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Loodra 30 (a.e) - Yunanıetana fi· 
yecek teşıran lavec uptırlnrı kızılhao 

s .. l.ııbt •e tJmum l.!flıriyaı 
JıfftdftrC 

FUAD AKRA~ 

idare v~ri 
"•• • ırstc •aumı' ••ntı 

Perşenıbe 
1 

1 ınci ıeer ıı 

1942 

ı iıeretıoi ıaeımaktadırla:-. Gecelevıo de 
ısıklı olarak bu heoler gôr.ClkeoP.ktir. 20 
At:Ja&oeıa S upur Pırere gitmıe oradan 
Kanadeya hareke& e&mietir. 

i:;ı. t:rNDELrK. SİYA.Sİ :S:.ABE_R __ F_İ_K_I_R __ G_A_Z_E_T_E_s_I 

~~::::::::::=::::==::---------·---:-:-~:-:::-----:----

Belediye seçimı· B0r1ua ogkulu~~)na lirnler;I Milli M. bonoları 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 ------

Yılı 1 Sayı 
15 4322 

taırıamen satıldı 
B gu•• ndenı •tı•baren reylerı•n açılıyor .! Dlln yazd•t•mn gibi mHli halktan bi, çoğu molli müdafu U • - -- . ! müdafaa boooluondao teh<imlze bonolumdan ••hn almoştor Eıa 

b 1 . Maarif Veki/inın ! önderilmiş olan miktar kimi- sen bonolar yüzde yedi faizli ve t 1maS1 na a Ş ani Yor . . fen satılmıştır. Menin halkının, ikramiyeli olmak üzere iki kısım a 1 bir tamımı t•cl•, •••• f, ........... fabriko olduğuodon mühi"' bir k ... .. 
-----· I n ao-sterdiklerl bu vatan [halk ikramiyeli bonolata diğer ,_ 1 tor arını 6 

erkez kaza de hazır olaoaktlr Reylerini minde d.. Maarif Vekaleti tarafından pcrverlik hakikaten takdire de-
1 
bir k11mı da yüz.de. yedi f. izli 

Menin ye TıırflD
8 

m . . . " göRterecegini ve _ b ün Tür- J bonolara fazla ılhfat etmışler d" meolisi &zahgı atm&k ıstıyenlerıo evvel{\ reylerinin t•mameıı Balk verilen karara gore ug ter. _ d- d dir 
~ı?d" Be.~eıd

1

:1~ itibaren reyle- isimleri Jiıtede bulunacak ve Partisi naınaetleriue verec~k- kiyenin her tarafında Orta okul Ôğrendlğlm_iz_e_g_o_r_e_u_n_e ___ :----------ını rı boguı h k d lerel • 1 
;~:.::~~:~.I·~:ı:~:~::·~~~:;! ;:·;:yiİ:::•::·,;:a:'r~~t·: ••• ·r~:: l•ri~e~=~~y10e rAisl iği ~:;~Y~e~n;ı~~d:e_r::··ylaıl~· .. :.: •• :'.~.J Amerika dan ngi tere 
fevkalade toplantısın .. 8 balı dıRı liste11iııı re:- sandıRına " 

.. bugon sa Kanuna göre Ht>lediye reİHİ f 1 ı b · ı kullar fazla ı k ı len karara gore t atacaktır. U: a ta e Hl O an O en as er er 
b I yaoak olan rey a - belediye meoli8i azaları Ma- şubeler açacakhr Kitapla_r •.e ye ge ıeyiu . as' 

