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Q"Ö"NDELIK SİY ASİ HAEER. F!K.IR. 

Ekmek 20 kuruş Vilki 
-· 

Ankara 3 (e.a - ÖQrı ndı~ı 
mıze görtı 1 'l'ferınıevteldeıı ıti
bareu tebdil eeaeı üıerinıı kart
la e&mek lenı edılmemekın olırn 
bütün vılhellerde dule\ te mü 
eseesat baremlerı kaouolarınn 

tlibi memur ve müııtnbdemler, 

a keri, mülki tekaut, dul, f' ıım 
maaelarıle ma fıhJet ve hıdemalı 
vatanifc maaeı ı.lanlar ve büıün 
bunlıırın hes emoıte mecbur ol
dnkları kımı::eler ve askeri brt 
reme nahı\ ol ıuların aılelerı ı~ u 
ekmeklık hububatıu ıopr::k mah 
eulleri ofısı hırahodan tem lJ 

edılmesi kararlaetırılmıeıır. 

Ticaret VekAlati valılıkh re 
'elgrafle ie&rda buhıııarek bu 
glbılerı ve besleme)'e mecbur 
oldukları nüfus adedını sormue 
tur. 

Belediye seçimi, 

Halk sevinçle 
• • 

regını 

• 
verıgor 

Türk inkılabının 
temel d 1 r e ğl 

olan bOyük 

Zaferin destanulır 

Çinde 

zu 

• 

GAZETESI 

Belediye mü~terem mnlımJZdır. 
Belediye seçimi için reyınizi ver· 

medinizse derhal bu vatan borcunu-
zu yapınız. 
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Yeni belediye 
azalarına 
açık mektup 

/ 

1 
k t s a d T . H a b e r e 

1Palamut 
Rekoltesi 

Talebelere 
1 fazı~ masraf yaptırılrruyacak 

Ticaret Vekilinin okullara tamimi 
- Birinoiden artau -

Tütün rekoltesi 
30·35 milyon kilo olarak 

Hulisa biran içinde bütün h • d · ı · lzmir 15 A~ustost~ Oltullarımıııu 942·43 öQ"rt· larca ve aihılere ııQır biı· sük 
bunlar gözümln önünde canla· ta mın e 1 ıyor . IS tım fllı İQin reni talebe knrdi• o 'maksıııu toınin edılebiltıcak&en 
nır ve evvela temizlikten işe b1şhyan yenı sene Pal~mu~ na ve her türlü hazırlıklara bae uaeka birşe, isıememf k !Atım 
bıışlamatı düıünürüm. Yeol sene tüttlo mahıul(]· ıanmadan öoce. müşahede edıleo mahsulü toplama amehyesı ladıkları bugünlerde.- hangi öl(' dır. Yazı yıı~marn elveı ıelı bır 

Fakat .• birdenbire rözü•ün nılo kırma amelireai b6ttin Ege taıire& ııuctur: Ege mmtakasınm her tarafmlre im dereceeindeu ve nevıoden omlıalııj klll{ıdıudau bile farda 
önünde eşekler, beygirler beygir mıol:ıkBBında tamamlanmııhr. Kanuiçe fıkdanı, ıürraı dü da devam etmektedir. olorea olıHlD - bütün okul idare !anmak ııürellle kA~ıt ve defter 
ara baları canlanar. Mesell Slllf• t1 d- k · · 1 · • ö Bu eenekl rekolte lahmini oıa- e n urme tedır. j Malısul y kmda tam men arının •e k'retmenlerm, talebe s r kıu&ıeıuı kareılamalr, girim 
ke caddesini Müftü köprüıünden f d · · h Yoğurt pazarına kadar temiz rak 8~35 milroo kilodur· Geçen Tü&ünlerio kaoevloeaini her piyuaya arzediJec~ktir Bıı tara ın an temını gereken okul ususuuda sıkı bir kılık birli i 

aeoeki rekolte 28 bin ton idi. rıl maatabeil tedarık etmekte 
1 

• • _ ve ders levazımı hususundıı, aramamak, &alebedeıı ailelerin 
tutmak için her on metrede bir Şimdiki halde mıntakada t6tün· ve alıcı her denkte bir kilo da· !\enekı Palamut mahsulu re eesğıdeki noktaları göz önüode meli kudre&ı dıeındn bir bedelle 
slpürilcü kullanmak •e bunu k Jt · L ı · t · t " t 1 

ıabahtaa ak9ama kadar bir da. 
ler, denk halioe getirilmektedir. ra düıerek lıanevioeri de mab· O esı ve aa ı 6 vazıye ı e ra- tutmalarını ook lüzumlu gör· tamın oluııabılecek ders ve alıe · 

k
.k d Geçen sene, kAnun ırında açılan ıul ile birlikte te bedelsiz satın fmda alAkadarlar, istihsal mer mekterım: tırma mnlzAmesi ielemEımek gA· 
ı a yerin en ayırmamak üzere 

memur etmek llzımdar. Bu bir ptraeanıo bu aene, biraz daha almakta idi. Bu kane•ioeler. bi· kezlerinden malt\mat istemiş- Üç rıJdır dünyanın içlad"' rektiğini bılmeh11ız. Bu noktı. rı 
kfllfettir. Buaan önGne geçmek erken aQılacaQ'ı anleeılll'aktadır. !Ahara mlla&ahalle iade edilmek- lerdir. bulunduQu harp eertları te ooon &dkdir edec~Qine gü9endi~im 
için J•hre eıetl, beygiri &okma ÔğreQdiaimlze göre, bo rıl &edir. Fakat, bu rıl uziret nor- Ö d' . . b rurdumuzda dınulan ıeairleri büıOn öitretmen ve ıdareci ar· 

