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Kara gün içindir. !oatt. Yeri 

n •ırs • ••wı••• •• '' ---
ı inci KAnoo 

1942 

Tutumlu ol! Sayı ı o 1<uruş Y •h \ Savı 
Telefon No. 82 15 43Ri :_... __ _;;., __________ ~~~ 

c;t--O"NDELl:X SİY .A.S! ~ABER. PİX:.IR. <~AZETES:I 

Ekono":'i v~ ~~rma Haftasıi italy~da 
ilk okulların hazırladığı müsamere pek tevkıfler 

Varhk vergisi 
V erı ıiyenler nere
lerde çalıştırılacak çok alkış topladı MoMkova. 16 (a ıa)- lt,1-

1 b ilmHİ vı• 
yada :ar ~ son .. ve:ıabetin ke Aakaradan bUdlrilditiae göre Varhk Verriıl mükellefleri 

Bkonomi ve arttırma başlanmıt bondan ıonra eko lar "" haTabr çok alkıelan- ~)ınan.y~ ~le. muna bir ok ver ileri ödemedikleri takdirde ne suretle ç 1ı,tmlautı bak· 
haftaıı milnaeebetile tebrimi• nomi •e "rttırma haftaıu nııttır Möı b .. d 11lmHın1 11t1yenlerden 9 f H ti V kile kararı ne,rolunma,tar Buna ıra5re Yersri 

bö t d Ö b t . l . aıneuı tıgnn e k" f _..ı·ı ·,tir kında eye e 2 Dl b lı Bitli• de 1apılan tesa ra evam m oaae e ıy • gayet gil•el •e Ölledtın .
1 

k 
1 1. kimseler tet' ı ıNI mı · 1 a lktllefln 1. Palo-Elaaık yolu, . yar a "· 

. b" b" ıonra ı k o o ve ı- Sö . . "erm ye 111 • 1 4 Ko Zltana Deve etmektedir. •eoı• ır ıtabe irat edilmiş 1 • llva fabrikaıında lf01 V yolu 3 Erıuru• ·Atrı, Traa11t yo u, · P • 
. erıne tekrarlanacaktır k"f an • 1 

Bilbaua ilk okulların bu tar. · ve habr;y-,l\i Oenovada tev ı boyna S. made• kuyu arı. 
haıuıtaki faali1•ti hakikaten Bundan &onra mnbtelif llk t!'kul tenııdl kollarını edilmittir. - v·ı A t• a~e 
takdire l&yıktır. Dön de ilk ilk flkul talebelerinden ıeçH- ida~e eden kıymetli ö~retmen S9yhan 1 aye ın 
ok•llar ellep birden bir mö- mit olan muhtelif IÖi1teritJe- lttrı, okul miidiirl~riııi ekooo- N apoliye v l k . . 
•aaer• _tertip etmitler~ir. re hatl.•nmı,tır .. Bt. arada mi haftaıına il.yık olduıto ar l vergıs l 
Balk ıınemaaında Yerılen ekonomı '"rk111 ıle ekonomi 'ehemmiyeti .. t ... ·r akın 

. "kili . l ·1· goı ernn D1.aarı d •1d • 
1Dti•mereye uıtı m&rflY e temıı 1 Ye diger milli oynn miidörönii takdir ed.,rirı. lı·stelerı· ne.~re ı ı 

Kahire, 16 (A.a )-E•elkı Y 

Yarin Bayram 130 m•ııyar g•H~e N.t.poliye yapılan akm-

Daire ve mektepler garından 
itibaren dört gün tatil 

larda 91kan yao1rıolar 60 lu-

1• loınetre uzaktan görölöyordo 
ge lf Limaııdaki teaiıler• tam iaa-

---------
Adan• 6 (Huıu•i) - Seyhan Varlık Vuıbi .. meü~e!~!~e;! 

Ceyba• hariç olmak üzere ilin edllmittlr. Buaa ror 
tabakkak eden verl'İ 8,50 ,387 liradır. . k" 

Tüeearlardan kırk ki•I yirmi bin, alh ki•• otuz ~iıt, ae ıs 
h 1 d Ç·f il d -ç kı"•I yirmı bia Ura et 4'r var ır. ki i elli bin lira vermektedir. ı tç er en u .. 

