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En Büyük bayramımız bugün başlıyor 
-=-----------~~---·-- --Mersin bayram için hazır- Ziya Pş. gazino~d: Ankarada 

hklarını tamamladı bulunan bayram başvekilimizin radyo 
'şeker 1 

daki açış nutku ile başlıyor Şehrin her tarafına taklar yapıldı. Bugünden A:ıkm 
27 

cıı"'"';ı - ıı.wı .... " P"'ı:ram• ~•; .. 
b h t f b Yrakl 1 •• ı 1 D .. z }> · su . lavraıııı yarın (bagnu) Raat Jj te raJnc.Ja İti aren er ara a ar a SUS enecek ı un ~ıys. llŞa gazıııo OaınlııBırıyetk . 1 '. •. ~ükrii 811rac0Qlu11u11 bir açış rıntk.u ile 

l anb"rınd" emrııyet memorlart ı<ayın "şve ı ıınız "'f 

. ı . b k r· tarafındıuı bir araşrırma )&- baıılıyacaktır. • ıs rrım musa a ası ıCUtlayaeak olan Valimiz yanla. 'pılarak anbarcla iki h:ıçuk v 3 te UlnM uı uy .hnırıda top Rllli.Cllk oları iz<'ilH 
Bugün ayrıca Dz. Harp Q. r~nda garnizon komutanı ve par ı1aııcık keMme, iki 9nval toz Saat. 1 kktilleri Milli Şe f ) ha~lılık lezaliiıii ysp. 

kulu ııaloııunda isluiın aıusaba-ıtı b~şkanı .olduğu halde tribün şeker i)., hir miktar Ç"Y ve!Te gerıt;lık teş'e lj ~dııı muvakkat kabrine \'fll~rık koya-

Eo büyük bayramımızı Mu
ain halkı candan kutlamak için 
bazırlıklarıoı tamamlamışhr. 

Dün akıama kadar şehrin 

muhtelif taraflarına ezcümle Va 
li konağı önüne, Yo~urt pazarı 
na, parti ve halkevi önüne tak 
lar yapılmıttır. Çok rüzel ıüs
lenmit olan bu taklardan batka 
bütün resmi dairelerin de sü&len 
meai tamamlanmıştır. 

Huıuıi müesseselerde bugün 
kimilen bayraklarla donanacak 
ve elektrik 'irketinin elektrik 
ceryanı vermealoi temin edecek 
ol uru gece de aydınlanacaktır. 

Bugün tam on üçte bayra'll 
belediye tarafından •erilecek 
lşuetle başlayacaktır. 

Ayrıca Ankara radyaaunda 
da bayram münasebetile huıusi 
neşriyat yapacaktır. 

Bu nefrlyata göre bugün, 
yarın, öbürgOll bütün vekaletle
rin faaliyeti hakkında neşriyat 
yapılacaktır. Bu suretle Cumbu -
rlyetlnıizin faaliyeti hakkında 

halka tam olarak en ıalahiyetli 
atızlardan mallımat verilecektir. 

Her kesin büyüle: bir alaka 
ile. dinll1eceği muhakkak olan 
bu bitabelerln ilki bugün öğle
den ıoİıra radyoda başlayacak· 
tır. 

Şehrimizde; 
Hazırlanan programa göre 

bugün şehrimizde yapılacak 

Cumhuriyet bayramı şekli şudur: 
Saat 13 te ilk okul n Orta 

okul talebeleri toplaaacak baş. 
larında öğretmenleri olduğu hal• 
de devletimizin biniai Atatür
kün kışla meydanıadaki bustüne 
çelenk koyacaklardır. 

Bundan başka gümrük m ey
da'1ında halk lıı:üuüsünde nutuk 
lar lrad edilecek ye Cumhuriye
tin faydaları anlatılacaktır. Ata
türk parkında da davullar çala· 
cak ve milli oyunlar oynanacak 

tır. 