1 

0 •• ,1 d .. vam edeoek Mersin ve Tarsus d '-7 • ı ı d. ı 
ma ışı g "' . ) Rrn au seçilir. ıeııı >e e ıye defterJer meselesi de halledı mtf; -----------
•• liatede ioiml•rı 1bo or~an Belediye meoliıioe aza meolioi Teşriııoauiııiıı birinci tir. B&yük merkezlerde ve .\laa· B.rn 30 (a.a) _ Mosko dir 

veruıeğe lıakkı 
0 

ank 11•r olacaklu i9io Partim:z tara· günü kanuna göre toplanır ve rı"f Vekaleti yayını 1ube1i olan d aeleıı Jıaber Vilkinin Bu kadar çok olarak ae-r6y .. a·stedigi gibi u & · f d b "' " " 
kes r.,ywı rn an •zırh:nınıt ~lan nam ilk toı>lantıdll yeni belediye y•rlerde okul kltaplan ve mek• va an d A 

11 
he len askerin yerleştirilmesi de 

zed liıüeıııi de .,ebrin her ta- reisini trnçer. tep kitapla" da temin edilecek I tmakt~dır. Nas- mu ım ır ı~ıese e a ın ı a -
uacaktır · · 

..- s!>zleri üzerin e vnıpam -h· h" 1 h 1· . J 
rafında dnarlara asıJmı~tır. Te~rinı.anirıin birinci gü- yecamm an 3 · A mı tır Yüz binlerce ln ·u S 

y tir. yo11al Zeit yung gazetesı me . ~ .. b ı~ l . b~ı z ayın tıoın __ ,ehrilerio •imdiye! nüne kadar bagiinkö belediye f V LT H Ali k ön ışçısı ·• as&er ere yem ına 
k d b Y Maari e .. , ı aaan rikarıın fugiUereye as er R . h u 1 ki • 

a ar mıı •ocel partimi•• meolioi ile belediye r•i•i ••· YGcel yeni de•• 1,ı. münueb•· •. h •laııdırdoQıııı yaz- lar aıır ama a meşguldür. 

1 ıı tibap enoömenı rey ttan 

b.ıırlatmıştır. Sandık 
dıgıııı .. . 

d intibau encumeuı 
batın • • 
azaları bolouacak ve liRteler · 

• • 
Harıcıge 

olan baglılıgını belediye 11eçi / zifesini ifa eder. tiyle okullara bir tamim ıönder dermesını . 1 diye karlar 15-20 Bristolda bu kabil askeı ter 
·· her m~ kta ve şım · · 

mittir. Bu tamime gore . . munt'ı"aman uel ıçın yııpılan barakalardan ye-

Ekmek karnesini 
damgalattınız mı? 

Vekilimiz 
iyileşti 

Aakaradan verilen habere 
göre HHlcl1e Vekilimiz Numan Ekmek. hngiirıden itib&ren balediyeoe damgalaııaoak 
Menemencfoğluna yapılan •••- olan karrıelerıa alınacaktır. 
liyattan ıonra Hariciye Vekili- Dün ge9 vakte kadar belediyede ve fırırılarda 
miz lylle,erek tedavi altında ekmek kuııeleriAi dam,.alamışlardır. Bugün de 
oldu~u Ankara NGmune haatane mega devam edilecektir· 

ıııemnrlın 

damgala· 
•inden çıkmttlır. .. 

AjanHa verdiği habere göre Duo de kaydettiğimiz giLi ekmek i'i miiktımmel ım-
Jiulclye Vekilimize ameliyat ya rette halledilmiştir. Valimiz B. Sahip Örge ıle beleıliye 
pan Dr.Sauer~rucb _baıtaaının iyi reis vekilimiz ve Mersinin hamiyetli tacirleri tıayeHiudo 
leşmesi ıerefın~ dun •kt•• An- bir ho9ok aylık hububat temin edilmiştir. Yoııi vaziyet 
kara Palasta bır ~lyafet vermiş e8ki vaziyetın 

8 
ıudır. 

ve ba siyafette dun haetanedea y ) y 
iylleterek çıkan Harici1e Veki-

0 rıız ekmek karnelerini mühürletmek suretile şehrimizde 
Jimiz Numan Meaemeacioğlu da kaç daııe karneye ekmek 'verileceği heltıdiye tarahııdıuı 
baıar bulunmuştur. anlaşılmış olacaktır. 

