. k~lade ~üsoii ksbul gö~ter- ratılmıştır. İngiliz av<.ı1ları büyük gemiye iki torpil aula· ma~a hazır oldu~u :rnlamış· Tü Jı H 
Onu ba:ırmak !çın knllaoılı- mışlerdır. Bağd'.ldda dahil şimalde düşman tayyA.relerine rak batırılmı!'ıtlf'. Bu g&rui kuv tır. Denizlerin }ıüriyeti beyan r ava kuruma• 
uan tahıye denız ve havacılar olmak t'ı'zere c· d b' k h" · ı · · · " · · h f he nmı·cet' . . . . . , . ıvar an ır 90 ucam etmı• er ve bunlardan veılı hır hımaye altmda gıt- namenın usnf. e 1 

1 
1 na yapı/on yar

dımlar 
araarnıla yapılan ıA bırlıgıdır. ı' l•r 'ı gelen ze•at kend' · · u·· ·• .. dü .. .. ı .1· -. k 'd' 1 · .. b' · · · b' 1·t dır Hu nokt" . . "' . "' • uuoı çunn ~orınuş e ı uır. üeC6 me te ı ı. çmde ııç m kışı haız ır rıoa ası · ... 

Hıtlerıo Fun Spı krava görmeğe gelmi~lerdir. hücnmlarıoda mitralyöz ate- kadar asker bulurıdn~u tah_I yaln1z fevkallde mühim de~il 
zörö kendi kendini batırını'· Mı·hvercı·ler şiyle düşmRnııı bir çok tııy- min edilmaktedir. Bir ltalyaulfakat Ruzveltin iı:ıtinai siyase· .. 

D
·n- 26 b' t l k · b' d l' )d' · R Turk Hava K tır. ıl'!ter ear ın on ° yarel6rı yakılmıştır. harb ~emisinin himayesin.Je tine başka ıı · e 1 ır. uz- . urumu Tar 

Oneynezav ve Şornhort zırh · Libyada, Bingazi 26 - 27 seyreden bir Fraıısız petrol velt vaktiyle tııgiher~ye kıedi ti~~ ~u~e!n kon günlerde faa -
lıları Brest limanında bom Şimdiye kadar 561 gecesi boıuba1anınış bir biııa vapuru tor~ılleneı·ek hatırı!- me"elesini ıie en kısa lıir yol-· lıyetını tezyid etmiştir. 
balar altında. kımıJdanamı-ı Vap· ur zayi ettiler. tahrip ••katedral rıMıuııoda mıştır. Diğer bir beş bin •on- daıı h•lletti~i ma!Omdur. Ruz Kurıım id,ıre heyeti her 
yaoak bir halde yatıyorlar. ıniileaddid yaııgınlar çıkarıl- luk nakhye "eya iaşe vapnruj velt şimdi kafileler rneseles i ııo z~ma~ memleket İflerinde 
8il4markta denizin dibind~dir~ Londra, 29 {a.a.) - mıştır. Seydibarıuıi düşmanın da torpillenmiştiı-. Bir vapmun haşk~ bir yol bıılmu;;ıhır. Atı hıç hır fedakarhktAn kaçın. 

Alınanların elinde şımdı Harbin başından Mayı 
0 

bir tayyarORi ya katlanarak hh da battığı muhtemeldir. Biri da d€rıizleriıı tınriyeti lıakkm mayan vatan müJafaesında 
bir tek Tirpiç harp gemisi ortasına k d 'h d ~ı rip edilmiştir. başka petrol gemisine isabet dıt ana siyasetle ·ita.o edilmiş- eıı büyük rol oyoıyan tay ya 
kalmıttır. Bu hadiseler Al- 1 . u ·ıa ar ı~a' fer ev et- Tobrukta hir düşman tav elde edilmişlİI' Bununda hat- tirki bu dıtha mfıh\mllir.. renin kıymet ve ehemm· t' . erı f< mı yon ' tonluk 561 . . · · R ıt · tkıı kalJ'-'etle ıye ı-
man milietinin anlaması IA- . . l . l d' yan:ısı hava dafı topları tara- mış olması muhtemeldir. Ev- 11zve ın nu . . 1 