Şeker yok 
inhisar 
rrıaddeleri de 
bulunmıyor 

Şehrimizde uzun zamandır 
teker olmadığını yazmıştık . _ 

Yaptığımız tahkikata gore 
şeker getirmek için tüccarlar 
teşebbüıte bulunmuşlardır. Bu 
günlerde tehrlmize teker gele· 
cek olursa derhal satışa çıkarı· 
laeakhr. 

Mamafih teker lstaobul ve 
Ankarada da bulunmadığı hak· 
kında iataobul gazetelerinde fık 
ralar okumaktayız. Gazetelerin 
yazdığına röre l.tanbulda teker 
karne ile verilmiştir. Ankarada 
da karbe ile verileeetl yazılmak 
tadır . 

Şehrimize de şeker welecek 
olarsa belediyemizin bu şeker• 
leri karne ile satması ber halde 
bütün halkın istifadesi bakımın· 
daa çok iyi bir it olacaktır. 

kau da yapılacaktır. dekı mevkılerJni aldıktan soara 1 kahve halu muş ve bunlar tık tan MOllfll Ebet "l 

Eıkişebir , Ankar• ve lçel geçit resmi başlayaca~t~r. !çarşı kuak:>luns götürülmii" caklardır. ----------
iskrimciıerlnln karşılaşacağı bu Dz ~ünpyo~dlıtııuızd gı~ı kıtd~:I~ ' t tir. 1 m ·ı ı yon 1 U k Q r d U ile 
maç çok beyecanh olacaktır. a~ u u ve en1z gc ı 1

1 
okulu ıle orta Uk okol talebeL 1 c H p 

Varın lerindeo başka, 40 kişilik fikrim ı • • • ı · l M d 
Yaraıı aabab saat dokuzda cilerin geçit reami çok heybetli 1 h . ·ı. J!r. lngı· lZ er ısır a 

Valimiz Sahip Örge tebrikleri olacaktır. ı K QZ,{J eyetı reııı l5l 
kabul edecek bundan aonra Vali y •ı 
konağı önünde hazırlanmış olaıı arın gece Ouıubnıiybt H. Partisi t rruza geçtı er 
tribiloe gelecektir. - Yarın gece .de Tüccar kul~- MerAin merkez kazaı41 aa 

E ı · •t • lbundke. Cı:,ıııhurıyethbalolalu Telrı: idar" heyetine yeni Moc,•ilen vvc a geçı reınııne iıtiralr ece tır. T.>aloya şe rim ı n ı erı 
1 

• l . la 
edecek askeri k ta ·ı ı. ki" . ·•"'vnt dün P"ı tı >ına~"" 1 

ı e nıe .. te ı gelenlerı ve yükıek aakerl •e ,,u . •• .• .. •nı 
leri teftiş ederek bayramlarını .. 1 k· d tl"d. aralarında ış boJumu yap f 1191 er an ave ı ır. 

--- --- )ardır 

Ekmek Karneleri 
dağıtılmağa başlandı 

Riyuete B. Fıtb'ri Mer· 

/ zeoi nmomi katipliRe B Şe-
1 rtıf (hı 9 l!l.ahuip ve ve~~e 
darlığa H. Hayri Giiltekın 
Meçi l mi tlertli r. 

Yeni idare beyel ini teb
dilttriz. 

Menin belediyesi ay bı fi O• eski karnelerle tebdil itini ma
dan itibaren kullanılmak üıere l halle dağıtma birlikleri yapaeak rik etler ~e ha~arılar 
ekmek karnelerini hazırlamıştır ı tır. 1 

Bu karnelu e vvelce de yaı~ Her dağıtma birliğine M ken· 1 V "" 
dığımız g'ıb' b• h •t 1 di muhitinde bulunıın nufuaa .I agm ur ı ır şa sa aı o alı\• • ı 

e ma ıua ur. yrıca · kil V yıp bir ailey b t A 1 göre belediyece karne venlmlt· ı 
her aileye ot d b 1 tir. Bu karneler çok zarıf şe e 

ur u• u yer n en 
1 

d ki ı 
yakın yerinden ekmek alabilme· de ta~e.dilmkişto u~ aranıb' o. Gu··neŞ 
.i ·1A·1 b. d f maaı ıçın ar on uterıne •zır ~ n ır e ırın göate ·ı cekt· 1 

. rı e ır laıımıştır. 
Aıleler ellerindeki karneler Karnelerin çok iyi muhafaza 

I~ yalnız o fırından elemek ala. edilmesi de ailel •re tekrar tek
bıleceklerdir. Yeni karneleri0 rar tenbih edilecektir. 

