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Büyük bagramz sonsuz neşe içinde coşkunlukla kutladık 
Mi 11 i şefimiz Türk. Dört tarafımız alevler içinde yanarken bizim dimdik 

m·ıııeıı·ne hı· tap ederek· duruşumuzun tesadüf ün eseri olma~ığı'!ı buyurdular 
ve fena adamların hile ve desıse zle kurnazlık 

ettiklerini zannedenlerin ergeç muhakkak ceza/anacağını söylediler 

--------ı-.--..-;;;;;;;:;:=~~-· -------------------
Bayra'!l_Şe~!_!_~J_~de büyük coşkun ı An karada gözler 

Ordu millet, Türk ordusu! IUkla kutlandı i kamaŞtlrlCi geçit 
d ._ t la malı üniform.sız bir ordunun E h 

Bu.in on o .. uzu amam • n Üyök lıayramımız diyet ile çok alkış toplamı~tır. 
yan, yirmi yaşına bann Cura· malıf:dınımız cephane taşır. çok hüyük çoskonlukla kot- Haudan sonu j lndarmı' kıt
huriyet bayramımızı katlayoruı Erkeğimiz silahını kullanır. Türk lola1ımı~tır. Perşembe gönü 1uı höyük intizamla geçmi~ 

Yirmi yatına basan •. derken k 
._ b ordusa ... derken bir orduyu de- er endeu hii\örı halk A()kak- ve hunları okullar lllkip et-götıümüz iftiharla .. a arıyor. 1 

Tam miaaılle içten gelen heye ğil bir tarihi gözümüziin önün· ara dökillrniiştü, Ça:·ışaoıha miştir. 
de canlandırıyoruz. gii ·· d b 

canla HYieiyoruı. nou 611 a'lıyan şelıriıı do Okulların evveli. 
9 20 b" · Artık dün olduğu gibi bu 

Çünk6 1 • yaş ır ıoun nanmıuıı Çarşamba gece14i de tarını taıpyan görhöz 
bayrak 

gorıçler ha'fataada en güçlü, en kuvvetli gün olduğu gibi yarın büt6n ı.ııkl d 1 
kunetimiz Türk orduıunun kah v an ırı.ıuak ıuıreti!e fev- ,~o~kun alkışlar araınrıda ge9 en kudretli çağdır, k ı~d 1 d. "' . .

1 
· I 

19 • 20 yaşındaki bir deli· ramanhtından geliyor. a 11 6 6~ Hilmi~ti. Perşı mbe miı:lerdir. Orta okul ızcı 11rı 
~anlının koluna bükmek lmkioı Başımıu tarihe ÇCYirdiğimiz günü İ~e temiz tjlbiseleri ile kız ve erkekleri diger orta 

varmı dır? sırtını yere getir· zaman or•da karşımı:ıa çıkan ber tııı:afı doldu!aıı halkın' okul talebelerini ilk okııJ iz-

resmi yaplldı 
lece halk alkışlamış ve heybetli 
manzara iJe çoşmuştur. 

MilH Şefimizin hitabesi ise 
bl\tUn kalplere itıııtnan vermiş 
ve yüksek direktif ve fr~adları 
lıs1k tarafından b!ly!lk bir heye· 
canla en hilyük emir halinde 
dinlenmiştir. 

Geceleyin raclyodR radyo 
gazetesi de tezahürat yttpmıştır. 

mek mümkün müdür? 'belki de fena günler vardır. Fa- 8evinoined~ ölçü yoktu. Hele 1 oileri bayrakları, okul bay-
kat bunu yapan fena kuman• 1 1 

fakat, danlardır. okul talebeleri hir taraftan rakları tAkip etmiştir. 
Bir millet tarihinde yirmi ı. k . · 