. ··,., t en b a~ker·ın '' ., . 
okulda ılk derse giren o.re•_ ırı · l ,.. ·ır.ve etmek\e m şehırler ort tya tıkmıştır 
Jer Maarif Vekili tarafın dan ll

00 mn~ek~t~-~_:o~l:l :U:ıo;~ıı~n.:,u_ı ----:-:---=--=~----:-------
derilen tamimi 11aıfta talebeye - J • A 1 1 
okuyacaklardır· .. C.H.P. Mahmu ıye man ar 

Bu tamimde Maarif Vekıh il- kongreli · ı rlı'" • 
talebelere iyi çalışmalarını tav- OCOgl . Qı 1 e yemıyor 
· tmekte ve Milli Şefimlziu o. H. p, Mehmodıre ocıı 

aıye e i . .. 1 • . S 1 rnQ Halkevı sa· 
geçen yıl Martta zmırde ıoy e koogreeı e ı go ı< rere 
dlğl (temiz ahliklı, karakterli tonunda repılmıeıı.r. . ?u: R _ 
çocukların bilgilerinden memle• tilAreı idare heJetı reı~ı . • ı 
ket faydalanır) vecizeılol talebe- ze Bozkurt riyaeeı et_mıde'ı~.dare 

d Y ılau ııoık aeoım e ye anlatmakta ır. llP . h \k . \eri me 

Brezilyada 
moratoryom 

bne\ine beledıse & 1 

CeHil AbaQ, ıötOardan 
mnhro_ Ok Hızar febrikae. s&hip Ba rı ' 
!erinden Ahmet Te~fııt GBO•Reoc, 

. delegelıklerıne • ııa ııahıre _ 
k 

' 
B Muııafa Alırnra 'je Boz ur, · 

oilmitlerdır. ---

Moskova 30 (a .a) - Al
manlar Norvosisl<teıı ileriye 
geçemiyorlar. Donda şimdıye 
kadar, görülmemiş bir mey
dan muharebesi başlamıııır. 
Şımalden inen Hu~ kıtaları 
Alman müdafaa hatlarını yar 
mışlaıdır. Şimdı bil' dti~iınce 
vardır. Almnnl:n Rusyanın 
yollarını kesehılecekler mi? 

Riyo Döjaoeyro 30_ (d.a)
Brezily~da bir hafl'l n:ıud~e~l'3 
moratoryom il~n edılmıştır. 
Bankalar· bir lıaft• kapalı b 
lacaktır. 

c. H. P. Yalınay~k T obruk 
/ 
l C.H.P. Tarsus Belediye azaları 

namzed listesi 

nahiye kongre•ı b b 1 
Dün 1 ,.pılması mukarre~ om a an dJ 

H p Yııltnayak koı wre ~ . 
olan C · · Dr Aptul· Kahıre :10 (a.a) - Tob 
. k a hareli reıeı • k k b b 

cı az D baekanlı~t atlında fll le rar Offi aları mlŞltl'. ıab Ersoru R ı · · 

1 . aloouuda topıaumıo&ır. oyter seaızırıeı ordu devı iye 
Halkevı e d k i 1 . R l' d 

1 Yapılan roklame a 8 ser - erı umme ıu le birleri hak-
• t boluumadıAmdeu kongre 1 kmda haberleı vermektedir. 
re 14 e bırakılmıeaır. 1 k l . 

Tarsus kazası belediyesinin aslı ve yeciek ~zalıkları için 
ya yazarak saym halkımıza arzediyorum. 