: ni idrak edeıı yurd 1 1 b. 
ımn gelen derslenlir. gemi~ zayı be mt ışler ır. Bu v.~- fından düşiiriilmüştür. velce batm:ş olduğu tahmin mihverin hoşuna ~ı!mıylece~ı rer mektur. ile mü•r:: ar; ı-

pur r ya a ırı mış, ya esır 
0

.. . .1 h" t . hakkrn<iaki iddia ~abıı o mıış- . aa et-
ı,ıe booa deniz hakimi- edilmi• veya kend' k d'ni b 011 Afrıka 8abilinde diiş edı en ır lalyın destroyerı - . · d wı~ Vti yarılım talebinde b 

'il ı en ı a ı o· ·ı . b b ı . h kk b . d' tur Nutuk Hrıt:rnyaya ya r ım 1 u· 
yeti derler. Almanlar buna tlrmıQlardır Bunun 346 ade· ı ıa ın gemı erı om a aıı- nın mıı a at attığı şım ı '. d t , .ır.·ı 1 ı·tıerı' unmaştur. 

'il • mı tır 8-10 b' ı k h l 1 v~dınden o ayı ae1151 ı n öğreneceklerdir. dini Alman ve 216 ini hal- .~. :r
1 

• 1 ~. ton ° ta . · 811 aşı mıştı_~----- tehıi~i hakkuıda açık bir ten. Sayın halkımız bu talebi 

l k·ı k . mm euı eıı hır dıışman gemı- o ti . · • m m · tl k 
Deyli lske<; gazetesi de yan vapur an teş ı etme tedır . 10 b ' t 

1 
. J ·ııı • ,ı kid olan nutuk bıttabı lhtle- e nuoıye e Rbnl ederek 

bir yazısında diyorki: A!manya hesabma çalışar. G7 sbı.ue vo . 
1

111 
•
0

utuktl dıkger ngl arl l8rlnu8 rin hoşunıı ~irlemn . Ve lımıuıı deRerli yardımlarda buluu-
b. l k 

38 
d b ır gemıye aaı ısa >e er ay k . . 1 ö 1 n:ıulillar<l Biıtmarkrn deuiz hayatı ın 1on u vapur aya a · l d'J . ı ·ı d Eh h il sam lıe s y eyemf'.z. "' ır. 

ancak 
altı ay eu"rdü Bi11mar- tırılmıı veyahut teslim alın- <le ı mı~ .~tf' ı'° gekıtuı er ~.o emmiyet8İ2: ava Berliu, 29 (ıt . a.) -- Hava Kurumuna teber-

. . " , uman su un arı çı ığı go- • y . . ~ B · ı · · kın zıyaı AlmanlRr için bı- mıştır. Halen duşman vapur- rülm i' ştür. harekatı oldu. arı ıeısrnı. - er ıuırı sı ıada bulutınIJ zevatın iıimle-
.zim Huda kaybetmemizden larmın batırılması düşmanın H b . t 

1 0 1 ~Af _.....,..__ yası mahfıllermde Rıızveltirı rini ve teberru ettikleri meb-

1 
. . a eşıs an( a, entt lı · d h' b 

Ç
ok daha büyüktür. BismıLr- ngıhz ablokasmı yarma teşeb rika ve Hiir F t . _ Loııdr~, 29 (a.a.) -- nutku hakkm a 1ç :r 1efsi1' !Agı a'agıya yazıyoruz. 