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

Ş 1 . . de bir haftadır 1:1 ırımız 
miitlıiş <ltın ~cek dert'Cfl<ltı Y"~· 
uıııı lar v~gnıaktaılır. H Jmen 
hemen a.kşamhra ya~ıto yatt-Tarsus C. H. P. ı lı ı . rııı di11 ·n1:1k 
nıurlar Rll >a a Ha v .• J bir 

kaza kongresi d . s il LlılıHI dil guztı lfl ı r. • . . . 

M . . ., 1·ı· "'f'llıitırıı ·· erıuııın " •· e gnnuş . 
g()stermektedı r. . 

1 b•llıu~a Hıı ya~mnr arııı .. . . .. 
'" (R .. ·· ·· t1üldurdn~o .1.arRnR: Ui11UIİ Mnlıabi-ıZiya u,gnr ' Avukat F.kri 9ıft9ini11 ynzuıı u ~ t d 1 

rimizderı) - Ü 1.. : f , . . kıslık Rebzeye çok RJ ."". 
1 ıı u, 91 c ı orımu~clon ve oma • lınhnhıı.t tıkımı Tarsus cıımlıuriy t 1 • . oltlogonıı •tı 

. e ı .~lk mı nı clıs lZasıııtlaıı .MııstRfa . . 1< JA:or.:ı olıln1tonu 
part i Pı kaıa korıgreqj evvelki Kara<'a ArKlıuı, KudtloRİ J,rn,ıçırı de ço .. ·· J 

I> t D alikadarlar soyloyor llr. giirı >llftll\ ille ,asu r. 'J'alat I~ ııirı Polat J,iitfi kıtyıkcı, 
Siaıerirı ri vaseti altında t11p. ])üııd&r I.ıeveut miittefıkan Tar\:us Son"a"ar At Yarı~lan. lıınmı,tır. Elıedi Şef Ats · Hr i!ttÇilntişlerdir. u U il Y 
kiin hatıraAına lıürıneterı iki J f 
dakika ayakta durufınuştı; r. l'oplıtrıtı, ~ok Aamİrnİ o) çok heyecanlı re neşe 1 gec 1 

Ruzııame gereuinctı "V- mnş vo Milli Şı•iİ"DİZe ve . 
e v p ı· . b k ( H MU!Iİ Mubabı-velce iki reis ve katiplikler ar ıı:nizin df'ğıfuıt• aş lloı Tarsuı4 c 

tıeçirui yapılma, hil&l.ıue id.tre İMtnet Jnnııiıtıe kar'ı urRıJ 'rimizde•ı) - . • kurumu 
b .. k çocuk tısırgemtı lıeyetı Reuelik çaJı~wa raporu maz a~hlığıruız ''*' onun yn . t ip edıleıı At 

k b . 1 . meofaatıoe er okunmuş, a al edilnıişı !r . Rek şabMiyeti Nı afındakı ır- Pazar gönü i~t&Pyon 
B Üt . 1ı· 1 1• • • • h ko,asu. 

onn m eaıp na ıye f'·den ı~ımı ·,,, heralıtırligimız mu, ırnıodaki sahada yapılmıştır. 
gelen dilekhr göıderı geç· riJ_ telif veıilelerle tebarüz etti- Y Havanın boıt.k ve ya~-
ı~iş mavafık görülerek daha rilmiı;ıtir . morla olmasrna ug~e~ "~'.şu 
yii'ksek katlara arz edilmek tmek i<)iıı hını mnte 