dıe memleketlere ranıtaoak &t1 mal senelere benr.emek&e ve ka gren ı~ımıze göre, u k d ı ö'" · · · mak lb&mdır. Tam bir k~y şrhri .,. • 1 h l k' her istenen maddenin bulunma· ı 8 as orımnı 11renı_mı, geçı~ 
ve ihraç limanı olduta için bu• tOn aatıeı ıtandardize \İp dıe• nuiQe bulunmrmakhıdır. YI ma SU geçen sene mden 8101 güoleutirdiQi gıbi elde bulu rlbrlıalında boluııao aılelere bır 
nu tatbik detil diltünmek bile rindeo olacaktır. Muıtahıii. alakadaı:lara tim- az olacaktır. Geçen sene rekol nanın da garet tutumlu bir su· rük olmıracıık eekllde rürümek 
abeatir. Ticaret VekAleU malOm ol· diden maracaaı ederek, piraaa· te 55 bin tondu. Ru yilın ilk rette kullallılmaeıııı g&rektirmek ıçin gereken her türlü tedbiri 

Temizlikte ••halle araları• dutu üıere Türkire tüıOolerini nrn aQılmBBrndan etvel kaDeviQe tahmini bu rekohedin yüzde hıdir. Bu illbnrla talebeden ko· almalarını rica ederıın. 
da ne kadar çöpçü weçlrlrJenlz, Karadeniz, marmara EQ-e mın• tedariki imkaoıarının bulunma· kırk nisbetinde eksik ulacağmı 
ıı6pürüeü k111lanır1anız yine te- Salr811 te eark ltltünleri dire Bini ietemieterdir. göstermiştir. 
mizllği temin edemeuinlz. Çüo dört kısma arırmıı te mahıulüo Alıcı fı:maların, mQıtahıile Fakat son yaA-an ya~mur lstanb lda 
kü aokaklar •untasam değildi( 
Bu euada kartıma bir yol derdi bu ıuretle adlandırılmuını lra- timdideıı lı::aneviQe tedarik etme- lar P:llamut mahsulüne çok 

bul etmi9tir, Bunun İQİD de, ie- l&ri gerekmekıedir. faydah olmu8llJr. Palamtıtlar 
çıkar . Yol yaptırmak için para Y 

ister. Parayı bat.alı her yıl aynı leme uaul~ hakkıncia bir nu:llm• Şımdiki halde denklenen IÜ yağan ya~murd:rn toklaşmış 
yol i~ia ayn• tahıi•ah koymak name hazırlırarak bunu alaka· &ünler rüzer kilo üzerindendir. f B b I ·ık h . d 
lazımdır. Zira demir tekerlekli darlara ıebliQ e&mie&ir. HalLuki. nizrmnare göre, deok ı~. ~ se ep ~ 1 

k ~a mın e 

Bütün 
Saat 

Dükkanlar Gece 
onda kapanacak 

arabalar yollar& mahntmektedlr Ege mrntakaeı tOtünlerlnin lerio allmıı kiloyu geQmemeei g stera €n YÜ7 e ır eksiklik 

Ba 
ıeıeme larzıoı ıetkik 9e koolroı ıAzım aeımektedir. vı1zde ona dtitmüştür. Mqhsu 

odan ıonra •a, elektrik· 
kanalizasyon vaziyeti lzerlnd• etmek uıifeei eehrimiıdeki ala- Ka1Jatiçe fıkdını buna eo- lü ilk toplıyan mmtaka sete 
biraz daha yakuıdan daha fazla kadarlardon mlUeeekkil bir he· bep olmakta te nizamnamenin rihisar olmuştur. Hakiki rekol 
alakadar olmak lcabedlyor. Fa- rete •erilmietir. Heyet rakında bu hususa ah maddesinin ıeıb i- te gelecek aym iptidalumda 
kat aaıl muele kontrole kahyor. tetkiklerine baılıracakhr· kinde müeamaba edilmesi lüzu- belli olacaktır. Tütünde oldu 

İstanbul - Verilen karara vöre Çalgılı guinolar , 

Barlar ve bütün e~lerıce yerleri saat 22 de kapalılacak ve 

bu saatten soııra Tramvay , Vapur ve Baııliyö Tıenleri 

seferleriui tatil edeceklerdir. 

Evvell ııhhat kc.ntrolu, çarşıda Ancak daha tetkiklere bae· mu ileri eOrülmektedir. tu gibi, bu yıf Palamut miis 
pazarda mal saten adamın tra· • tah8ilinin de maruz kaldığı 

bumlu veyahut başka bir basta lzm·ır p·ıyasasında 

Oiger tc.traftan !}İmdi saat 19 da kapııtılan DükkAn ve 

mıiesseseler bu kararm tatbilindeıı sonra 18 de Aakkal, 
Eczaııe · .. e Kahveler de 20 de kapamıc1kl::ı.rd1'-. 