b
- - d . . . ransız ay va l) ı · ı· . . . l maktn Jır 

km kovalan"rak hatırılınası usune. ev~m ettı~ını göster- releri Goıularda düşman ~ey . ~·ıı ı emnıyet nezaretmın yapı ma l . Lira 
1000 

bi?.im denizl.,re hakimiy"3ti- me~tedır: Nısarıın 14 ünden- i!an v~ mevzilerine hombalar teblı~ı; " . . Bı'r ·ınailiz ~eniz altısı 
mizin bir izahı olmaştar. berı 14 u Alman ve 19 u ltııl atmışlardır. Bugun fecıraen akşama ka 
Alınanlarm bizi te~did ed~ · yan olmak üzre 33 vapur ha- Suriyede, Halep bomba~ d~r logiltere üze~in~e pek az b&ltl. 
bil<Jcek 'imdi ellerınde bır tırılmıştır. lanmış ve bir hangara tam duşman hava faahyetı olmuş-
Tirpiç gemisi ile diğer iki oep l• b isabet olmuştur. tur. 8ritanya içlerine kadar Loııdra, 29 (a.a.) -
kruvazörü kalmaktadır. 1 Yada Bütün hu harekata iştirak an('a.k ~ir kaç tayyare nüfuz Amiralhk dairesinin t:hl.i~i: 

eden tayyar6Jerimizden ancak edebılm ış ve huul~rda av?l~- Ark deniz :ıltı . ge~ımızın 

Bulgar Kralı 
Seyahate çıktı. 

Sofya, 29 !\, a. -
Bulgar Kralı Boris küçük 

bir maiyeti ile Sofyadan ay

rılmı,tır. Kral Boriı babası 
FBrdinandın isim bayramını 

huırnsi olarak kuthyacaktır. 

Alman ilerleyiıi 
durduruldu. 

ikisi dönmemiştir. rımız tarafın~an onlenmıştır. avdet mfıriJetı gecıkmış old11-
Dı1şmamıı bır bomb~ırdımarı ~undan gemiye batmış naza-

Ja pon ya tayyaresi düşiirtilmüştür. r\ z riyle bakm~!~~~tmektedir. 
Kahire, 29 (a.a.) _ miktarcıa düıman Kent kont- p •1 ·ı Lihyatla, Tnhrııkt1ı vazi - Vaziyeti vahim lu~u içirde kısa tıçıışbr ya p- ıraşu ÇU ere 

yette biç hiı· deii~iklik olma görüyor. mışlardı r. Bomba (lflldıg:ııa . Feno. muamele 
mıştır. Sollumn geçen döş· dair haber yoktur. 

nıaa Halfaya geçi!lini alını~ Tokyo, 29 (A.A.) 6• Al ~-b d ediliyormuş 
)ardır. Düşman miitemadiyen Japon harbiye nazırı 'fogcı Dlf man vapuru atını 1 Berlııı, 29 (A.A) -

izaç ediimektedir, Japonyanm vahim ve miihim Yarl rf'ı-mi. lyi malumat alan 
Döşma.om ileri lıarek-.,ti vaziyetl6 karşıla~acağı ve hn J,ollllr3 , 29 (A .A .) - askeri mahfiller tarafıııdaıı 

dordnrulmuştar. Alınanlar bo- yabim zamanda lo tanınmış Sahil miida.faasıııa meıısup düo akşam matbuat miimes-iki bin kişi rada vaziyetlerini takviye geueralin kf'ndisiyle te~riki bir tayy:ll'ernız dfın sabah siUerioe A iman baş kumarı-
Biamarlcta bofulau. etmelerini, tskviyeden ba,ka mesai yapmalarını i~t.mıiştir. Bres.t açı~la~ında bir d?şman danhgınıu Almau paraşütçü-

hareketlerde bulunmıyaoa~la- gernı kafılesınden beş hın ton )erine bir çok nlıvalde bukn-

Bar . Srıdık Elinoiı 
• M. Knramebmeı 600 
• Hasan Dalkrra 5o0 
• Mehmet Göıtlıulu fiOO 