V 1'Şington 16 (a..a) - Bombalardan hatha.aı Na 1' ki . d onbet bla ve ild ki•' ondört bfo, dokuz kıtı oa bia 
M ı · N · · T - 8 tı f' e . -d kt ~ükelldler 508 1 " ıye azırı yıllık gehrrn poli garınrn yakının• ersa lira bir ki•i de on lkı bın lira o ere~~ " 
180 milyar dolu oldog11nn ne ile gar arı.~ına dö,müştttr. tleear H 512 ıi çiftçi 57 ai bina Hblbı!.'. 

1
.,,.. 

Yarın kurban bayramı göre bayramlık ikram madde ıiiylenıittir. Oeo.op batıda 9elik fabrikaıı- ıı AJ •k hesinde 1 
oldalD i9in d•İreler V8 mek· leri değİfİyor demektir. na ıttabet Yardır. rı a cep 
tepler yarindan itibareu dör' K b l 1.. lı l F ranaız Votandaıl•· Tunu;;ı;;;;;;•&iöita---~--
.. ~. tatil e~ileoektir. Kanuni ur an 111 oyan ar\' fınclan rılıarıldı Ealıi Fran•ıZ Llbyada • 
tatı gtlnlerı olan Onma, On- Kurban bayramı miirıa- T • • ·ı· devrıye 

t · P Cumhurr•İ•• ıngı iZ , •ar eaı, aıar, Pazartesiden eebetiylb '8bire bir bayii Viti 16 (a.a) _ Ull\umi 
11oara Sah aababı tekrar nor- kurbanlık koyun gelmi,tir Vali Boa1100 ile G~neral Ba· /auİçreJe İmİf/ ilerlemesi I harpleri 
mal 9ahtaaa batlayaoaktır. Bu arada ke9Uer de 9oktnr. ro Franııı ••t•n•hthlından 

Bayra~ mö~aeebetiyle Koyunların fiyatı 20 80 lira 9ıkarıhınttır. Stokbulm. 16 (a.a.):El\.~i yaV8Şl8dl 01Uy0f 
•ındenberı tebir4e fa•l• bir araıındadar. Keçiler de 10-i() Fraoın• OomburreiRi Lobroo . 

16 
( ) _ Rorter 1 Vatlnıton 16 (a.a) - Ame· 

Jr 1 b J L 1 · Kalure a.a · • 
a • ala l'ÖH prpmaktadır araıındadır. Ba/oarııfanda idam batk• bir isimle avıçreY" la . t rlalariyle dol rlkada aıkerı maharrlrler mih• 

Billa-.. k•yl•ler •t•lteri a) · B e .M. d Löbröo Alma• r mayın • k" . d verin Tuau n Llbyadakl k••· 
•ak makaadi7le febre dol-· •vramlaşma gitmi,tir. a a•n d•r.iuklara yerden ae ıaıaeı or u vetlDID riia bin kiti oldutaou 

H ık ceaa•ı PariıteJtr. oan llerlemni biraz ~tar•••··· bhmin ediyor. 
mu• •e bitin 41kltlnlar bu 8 evinde Möı ö Litbröoöo ne yap- tar. t~tlhki•eılar aab1I boyuac~ \ Rabat 16 (a a) - Müttefik 
1••••n bir hayli kalabahk r•pllacak Sofya 16 (• •) - ~ıkerl . y . . al6m delildir temialite de... ediyor. lıerı lu kararJibıaıD teblitiae ,.ara 
olmattnr. H la ld ...takeme 8 komlaiıtl ıda•• mak ııtedığı m laareket bir mGddet için yant·ıAmerlkan uçakları Ta•u•tald 

B 
. ltaa :.,•r' .. • •dt••ıbaaa sr&relaKar- ••hkim etmlttir. Bunlar ko•ü· lamıttır. b "k d •ii temlalere n •ünakale hatlarıaa 

G)'ram ılı • • Jr•• tma 36 b• ltın Almrıınlar Mert• " 
8 

a •. lıüeam etmi,tir. Bir mllı•er 
ra•ı la•aa.ı ••ntte lalri11el ,ı. aaat Diıt propaı•ndaıı J•pmak ve 1 n a dafaada beklerken ,eo••, ·;rn 1 uçatı dGtlrülmiittGr. 