Saat tam 8,30 da bir dakika 
t.ıım radyo gazetesinde cumhuri. 
yetin 1H23 bin tam 8,30 da ilnn 
edildiğini söyliyerek hu bOyOk 
günün bOyük siması, milletimi
zin fedaknr evladı, devletimizin 
banisi Mustafn l\emalın aziz ha
tırası önünde bir dakike sUkilta 
davet etmiş ve buudan sonra 

de• Türk askeri, Türk orduıu a..,ın a ırı okn llarına gidjyor Evveli geçid re~mıııe ·~-yılan ne ehemmiyeti vardır 1 H l k 
· \ b" · iyi kumandanı .. Milletin aevgl· ar. a l«la g~çit resmi ya- tirak edea un yuva aııa o n-meylniz. Evet yirmı yı ır mı-

letln uribl için bir hiçtir. •inden doğan başı bulunca dün- p_ılacak Olı&u Yllli konlljlının luoan yavruları pek çok al-
Fakat, yaları devirir. karşuondaki Atatürk parkı ıu~lanmı,tır . Bundan toıcmra 
o millet tarihin en eski Çok uzağa gitmiyelim. 8b ()nüne dolnyorda. ilk okul talebebri alfabe ıu-

medeaiyetini yükselten millet avuç aıkerle koskoca İaönünü Programa göre meruime rst4ile ,,.eçmişlerchr. İlk •1k 111• 
O 'il t t "h" 1 t" kazanmadı mı? Bir avu,. askeri• " dd 

olarsa. •
1 

e " arı ın aıa e 
1 s k T '" ılokuzda ba~lanaoak ve 10,30 talebelerinin güt\terdigi ci 1 

al damarlaranda tafıyan millet • aryada muazzam bir şan ve t 
şeref tarihini yazmadım•? da geçit. resmi olacaktı. Bn yet ,e iı.ıizsm comhuriye olursa. O mlllet... babalarından k 

Bir 30 Ag·uıtosu yarataa. o• raltmeu 14aat dokuzda kt'" yavrularını, yarrnııı biiyü · kalan kahramanlık ninnilerile "' e v 

d- k ümitler büyümüş mllletoluraa. O milleet. unyayı hayrete düşürmedi mi? la caddtnıi bir baştan bir ha !erinin bize biiyia 
yaioız hür, miiatakil )'•f•m•ta, .. Bua-üa Türk ordusu kuvvet. şa f aın wanafiile iğue atılsa veriyordo. 
b d Uk altında ya•a hdır. Çünkü batıın'lzdaLi ._ ma ·J re .. min-

oyun ur "' mama- dan dünyanın e Kff .. a k 11 yere nüşmez hale gelmi11ti. Okulların geçı " 
ha ahfmlŞ bir millet olurııi.. n muza er U• f f tbol 6 

mandanıdır. Tarihi yazan ismı· .. · . Vı' lcAyette den 11oııra t\poroular, ll Yani .. bir tek kelime ile .. 1 i'l 
tarihten alan od ' ' V ouiar ve nihayet uzun alkışlar ıöyleylm Türk oluraa, her yıla 0 ur. Vilayette kıymetli ali- it. 

1
. lskı 

bir aııra ııoıı.dırmak da birtir. ' bugünki Cumhurl1et Or- · · Ö f .ı toplıyau beyAz 6 >.18~ 1• . 15 
r duıunun ilk möb 1 "d E ınız Sahıp rge tara ıauan k 

l,te yirmi yılda yirmi aııır eşş rı lr. bedi rimoiler g"çid rel4IDI e ıştııa 
ürüdük. şef Atatürkle elele vererek türk AHked ve Mülki \'6 konsoloıı 

1 
j orduıunu yarattığı ı ·ı ların tebrikleri kabul edilmi~ etmi~lerdir 
tte 20 yılı '20 aııra sığdır· f .. I .. _ lltnan ı le htAiye te.,kilatı ile tasar 

C b · t• ı i t :ıa erını nonunde vcrditi :ıarna tir. Hüttiu uıenını·larıu tebriki l dığımaı um urıye ım z.. ş e T- k d il rııf ve ı·ı.ı·ı .... t cemiyeti, kızı _ _ il ur or usunun ne rnuazz b" t . k V 1. . a .. .. 20 yılda 20 asır yuruyen mi et- ) b"I . . . •m ı tı teıı llh[Ha a ımız yan 
1 

oto 
lerle yan yanayız. Çünkü biz eaer Her yk pal hı ~tc:ğudııüıliı:.. etti. lar, ıod& parti başkıunmız ve ay nam111a hazır •nvn -

- er eı' u un nyayı ha mobiller 9ok alkışlanmıştır. 
TGrkuz.. . rete düçürdü. fakat hayrete dy garnizon komıuıdaoı oldugo Halk Ku .. rsu-ıerı'nde lıteraek. başımızda mıllet 'e ler Tü k" t 6 d 