Baran Emine Karamehmet 250 
• S ı dıka KürklO 
• Kev, er Eli)'eş il 

• Gülsüu E li ye" i l 

Bu Ctıllll Göuit.ulu 

• Emir Al i Si 9 nlilı 

• K. U~urlugil te T 
l{oraı 

260 
260 
250 
200 
200 

100 
• Ahm r·t Roınıı GöıüııtJlu ıoo 
• Audnllah Kücük 100 

Aru~at Aleksan~r Yamvetzoı 
Çocuk Eairgeme ku
rumuna ve İdman 

Yurduna 50 fer lira 
teberru etti. Zürih, 29 (a.a.) - rı aıılaşılmaktadır. GRİ PS luk bi\ iaşe ge1ı1isine taarruz kV ·düvele mugayir mnamele 

Ogrenil<ligioe göre et.. a vustralya baş vekili Men etmiş ve attığı bombalar isa- yapılmıo olduğu bild~rilmiştir. 

markın batması ile iki bin zis Libya hareketi hak!unda Sta}inJe görÜŞ· bet eylemi~tir. Tayyare hede- Alman hükftmetı yakıuda r· Bir müddetten beri mi
finden ayrıldı"ı zaman gemi- resmen muameleye baohya- ıHt _ıreteu şehrimizde bulunan 

k . . bo .. 1 nttnr Libyaya gönd6rileo takviye ~ At 
. ••ı eO m . kıtalarının pek fazla olmaem m emiştir. nin fevkalc1de yana yatmıo ol- caktır. ıoa avukatlarından Bav 

Bodapeşte, 29 (a,a.)-

D. N. B. ajansı bildiri-

Mlclııf latflk'ıl'ı dan dolayı borada hınbin ne- duğunu görmüşlıir. 13 b·ın tayyare .~leks~ndr _Vamvttzoıt Bel~-ıl 9 J;ondra. 29 (A.a.) - dıyemızo hır mektnp ·· d 
ticesiue emnivetle bakabiliriz. · . gon er-
demi~tir. Avam Kamarasında bir Uzun Menzı'lli "k- ı· . h mış, ınektuhutıa. ilişik olarak 

Romava mdi1or. mebus Bay Edenden fnoiltere· Amerı a mec ısı ta göıııll\rdiıti 100 ı· 'J e· " ~ ıranın Qocnk 

Fransız Tanıreleri nin M08kOYa b Ü y Ü k elçisi Alman topları .;.atı kabul etti. ~;irg•mo Kurumu ile Mer•iu 
Gripsin Stalinle son mülika· :a= Vaşington, 29 [a.a.] _ m&n ynrdnrıa yarı )'arıya 

Habbaniyeye indiler tını ne zaman yaptığım sor- I..ıoıııl rR, .. 29 <"·") -:- Mebo11an meclisi maliye verilmesine delaletini rica et-
yor: ıaıuttur. Eden cevabında büyük Dim uzun menzillı Alman . . miştir. 

İyi maldmat alan mahfil- Kahire, 29 (a.a.) - elçinin Sovyetlerle muntazam topları İngiltere sahillerine tali koıuıtesı ordu için 
13 biıı 

ıer ,...acar ha•vekili Bardoai- Offi-Snriyeden gelen Kle tema~ hali1ıde olmakla bera- 1 d . B fasılalı tayyare tedariki maarafı ola- Para alaka"arlara teslim .- ,. ateş açınış ar , u, u R ıt· · tedilti 2 mil- edilın' . 
nin aalı gönü Romayı res- men . Marteu Fransız. tayya- ber Stalinıe son zamanlarda kısa ateş Bulony civarındaki rak uz ve m ıs l'!t ış ahnıuı makbuzlar hır 
men ziyaret eaecegini bildir- relerı Irakta Habbaıııye b.y- bir törüşme yapmış olmadı- bataryalar tarafuıdan oldu~ıı yar 790 milyon clolarhk talı- te~ekkür mektulıo ile dottt 
aektedirler. 1are meydaıuDa inJDişlerdir. IJIU seyleouftir. zannedilmektedir. ısisatı kabul etmiftir. &\ıolııata göııdMihoiştir. 