Partimizin tesbit ett1ği namzetlerin İRimlerini yukarı 

. ·ı . 1 10-9~~ de tereddüt etmiyen muhterem seçıcı erın Partimize olan bağhhklannı her vesile ile izharda biran 
başlayacak olan intihapta reylerini namzetlerimize vermelerini rıca ederim · R · · c. İ-1. P· Tarsus K. idare H. eısı 

Asıl Azalar 
1 - Dr. Celil Ramazaaoğlu <Belediye reish 
2 - Emla Bolat cTüccar> 
3 - Kuddu•I Işın ~ 
4 - AJi Küçük cManifaturacn 
S - Celll Karmut <Çiftçi> 
6 - Kuddu.I Altınel cDlt tabibi> 
7 - Yaain Altut <Çiftçi> 
8 - Sabri Şea <Dava Vek11h 
9 Muvaffak Uygur -..Çiftçi> 

10 - Ahmet Koçak <Tüceau 
U - Mahmut Sorwu~ <Belediye izHu 
12 Hakkı Dörtlemez <Fabrlkatöri 
13 _ Haaan Kara Meh•etotlu > 
14 - Silil Ylkuloğlu cÇlftçl> 
15 _ Hidayet Beyee <kütlphane me.> 
16 _ Sait Topur ciplik mütehaHıaı 
17 _ Kemal Aydıa c.Çiftçb. _ 

Ab t Akalın cemeklı ottetmea 
18 - me ry H lk · · d 
19 - Rifat Ô.zavcı c a ••• ı are m.> 

S llh Güreş ,beledl1e iz.aıı> 
20 - a T ce•eldi kur. Pab> 
21 _ Fikri o.o Ç"ft · 
22 - Ahmet Yol•k c ı çı> 

23 _ l>r. Abdallah Cayaak 
cÇiftçb 
cl'uhafiyech 24 - Zalait Tamu 

25 - Aziz Gürıeı 
26 - Zekeriya Özkan cTlcear> 

...._ ___ ~--~-------:-- ...... --·---

Ziya Uygur 

. Yedek Azalar 
c.fabrJkada memur 

l - Ahmet. Kürklü c.Kanduracı> 
2 - Ya•uf o.u:ıa c.Tuhafiyeel> 
3 - Ahmet Kayıkcı < \ıanlfaturacP 
4 - Mehmet Çıtak tTüccar'> 

5 - Gayyar Tü:!" B•~tffoğla<Tubafiyeci~ 
6 - Abdurrahm R it <Kutaııiyecl'> 
7 - Abdurrablm •t <Tüccar> 
8 _ Bekir TH • Ç f · 
9 

-
Ah.et Hidayet Bilgın .< i t$1 '> 

c.Fırıncı;;ı 
10 - Sabit Sök••n 
11 _ Yuıuf Semah 
12 - Kadri Ugurlu 
13 _ Kadri Özgen 

14 _ Hilmi Melek 
15 _ Emin Sunrur 
16 - Mustafa Otuıeaa 
17 - Hayri Çıtak 
18 - Recep Saygı 
19 - Hamit Kadiroğlu 
20 - Abdurrabm•• Kaya 
21 - Salih oğla Mahmut 
22 - Zahit Ay.tın 
23 -- Baki Darendeli 
24 - Tevfik Şenel 
25 - Salih Zeybek 
26 - İımall Çitdem 

<Çiftçi> 
t Tüccar> 

> 
c. manif aturac•ı 
cÇlftçh 

• 
"Tuhafiyeci> 
"'(azıcı. 
<Bakkal.> 

t 

cSeb:ıccl• 
cÇiftçi. 
'"Tüccar., 
'Tuhafiyeci• 
c Manif Jturacı,, 
"T6ccar:ıı 

buııilo saat A man a. er erı sahılde tel 
örguler yapmaktadır. Kiremithane ocağı 

lıongreıi 
O H. p, Kıremi&hane oceQ'ı 

i : D8Q8D Penrtesi ailnü eeo mı • · ı 
Kiremithan~ mahalleaıode rapı 

Hindistan 
rrıeselesi 

mıı&ır· Londra 30 (a a) - Hın 
Konire riyaııdtir.e Mehmet distan Nazın Atla Hindistan 