. 1 o r u anımıyanlard hal e geçit resmi Y·"Ptlacak .
1 

kire 
için çahşan bır kahraman bu un Türkü tao11an •T- k- b"I '· d Gnmrök'aıeydl\llt ı e . , ur u ı en ku mey ana g6lmiştir. t 
ca, ona inanınca her şeyı yapa- mandanlar Türk orduıunu ıafe; mitbane~maballesiude, yogar 
rız.. den zafer~ koştururken Trüku- Geçit resmi başl~rken i bab9e maııaııesin 

Olamaz mı? olur yaparaz. T V Ö paıarın a . 
. hnımıyanlar ürkün kôlo-eı·ın· alimiz Sahip rge yan de bazırlanaıı halk kürstilerın lmkinııı mı? Mümküa ya· o 

den korkuyor ve tarihten kac;ı- Jarında garnizon k.omntaııı de dön lıeyeoanh nut.nklı.r 
parıa. yorlardı. deniz harp okulu. ve JiAeAİ ko o·· .. k weyda 

Sözle değil işle yaparız. Onlar Türk düşmanla b" ş· siiylenmiştir. umru 

Milli şefimiz, Reisicumhur 
İsmet İnlinii 

Ankarıı 2H (Yeni .Mersin) - cumhuriyetin yirminci yılının 
Ankarada cumhuriyet bayramı ilk dakikasında bOyUk Millt Şe
fevkal!lde bir ihtişamla kutlan- fimizin irşadlarına ve bir gUn 
mıştır. Şehir lıaştaa baştı :sOslen evvel bayrmnı açış nutkunda 
mişti. Gençlik ve l2C"ileı- <·arşam yüksek direktifte bulunan Başve 
ba gOnO AtnturkOn muvakkat killıııizin hihıbesini tekrarlamış· 
nıakberesirıe çelenk koymuşlar tır. 

ve ulu. meydanında bir tören Cumhuriyet bayramı mnna
yapınışlardı. Perşembe ~ünü hi~ sebetile şehir bastan basa sUs-

lan geçıt resmı \ " potromda yupı lenmiş ve çok muazzam sekilde 
çok muazzam olmuştur. ButUn aydınlanmıştı. \ 
vnksek okulların , harp ve ye- Cumhuriyet bayr11mı nıllna
dek subay okulu Ue askeri kıta· sebetıJe tertip edilen cumhuriyet 
nın \ 0 izcilerin. okul talebeleri piyangosuda blly!lk bir gulebelik 
nin yaptığı geçid resminde bin· önUnde ~·ekilmiştir. 

• 

---
Londrada 

Bayramımız münasebetil~ 
parlak tören yapıldı 

lngiliZ Krahndan Milli şefimize 
tebrik telgrafı geldi Yapaeatız de111eyiz. Yaptık de11o>il bındl F ._ t rı ır mutanı yarbay Aıım mık ıııoda saat 11 de ögretm~o 

5 •• a .. a De ehe .. ı · 1 . 
deriz. . miyeti var. Bir Türk dünyaya I ~ 8 Pa.rtı ha,kao:mız R. Bo~- Ulviye tarafından çok .heytt Londrn (a.tt) HO - 1'1lr~ cun~ 

1 
İngiltere l\ralıcla bu mUna-

lşte yaptık .. diyoruz. işte .. bed~l dt!{il midir? Büyüle Ata-' nrtı. oldnlo halde talebel.,rırı canlı hir nutuk Möyleumış vo huriyetin Han yıl dörıtııııOntı 
1 

sebelle Reisicumhur lsnıet 1nönll 

diye ır6ıteriyoruz. mız bunu ıöylemedi mi? toplatıtıgı meydana gelmişler .. k Hl)k alkı~lau •nış .. tır. Hun TUrk tnrihinde değl.J dOt ya .ta- ne tebrı"k tel rutı . . . lşte t 9 yıllık Cumburiyeti- b p.. >' 1 g .. çekmıştır 
Bugün kuvvethnizı biliyoruz. ve, Öliiıı ilk, orta ve deniz d ıonra Zeki , o~retmeo rihincle de hOyllk bır eheınrnıye · 

miı. ru-rk kudretimizi, varlığımızı bili10· ba?p okulu talebelerin. askeri MsancidA M.erzeci tarafındıı nn ti haizdir. Londra hOrrı)el ve . Spe. rs loreıı de radyoda 'l'Urk 
l,te 19 milyonluk H d ti d Ü - - ı il t 

ruz. u_ u ar a 
1 nıuıunü par- kıtaların ttıftıı~iııi yaptıktau toklar s(iylenmiştir. Bo 110 - istikll\l için çıılışBn milletlerin 1 mı e ıne bir mesaj söylemiştir. 