Toplantı hitam bulmaz- ycı ~eyre. . ı1•lıayı doldnr-iiztıre kabul editmi~tir . dan eT'veı büyükl.,rimize kong cavuı seyıroı 
Bundan 11onra kaza idare . . . . 1 flan muştnr. Hamit 

heyeti asil v& yedek a.ııalıkla renıu taıunlerıcıuı t8 gra Birinci koşuda 
rı seçimi ile vilayet. koııgre rnaıu alkışlar la k lhul edilmiş Senenin tayı ~iri.o ci , bay 
sine gidioek delgelerın seçi mi •e rnznamede b ışka gfrüşö- Mnstaf~ tayı ikıncı. 

J ldrıoi koıtuı1a Horba.n ynpılmıştır. lecek lıirşey olmadığrıdau top tt b 
h . Kan MebmeJin k111raeı ı -Yeııi idaru eyetrne ; B. laııtıya son •erıJmiııtir. · ı 

Kızllay 

haftası 
başfadı 
Kız,ıloya yardım et· 
ı--nek en büyük vatan 
borcudur. 

'" . . ve bAy lhnlıimlll ıas -
rıncı . 

8 . Va.lf K'.metlı• rl'lt adlı atı ikincı 
tlçöncti ko,ada : 

Hir ay meıoniyetffl teh
rimizdf'rı ayralnaış buloHan 

tehrimiz müddeiumumi mua

vini B. V &Hıf KıHmetli Mer-

Hay Mebıotıd Kara Ateh 

d . 1 nınıar adlı atı hirinoı 
me ı .. M 1 . 

Ad1'rıalı Yaairı *' euın 
ve 1 . ı· 
akrn adlı atı ikinci g9 mış ır. 

Koşo tam bir intızamla 
sirıimize gelıni~ •e var.ifeHirıe 

haşlamı,ı ır. 
y~pı?mış To çok heyecanlı 
olmuştur. Koşuda kazanan at 

boş sahiplerine mnht6lif ikr.&mi-
1eler verilmiştir. 

Gen9 adliyeoimiıe 
geldiniz deriz. 

A ıı kar ·' 2 7 ( H. · O ) - M ı@ır da 

lok ordu ile harek~ t e geçdik !eri yon 

i ııg ılı z lor hı t . ı r mil
gerı i ş yıtıı kıl ar oyan-

d•riDıştır. 

Dedin Ihı1yo'4o hn hu'3kıit~n hAşlatnRRHııla erı hii) iik 
amil Marnş:.I Rınat~ olınıı"tor <lıyor : . . 

Bıı r"tlyo tJiyorki RuH ! "nıı lrıgıl:zlurın ha karıtrııııJan 
(ı ... ~ilJir 0111\ güre lngilt~ro kuvveti şiıııali Afri mem:ıon ' ' 15 • 

kııd" lııucıuımıtkıadır . . . . 
N~tice~iui:ı hnndan evTelkı taarıvzlıuıt benzıyt>cegı 

muhakkaktır. Almıtn radyo1111 hc;ylB diyor 

/ skrim maçları 
dün başladı 

}; .. k i şı lıir, Aukarı•, Jı;oJ hkrinıcilt>ı i arKıı!ı ı <la dtirı 
ak,ıım Deııiz Harp ok~ıl n ri \\ l o ııur da. m119~1tr hR~l.lmıştır. 

Mıu;larlll nbticeı11111 ıtyrı<'a h ılılırect'l~IZ. Maçlara hu 
.. t!tı duvıım eıliltıcektir. fıCUll • 

Türkiye 
Cuınhurigeti 

Yaı.ao ı Orhan Seyfi ORHON 

lokilApçılık fıkril P, de olsa Tüı kiye Cümlmr ı yeti hü 
kı)metin i , ha'ft bir ilıtıl<ll hıikt1metı gibi kar.,.ılamııyı doğru 
bulmıyorıım. Her yıl dönümünde bnnda rı batım iilir ken, 
mutıtl veçhCe. diye ink il :lplar sayıp drıkmen irı ~ok faydalı 
oldıığıır a k ..ı ııi değilim. Her er, Cti :nhuriye ı hiiİı1metirıilJ 
övıilecek da lıa ~iizel ltrat l a?·ı vaı. 