Bayramda •kidenberi l0.t2 •r•-da Halke•lnde Japı- baltala111a laareketiae lttlrak et-
1 

tarlalar• •ücu4e ptarmıt er r. . Rabat 16 (a a) - Şimal Afa 
•iıaftre teker, lokom badem laeakbr. mek,e au .. ıa tdiler. Melbura 16 (a.a) Japon an• Ka•lre 16 (a.a) - Sel&laıdneı rikeda~I müttefİkler kararıllua 

· iL ... üzerine d •yla tarlalan araııa an 1 'Te .. ıre aram edilirdi. l'akat Port Morıblye taarrasu or u • . p da dan blldirillror. Dnrlyeler hat. 
akide tekeri ve lokum 711:.A lngı·ıı·z kuvvetı• y i Gi topraklar1aa srömGl· batara dqtru ılullyor a~a I larımızın ileriıi.,de faaliyete de• 

uv en ne il altın ta.bil eagt'I 300 lcllometre 1 er • vam etmektedir. H••• ku•••t 
knrDt" •e bonbon da daba mit olaa 36 bl• .ter af d ki Zemzem mevkiWlr. Mlh•e- !erimiz Bısert •e Tanuıa iaabet 
faalaya ıatddıtı için bir 90k Avaıtralrar• aaldedllmlttl.: ri: b•rada bir barp vereeetl li atıflar yapmıthr. Blaerte de 
aileler bayram •thıaaebetile kadardır? I •••••• llliyor. 4 mlh•er ave111 dGfGrülaıü,tGr. 
•••m. inoir ikram edeeeıderi Re DanimarlıaJa noe ı· la" n 
anlatalı7or. 16 ( } - Kul 

Kopenla•t •·• 
Zira bilha ... dlndenberi Deniz, hava kara kuvvetlerı· •• krallp aoe ••• ı.,ı.ı kaodl Belediye Riyasetinden: 

••6m •e İDOİ r ıatıtı 90k art- 1 kendileri•• ıeçlreer ktir. Saray 

mıttır. lnoir •e istim alAnlar hakkınd b. k ... •er•••• yapıl•ıyaeıktar. Elektrik istihlak ede n.lerin 
(ba1ra• •tlnueheti e miıa-ı· a ır ra am 
fire ikram edilecek en göHl /8panyanlft yeftİ nazarı dikkatine: 
••1 bunlardır ) dediklerine Votilıon elçiıi ı - E•lerde ayda 1 l kilo•atho fazla elektrik sarfiyatı 

1 

la tahdide tabi.lir. 10 kılovattan yukarı sarfıyatı olanl!'r bu 
Danimarka Ro•• :'. (a.a~I- p:;.-::~;: miktardan fazlası için °/o 5Q oısbetirde ~z eteUrik sarf 

Vatlk•• el çı •I 1•,t1r eylem<'Jrre mecburdur. 8:ırf~d len elektrik mıkdar1 h r za~an 
l •tı• ka Si •••••e• • •er• · • · · · pO 1 elektrık nya:=mın ıııarı ılı tesbıt olunacak ve aıa ltma niı. 

Kopeahat 16 (a.a) - Harl· 

elJ• Naara bltçe •lzalıereaiade 

alyleclltl bir nutakta b6k6•etla 
alraıetlal takip eclecetl•I ft 

tabrlp~l •••arlar ale1hlDcle •I• . 
eadel• .. u ... ıtaı .a,ı .. 1ttır. 