milleti.. latan Turk aıkeri kavvetimidn 
1 

r. dırm111 1 
Yüzlerce mll1onluk ve 20 kadretimizin canla lraleıi halin~ ıonra (Bayraınımz kotlu o ıuklar 9ok alaka uyarı " merkezi olduğu şu gOnlerde 29

1 
fayranhk dostluk hislerinden 

asırlık medeniyeti olanlara kar- de dimdik duru,or· I"ü .. k gök· tt~n) elem itler ve btitön genç ve pek ço.k alkışlanmı,tı~. de ilk teşrinin manası Türkiye çer . bahsetmiştir Londra Halkevlnde 
t• ae yaman kavvet olduğumu- ]erinde Türk motö:rl ·ri. Türk' l ık (S,~oJ) mokabelesile bıı Kiremıtbane maballtH~IU 'çevesinden ziyade c!Onyfühıki 1 de bu rnQnas b ti 
su blliyoroz. ıularında Türk gemileri·. \Geçil- güııki biiyiik bayramın beye- Yusuf Ayhan, bahçe mahal- milletlerin bir sembolu olmuşturl !.i.l l e e e parlak mera 

Çünkl biz Orta Aıyada me ~eıf ) diye haykırıyor. ('cuı111a tercu;:ı1.11 olmıışlıudır. )eAınde Muharrem Yt>gin, yo lngilizler bu tarihi kutlamR sıın Yllpı nııştır. 
d i t k mawını bildloıı.imiz gi· Bu.ün alevler i,.inde ya11an u V . d ··it t n Sa Set· ti 
en,. ur • i5 .. , ı DUlıdıu• ıorıra alı ve o\ort p811HHI a o,.,re m~ - . t• k t . r 1 ttre ıanede TUrk k•>lanisl bl dlayaya bikim olmasını da düayatlan uzak meaut ülkemh.- . .. . ~ k b ya ış ıra e mış ır. 

b·ııiriz. Blldiğlmbl de dlnyaya de ya,ıyonak hudutlarımızı bek lcomandao trıboı:e .gelını~ şe- mi tarafından d~ 90 . eye- eıken<len bu bUyllk hadiseyi 
h" b d f d . t k l utııklar ı;ıoylerımı' oum c 1. • 8 1 1 • göıterdik. lİJen kahraman Ordumuza borç• ır an 08tl tara lll an 1. l O!Ul 1 . . h l° .1 i umnunyet a osn kUtlttlll!Şlll. ÖğJe<IPll senra vapı 

i'te a.lrlardanb.ri •an ve •e luyuz. Çünkü diıturumaz, pren· HU mar•ı çalınmı' ve geçit bariyetio fazıltıtı lek ırktı .. m .~ ilan kal·ııl . d . • 
"' .,. · Dü de yiııe lıR ·urım· , u resmın e ıngiliz Nazır-refle dolu olan Türk tarihi. Her sibimiz şudur: resmi baolamuştır. tır. 11 •• l , t" Evvelkı ukşttm tllccar kulo 

1 
. 

b. Sen öl ki ..... tan yaşasın:. . . Hrı önde ..ııe ... ill harp oku ltHıııdo nutuklar ıwy enm O ır. . . . 1 arı kabıne azaları silahlı kuv aablfesinde bir tan varaa. ırşe· -w .. • d bllnrl" lJır hulo verlhmştır. Bu 
ref •arH onu yazan Türktür. E•et ben; bız vatanı yafatoıı )o 'laDca •• ol loğabalde deııi• Halkevın e . . lvetlerin botun IJUyük rOtbeli 