Artık (!, iı ı ki l ~pç ı biı zümreye da yanHı lıir.hüLt1met 
de~il, millt bır tıukOmettir. Yenılıkler dı ye sayılıp dökii
len bütfın o Ş 3ylerin hapgi h"lyatımızın ıarııratleri arasına 
girdi. .Mıllı htirıyemiıiıı geli~rnes ı icaplarıdır. 

J okitfıp kadım değıl , Ttiı k kadınıdır ? nki!Ap ~enci 
değil, Tü-k genc;dır. 1 llldlAp htikômeti değil, Turk lı ~ ln1 . 
metidir. Yeııi kültür, yer.i ka nun, yeni müessese, mılll 
te~kılattır . 

Cıımhııriyetin kaç ya ;-ına ba stığını hesıplıyorum Bu
na, o, en r.ski hükômelierle yışıt p,ö•ünüyor~ Anııneıi, 
rn~fahiri, kahramıo nları, deslınları, ma allan var, ln:jnü
nOn, Saka · y'lnın, Afyonun, Kosovaıfan, NiReboludan 
Mohaçtan tarkı nedir? l~tanbıılun biriuci fethi ıle ikincısi 
arasmJaki mesafeyi ancak krorıo 1oji bılginleri ôlçebilir. 
Hen o:ıu, ayni hıızla, ayna lıeyecaııla, a yrıı gm ur la okıır 
ve hatırlarım. 

Ciimhıırıve' hiikı1 metinin• bütlia gelip ~eçEın Türk 
hükt1 metlerine iistünlii~ü Türk milleıiııicı öz malı asıl 
Tür~ lıükı: n?lİ oluıudur·: Osmaulılar, Selçuklular, 

1

ttar
zemlıler , Karaha ı lılaı bır takım Tü• k boy larınm veya 
Türk ailelerinin htikümetlerhdi. 

Öz. Tıirk hüln'lmeti, Türkiye Lfımhuriyet lı ukometi
dir. ?nnn için, h.er ~ı l dömimüı!?e, Türk m il le ti ~ibi 
ebedı olduğuna hıç 9uphe etmed ı~ım, Türkiye •~ümhur •
yelini bütün varlığımla ku 'Jar •e sel~m ! arın. ! 

(Çınaraltı) 
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1 " 1 a n 

jçel Oefter~arlığın~an: 
Kıt.7t: · M"dıallt'Sİ No Mı lc ti' rı Kı~n eti lıra 

M.ııre 
MMRİn 1" usr et ı ye J 963 .. 2 600 

" . ' 3 567 

'1 .. 9 363 .. ,, 16 ~99 

" ı• 17 2ü9 
')•) 75 

" " 
_ .. 

Orman emvalı satıf ilanı 

lçel Orman ~evirge Mü~ürlüöünoen ; 
Miktarı 

hacmi 

1030 
(i25 
850 
:17ıl 

3-,0 
920 
80 

N• 

45 
fit) 
47 
50 
51 
52 

YENi MERSiN 

i LAN 

Tarsus Malmüdürlüğünden: 
,\likdarı 1\L,lıl\ 11 t>Hİ 

Nanırnn lrnlo a; lı 
, » 

~ôhiı htı lk 
)) > 

> )) 

) .. 
)) > , > 
» )~ 

» » 

" 
,, 

» ,, 
• " 
)) 

ı• 

> ., 
> " » ,, 
)) ,, 

Orman emoali satıf ilanı 

içel Orman ~evirge mü~ürlüğünden 

.\1uhw111011 
TJirn 
175 
131 

8 

10 
!) 