hkla lbalfıl olmadığını kontrol miışkiilat çuvalsızlıktır . 
etm~k yazifeai vardır. Sonra fiat Mtistahsıl çuvaı bulama Giriş muame·ı' 
kontrola, bundan aonrada kalite F asulya fiyatları düşüyor IDiikta ve mahııılıirıü topladıJ?ı 
kontrolü. halde istihsal merkezlerine le vergisi 

v. bu arada günlük ihtiyaç lzmir - Bonada gıda rine borsada 47-60 kuruştan indirmemektedir • Müstahsil 
lar içinde diğer belediye nzaifi. maddeleri sah~larında görülen muamele olmuştur. tarafından al~kadarlara miira llahhında bir 
Bllhaasa son g6nlerde dünyanın • 
bu karma kantık anlarında be· vaziyet şudur : Fiıtlerio daha da dtişece~i caat edilmiş ve çuval istenmiş tamım 
lediyelerin üzerine yüklenea Susam 69,50-70 kuruşa anlaoılmakt!dır. Bize verilen tir. Şimdiki halde, tüccar da G· _k 1• h. V . 

lf ı b 1ı·1ı t k üb' d 1• • • y · h umru ve n ssarlar ekıl 
n:r. e er a ' a ea ço m ım ka ar JÜa&elmıştır. eoı ma malQmat.ı göre fasıılya fiat- çııvalsızlıktan şikAyetçidir. Bu IP•I yabancı memleketlerden 
olduğaou anlıyorum. Bunları d 68 70 k ' · · h ı- · ıs ' 

k 
. . ~ 

1 
• sul susam a · uruıtan larmdaki diiQüklü~On sebebi vazıyetm ma su un pıyaeaya yurdumuza sokulacak mamul 

yapma ıçın napo yonun met· . Y M 'k · · 
hur söz.ünü unutamıyorum. Bu satılmaktadır. Mercımek 70 müstahsilin yeni sene rnah~u sr.ı.~nı geçı tıreceğı sOyleumek m&llardan ahnacak muamele ver 

tabii (para) dır. Bütçe lımi altın kuruea çıkmış, nohut son gün lünü tamalilen istihsal ve ıa· tedır. giti JJal<kında bir talimatname I 
da röı.lmüa önünde canlanan lerde 50 kuruştan muamele t t ~ b I l has&rlamıştır. Bir birinci teşrin- I 

. ıta arz e meMe aı amış o ~ T · t tf kal t · · · · bu he1ola her ı,t yaparken kar- görmüttür. Cumartesi günü ıcare re e r nı n den ıtıbaren yürürlüğe ~irecelı I 
şımıza çıkar. 55 kuruıa kadar çıkan fasulye masıdır. . . mühim bir tamimi olan bu t limatnamenin büküm 

Mamafih baıı:an da çok İşe o~l d ~ dü ~ b 1 AIAkadarlarıD söyledıklerme lerini ya:r.ıyOT'QZ. 1 
~ eye o~ru şme~e aş a- . 

yarar. Neden bu itler yapılmı· Si k t t· t ·ı nazaran, fasulya fıatı 3o ve Kanuna göre, lmalden mak-? d (b mıı 'fe uruı an ıa nrı Harp hılinin ıhdaa e&mıe 
yor l7e soranlara hemen üt· . d l l hatta 30 kuruşa kadar dOoe Ht, berbana-i bir maddenin ter-
çe darlığı.) der auatururauauz. mış~e e muame e O mamıştır. . _ . . . olduAu hueuai taıiret ve icapla 

F
a'-at kend"& k ndlml·e hi,.te Dün de fasulye üzerine mua- cektır. Ancak mustahsıho ehn klbini, vaııfını, haırıaaını veya 

• .. y rın tesirleri ahında ihracat mel• " ki" · d - · t• k t ' ı ı 
öyle rletildfr. B&tç~ itibariyle mele olmamış, öğleden sonra deki mal satıldıktan sonra pi ,..e ını egış ırme ıure •Y e ş-
M h l k k l 

· larımızın ambalajlarıuda kullaoı leameıidir. Mamul olarak ikiye 
enin bir ba ane o acak kadar tiat 45 •6 kuru~a kadar düı- yasanın te rar yü ae eceğı mu ayrılmışbr. 

da reri değildir müıttlr. Bu sabah fasulye üze hakkak tel~kki edilmektedir. lan çuval te kanatiçelerin ıaoi Devlet hıhiıarınôa bulunan 
Her ne kadar 300 bin Hrahk Bakla piyasasıda sa~lam tutulmaaı gereken ~uamele 48 maddelerle şeker, sulp ve katı 

büt,.eler lıkeJe)erfD deYlet liman 9ehirlerİne konmaaını dilerler. - ı k f" l d .. 
Y • gÖrU merue te Vd ıat arın U sarılı ııirkülerimizle teebit edil- glikoz, meri kanunlarla girişi 

ldaresloe reçoıeai iz.erine 200 Şebrın imarına a-ellnce .. Bu harp . . . 
bin liraya iami• iıe de bunun yıllaraada bunu bir mtlddet tehir şecegı söylenm~k~edır. Dıger ınle bulona:akla idi. ~ümrük muamele vergiıinden 