? T - mak için öleceğiz. Fakat onu. b" p L 1 J • 
1 

he . t 1 v l.uıloda Vnlhnız ıle komutanlar 
'fürk kimdir? Türk nedir ur- . . ~ r oao o Te 1!4e~ı ta e · Halkevinde cumhurıye ıa~ 1 . . . . . . ' memurları. kadınlar, bUtlln 
._u_a ku-•eti nedir? Türk6n aza· ebedıleştırmek onu J•t•~mık hı . iL 1 . l t"l bir ııile top- vılayetımızın ılerı gelen blltlln mem 
.. .. " 1 • bi d A' r.ı r aış ar araııruJarı geçmış ramı mnnase >e 1 e 1 !ekette ha tt 
metl nedir? Bunu bir tek kelime çınB z" eT~:~ıy:r::u.•;· çok kuv bunları deniz geıliıdi o~nJo lantısı yapılmıştır. Hu topl.untıd_a. meruurlnrı ve şehriınizın mUhim • zır sure e lıuhınanlar 
ile ıöyleyim. 1 du~unT t-f 1 ı'" tilMai takip 6 tm· )erdir De şahrin aydmlarından ıııDhım bıı. simaları lrnltır mu~tnr. Balo çok S hO,-Uk sal mu doldurmuşlardı 

Türk demek aaker demek• vet l ır. opumaz, u eng m z-, • ıtı lkısmı hazır bulunmuşlar ve ge~ hl • l' l l ' 
crphanemiz •. her şeyimiz •ar. J'Hfz, gedikli oku lo tafbbeleritle vakte kadar ,eğlenceli vakıt ge·) e6 en~e 1 0 muş ve s. a .ıahH kaclar

1 
kımıldanacak yı::r bulunmuyordu. tir. fOrk milJetl demek Türk t d t 

aıkeri demektir. Ve biz ünifor· (St>nu ikincide) yötöyö.ıleki inti11am ve oidÇirHmiştir. neşe ı E) evam e mıştır. KaQul resmi parlak olmuştur. 
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Ordu millet, 
Türk ordusu 

-Ririncid~n artaıı - -Atam .. Ebediyen uykusun· 

No. 

Fakat bundan başka yüz mil da müsterih uyu. Bıraktığın 45 
yonluk ordularda bile az bulu- emanetin bekçiıiyiz. 66 
nan imanımız var. Birliğimiz, bü l K t' . k d t' · d'' 47 . uvve ımız. u re ımız un 
tünlü~ümüz var. Bir muz:affer öO 
k d . 1 kü milli mücadele beye< aniyle, 

uman anımız var. l 23 Teşrlnevvel 923 daki Cumbu 51 
Zaten hepimiz bir ruh. bir rı'.,ct ·ı· d ._. l 1 b·ı· "2 

1 
1 ı anın a111 a e• e a a yanı v 

heyecan halinde o muzaffer ku- yo Eb d' et ,_ d kt r.>o _ r. e ı y e &a ar yaoaca ır .. • » 
mandanın bayrağı altında değıl· ç- k- b' l · · S · 5 .. un u ız ıen n eıerınız. eoın ile 

miyiıl emanetini ebediyete kadar götü 155 
Bütüo 'Urlığımız ordu için receğiz. ı· 50 

bütün ordumuz Cumhuriyet için B _ k d ld 58 
değil mi? ugune a ar bu yo a ça· 

59 
B - 20 b C lıştık. Çalışıyoruz, çalışacağız. 60 
uırun yatına asan um ( 

huriyetimiıi ebedileştiren ku•· Babalarıın:z inandılar, dö· 93 
vet ordumuz değil mi? vü~tüler, öldüler. Biz de inan- !)4 

Büyük Atamızın Türk ırenç• dık. lea•ıederse döğüş~cetiz. o5 

liğioe emanet ettiği Cumhuriye· .. . ;6 
ti koruyan ordumuz deği mi? lcabedeue oleceğ'ız fakat e1eri 97 

YENi MERSiN 
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Tarsus Malmüdürlüğünden: 
Oimıi 1\Jikdarı 

Bıt~ harabe~i 

Arsa 
) 

) 

" 
) 

> 

» 

» 
» 

» 
)) 

) 

5137 M2. 
2751 > 

203 ,. 
303 > 

220 » 
ıoo » 
163 )) 
128 > 
229 » 
206 , 
230 )) 
2:ıo )) 
2:30 » 
6~6 » 
284 » 
417 » 
206 > 
203 )) 