4 
fi 
5 
s 
s 
ij 

1) 

Ü 
52 
ıı 
17 
9 

10 

~ayfa ; 2 

Aranl)70l' 
Kiralık ev veya 

opartınıan aranıyor 
4 u od ılı, mobilyalı, 

elektrik vo RU feşki!Rtlı -çe 

mtimkıinse banyolu hir opar
tı ınıuı voyn ev aranıyor. 

Yazilo Yoııi Mersino mü 
rııcaat. 1-3 

Zayi e~me~ ~arneleri 
Men~in len aldıgım 25305 

:l530G, 25307. 25308 nuıoa-
ralı e 1<rnok karnelerimi ZRyi 
ettim, Y ıııile·ini lllacagı·ndan 
e~kilerinin lı ik'lıii yoktur. 

1h11uıiye maL lllORinde 

15 ı,kak 15 110. in 
evdt. .Ml'hmet kızı 

lhdı iyo 

Orman emvali satış ilam 
lçel Oı man Çevirge müdürlüğünden: 

.Mıkdarı .Muhsmmen Mık tarı 
Hacmi Rttdeli hacmi Muhammen bedeli 

OiııHı M~l D3' Iı1ra K. Ma D3. Cın i Iha J\. 
Qırnı 11gııcı 1 !H 000 4. 90 256 OOD Qar.ı n~a<'ı 4 SO 

l. lcel vilfıvetiuin Anamur kazası dahiliude 1 - lcel ~ılliveLin il A•rnmur. kazası dahılinde hudutları 
• • eaııoamede 7ozılı loru dere&i DE<vlet o manından 256 metre 

lıudutları ~arluamede yazılı Yellice devlet orma küp dıkıli oam hh mı Ol ıkı HJ ioerısınde oıkarıhoak üzere 

M3 03. C•mi 

rıllldau 19 l melre küp dikili ÇolH ağacı $} ay 27-:0-912 ıarıhındeıı ıLibuerı 17 güo müddetle acık artırınsra 
icerisiude cıkarılmak üzere 20-lo-942 tarihinden koııuı:nuetur. 

Mıılı:ımmerı hed~li • • 2 - Arlırmn 12-~ 1·642 tarıhıne müsedıf pereemhe giinü 
JJll ~ K İlihaf'()Jl ı n gfln ıuiiddelle açık arllttnınya komıl san& ıs de Mersmde ormuu biueeınd vepılncaktır. 

747 000 Ç".m ağıcı 4 !10 nıu~llJJ'. 3 - Beher garrı mamul melre küpün muhammen berl.ıli 

1 - icel vih\ eliııirı (;(ilı.ar kdzası dalıiliıule 'i _ .\rllırma 2 11. 942 tarilıiııe nnisadif 490 kurue·ur. 

1 .ı 1 • 1 1 ·· 1 1 ı• · ·· ·· d M · l · 4 - Muukk11t teminatı 95 lırndıı' 
)lluUl arı ~ill'lılalllCl e Y~IZI 1 Of'Cll p111al'l (ev nl azarlC~I gU11U saat 11 J ersın Orman )IJ13- 5 - ŞıırLaaoıe te mukavele woJoıerı Anı arada orman u· 

orıua111ıada il 7 4 7 IUC lre k iip ti İ kil İ Ç311l aµ-acJ Oıı 1 ~ ıntla ya pılac.:\k tır. muırı müdüılü~ii ve Mnı.in orman çevirge müdürlüAü te Ana-

ik i a\' it•Prisiııde eıkarılunk iiıre 27-10 U-!2 tar:-ı fı Beher ~ayri mamul metre kiipiin muham- mur orman lıöl~p eqflı~inde gôrü ebılır. . . 
J t ..., • d r 90 k r 6 - lcHeklılerıo 1' ceret OdtiSJ teeıke ıle bırlıkde bellı edı-

hirıdell İliharerı 18 ıriiıı 1111idclel 1e acık arllH'IHil\a mcıı he e ı 4 ll uştur. len gün ve saeua ıhele komisyODUD<t mürnCbatları (hu ~esil:ra 
konulnıusdur. · • • 4 - ~hıvakkal. ten!inat 71 Jiradır. körıüıerdeu ısteııme1) 