YENi MEllSJ~ Sayfa 2 

1 l A N 
lçel Defterdarlığından ·: 

t ş t 
Vırıioin Nni 

Mlkellefl1.ı iiSmi MahaUHi Seoeai Kazao9 H. K. 1 iool ibbaroamenin 
Yu~ıuı Bohrao Muamele Zam Yekiin N. Tarh No. 

Ahmed El'po Orman mültezimi Kök ı>ıntır trör. 937 750 00 150 00 900 1800 00 1-29 203 
lımail o~. Kerim Yı l dırım • • !Cuıucubeleo 937 48 00 16 80 100 80 201 60 132 200 
Ali Barut n • DPiirmendere K. > 9 00 1 80 10 o 21 60 133 201 
Tabıin • • Alrarce lrör > 60 00 12 00 72 00 144: 00 1-34 206 
Hılee ; in Çakar 

" • Adaoa reni ealahıer > 120 00 24: 00 144 00 288 ro 1-35 25 
Fahri Al a~ kör > 48 00 9 60 57 eo llfl 20 1-38 20~ 
B\lrılk Cemile ura Merrem Genel ev a ıdıil.ıı Mehfb-udire > 02 10 o 60 o > 2 70 5 40 5-37 20 
Haııan Fehmi Ko ' oııra amıli Oamiıerlf > » » » > ,. > 91 00 91 00 1 2 00 2-39 13 
Ali Rıu ve Btıbaedd i u " ... Urar C > > ,. » » > » 91 00 91 00 1 2 00 2-41 15 
goıı101 Şetkeı lıarıaı So ~da Mahmudiıe > » > )) > > , 91 00 91 00 182 00 2 43 17 • • 
Biberin Tümer Kolonra Aınıli Meııudjre > > > > > > » 91 00 91 00 1 2 00 2-47 21 
Hilmi " " 

Cemlıerıt > » ,. ,. > > )) 91 00 91 00 182 00 2 48 22 
.. 

f'ukarila i~.imleri yazılı 12 miikeJ;enn ikamet8ah adresleri ıneçhnl bulunduğn cihetle namlarına tar~ıoluuan kazanç ' 'ergisine ait birinci ihbarıı~nıe 

kendilerine tebliğ ~dilememi. ol malda tebliğ makanuna kaim olDılJlk üzere 3692 saYııl• ke\tiunuu ! o u~ıcu maddesi mucibince ilaneJı tebliğ olunur, (3fi3) 

1 
. 
1 1 a n • 

l i B 
içel Oa1terdarhöm~an; 
\lersirı maliyesiııe 937,. 938 seoeleı·ı kuıauç ve~gi$juden börçlu Or~ıau 

mlihezimi \lustufa oğlu Halil özeriıı mahalli ikAnıeıi r»alunı olmadığından 
kazanç vergilerine ait borç rniktarlaı·ı aşağıda gösterilnlİŞtir. 'tebligat ye 
f'ine kaiıu olmak üzere ihlu oluuur. 

Taı ıuı V ıkıHır Mı mır luğundBR : 

Mükellefin adı ve soyadı 

Mustafa O~lu Halil Özel' 

Sa.n'tttı 

Orman mültezimi 

Kazanç Buhran Zammı Vektln 
Lira ~. Lira K. Lira K. Lira K. ------- -- ----

ReRen t& kP,ir edilen 
Ve.-~nin matrahı 

Lira K 
00 
oo 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

40 00 
55 00 
50 00 
58 00 
26 00 
75 00 

1 52 00 
20 00 

17U 00 
' 69 00 

27/5 941 gün ve 47 num:trala lromisyon 25 oo 60 00 12 00 72 00 141 oo 
60 00 12 00 72 00 144 00 kararanı. istinaden. (3~) 167 00 