Bu giiııa..i dünya duı u· 
munun mü kil şıntları içe

risinde bıle t;ıftci itıtiyacla-
11111 öıı safta tutan Hü~O 
metımiz piyasadı:ııı teduik 
edılmiy0n bır icısım çift Alat 

ve düzerıleı ini Ziraat teşki
l Mı vasıtasile ucuz bir be

delle sizlere vermek üzere 

V ıl~yet na mrna 40 adet ordu 

tipi araba 160 adet Arıkara 
tipi pulluk, 60 adet Ege tıpi 
araba dingilli, şina demir

lerile Nal, Nal çivisi, pulluk 

demiıi gföıdc'!rilmi~tir . Vakit 

gPçirmeden Ziraat Mfıdtir
liiğürıe mur :ıcaat ve bnular 

dan gerekli olanlarırıda ıı al tahakkuk eden inama 150-180 etmek v ıehrin ıünlük ihtiyaç- gıda maddelerının piyasada' VekAlelimize fukubulan bazı muaf olacaktır. Bu arada sanayi 
bin lira arasındadır. Tlrldyeoin lanaı daha iyi temin, daba yerin bollanması baklaya rağbeti mllraoaatlnrdan Qümrük iderele· ve maadio işlerinde kullanılıp 
Menin ayanndakl şehirleri hep dedir. azahmıştır. Bakla fiatlarmın rınce Malıre Veklilelıoio 1936 memleketimiz.de yapılm&yan ve 

bu vaziyettedir. Fakat bugün Hülasa .• Sayın lyelerimiz .• fazla yüksek olmasınında bun ıeueeinde rephQı bir tamime çb~tşltlleri Vekklller k~eyetj~ce tea· dan önee girmİf e,yanın bıı ta· 
için bu Menine g4re iyi bir H le •on 1üklendlğl vazifelerden . . d ı o unaea ma ıoe, ıılet ve 
vaziyet değildir. Zira buıtiakü ıonra belediye itinin ne kadar da tesırı var ır. latioaden Avrupa k'.losından _mu 'edevatı ve yedek ve yenileme rihe kadar henüz tahakkuk etW 

belediye te,kilihna ıöre bu mühim oldutaaa, ne kadar atır ,. ı •akka& muaflık rolıle celbedılen parç lara da vergiden muaf ola· rllmemiş veya tahakkuku kati· 
para hiçtir. Memur maaıını bile olduğ.unu ve nihayet t~nklde del ff uau•ı takaa/ar hah Qaval •e ksnuioelerin mutlaka cakbr. leımeıniş vergileri eski hülı.6m 
karşılavamaz. müaaıt olduğunu takdır edlyo• L nda bı•r f ,· aroi memleke&le arnı· a8 _ı.. 18tera Muaf eşya olarak vergiıi I "' am m il ~· ere göre tahakkuk ettirilecek 

Llkln belediye ba•IDID ••· ruz. Filvaki söylemek kol•J• Y•P ödenmeden yurda •okulan eşya firmare iade edilmesinin earı tir. 
zife.sl buglnkü kadroy• buıünkü mak güçtür ama .• Her iyi niyet muaflığı icabeltiren işle kulla-

27·6·941 tarih ve 21 sayılı ko11uldu~u 98 bu muamele &erzı T il b" · f 
para nisbetfr.de yüzde 33,e ledlr le yapılan tenkidin bir ihtiyacı w • nılmadığı takdirde fob kıymetine a matnıımeye ırı mua 
mek ıqretiyle mütebaki &c 18mını kartıladıtı da muhakkıktır. Sbin 28·3·S•n tarih ve 50 sayılı Dıf nın da ihrecatımıu e3aslı ; orlok nayfun, ıigorta, dlter masraflar olan eşyalara ait liıtc, diğeri 
chrin diğer ıhtlyaçlarına •arf ylkaek dirayetin iz, teerübenlz, Ticaret İ§lerine dair olan sirküler iare maruz bıraktıaı aolafjılmıe le vergi ve resimler tutarı ka 1 ziraat makinelerine ait liste 

etmektir. Bu esnada da [evvelki bilriaiz tenkitleri eserle önliye- le ihraçları memleketin mühim ib· tır. dar ceıa alıpaçaktır. 1 Haziran bağla bulunmaktadır. 
borçları ne yapalım?) diyecekler cek varlıktadır. tı,açlarına tekabül tden malların BugüPki ıarUarın icaplar.na s .,,,,,,,.-=-=======~~==--....... ,.,..,,,,.,,..-......,,_ 
vardır. Bunların ödenmeı:ni te- Sizin muvaffakıyetlniz he· uroıaran bu oııultln &erked ·ııerek ithali şartlle husust takas muamele 

in edecek yeni yaridat re enba• plJDizin malı olan tebrlmizin 
ları lazımdır. Menbeın başında kazancı olclutu için hepimizin lerine inhisar ettirilmiş olan Zeytin Avrupa kara kıloeından muvak-
şehria tatıtlarınıa lahiaarı ve muvaffakıyetldir. Banu bllditl· yağı, Prineyağı, Tiftik, Palamut, kot muaflık aurelile getirılen 
daha bazı itler gelir. Banlar mh: için ıize elimizden a-elen •e Palamut hulasası, Pamuk döküntü çuval ve lı::aouiQelerın rioe A9-

borçluı ödeyecek n:ılyette ol· hiHemize düşen her liırlü yar- leri, Küçük baş hayvan derileri, rupa karfl kılaaında her haogı 
duktaa ıonra şehrin büt~•I de dımı yapmağı zeyk bileceğiz. keten, kendir haşhaş, ayçire.ıı.i, baııka bir üikere eevkedilebilme 
düzelir. Yalnı:ı sizden ricamız,itleri afintl ., 5 

d M · 1 ı· auaam. yerf11tıtı tohumlarınının ve sinin lemini Malire VfkAleline 
Zira tehrln en büyük me•· genfin e yapını&. eraın a ı~a.n 

eleai olan, au, elektrik, kanall· şehri, yabancı febri, çok mlaafır soya faaulyasının bu defa 28-8-942 yaıılmış te mezkür veUlelce de 
z.aayoo ve yol işini hal için ge- gelen bir tehir oldatunu göz tarih ve 60 ıayılı Dıt Ticaret mulalaamız reriode bulunarak 