Hadre, kAıiplikleriue Ali Kıratlı meselesinirı halledıleceğirıi ve 
98 Ömer Özgen arrıldıkıan son b l . 

aolk rerle rapılen inlihap&a u ın~u~ta Ümıtl; olduğırnu 
ra, D söylPrn ıı:t ı r idare heretine Hasen ıker, ., . 
Ahmet Qelıktae, Mehmet Hedra. ---
nahire kongresi delegelıklerine /ngi/tere-ye bomba 
de Ali Kıratlı, Ömer Özgen ee- L d O 

. _ k " on ra 3 (a a) - Hava çilaıielerdir. Seoımı mutea ıp N Al 
d ·ı · ,. uo azın man uçaklarırıır1 b'ı dilekler &eebi& e ı mıe ır. "" n- k 

1 
r 

greri nahire reisi. ~· Harri ço yerıere homba attıklarını 
Tunobilek idare etmıetır. bildirmektedir. 

Bulıar • ita/yan 
manaıebeti 

1 

.. 

ıg 

t 

o 

n 



1 - 1 inci Teşrin - 1942 Perşembe YKNI MERSiN Sayfa ; 2 

a • 
1 1 n i ı a 

Den iz Gedikli 0 1 ulu 
n 
Satınalma komisyo- Tarıua MtJlmüdürldfiJnden: 

HUDUDU 
nundan: DoQuıu: Harputlu Cinai 

Tarla 
Mikdarı 

65 döoum 
Kör6 

Ali Fakı 
Me•kii 

icar B. 
Lira K, 
65 00 

1 - A1'4keri ibtiyac; ıçıu aşagıda cinM •ti mik:Jarı yazılı 12 kalem ya~ .-elıze açık 

ekRiltme il~ alınl\cAkt1r. 2G Eylftl giiııü ekRiltmeKine talip 91kmadı~111dırn ihale 10 10 942 
günü Maat 11 e hır.ıkılmıştır. 

Batısı : Elif Hatan 
Kuıeri : Oıtaklı Zadeler 
Güoerı: Hafız Yu .. uf 
Mehın t Onue oe kOoOk Ha· 
eao oQlu u Sf'!rit Ali 96 Mol
la Yoaur tarlaları 

> 135 > Ballıca 135 00 

2 - i1 1. eklıleriıı mezkAr güııdn komii'yona müraoeatları ilin olunur. 
3 - Şa rtııame her gün Lv. mödörlöğönde gürii:ehilir. Dotusu: Sahıbi ıeoet 

Batıl\; Mullla Yuaof 
Kuzeri: Yol 

87,li > .. 38 00 

OiııtÜ Kiloso Fiyatı MubAmmen bedeli ilk teminatı 
Patates 3000 80 900 Lira 

Sogaıı 3000 J 5 450 > 

Semiıotu 2000 7,5 lGO > 

Taze bak la 2000 25 600 » 
Prasa 2000 15 8Cl0 > 

Labanll 3000 10 soo • 
Kabak 2000 25 600 > 
hpanı.k 2500 20 500 » 
Sal9a 500 80 400 ,, 
Barhu•ıya FaR. 2000 20 400 > 

Kf k kere-riz 1500 20 300 > 
Domates 1000 14 140 » 

24500 4840 
• l ı a n 

Tarauı · Malmüdürl'/Jfünden: 

363 (1263) 

Muhammen ioarı 

Giloeri: Yol __ _ 
· Molla Yusuf u larilı:iam ve 
te Ali Fıkı karreai ta Kiraz 
Ali 
lloQu~~: Tiznik Yolu 
Batısı : Hafız otlu Nuri 
Kuzeri: Kör Muı&ata otlu 

Dırtit tarlaeı 

Güneri: Tad Mahmut H Re· 

'" Do_f_u_au~: KÖie kızı Merrem 
larlaeı 

Batı11 : Sablbı tenıt 

70 > 

Kuzer!_te Gü~arl_ tı_ri_k_iı_m _______ . 
Dotoao: Haoı Salih 170 > 
BJt11ı; Kare Fakı otuıları 
Kuıer ı: Acı hendek 
Glloeri : Abdurrahman •I• 

te Ham11 tarlaları 

DoQuıu : Hıcı Geleı otlu 
Eaat 

100 ,. 