A~ 13 11 li42 ·1 · ·· 1·1· r> - Sarl11anıe ve mukavele pro·ıeltıı•i :\nkara-ı 7 - Sı\ıe acık er&ırma ueulile fap.laoaktır. 2 - ı·ıtıı ma - -v tar nııe ınu~at ı · 'ıı • , • • 

Cuma ~iiııii saat 15 <le Ueı·siıı Ormaıı hiııasıııda da orma.rı unnı.~u .. m~~~~ı·lüğti ve !\lersındc .. or- --------------------
man c.ev1r,ge mudurlu,gu, Aııamurde orman bo}ge \ 

yaıulacak<lır. tJ Orman emvali atış ·ilanı . .. .. ~t'fliğinde gfiriilebilir. 
3 - helıe;· ga)'fl mamul metre kupuıı ıuuhanı- 6 isteklilerin Ticaret odası vcsikasile bir İçel orman çevirge mü~ürlüğün~en:. 

nwn bedeli 490 kur•ışdur. Jikle lıclli edilen giiu ve saatte ihale komisyo- M ktarı 
4 - ,\]uvakaı leminatı 275 liradıı· nurıa müracaatları (bu vesika köyliilerden isteıı hacını Mutıammeu bedeli 

5. ~artrıölHCYenıu~a,cleııroielPı·i .. \ıakaradalıeıımez.) MJ. D3. Cnsı Lıre K. 
• J 52 00 O ım a~noı 4 90 

ornıau Ullllllll nıiidiirliiğü ve l1t)I' in ormarı çevirge 7 - Salış açık arttırma usuliyle yapılJeaktır. 1 - toeı vilhetıuın Anamur kazası dalıılıude huduLlorı 
miidürlüuli ve (~iilnar hülge ŞPfli,C;iııde giiı iilebilir. {1!132) 20-24 - :l" - 31 111rtosmede rozıh kömürcü detlet ormo· 

~ " • ı " nından 52 metre kup dıkıli çıım o~arı altı ar iQeris'ııde çıkarıl· 
6 . bteklilerirıiıı ticaret odası\ esikasil•· hirlik-ı 1 a n mak iiıere 2i-10- 42 ttrih"oden ıtıboren 17 gün müddetle aoık 

ele heli i ed ileıı gii il ve saalla i lıet le l omi ~yoııu ııa 1 Mersı'n AsLerlı'k şu"esı' satınalma kom'ısyonun"an arlırmera kooulmueıur. 1 U U 2- Artırma 12 11-"4~ tarihine müııadıf persembe gOnü saat 
ıuuracaatları ıbu \'t·~ika kHylülerdeıı isteıınıeı. CİNSi Miktarı Muhammeo Bedeli Tutarı M. temirıa 11 de ~tersiııde orman binasında srapılacoktır. 

7 - Salı~ açık artıı·nw usulilo yapılacakdır. Ktlo Kurue Li° Kr. J..,i. Kr. 3 - Beher garrı mamul metre .. küpün muhammen bedeli 
Patlıcan 8000 15 1200 0090 00 490 kurueıur. 

Orman emvalı satış ilanı Domatı,s 4000 25 ıooo Oo 75 00 4 - Mu9akkat teminatı 20 liradır. 
içeJ Orman ~evirge mü~ürluğün~en ;::~:,:: 8• ;ıı~ ~~ ~ggg gg ~~~ ~~ 

Mikdarı K. SoAan tôOo 20 ::ıoo oo 22 50 
Pırasa 3000 30 900 00 67 50 

haomi Lahana 2000 30 600 00 46 00 
M:l. 03 Ciıısi Muharnmeıı bedeli T. kabak 2000 t5 300 00 22 50 