1 u it d t t k - k Daire i sirkülerile serbest dövizle len devlet kuıa. iakeleler bhim uaun e u ara oaa ıore arar b d b k"I 1 ı · · Ş h · ibt• l ihracına müsaade verilmesi teker·ı 8 ema u ıe 1 de muamele ksiklerimizl tamamlayarak el· ar verınız:. e rın ıyaç arıaı 
1 J:l l Si . b~ rnr eta.:tı"nden keyfiyetin alakadar ic_raıı_ kaLuı_ ed.ilmış 'e ker fir. 61 

den uçmatl r. Em ;, im ki diğer ona gure •y•r ayınız. 21 ur• u "' 
birçok şehirler muvakkat zamanj metl selimluım. • • lara tebliğini Mıntaka Ticaret gumruk te ınhıserler Hkdletıue 
ıçln böl'I bir ~vlet kut uq Mt:1$ın/ı Mü~üılu deo bil~iıilmi lir! maliıe teklle\i11ce bildirilmiotır. 

Mersin ve havalisindeki MillT - -
Kuvvetler Grup Kumandanı 

Emin Aslan 
},filli nıücadele?te 



k 
n 

m 

ll 

le 

e· 

ir 

ek 
iri 

u-

ı

e-

ır

luk 
kit 

Üf· 

lar 
al 

u ta

etti" 

kali

kiim 

ecek 

muaf 
iğ eri 

liste 

-

4 Biri11citeşrin 1942 Pazar YENi :WERSiN 

l a n . 
1 

Ta• sus Mal Müdürlüğii11deu 

Cinsi Miktaıı Mevkii HUDUDU 
Doğusu ; ~alullere ifrnzcn 

verilen mahal 
Tarla 62 dönüm Sıtma 

Batısı : Irmak 
pınarı 

köyü 

Dact~lı 

Muhammen icarı 
lira Kuruş 
223 00 

Kuzeyi : Mağaralı kayalar 
Güneyi : Irmak . • . . _ . 
Hudut, miktar ve sair evsafı yukarda fl ulı mılh emlaka nıt tarla 942-943 bır sene muddctte ıcara 

verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. . . _ _ _ _ 
Talip olanların ihale günü olı n 9:H~9~2 _tarıhıre _ tesad~f eden cuma gunu snat 10 da yuzde 

7 16 
pey akçasile birlikte Taı sus r.ltıl mudurluğunde mut~şckkıl satış komisyonuna müracııat etmrler 

ilan olunur. {1250) 30-2-~-8 

i L A N 

i l 

1 arsu al müdürlüğünden ; 

HUD U D_U __ _ ----DoP,usu : Ant C')OS salaha 
tarlıısı 

Bıılası ; 'l'N .ki rnı. 
Kuze}i ı Reşit lbni yusuf 
Güneyi ; Naci mnlla Ahmet 

tar aRı 

Dğosu ; Şakir f f ndf ve tarik 
Btılısı ; Havacu Asara verilen 

tarla 
,, •• ,, 

Cinsi 
Tarla 

,, 

a n 

Miktarı 

60 dönOm 

75 ,, 

Ura 
60 

7b 

Sayfa: 3 

Muhammen icarı 
Kuruş 

00 

00 

Koyu 

Hasan 

1• 

Tarin Mslmüdürlüğünderı 
H U D U D U OlN St M1KTARI MEVKl 

KUZ3yl ; 
Muhammen icarı Gllneyt; 

KÖYÜ LiRA Kr 
~·~·--~"~-----------~i------~~---35----~-o-o~--~--~-B5 ., ,. 

Tsrla 38 Döoüm '3arköv 30 00 
Şıırkım ; T rlkl l\m. 
Gıırben ; sııhibl mülk tarlası 
Şimhlen ve cenuben 
tariki am. 

Şarkaa Mulla hüee)'İO ve 
halil ibrahım bıı~ları garben 
dere e•malea kare basan tarla 

81 Qtlnubeo hasa~ f_aln \arlueı ~ - - Şa~kl\D tarik\ am gorbCD 

Şarkao, garbea ve ceuuhen « 70 « 70 00 kısırmanlı oğlu Ahmet 

dere eimalea tarıki am. Şlmalen Çerkez zadf' Sulih 
Hudut, mık tar ve sair e~eafı yukarıda saıılı Mılıi Emlllke Rll sel' ltö}unde ıki kıta \arla Cenuben Mulla Ahmet ve 

• 

__ .,,.._,.----~----------
80 ,. ao 00 

" " 

942.943 rılı b•r eeue müdetle icara verılmek üzere aQık artırmafa koaulmuetür. Sııdık ·~~------- ----·-~3~0---0':"0:--------Talıp olanların \hale güou olan °-10·942 tenlıınf) tesadüf Elden Cuma güuü mat 14 de Tar Şerk~t;;;lk\ em gi'ırben mulla " SO '' " 

8119 Mal MtidürlüğL'ode müteeekkı ıhalo komiefonuna fÜıde 7,5 pef akQnsile bırlıkle müracaA' Ahmet ve Kısırmanlı oğlu 
etmeleri ılao olunur. (1251) 30-2-4·7 Ahmet tarlası simalen sııhlbi 
-----------------------~~-...~---~·~~----~--

1 1 a n 
Tarsus mal müdürlüğünden : 

HUDrDU 
Doğusu : Dere ve c;iflik damı 
Batısı i Degirmen Harkı 
Kuzeyi : Muhacir Ali verc~cleri 