145 00 

> 70 00 

) 4J 00 

Tizoik 170 00 

Yaraaue 100 00 

HUDUDU 
Doaueu: Malaı eifi 

Oınai 
Tarla 

Miktarı 

200 döoclm 
Kör il 

ZübHtr 
Metkli Lira K. 
Acı 200 00 

Bahaı: P6rzullah aıa 
K uıeri : Hacı Veli 
Gllneri: Oolak tarlaları Batıdı: Heeım ureeeei 

Kuzeri: Nazıre Muammer 
Giineriı ' • 
DoQ'ueu: Taveancı Moetafa 
Hatıeı: Kuradacı 

Kuzeri: Hamit evlAtları 

> 

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

Do Q u e u~ Qaıal<'a arazısi 
Batısı: Asık OemPu u 

lereki 
Kozer;: Tarik 
Giioerı: Yol 
DoQuau: Şerıf s 
Bıtısı: Heııaıı 
Kuzeri: Yol 
G001:ır1: rol 
DoQusu: Şerife ve Emin 
Batuıu Hasan \'e Ali 
Kuzeyi: Yol 
Güne1i: Yol 

,, 

---, 

220 " .. 
1000 .. .. 

32 • Çöplü 

32 • > 

Tuıu.;ba baeı 

Var ur 

GQllQ Tarla 

220 00 

200 00 

Huda&, miktar te euafı rukarıda rezılı Milli emlaki ait aektı paroa tarla 942 • 943 bir ıeoe 
müdde\le ioara urllmek (here a9ılı:: arıırmara konulmuetur. 

Talip olaoların ihale aüoü olao 7 • 10 • 942 tırihioe lttaadüf eden oareımba ıilnü !laat 10 da 
% 7.5 PBJ alrQ91erile birlikte Tanuı Mal MOdilrllll6ode m6teıelı::kil utıe lromiıronunı muracuı 

etmeleri illln olunur. (1248) 29 • 1 - 3 • 6 

l L A N 
1 arau• MalmiJdürliilünden: 
HUDUDU Muhımmıo icarı 

12 00 Dotuıu: Maoulılar10 ıarlaaı 
Brhsı: Abdullah Fakı tarlaaı 

Cinsi 
Tarla 

Miktarı 
16 döoftm 

Mevkii Körü ı .. ıra Kurue 
Kııılalan Sarı Kank ır; 00 

12 00 

Kozeri: Namrun rolu 
GOneri: Eıki Namruo yolu 

Hu Ju&, miktar •e uir euafı rukarıda raıtlı Tanuaun Sırı Kuak körilnde Milll emlAh aıt 
bir paroa tarla 942 • 048 rıh bir aene mtıddetle icara urilmek ihere açık ırhrmıra lrouulmuıtuı· . 

Talıp olauların ihale atına olan 6 • ıo - 9'2 tarlhlno teaadüf eden salı g6na ıaat 10 da % 7,5 
----~ pey akaeıile bırlikle Tıtraus Mal Môdürlülilode müteşekkil ihale lromiıronunı mOracaatları ilAo 

Hudut, mılclar ve eaır evsafı rukarıcıı:ı rezııı Mı ııi Emıilke-iilbeıı paroa tarla 94ı • ~4ıJ bır olunur. (1247) 29 - 1 . 3 ·fi 
eene môddello icara u.rilmek uz.ere açık arıırmsre konulmuştur. 