Mahallui 

·N amron kale ardı 
> • 

Şehit lıbak 
)) 

> 

> 
)) 

> 
» 

" » 

• 
> 
> 
» 
» 

> 

Muhammen 
Lira 
175 
ısı 

8 
10 

9 
4: 
6 
5 
8 
8 
6 
6 
6 

52 
12 
17 

9 
10 

kıymeti 

Korn' 
00 
00 
00 
00 
Oo 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Sayfa ; 2 

1 
Aranıyor 

Kiralık ev veya 
opartıman aranıyor 

1 4·5 odalı, mobilyalı, 
elektrik ve su teşki!Atlı 1'8 

miimkönse bıuıyoln bir apar• 
tıman veya e• aranıyor. 

Y azilu Yeni Menine mtt 
racaat, 2-3 

Zayi ekmek karneleri 
Yeddimdc, bolonan 114:87 

nnmarah l'kmek karnemi ıa-

yi ettim. yenhıiaı alaoaftım· 

dan eskisinin lıökmü yoktur. 

(J 374) 

Çıplak mahalleainden 
H aHn k1111 Meryem 

Koç<1k 

Arkadaşlar.. yaşatacağız. 

1 
Çok kuvvetliyiz .. Çüııkü ba Yaşasın emerini yaşatan Ciııs ve mik<laı·ı yukarıda yazıh gayrmenkullerin mülkiyeti sauln,ak 

tımızda foönü 2 ibi harple mu ru-rk mı·ııeti ·· eı·c •JQ 1'' 9 2 ·ı · d · 'b 5 ·· .. dd l k uz - · v· .ı tarı ım en 1t1 arr~n 1 aun n1u et e a"ı artırma-
Doktor 

zaffer kumandan, sulhta muztf- Yaş&1ın Cumburidctin bü· " Y 

fer ıiyuet dahial var "k-k k r- k d ya korıulmuştur. _ . . yu u oruyucuıu ur or usu, , . • 
- Ç~k .b~yük_ ~e!e lçındeyız.. . - . . . . rahp olanlarm viizde 7 ~ f)ff\.' akcesiyle ihale günü olan 4- ı 1-942 1'3f-

Çuoku ·'baız, butunuı. bir bay• mıllı bırlığımız . .. • , .; • Y 

rak alt~nda ve bir ,ef emrinde- Yaşa110, Cumhuriyeti ku· şanılıa guuü saat orıda Tarsus Malmiidürliiğünde müteşekkil salış konıisyo-
yh. _ . . 1 ran, Cumhuriyetti koruyan bir-' ınırıa, daha fazla malt) mat almak \'e şartuamesiıai görn1ek isti yenlerin her 

Çok büyuk zevk içındeyız. liğimizio tımuli, dünkü, burün 1 .. 'r M 1 .. .. .. ... .. .. • • 
Çünkü Cumhuriyeti kuran dey- kü ve yarınki ı.ulbumuzun en ' gurı arsus a llHldtıl'lugurıe ruuracaat et!uelerı ıltn olunur. ( 1354) 

1 

Hayri Ozban 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

sineması itti~alindeki mua· 
yenehanesinde bastalarmı 

eskisi gibi kabule baılamıı
tır. 

letiıniıin banisi, memleketinin 1 büyük yaratıcuı, yarınki kuvve-! 25-28-31. 3 
fedakar evladı bl1yük Atanın tlıııhin en bürük ve en canlı 
aziz ruhunu şad ediyor ve yir- 1 ı· ı aA n Orman emv aı· al 'I" minci Cumhuriyet yılında ona abidui, ıevgimizin üzerinde Ja·. .c 1 S iŞ 1 am 
aeşe içinde haykmyoruz. fathA-ımız İ11ö~ü. İçel Oefterdarhijm~an : /çel Orman Çevirge müdürlüğünden: 

1 1 " Miktarı Maba'1emt Kazaaı Mit tarı 
1 a n Kırme&i M2. No. Nuuetlye Mer1ia Hacmi Muhammen bedeli 

'ıçel OefterJarlıg""ınJan· 685 684 M. 50 om. , • > Ms n3. cinsi Lira K. 
U U • 46~l 462 M 50 Om. ö » » 266 Oo Qacı aaarı tı rn 

KaıL: M:lb.ıllesi No. Mil< tarı Kıymeti lira 492 491 M. 2 Om. 6 > • 1 - loeı tilAretinln Anamur kazası dahilind hudutları 
M~tre 486 486 M. SO!Om. 7 » > ıartoımede ruılı loru dereei Dul et ormanından 256 metre 

Menıirı 1 963 1030 480 479 M. 40 Om. 8 > » kup dikili oam ı~acı on iki ısı ioerisinde çıkarılmak üıere 
2 600 625 512 511 M. 78 Om. 12 > • 27.10.,2 larihioden l&ibaren 17 aün müddeıle a~ık artırmıra . . 