Cinsi 
tarla 

"v1ikta rı 
70 dönüm 

Mevkii 

Keşbükü 

Köyü 
Şamlar 

senet cenuben çerkez zude 
Sadık -----
Şark•ın ssblbi s net garben 
mullo Ahmet tarlası ve hOyOk 

ı• 
110 " 

Muhammen icarı şimalen şif c n. u-_:be.:_:n~M-"_m_o _________ _ 
Lira Kurut - 110 " 

70 00 ş r kan Bıısıın Boyro vo " ' 
'çerk~z rnde Stıdık garbcn 

110 oo 

110 00 

Güoerı: Irmak 
sahibi senet şlmalen şif 
cenuhen Ali Bnyram tarlası ---------- - - - 76 76 00 

lludut. 
942-943 bir 

miktar v~ ~air evsafı ~'okarda yazılı nıiBi emlaka ait tarla ş6rkao xısırmeoıi Ahmet 

seue miiddetle icara , erilmek üzere acı~ artıı·nıa) a konul- garlJ n çorak şımaıen Hacı 
• • ınulla Alımel tarlası cenuben 

,. 

,, 

,. 

,, 

lllllŞlUJ". 

Tali o olanların ihalj oiinii olan 9 10 94 2 tarihine tesadüf eden 
Cuma giiuii sa:u 14 de Tarsus mal nıijdiirliiğiiude müteşekkil ihJle komis 

tarik ------------~---------~~--
- 25 25 oo 

yoııuna müracaat etmeleri ilan oluııur. ( l 2fJ2) 3o 4 6 8 

Zayi Ekmek karneleri 
Tar n taıı nldıgım E) lftl 

Biriııcitl'Şriıı aylarına ait' 
13560, 13561 No. in ekmek 
karııelerimi zayı ettim. Y f'· 

ııilerini alacagıından e kıleri 
rı i n b ti k m iı yok t o r. 

TıırPut1ou Ye~il M. den 
(1278) Ynııuf Da~hıılnt 

I 

i ı a n 
Devlet Demiryollorı Adana 6 ıncı 1 

Tarsus ~ al Miidiirliiğlindeu : 

lıletme Artırma Eksiltme komisyonul H u D u D u 

R · ı · Do~ueu ! Ömer 
era tğinden: Batası ; Kör o~lu 

Kuz evi : lçol 1 

ft1 uhanun~n bedel j 9 5(;0 lira. ?lan 2 50 ton I o on eri ~ Tozoğlu Durmue _ 

sömııemiş kıreç şartuaınesi veçlule 17-lo-9~2 1 Doliu u ; IQellı ourmue 
cumartesi glinii saat ıo da kapalı zarf usulıle Bausı . Baıtıarbaeı rotu 

otNSt 
Tarla 

• 

,, 

__ .. ~ .. _,_ __ _ ...._ __ _ 
75 76 00 ,, 

Muhammen icarı 
MiKTARI KÔYfi LiRA Kr. 
16 Dönüm Kötemuealı 16 00 

6 c c c 6 00 

~ir kasyer 
aranıyor 

Ada nada 6 . ı ··d" ı·· ...... b' . da sa- Kuıeıı ; Mehmet 
IHCl iŞ etme Ulll UI' ugu lll3Slll GOııevi ; Mi!hmet . f ' ukerıda rnzılı Milli Em!Ake ait iki parQa tarla 942•943 b. 

tıu ahnacakur. Hudut, mıktar ~e Rakır .:"P
8
r
8
e ·a:ık erurmarıı konulmueıur. ır 

Ti th d k l'k I' • · ı· l k U d ııe ıoarn verılıne u n .9 h. t d-f d C care aneın e as yer ı •ll 1şe oırnıek isthrerıleı·iıı 7 1 2 .ÖO ıra 1 )}) sırne nıO ı l le günü olt\n 10-lv- 42 tarı ıue ese u e en urnar\e i RÜnü saat 10 d 
k - bl b lht· ' 0 " ., "' "' • k T lıı> ol ulorın 1 18 o e ü d - kk·ı h 8 

yapma uır.erei r ayana ı- vak kat teminat akceleri ')'1"ca1·et odası \ eSI 3- 7 58 pe"' l\kQıt&ile bırlıkte Tereus Mal Mud rl Q' u e muteee ı ı ale (komisıonuna muracaat 
yaom vardır ıtcklılerin atağı l· , k ~ . • , .. f CÜZ- yüzde . • 1258) 29•4•7•9 
daki adrese müracaat etmeleri. til 1, 31lUlll ıkamel~fıh vesikaları \'e Ull US ' cı\ıneleri ıUin olur ur. 

~erıin gümrfik meydanı da. lllarile lekliflcriı,i 3'.'lli PÜll eksil(f}le S33llfldal~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Tuhafiyeci Ali Andıç .1 n l 

3-4 bır saat e.vvel komi. yon ıeisliği11e ,erme erı İ 1 
----------. lazımdır. 

Doktor j Kireçler \1 anını·e, Toprakkal(\, i. kenderun, 
Hayri Ozban Adana, Mersitı arasrndaki istasyoıılardan herhan.-

. K 1 gi birinde ve va~orı icerisinde tesliuı edilecekt~r 
Ç uk Esıı geme urumu • • 1 b del sız oc . . . . Şartııamelf'r konıisyoııa rniirueaat a e · 

sıneması ıu1salındekı mna· olarak verilir. . ( 11b6) 2 9-4-9-12 
yenehı:.nesinde t.astalıırını 

e kısi gıbi ~abııle başlamış 
llr. 