Denisaltılara lıarıı beti gfÇ"o senem~ aynı. ayı ıle m~kayese fdı letektır. 
G ç•n saoenıo aym. aynı sarhyıt101 arzu f'Jfnler elek-

Loodra 18 (•.•)-Avam trik ıırketine müracaat ıle O~renebılirler. 
Kamaraıında deniıaltlla~• 1 - ŞP.hrirı ber tarafmda vitrin, rekllm, süs için elek_ 
kartı ne aaretle bareket edıl· trık sarhyatı Tasak edı lmi;ti r 
dlli hakkındaki bir ·~·~e 3 - Gıda maddeleri aıtan perakendecilerden baılra 
Qör9il, amirallık daire~ıo.ın yazıhane, ma4aıa •e ~ükklnlar saat 18 de kapanacak , 8 
metıol oldotonu ıö7lemıttır. ılektrık ıarf etmıyeeeklır .. 

' - G :da m1ıdde1erı satın perakendecilerle tfıtOn , •• 
S Sah•nca Fijı ıınllına men•ap bir inamı lrroıaaörl 6 ayda batırılan t cıları azlml uat 22 dı kapanacaktır. 

l
·dam... Londra 16 (a.a) _ e-. ni• ku••eti •e '60 ı••i'1ir.. •emiler 5 - Lokantalar. içkili pzinolar, kahvehaneler saat 

Tekil moa•ini Atlee A ••aa I Ha Ta ka•Teti de 160 bia 0 22,5 da kapanacak T8 elektrik Hrf etmıyec:ektir . 

• d .. ılecek K .1 Londra us (a.•) - rta 6 - Sokaklar (umumi teoYirat] 18,5da l'3DYİr edilecek 
amaruınua beyanatta bu· kithlir lil.ark devlef na•ırı e ., •ar- t 

· ~ ır. 

lan mat •e ha arada Britanya A •oıtralyanın kara ka•- tında 62 mibY•r pmiaınin 7 - 1 nemalar •ı tiyatrolar 22 Je kapanacıktar . 
8ofya 18 (a.a) -llahke- imparatorlntonun ••om ku• •eti 20 bia, it••• ko••,,ti ıOO batıraldılJnı •• bir o kada.rı 8 - Bar nat 2'1le kapanacak •e elektrik sapf etmi-

•• atldd•iumnmiıi bir fab- Yetini ifta etmittir. hindir. Yeni Zelanda kara nın ba~ara uıratald•tını bıl· yecektır. 
rikanın Hhip •• •emurlarıo Bana ıöre bngln logili• ka••eti 86 bin, ba•a ka••eti 41irmittır. 9 - Eczane ve berberler 20 de kıpaoacaktır . öbetci 
dan 1 kitinia ida• eeıuını eczane mCistesn.adır. 
iıtemi,tir Banlar karabonad• imparatorlutonda 'u kadar 20 bindir. Oenup Afrika kara Yeni el~i 10 - Bu talımata riayet et'Djyenlerin elektrili birinci 
palaalı olarak •b•• •t••lda ku••et •ardır: Kanadada 835 ku••eti 180 bin lriti •• laa•a R••• 16 (•.•) _ ltaıyan .. defa bır hafta ve tekerrüründe daıml o\art k kesılecek ~ 
...... arlar, bin kara lnı••eti, 41 bia c1 .. k••••ti il Mn kifdir. Helllaki eltlll ele tlet~alftlr. belediJe zaba&a tabmaıına ı«e C1Alaadtrdaeaktu', 
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17 - ı inci K~nuu - 1942 Perşembe 

i J a n 
Tarsus Sulh ff u~uk ~a~imliğinden: içel 

Yeni Mersin 

D ft 

----,-~....., .... www 

i 1 i ~ 
rd- rhğından: 

Sryfa! 2 

Satıhk bahçe 
'.\1 r 1 1n 8ılıfke caddesi Üte 

ı rıı ae Müft6 meıarh(tı kare eı .. • 
l - Mustafa oğlu Abdulhıh Gölge (Tarsus Deli minr.et 1 Kauıil K8yü Mevkii Mikdarı dı. (skı öiQO , 11 mi döuGm f ent 

köyü.) 1 ~~ol• HUl>UDU J ret ıı:ımiıt fevks lAde güzel bir 
2- Ahmet o~lu Nurcan Sak (THr. us Yeni Ömerli) 1 Mersin İğirdır fğirdır viranı nube~ar!~Dt:;,~:., a-atben kaş şimalen tarik ce· portak al bnhçl'si sa&ı lı k ıır. 
3-AhmAt o"'lu Abdülkeri m Aksak (Tarsus locehırk) 1 l r 