.. ,, 3 567 8SO 640 539 M. 6:3 Om. 13 » > ' kooolmuetor • 
:
370 

658 657 M. 60 Om. 14 > 2 - Artırma 12-11-942 tarihine müaadif pereembe gilna 
t i " 

9 363 657 656 M . 50 Om. 15 » " Hat 16de Meninde orman binasında repılaoaklır. 
16 299 350 4S:l 432 M . ~2 Om. ıs " 3 - Beher aarri mamul metre küpiln muhammen bedeli 

tt ,, 
,, 2H9 920 4~ > '' •90 kuruotor. 

17 4 493 M. 2 Cm. 19 • •• .& - Muuklrat 'emloah 95 liradır· 
22 75 80 26 25 M. 80 Om. 24 » ., 

" 29 28 M. 80 Cm. 25 • 6 - Sar&name te mokatele projeleri AnkarRda orman u• 
~llilkiyeyi ... tlışa çıkarılan ~lersiniu Nusretiye .. '• .. mum mOdürlüaü te Menin orman Qetirae müdürlüAü '8 Aoa· 

mahallesiııde kaiu v~ vukarı<la miktar ,.e ııunw- j 15 .10-~~42 tarihli kararla ve 15 gun ıuud- murorman bölge ıefliQiode aörüıebilir. 
"' detle nıüJkiv. eti Satısa c.ıkaralan V. ukarıda nıev~'j 6 - lıteklllerio T :oaret odaeı teeikaaile birlikde belli adi· 

ra ları ~.'(1 zılı 7 () 'I re..... ~t l'S:t ' .. ·a ihale -."llllll Oli-i il • len aOD te eaatta ibal ko . - 1 (b ... 
' ._, 1 ve JHİktal'l yazılı arsal:.tf'HI iha'e ~gÜnÜ olarak körlOlerdeo iıtenmtı) e mısyoaun'l muraoaat arı u teai .. a 

26-10-942 t~rihirıdc talipleri tar<•fmdarı sürlilen ,tayin edilen 26-10-942 tarihinde talipleri çıkma- 7 - Satıe aoık artırma oıulile rapılaoaktır. 
ve .hiztılr. rrnda .. gfiste~·~ı.cu hc.<leller .konıisyoııca ı yun ı 3 parç .~ arsamıı ihalesi 2~ ı 1-942 tarihine {1366) 28-31-7-11 

ıay! k_ had göı~ulmedıgmdeu ıha lt:Ierı.. ~- ı 1 942 es <liif eden p:4za rertesi giinii sa~ t 16 da Defter'-
la rıh111e tesaduf t>dcn p 1zarertes1 gunu sCjat 16 darlık Makanilnda yapılmak iizere bir hafta müd·· Orman emvali •atıf ilanı 
da Defterdarlık makauıırıd 1 yapılmak detle talikitıe karar verilmiş k.lduğu İh1n olunur. İçel orman çevirge mü~ürlüğünden: 
üzere biı· h:ı ftn nıiiddet le ta li!\irıe karar verilmiş 1 (1370) 2-' Miktarı · 

ol du~u ilan olunur. 2-4 ( 1365f 

1 

bacmı Muhammen bedel 

O l I 
113. DS. Cinai Lira K. 