T.slı\> ola ılarıo ihale günfı olen 8 - ıo • 942 tarihine teırndüf edeo pereembe iÖDÖ saat 10 
da Tarsus M1tl MüdürlüQünde muteşekkıl ibale lıomiıronunı IVo 7,6 per akoeıile birlikte milraca 
ı:thm ıl u olunur. (1249) 29 • ı · 4 • 7 

• 

Zayi (kmek ~arnalari : 
Mersin iahiıarlır 

i 1 i n 
müdürlüğünden: 

1 1 a n 
M.ersirıden aldığım 33560 

33561, 83582 uomaralı Eylftl 
fdaremiıin Merıin 'fe taıra anbarları ıçm denizden ve Birinci te.rin aylarına ait 

ekmelc karnelrrimi zayi et· karadan bir sene zarfında Mersine gelecek ve Mersinden Tarsus ~al ~1üdiirliiğii11deu : 

KÔYÜ MEVKtl 
Mnbammen icar 

LiRA Kr. 

gidecek olan tuzdan gayri tahminen 10000 ton bihlmum 
ı im. Yeuilerini alac11ğımda n 1 

nhisarlar ıdaresine ait eovalarıo dahili nakil ve iıtif itleri 
e~kiltırinin bökmii yoktur. H U D U D U ClNSl MJKTARI idarede mA'fcnt prtnamesine göre 1.10.942 ıüoünden iti-

F l k Bozkurt oadde"i kereıtte 
DoQueu ; unda 1 haren 15 gün müddetle açık eksiltmere konulmuştur. 
B t Yol t"ooarı Mebmed Ovacık 

20 Dönüm Kozoluk Tarla ıo oo Yarunca 
8 181 ; 

04 İhale ıünü 15.10 942 perşembe gftnü saat 14 de Mer -
Ku~erı ! l!'uodalık (1265) 
GOoeri ; Fuod 9 1ık __ _____ sin İnhisarlar müdOrlüQ'ünde müteıekkil komiRyon tarafm-
Do~; fundalı_k ______ '!-~2Q ~ - . - 10 oo MerRinden aldıtım EylAI dao yapılacaktlr. Şartnameıini görmek iıtiyenlerin her gün 

~8 ,,81 ; qere Birinciteşrin ay larma ait idareye müracaat etmeieri ve taliplerin kaounı evsafl haiz 
~uzeri : Yakup 24609, 30131, 30436 numara bulunmaları ve yüzde yedi buçuk muvakkat temin&t akçııı 
GOoeri ; Fundalık h tikmek karnelerimi aayi et olan 1837 lira 50 lmruıun eksiltme günQ aaat I• den ev-

Budut, mıktar ve etlr evaatı rukarıda raıılı Tarıuıun Koıoluk körtlnda uki Milli Emil tim. Yeoileriui alacağımdan Yel vezoemııe makbuz muİ(abilinde yatırmaları ilAo olu· 
ke ait iki parQa tarla 9•2-943 ::-ılı bir 1&ne milddetle icarı terilmek Qzere 20-9--942 tarihinden itiba Hkilerinin hükmü yoktur. nur. (1267) 1-6-10-14: 
reo oo bee gOu müdde\le aoık artırmara konulmuetur. . İhaaniye mahalleaioden 

Talip olaoların ihale güoü olao 5-10·942 tarihine teeadQf eden Puarteaı gQo&l Hat 10 da 
rılzde 7,5 per akoaeile birlikte Tarsus Mr.I Müdürlüaünde mtlteıekkil ihale komiaroouna muracı 36 No. e~de 
adarı illa olunur. 024S) 29·1·3·4 (1264) Hamza Ate' 

Orman emoalı aatıf ildnı Orman emvalı ıafıf ilônı 

içel Orman ~evirge müdürlüğünden içel Orman ~evirge müdürlüğünden 
Mikdarı Muhammen 

Hacmi Bıqeli 
Cinai MS. pa. ~ıra K. 