~ Tardağaa botazı 3S Şarkan kaş, a-arben dere, şimaleo Köııe AH , Q<>rieınde evi koyun besle• 
4 - Mus~ kızı Munevveı· (Tt\rf.US Şehid t~; k M) " " cenubea Göl Daran ve lsa tarla11 t nıek ıoııı bürük te aırıoa har 
5-Mahmıd oğlu Nelım Kaplau (Tursus Çataklı ma- ., ,, .. 15 Şarkan Moluz Ömer, srarbea çay, şlmalen ve n et ı çln orta bır ahuı vaı dır. 

h ll ) Hacı Osman, Cenuben tarik. l . 
a esı 5 hl d 63 b . 1·,.1 d k- - d Ah dk -ı- E I İ ıHekl ılerın Sıhfke han ınd a 6 - Huseyiıı 0 ;;.lu Mehmed Ka ·tal Çeımık) :. .. Y se m en ' " mı 5 r ar oyun en me ar111 •e o u m ne 

tıS • nlo kızbardt:şl Döndü ile mütlerek tarladakı ba- Osmau Mortete müraonallnrı. 
7- llalil onlu Mehmet Geı gı z (Tarsus P::ııızın çukuru ı 

kltyü) fi • • ... •• •• zin•e~e ait 63 aehiml. • (14 6) 1-3 

s Ahmed 0glu Ayhan (Taısw~ Ye i ömedi mah~Hesi) Utızmeye Uil olup lgdır koyuude kaı11 ve ~·ukaru.la mık<laı· ve ltududu j -
9-ll~lil o~lu Kema l Ergin (T.lrs!ıs C1mımır mahallesi) yHzılı 4 parça tarla mu nıiıl k•yet.i it aziue tarafuıdau 16- 1 2. ~42 taı·ihirıdf u ı Devren aatılık 
ıo-H .,ıs oğlu Ab:iullah Akkaya (G:uıraJ ~ .. itibaren on beş aün miiddt tle sau~cı cık~rılmış Ye ihale giiuü 4- l-!143 la· ·j arsa 
ı ı-Re~ t oğlu Remzi UçH (Tarsus Tııoık köyn) . . ~ . .. _ • • .. 
ıı -- Ali oğJu Haydar Ender (T:ırsus Aptal kuyu. u köyü) nhme rastlayan pazartesı gumı saat 1 ti da defterdarlık makamrnda yapı -ı Me ıind T2 htı h cami 
13 - Mehmet oğlu Süleyman Arslan (T;ırsus Aptal ku· lcıcağmd,ı 11 ıalı p olau iarm muayyen giiude llefterdarhk nıakamıua yüzde civ< rınJa şaı kı< n emekli t>iu-

yusu köyü) Vt~di buçuk tPnıiııat akcasile müracaatları lüzumu i\fnı olunur. : başı Bay Must~fa ve Ad&~a 
14- İsmail o~lu İbrahim Şen (Tarsus Tekke ?1ahallesi) 1 · · ( 1497 ) 17 _24 _30_3 Sıl~hat MQuüru Ş~hab~ttm, 
15 _ Yusuf kızı J~m ine ôzel (Tarsus ôıel köyu) ga ı ben Bay Şahabellın, şıma· 
16- Cumali oğiu Mehmet (Ada na Topçu köyü) ,· 1 a" len ve C9n:ıben yo\ ve 580 
17 Musa oglu Abdullah Aydın (Taı sus Götı hanı) 8 l metre mu~abba.ı a:ga devren 
18- MehmeJ o~lu Abdullah Abbak (Tarsus Panzin ÇU · Iı~eı Defterdariıg"' ından. satıhkhr. ı~tekhlenll berızınoı 

kuru köyü) v Ekrem Kontağa müıacaatlau. 
19- Q.,m u kız• F · tına Oğuz (T:ırsus lncehaı k ma- .~ ahalleıi Me\·kii Cinel Meıaba11 Kıymeti No. sı (1492) 