İ 1 B n rmon emoa i aatıf i anı 52 oo Oam a~aoı 4 90 

Mersl·n As'·erlı'k şuLesı' satınalma komı'syonundan İçel Orman ~evirge mü~ürlüğünden ıart~a;e!:eı tilAr;!iı~!~ Ana:ou~ü~~ZBll ::~,~~nde bud~:~~ 
ClNSl Mıkterı Muhammen Redeli Tutarı M. teminat T 

l U M.ı kdarı Muhammen oaodıo 52 metre küp dikili oam aQaoı al&ı ar ioerisinde çıkarıl· 
Hacmi Bedeli mat Osere 27·10-?42 tarihinden ı&ibareo 17 gün m1lddetle aoıt 

Kılo Kurue S. Vra Kr. Li. Kr 

Sıiır eti 12000 50 00 6000 00 450 00 
Koyuu eti 4000 120 00 4800 00 360 O 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarıda cins \'em k 
tarı )'azılı bir kalem sı~ır' ve bir kalem koyu ı . 
eli kapalı zarf nsulile :"iatıu alınacaktır. 

ı Şartuamesi her giin komisyondan öğ
ı·cnilehilir. 

3 - isteklilerin 6 - 11 - ~42 cum:ı güuii 
saat 15 de muvakkat teminat makbuzta-
rile komisyona nıiiracaatları ilau olunur. 

( 13 7 2) 

P H i L· i P S Altın 
Jübile Radyoları gel-

• 

miştir. 
içel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 

OirıHi .M;3 D3' Lira K. arhrmara tooulmoetor. 
1 Qaıu 9 gacı 19 l 000 4 90 2- At'l_ırma 12 11·9 42 tarihine müııadif pereembe gOoO 111 

1 - lcel vilayetinin Ananıur kazası dahilinde 11 de Hereınde or~an bio11ında rapılacaktır. 
• , • 3- Beher garrı mamul metre küpün muhamme'J bedeli 

hudutları şartnamede yazılı \ elhce devlet orn1a .. •90 t 0 ruetur. 

rnndau 19 l metre kiip dikili çanı ağacı 9 ay 4 - Mutakkat teminatı 20 tiradı~. . 

içerisinde cıkarılmak üzere 20-10-942 tarihinden 6 - Şartname te mukateıe proı ~ ıerı Anhrada orman o· 
• • • .. .. 1 k mum mftdürlüiü te Menin orman Qetirge müdürlülii te Ana 
ıtıbaren 1.U gun nıuddel e açık arttıtmaya onul mor orman bölge ıefliliode aörülebilir. 
muştur. 8 - lıteklilerin TirHret OdHI teaikaeile birlikde beJli edi-

2 - Arttırma 2 ~ 11- 942 tarihine müsadif lıo 160 te Hatta ihale komisroouna müracaatları (bu •etik• 

P t 
. .. .. l l d M . b. körlillerdeo iıteomeı) 

azar e~ı gunu saat J ' ersnı orn1an ına- 7 - Saht aoık artırma oeuHle rapılacaktır. 
sın da yapılac1ktır. · (1367) 28-31-7-11 

3 - Beher gayri mamul metre küpün nıuham- ______ ııiııımm_ııııiıılım ________ lllİİll_ 

men bedeli 490 kuruştur. 
4 - Muvakkat tenıinat 71 liradır. i ı a 

lçel Def terdarhğmdan; 
n 

5 - ~artname ve mukavele projeleri Ankara
da orman umum nıüdiirlüğii ve Mersinde or
man cevirge nıüdürliiğii, Ana mu rde ornutn bölge PasarhR• 26-10-942 tarihin., tesadüf eden Pazarteıti 
sefli°'inde aöriilebilir. gtioti Hat 10 da yap1lacagı ilAn edilen 10~3 lira 2 koruf 
' ~ ~ b d ı· k ·•ı· M · b"k• t k n t · asrahnın 6 . isteklilerin Ticaret odası vesikasile bir.. e ~ 1 '!1 1 e~Blll o ume ~D~eının amır m .. 
. . . . .. • • ekıhtmesıne falıp zuhur etmedığmden 5-11-942 tarıhıoe 
lıkte lıellı edılen guu ve saatte ıhale komıSJ~- teııuUtf eden Per,embe göuü ı.aat onda yapılmak üzere 
ı?una miiracaatları (bu vesika köylülerden isten on ıöo müddetle ıalik edildiğinden talip olanların defter 
tennıez.) darrhk makamına müracaatları lö~omn ilin olunur. 

7 - Satış açık arttırma usnliyle yapıhıcaktır. I t36
5

) 
28

-
81-s-• 

(1832) 20-24:-28-31 \ Venj Mer1iu Mathaaeında Raaıhnı~tu 