i 1 a n 
Mersih Belediye Riyasetinden ; 
Belediye ta~ızifat hay\'anlarımu bir senelik 

yem ihtiyacı olan 4 8 t 80· kilo .\rpa ve 48 t 80 kilo 

90 00 

1 3ö 00 
• 408 00 

(i • 40 00 

194 ~~ ~ter· Jg g: 
nasyo_ıı•LFuarına ıia oo 

Nomaratı Cinıi 

31-1,5 Ddkkln 
67·102 • 
54104: • 
5914 • 
17 8 • 
4:'l 8B • 
2.144. • 
108-17 • 

62-96 63 96 
" 173·11 ,, 

124-3 ,, 
90 51-GS • 
.92·63 • 
94 6 • 
95-71 

" 32 .ıs • 
16-25 

KAhte 
• 

'l'-'28 • 

Vakh Metkii Müetec:ıiri 

z ı' 
Mahmut paea BezirgAolar Talip 

• Bu~d:ır pazarı Kasım • 
" • " n • 
" • Hindi haDI C. lbrahim 

• • Demiroiler lbrabiro 

• • Keodircil ~r Racnaıao 
,, • Demi roller lama i l 

Kuhat peı• Köetrerler Ömer 
Su Oııa Adana caddeai Abdullah 
Sad&ı«ah Tenekeciler • Mebme& 
Hac\ Zeliha DemiroUer H•daJel 
Kıarmot Muıtata f emet Jnöntl o. Hilseyio 

• • • " Zira 

• • Tenekeciler AbmAt 

• • f amet loöuil O. Oamı n 
Mabmqt P•I~ Bezir1ıAolar Zeke .. ira 
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' • • Karumoular 8Qleımaa 

~anıarı acık artırma suretivJe sat11ı ahnacaktır. Şinı<Uden haarlemnız 
v • .r Bir 111ilyoo uı~teri, lzmir Yalartda cins ve muhammen bedelleri yazılı akaratı vakfiyeniıı 941 

Taliplilerin Muhanuueıı bedel olan 38f14 lira Enternaayooa1 u. r ı o da 

4o kuruşuu yüzde 7 ,5 rnuvakllat teıniualile ~er.a maUarıoııı g_Qrecek ve ea· JUh icar.ı 23 - 5(""'.' 9~ tar.ibiqden itih~l'en on gün miiddetle müzayedeY,e 
her ı 3-6-'J-ı l cuına günü saat 15 te keledi)e da tın aaloaktar. konulnıuşdur. itialeleri 3 6-941 Salı günü saat l O da icr&. kılınacağından 
iresinde toplanacak Encümene ınt1ıı;acaatWı ilin U!&) 1 talip, oJanla~ul ay.ni günde 1arsus vakıflar idaresine ıniiracaatları ilan 

. 1 20 Atuıtoa - 20 Erl~l 19~1 

olunur. (362) 30-4-8- ı 2 ·ı--~----......... -- olunur. (350) 27-n0-3 

i 1 1 n 
içel orman çeıirga mü~ürlüğündan 

mnhaouıw11 vahit fiıtll 
o· kP.rtıste cinsi liraı l. 

Çanı ağacı 4 9Q 
1- içrl vilayetinin Anamuı· ai'dsı tfJbilinde 

Karagöl devlet ornıanmdan 9a0 ı •ftlre &J>i~Ap 
kert'Slt>Jjk çanı Hğacı s:ııışa çı~arıimı~tır. 

2- Çam eşçar111ın ~tıh~:rııii~~b gayri ına 
muliiniin ruulıanııuen bedeli 490 kuruştur. 

ı. l · ı rini 3 Ş3rlnanw ve mu.ave enMur. proje~ .. 
~örnwll i~liy•·nlP-rin m~~ifl ç .virge miidtirtüiU:; 
Anamur ()l'lU3U •• ~.~ı~~~ H şerliğ~.ne v~ anka:re~ 
orman umum mudurlngnne mura<~aat eun · 

4 - Satış 9.6.94 ı giinli saat 15 de mer~n or 
uıan cevirge müdiirlüğiinde yapılaeakur. 