Mahmudiye Zl'yluolu bahçe yolu İki odah n : 24·75 M2. tı OO lira 115 
hailesi) ,., Arıa 215 50 M2 260 ı· ~----" 
20 - Ahmed oglıı Metımed Gönen (Tarsus :Sofular ma " • • · ıra 

hallesı) Talihi tarafıı d~nı ~üriilen bHdel it.yıkı had göl'ülnıediğiudeıı ihalesi SQ.tılık kaptı kaçtı 
21- Hüseyin kız! Monevver (Ta' sus Evci köyü) 4-1- ~ 4 3 tarihine rastlıyaıı ııazart~si giiuii saat 16 da IJefterdarhk maka- ! Fort marh.lı bir adet 

k Z D özü (Tarsus Car ·iatik l K~ptı kaçtı i ılef' halde satılık 
22 - Mehmet ııı eynrp e:nır ı. wıııda ytıpılnıak üıeı e on bt~Ş güu müddetle talik edildiği ilau olunur. lir. Jaıekl ıle:iı. benzıucı Ekrem 

m;3bal~:i~an oğln Mustafa (Elaziğ) • .. • • ..... ___ --·--~~:!_:8) 17-!?4-30-3 Koııtaga müracaathıı (1491) 

24 - lbrohim kızı Ayıe\ Işılar (Tarsus) Orman emoali aatıf ilanı Orman emvalı aatıf ilanı 
25- Ahmet kııı H ııriye (Yeni ömerli mahallesi) I 
26- Osman oglıı Muııtafa BıutHI (Bor) İçel Orman ~evirge müdür Üğünden 
27- Mehmet oglu .Mehmrd Yaşu (Nev~ hiı) Mıkıian Molı"ıııu. t•n içel Orman Çevirge müdürlüğünden 
28- Tahir o~lu Mustafa Sönmez (El~ziğ) ı Bacuı1 Bedeli 
29 _ Hüseyin kızı Hahtiyar Lekeli (Tarsuı Yeni ömerli Oiu i M3 D3· Lira K. Mikdarı 

maballel\i) Ç1un agacı 781 000 i 90 Jlaemi 

1 · ı · · · 1.r k d 1 ·ı · d M 3. D3. Ciıısi Muhammerı bedeli 30 - Hftseyio kızı Ad,iye (Yeni ömPrli) 1 . içe 'ı ~yetmnı "ut aza ı a il 111 e Lira K. 
s ı- Ahmed oğlu Mustafa Geynner (Tarsus) lıudutları şartnamede )' azılı K ur·tlu<·ak devlet or 400 ooo Çam aıtacı 4 90 
32 - Esat oğlu Rııa Dö 1ıer (Tarsus ÇıplHk ma hallesi) marı111d<ırı 7S1 metre kiip dıkili çaıu ağacı 12 ay 1 - ıçel vilayeLınin Auamur kazası dahiJimJe 
33- Mustafa Kerim Dılor (Tarsus Muhat köyü) ma- içcrisiıade çıkarılnıak Üzere 4-12-942 tarilıiudeu lıududları şartııamede y~zıh çömlekci ue,·lel 
34 - Recep oğlu lb alJim Baıc~lu (Tarsus Afgc.n itibart"u 18 ı_r\uı müddetle ac.·ık arllıtma'\a konul 

hailesi} o .J oı nmm11da11 ~ OC metre ~ üp dikili çanı a ıacı on 
35- R11kir oğlu Mahmut Guven mu~tur. iki ay içerisinde çıkarılmak üıere 10- ı ~- 942 
36- Mustafa oğlu Duran Torun (Tarsus tabakhane ma- l -

1 
Arıurnıa 23· 12 94 2 raı·ihine müsadif tal'ihiııdeıı iıilrnreıı 16 giiıı nıiıddetle açık arur-

hallesl.) çarşarn la giiııii saat l tı de ~· er~i11 ornıaıı biı ı a-
uıa \ a kouuhını~tur. 