Qam ııtacı 1485 000 4 90 
ı- lçel vilayetinin Silifkfl kazası 11sbili11de hodatları 

şartnamede ya1ıh Karanlık der6 de~let .o~manından 14:85 
metre küp dikili çam ağacı 12 ay 19eraıunde 91karılmak 
fizere 19.U.94.2 tıuilıirıdeo itibaren 19 giirı müı\detle ka
palı zarf uımlile arttırmay" 91karılm1,tır. 

2 - Arttırma 8.10.942 tarihine JOÜ8adif per,embe gti
nö saat 15 d6 Mersin Orman binaarnda yapılaoa~tır. 

~ - ~eber gayri rµ,auıql m~tre ki\pTIO mu~~mu:ıe.n 
bedeli 4:1)0 kuqJştqr 

4: - Mnvakkat tpnıioatı 6(6 liradır 
5 - Şartname ve moka•ol" projelnri Aukarada Or-

man umum mödürlüğii ve Mersiu Orman 9evirge miiJür

Jöğü ve Sılifke Orman bölge şefliğinde görül'}bilir. 
6 - Teklif mektoplarınıcı 8 10 9!12 perşembe günü aaat 

14 d3 kadar komiı:ıyon reieligine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin Ticaret oduı veRikıuı ile birlikte belli 

edilen gün ve saatta 1hale komisyonuna oıiiracaatl.ırı (Bn 

vtmka koyliilprdeu isteıııne~) (12~4) ~P· 3~-f-~ 

... t"ı-r-. __ __,.,"' ba 

"'~<ıa:ı Muhammen 
Hacmi Bedeli 

Oıoal M3. D3. Lira K. 
Qıun aaacı 781 000 4 90 
1- lçel ~il~yetinio Mut kazası dahilinde hudut 

ları 0<1r1namede yazılı Kurtlucak devlet ormanmdan 781 
metre küp dikili çam aQaC1 12 ay içerisinde çıkardmak üze 
re 19.9.942 tarihi.:ıdeo itibaren 18. gQI\ müddetle açık 
arın may& konulmuıtur. 

2 - 4rtırma 1-10·942 tarihine müsadif ç&.rıamba 
~ünü ·aaat 15 de Mt"'rain orman binasmda yapılacaktır. 

3 - Keher gayri mamul metre kOpOn muhammen 
bedeli 490 kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 288 liradı!' 
5 - Şartname •e mukavele projeleri Aokarada orman 

umuml mtidürlOlü -.e Mersinde orman çevırae mlldürlOlü 
.ye Mutda orman böl~e şefliğinde görfllebilir. 

6 - İsteklilerin Tıcaı et Odası veııka~iJe birlikte belli 
edılen aün ve saatte ihale komiıyonuna mflraça~tla~ı. (Bu 
veaıka köylülerden istenmez) · 

7 - Sa\ıt "ç'k ~r~\rcua· u'uW" yapılacakhr. 
• (1223) 20-26-1-6 

i 1 1 n 
Umumi Mığazılır T. A. Sirkatinden; 
Şirkelinıiz tahsildarı Ali Tura vazifesindeu 

ayrılmış ve şirketimizle 30 Eyhil 942 tarihinde11 
ilibaren hiçbir alAkası kalmamıştır. Tebliğ ma
kamına kaim olnıak iizere ah\kadarana bildirilİI' 

(1266) 1-3-5 

Za,i mühür 
Namlm• mahkftk ••ti möbrtimü kaybettim. .llezkftr 

mühürle mühürlü bi9 kim&eye borcum yoktur. Yeoiıini 
yaptıracagımdan eRki8ioio hükmü olmadıgı il&a olunur. 

(1268) Ahmed Nehhan 

Doktor Refik Kuntoı 
Menin: Yoğurt Pazarrndaki muayenebane.ainde her 

gön öğleden l'Onra baı.talarını kabul eder. 