G .. ~'EN SİGO Tt U \ SJSYu~S 
Hayat - Yangın - Nakliyat 

Her turlu k"Za 
lhmess •ı: VUFİ ORGU l 

:----------------------~--. 
Meın leket I-lastanesi dahil iye nı ütaha ssısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bıı kore Rskeri lıizmot iııdt>ıı tcrlıııı ohıı sıraJ- asli 

vazifosi bö~ıııe dinınıii-' olılur,nrıdfln muhteroın lıaı.üa

larıııı HastAııo cıtdıh.•Niıııleki titıkı eviııde kahol ve 

tudll~iye lıaşlıunıştır. 

i rsus al ~1üdörliiğiinden : 

lJ U D U D U 

Doıtueu ; Fundalık 
B ueı ; Yol 
Kuıerı ~ ~ondalık 
Güne.ısı ; Funa'llık 

Dorıueu ; Fa1 dalık 
13 81181 ; Deuı 

Kuıowl ~ Yel.up 
Güncrl ; Fundalık 

OINSl 
Tarla 

" 
20 

a n 

MJKTARI 

20 Dönüm 

" 

KÖYÜ MEVKtl 
Mubamrnen icar 

LlRA Kr. 
Koıoluk Yar\!anca 10 00 

---
" 10 00 

Hudut, ınıklar ıoe suir e'<sah rukarıdll aı1h Tusueun Koıaluk kös üııda ttki :Mı\ i Em A 
ke nil ıltı paroo tarla 942-'!43 :-ılı oir sene müddetle ıcera verılmek (izere 20-9-9•2 terıhinden itiba 

0 b" gOo müddetle aQık artırmara konulmuetur. 
ret 

0 
Talil) ol 11 ı rın ıhale günü olan 6·10·942 tarihine ıesedüf eden Pezerteei QÜDÜ en\ 10 da 

.,ür.dı 7,5 pey ekçaeile birlıkte Tereoe Mı:ıl MftdürlüQünde mtiteeekkll ihale komisroouna muraca 

c:lurt ıH\n olunur. (l246) 29-1·3·' 
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1 

1 
içel Defterdarlığmdan: 

ParAeJ Mikdarı 

No, Metre 2 - -

ı a n 

Kıymeti 

Liri\ 

963 M. 20 Om. 964 
l 600 M 40 Om. 601 
2 567 .M. 567 
!l 684 M . 50 Om 685 
4 462 M 50 Om: 463 
5 491 » 2 ,. 4.92 
e 485 » ~o > 486 
7 479 » 40 » 480 

18 362 » 90 » 363 
19 531 ~ 71 > 532 
10 511 > 78 » 512 
11 511 » 78 > 512 
1~ 539 > 63 » 540 
13 657 > 60 • 658 
14. 656 )) 50 » 657 
15 299 > 46 > 300 
16 ~99 > 70 » 300 
17 432 > 82 > 433 
28 493 » 2 > 494 
29 75 > 30 » 76 
22 25 > 80 > 26 
54 28 » 37 » 29 

.Maballeıoıi 

• • • r • _.. 

Nntlratiye 
> 
> 
» 
)) 

)) 

)) .. 
» 
)) 

> 
> 
» 
> 
,. 
> 
> 
)) 

)) 

» 
» 
» 

Y trkarıda rıumara ve ınikdar ve kı) meti rnu- 1 
hauuueııesi g<lsLerilen ve hazi ııe namına kayıtlı 
h11lu11a11 ga)ri nıeukullerin salı~uıa 26 9-94 2 ta
rirıdeu itibareu 15 güıı müddetle satışma karar 
'flrilıniş ve süriilecek bedel111 haud ı h\) ık görü , 
düğii takdirde ihalesi 10- ı 0-94~ gii11li 11e tesadüf 
edeıı sah giinii Defterdarlık makan11nda aleni 
miizayedt> il~ yapılacağmdaıı tal~) olanları n yüz- ' 
de 7 , f> temiuat akçesile vt~ haritasmı görmek 
üzen· Varidat kalemiııe miiracaatlart lüzumu ilan 
olunur. ( ı 242) 27-2 ·4-8 

i ı a n 
ersin Bele~iye Reisliğinden; 

1 

Bf\lediye hayvanlar11ıın ilı~ iyacı u;nı balya 1 

hal iude acık eksiltme suretile 46000 kilo saman 
1 

satııı alıu~caktır. 1 

Her kilosuııuu nıuhaınmeu bedeli 8 kuruş ol
duğundau taliplerin yüzde 7 ,5 muvakkat temina- 1 
tiJP birlikte 6-10-942 salı güuii saat 15 de bele- ! 
diyf' dairesinde toplanacak euciimeue müracaat : 
eyl(lmeleri ilan olhııur. l ı 2 2 2] 20··24-28-4 

- ----------------- - ---
i ı a n 

Umumi ~ağazalar T. A. Sir~etinden; , 
~irketinıiz tahsildarı Ali Tura vazifesinden l 

ayrıln11ş 'e şirketimizle 30 '1~yh1l 942 tarihinden! 
it ibaı·en hiçbir alakası kaln1anııştır. Tebliğ ına- : 
kamıua kaim olnıak tizere alak&darana bildirilir 

YENi MERSiN 
----·------------

r .--------------------!------------
1 

GARANTİLİ 

Di1nyanın en sağlam 

1943 model Atman 

Lorenz Radyo!arı 
Ve Radyo 
parçaları 

Resmi acnnteıne geJrniştir 

Şekerleme, Bi•kuvi, Çiholat, Valiz 
oe ayakkabı gelmiştir. 