37- Ke1 im kızı Ap:e Bakır (Tersus Kara kütük köyiı) sıııda yapılacJktır . ~ • 
v 2 ·· Ar ııı 11 n :- 6. 12- ~ 4 2 ıaı ilıirıe nıüsadif 38- Abdull· h k zı Güls ... ren Ç tin (Tarrnsun Reşadiye ~ . HelH'J' ~a)• ı·i nıamul nıetre kiİJlÜU mı ı lrnm-

mahallesi) nu)n bedeli 490 kunışıur. cuıuarlesi gürıii saat l 2 <le l\.ı t:ı·siu Oı·n ı au binaı;nı 
39- Hıi~eyın oğlu Ömer Aytdin (EH11;ğ) 4 - ~hıYakkat teminat 288 lir~dır. da ) apılacaktır. 
40- lbrf:him oRlu Ahmed Döııüş (Tarsus) 5 _ "arlmnııe ve mukavele projeleri ,,.\ııkara- 3 - Beher gayı·i n ı amul metre küpün mu-
41- Nuri oğlu Nurı Bılbıy (Gazi'-lnlep) .ı .. d .. r· -.. M . d hamnıen bedeli 490 1 uruşdur. 
42- Ferid kızı Ummahan Altınb ş (Tarsus B ttal köyü] ua ornıa~ı unnıtıı .~~~ 

1
1: 1• ~!gu ~e ersm e bö or- 4 _ Muvakkaı temirıatı 14 7 liradır. 

43-Mehmed oğlu Halit Uçmum •htanbul» uwıı çevırg~ .. ıııu uı· uğu, ut oı·nHHl Jge ö - Şartname ve nnı ~ avele projeleri Ankara 
Tar.:us ı"1eıl1le 1·et llastalıaııesinde nıııhtelif ~efJ iğiııde gorulebilir. d .. 1 .. ı ·· -·· "I · ..., t• 11.. • kl'l a ormau umum mucur ugu v~ n er~·uı orıuaıı 

tarihlerde ölen eşhasa ait liste yukarıya •~ıkarıl- . 6 ı ~Le .1 eı·u ... ·ı icarel odası. vesika::,ile . bir.. "cviruc miidürlüoü ve Auaruur böloe şefliğiude 
• lıkte bellı edıleıı gun ,,e saaue ıhale komısyo- " ~ c n 

nuştır. k . 11 . . ' ı)una ıuiiracaallHrı (bu ,·esika köylültırden isten- görülebilir. 
Buııların tere · esıne ma ı · eınenıızce vazıyet ) 6 - isteklileriııiu Licareı odası vesikasile bir-

d.ld ...... d · 1 ·· 1 ki e bor ımımez. ı·kd l il d'I ·· tl ·ı l k · e ı ıg111 eu rn~r:.ıs~ı .arın uç ay, a ac.a · ı ~, <; 7 _ .. atış açık arllıl'lua usulh·le yapıl.ıcakur. ı · e ıe ı e ı e11 guıı H saa a ı rn e onıısyoııu 
lulal'm bir ay u;erısınde nıahkeınemızenıuracaat -- - · na ıuiiracaatJarı (bu \CSik: ı kii,liiJtıı·deu isteunwz) 
eımeltıri ilan olunur. ( 1494) İ 1 j n 7 - satış Açık arlllrnıa u·~ulile yapılacakdır. 
-------"-~ i 1 fO 
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ni her liğinden: =~az=====~=~~......._~ ...................................... 
Mersin Tapu Sicil Muhaflzhğın~~n: ı ı _ h uruıuumuz ı..ahcesiudeki dikili buıuııau 
Kö,ü Mevkıı Mikdarı Poı·taluı l, ..\lllrıtop uğaçla;·ıudaki me) ,·alar açık 
Ala ta Dikili ören me harnıph bahçe 4595 M2. ı k. I 
Hududn: Do~ııeu çalılık , batnı hacı Hasau koze,i ve günerl artırmaya ÇI ~rı DUŞUr. . 