]Jir~ K. Yasüıüm 3000 35 l050 00 78 75 
677 000 Çam aaacı 4 90 lepanlk 4000 25 ıooo 00 75 oo 

l ·ı · · ,, ·· ı k dal•ı'lı'ııtle Bokla 2000 25 500 oo 37 5ü 1 - l~c vı ayetııım ııı ııar az3sı • Ka puı 3000 15 4.50 oo 33 76 

6 - Şartname ve mukavele proj teri Ankarada orman u· 
mum müdılrlüQü ve Me!"sio orman oevirge müdürlü~ü ve Ana 1 

mur orman bö1ge eeflıAıncte görülebilir. 
6 - lsteklılerıu TııJtreı Odası veeikasıle bırlıkde bellı edi· 

eo aün ve aaatta ihale komisyonuna müracaatları (bu vesıka 
köJlülerdeo istenmez) 

7 - S 1tıe aoık arlırmo usulıle srepılaoaktır. • 

hud11dl31't Slll'll\afUede. \.'3Zıl1 camheleııi deyfel 1 - Askeri ibtirao iQİD rukarıda CİDI te milıtarı Jeıılı OD 
• • ıki ka1om sebzeleri kapalı ıarf usulile !atın 11ınacak. Talip ıu- • 

ormauından 6 7 7 nıelre ~iip dikili çanı uğaeı OH hu· ~tmediQindeu OD gün daha oıahlmıetır. 1 a n 
ık i ay icerisirıdt~ cı karıl nıak iizeac ~ 7 - ı O. 9 4 2 2 - Şartname her güu komisroodan öQrenilf,bılir l"çel Oefter.larlıg ... ın.lan·, 

.. • • 3 - Taliplerin 4 • 11 - 942 csreamba güotl saat 1G da ko· U U 
tarihindeu itibaren 18 gfııı miiddeıle ac;ık artır rni11rona muvakkat teminat makboılarilfl birliktP müracaatları Pl\ZıHlı6ı 26 10 942 tariiıin~ tesadüf eden Pa.zıırtesi 

k l ıJ§n ol'Unur. 0362) .. .. . . . 2 k 
Ol~) 3 'Ollll IUUŞlU I'. .. .. .. _.. , gnıı~l Haat 10 dil yapılaoıırı ıları edJlen 1043 hrıı aruş 

~ .. Artırma 16-11-~42 tariJıiııe miisadif da oruıan umuru mudurlugu ve Merfııı ormarı b~deli ke~ifli MeıHiıı lıiikftmet k >nagının tamir masrafwın 
Cuma giiuii saat ı ı tle Mer iıı Orrııan hiuasmda t:e\lirge müdürlüğü ve Gülnar bölge şefliğinde ~kl>lil meı1iııe taliJl zııLur etnrndigil'den 5-ıı-942 tar.~hiııe 
'a nlacaktır. gfirlilebillr. teHadüf tııle•ı Perşf1mbe gürıii RIU\t orırlı~ yapılmak uzeN 
• J • • •· ~ • kl.l · · t' • l d• "k 'I ı.· 'n giirı mliıldeıle ulık etlıldiğirıder. t dıp olanların defter 3 - Bf~ht">r "a\ rı ma 1ıul metı'f• kuıHın mu- n - ıste ı erı111n ıcaı e o ası vesı ası e uır .. .. ı· '] i arı olunur 

rı • . . la r J ı k m a "a m 1 n R Dl u r 11 C14" t R ı ı 1111: om 
lıaı ııucn hetlt•li 4~l0 111·ıı:tl1ır. likôP lıt'll t1 dileıı güu , ... sa.tila ıhale komısyorıu 

4 - Mu \'ak kat teaıiııalı :? 4 9 liradır. ııa müracaatları (bu vesikn kC>yHilerdeu istenmez) 
ô - artname ve nı u k a vele projekri An~ aı·a 7 - satış açık aı·uırnıa usulile ) apılaca k dır. 