5 . ..:. Salış umumi olup açık artırma usulile ya
rulae;ı kllr. 

ı~ Muvalkal teminatı 350 liradır. . 
t." ge .. r-

7 -: Taliplerin şartnamede yazılı vesal 1 • 
8 nıelerı laz11ndır. (B49) 2f. ~ 

Zayi Aalıeri T ezltere 
8 dair Eıki 

Gıtrp Cspheıl kl'rargAhıoda Hkarlilimi 11pııa• 111 · 11amı nri 
. . 1 ld 6 ' his • 811 a eehır aıtlrerlık euheııodeo a mıı ok. ~ıııt _amh_k,,r ... oıınsdıtıoı 11 o 

enim. Veniılni Qıkaracıtımdan eı ısının u mu 
ederiaı. Maballetinden 

Eıkiiehir öıci Ali b8f ııu 
315 dotall'la AbdDl.-ll 0 

Ahme& (llıtır 

1 i l 1 • 
1 Mersin liijıet Daimi ucıilı ripsetindın 

ı-Silf.le hususi nmllasebe Akaratından eaki 
matbaa binası satılcallır. 

~-~Iuhanımeu kiymeti <~ lira oJup nıu.vak-
kat le1nina1 'kçesi {60) liradır, #o 

· 3- Rinaınn evsafını ve sair husu~atı ~öst~ren 
l&rt,ulPll vil• eaı dainıi encünıeu kal~wi~den para 
sız alınabilir. 

4- ihale 5 - 6 941 perşeıube günü saat on 
beşte daiıni encüoıen tarafından icra edilir. 

(323) 15-20-25-SO 

' i 1 1 n 

Marıin Viftyet Oiıi 110mın riılllillİJl 
1 Mersin il usi Muhasebe anbarında mev

cut d~nıir kapı "Ye parnıakhk. ~auıacaktır. 
2 B her kilasuna 5p kuruş kıymet ıa~tir edH 

n,iştir. nuıvakkat teminat akçesi on liradır.. 
d 3- Şartname -vilayet Daimi encümen kalemiu 
tn parasız ~hrınbiH11ir. 

4- ihale 5-6-941 p,erşenıbe güMü saat 15 de 
Vilayet daimi encümnince yapıla~kıır.. 

''324,, '' l5-2o-25-3o 

i 1 i n 

Mersi& lelffiye Riyasetinden 
K~ be eli ~119 lira olan jthalat iskelesi ta

nıiratı .~ .. 3~-5-941 cuma günü S.l~t 15 le ihale 
edilmek iizre açık eksihıueye konulnı ştur. 

Talip olanların yiizde 7 ,5 ınu vakkat teminat 
vesikasile beraber mµayyen günde Bel~diye 4_air~ 
sinde toplanacak belediye encümenine nıüı·a~aat 

eyleıneleri VH daha fazla izahat aln1ak istiyenlerin 
Fen nıüdürlüğüue ı\ıÜracaatları ilan olunur. 

(326) l5 ~J:.26- 30 

i 1 1 n 
Mırıin Bıla~iya RiyasıtİIİln 

llaziran 941 bidayetinden M~I!S 94~ sayeıi- • 
ne l adar bir sen~ zarfında tonJaQ~ a~ ~hir slip
'PÜııtiisii 1440 lira ınahamnaen beUel ile ve açık 
arttırma surelile satılacaktır. •• 

T~ iP~erin yif~e 7 .5 muvakkat temiııatı ile 
beraber 30-5-941 cuma günii saat 15 de belediye 
ifairesinde içtima edecek belediye encümeııine 

müracaat eytemeler.i ilan olunur. 
~ 

(82!1) lö-20-25~0 

Yeni Mersin Matbaaıunda BaaıhDıttır. 

,.. 