çalılık. 1 ?. - 'falımın edilen bedel 2550 liradır. 
Yukorıda hudut ve mikdarı razılı tarla Abidin oQlu Mueta• 3 _ ilk temillal ~kçası ] 93 liradır. 

fanfn oeddindım kalmak eoretile hearruf ıre ziraatiude olduQu , , • ·ı · d ·· '"' 1 
köründen getirdı~ı ilmühaber ta ter.ıi kaydile sabit olduQun- 4 - ArUrnıa 22- l 1-942 tarı ıuı e uşeu Sa ı 
dan senetsiz tasarruftan ve 1516 88Jllı kanuna &etfıkan muame günü saat 15-16 y~ kadar. 
ıe rııpıımatı üıere 21-12-942 tıır hh de mahallinde "hkıkat 5 . Artırma bedeli pe!i\irıdir. 
rapılmak üzere gidıleocQındeo bu rertıe ilgie.i olanlarla halı 6 - F'·ızla tafsilat •>lm~k İ\'İll kurunıunıuz tek 
iddia edenleı in müsbıı veaaıklerıle bırhkte rerıne gidecek me· J • • .... ' .. ~. • 
mora vere Tapu sicil muhafızl ıQ'ına ibraz ve müracaaUurı il An Hl kerfıgme UlUracuatJar•J ıl~n olunur. 
olunur. (1495) (1466) 8-18- 17- 22 

ilan 
Alıfam Kıs Sonat Okulu miidiirlü-

ğünden: ı 
Okulumuz 24-12-942 tarihine rastlı~an çar

.,.an ba güııiiı ı <len itilıaren faali)ete başlıyacaktn· 
imdiye kadar k« ydedilmiş. o'an namzetlerin 

okula (idman \urdu bi11ası) müracaatları ilan 

. .. 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bu k~re ıı8hti bizn·etindeu terbil4 ol1111111tk ulS 

vazife~ı b~~nıa ı.. iııımti~ oJduğandıın nrnlitt-nm ha1ta-

Jarrnı Bastaııtı ORdıleRiıldeki edd 

tedaviye 1aşlıtmıştır. 

eviııcle kabnJ ·re 

olunur. (1484) l f'-17 19 -....--...-.-.-..i---..---.-----..--.. 

Orman emvaU aotıf i/dnr 

içel orman çevirge müoürlüğünden: 
Mıktarı 
bacmı Muhammen bedel 

M3. D3. Cinsi Lira K. 
300 00 Qam a~aoı -' ·90 

1 - foeı vilbe&iniu Anamur kazası dabilınde hoduılerı 
ıertnamede razıh Kumluca devle& arma· 
oındau 300 metre küp d kıl. ç m H(lar 12 •F ioerisınde çılrıır ıl · 
mak ihere 10-12-942 h rı hinden uıbaren 16 aOıı nı üdde&le cç.ık 
artırmara korıulmuetur. 

2- Arurme 26 12-f 42 hırihıue mOırndıf m.n 11rtetil gOı O Eırn ı 
11 de Mersinde orman bmesında rspılacakur. 

3- Beher gerrı mamul rn tre küp(iu muhı•mu eu becıeıl 
•90 kuroetur. • 

4 - Muukkat temioatı 111 liradır. 
6 - Şartnume ve mukaule proj ... leri Antıarnda ormen a

mum müdür! GQü •e Mersin orman Qetirge mudurlOQO te Ana 
mur orman bölge ıeflıQ ınde görülebilir. 

6 - leıekJılcrln Tıureı Odeeı teeikesile birlikde bellı edi• 
ıen giln te Eaatta ihale komieronuua mOrecaaUarı (bu teeikı 
körlftlerden istenmez) 

7 - Setıı aoık ıtr&ırma uıolile rapılacak&ır. 
(1478) 12- 17-20-25 

ı\tmeneııeı. b ... ... . 
.__---~..u.ı.ı . .....=:..::.;;:.._~---~· - ......... AJl_ı l 

4 ~ ·- '.il. _ _ tu..uJı ···"'--·-~-------------~--~---!:-----;;..__------~~-------i~ 
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