Köşkerler karşısında 

it1ehmed Gediz 

Sayfa ; 4 

1 a n 
İçel Defterdarlığından: 

Mah"lleıü O inRi No. s:: M.tıs·\h a.- ı Kıy llltH j 

Bahçe Rarak l\ 
18 ~ 20 
22 

460 M2. 550 I..ıirn > (ı( 

» « 

Camişerif H aı ı " 10 125 240 > 

N rısra tiye .r\ r~ ıt 2ö9 1 30~ > 

Mah m n li~~ > 161 250 > 

Yukarıd a ıtı i k<l cı r ve C\"~afı ~~lZ llı r.n3ulıa da 
hilinde kain ar-a ve barak<i l a nrı ıuiil ki .H~ ti açık 

artt.ırnıa suret ile 4- 10-94 2 tarilıirnl e ıı itibaren 
15 gün müddetle satışa çı ı a rılnıı ş ve ilrn lesi l 9-
10 942 ta rihiııe tesadüf eden paza rt fl ~i güı ı ü saat 
16 da Defterdarlık makamı nda )'apı lacağ111d an 

talip ola11h . rı n yiizde 7 ,5 1 (>nı i ıı a t akça sile içel 
deft~rdarlrğıııa miinwaatları lüzunıu !arı oluuur 

~ . -
Göz Hastal}kları 

mütahaSSISi 

ll ı !lll'l ____________ _.n .. 2.-.s2) 4 - » _ ı 4- 11 

IMO~&OW~ - @IW~~& V@lRı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Voğ"urt pazan civarında 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane-
sinde her g ün. 

Tarsusta: Salı günleri öğleden e,., el 
Ooktor Salahaddin muave11ehanesi11de . 
göz hastalarım kabule h'lşlamıştır. 

T. İş. Bankası 
A üçük tasar ruf heaapları 

194 2 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, ~ Ağustos, 2 ikincit ... ~rir ı 

TARiHL~~RiNOE YAPILIH 

1 
___ 1 942 ikramiyeleri __ _ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Li r~ 

3 > 1000 • = 3000.- > 

2 > 750 .. = 1500 - » 

3 > 500 > 1500 - .. 
10 • 250 > = 2500.- » 

40 > 100 .. = 4000 ·- » 

50 > 50 • = 2500. - > 

200 ) 25 > = 5000. - » 
200 > 10 > = 2000.-- » 

• 

Tiirkire le Bankasına para ralırmakl~ ralnıı para birik lir• 

j DOKTOR 

' ASLAN YAKUP 
TüTkiye ve Rusya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almonyada 
tahsil etmiş. 

Hastal~rım her güıı saat 9-12 ve l 5 deıı 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M Yoğurt Pazarı No 1 
ersin fele;fon: 172 

--------------------------------------
Ademi iktidar ve Belgevıekliğine 

KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ıle satılır. Her eczH nede bulunur 

S. ve I. Muavenet Vfkaleiirı in ruh~aı ını haizdi r. 

Cenup mıntıkası ı-ıjanı B rı hri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eski Selinlk Bankas ı 

(1167) Po.ta Kutusu 105 

Doktor Falıri Kurtuluş 
Tarsus Adliye konağı karşısınd a 

Muayene saatları: ller giiu sabahtaıL 

Çarşamba gürıleri saat 
çalışılır. (1266) 1-3· 5 --------111111111! m i& u faiı almış o:mu, arn i ıamende 

- ol ureunu:ı. 

a kşama ka<lar. 
14-1 7 llal keviııde 
( ı 206) ı 2- ı f> 

teliinizi de denemiıı / . 

(1) --------------------------------------~ 
Mersin Bayanlarınm Nazan ~ik~atine 

Halkeoi himayesinde 

Biçkı, n· kiş., Nakış, Şapka 
y 11rdu acı ld ı 

Saym \Jersiıı bayaıılarınııı Biçki, Dikiş, 
~ak1ş, Şapka yapmalarını temin için büyük 
redakfırlı klar ~ apılarak açılan y nrdunıuz, ta
lebe ka \at ve kabuliine başlanuştır. 

Yu rc1a de vam edt ılore Rop , .Manto, Koatti m, Tay-
yfü· Ve her JI Vİ iÇ ve OlŞ ÇIUllRŞlrl!H I dik lll0Rİ T8 

ııAk ış yapm ıuı i le şaı a imali <>gret.ili r. 

Müracaat adresi: 
Mahmudire mahıılleeınde Hastane ceddetJi N. 89 
E <ı de Riçki, D ı kiş, N1tkış ve Şaka rurdu müdür lüQü 

--------ı------

! !~!~i!~~e~ı~.~~I~! lftl- i j a 
Tarsuı MalmüdürliJğünden: 

n 

Birinoiteşrin aylarına ait 942 
N ı k k k .. HUD U D U 

o. o e me arnemı zayı D "' • M 1 ·r· o.usu. a az eı l 

e ttim. Yeni@ini aJaoağımdan Batıııı: Hae ım tereeeei 

k . · · h .. k ·· kt Kuzerh Naıire Mua mmer es uıının o mo yo ur. Gü . ner n ' ~ 

C ıoei 

Tarla 
Mık tarı 

200 döoüm 
Körü 

Zübetir 

Meıtndiye mahallesinden Dojloau: Tneancı Moati fa __ _ > 220 - ,; - -- --:;-

18 N o . hı e vde Baheı: Koradacı 

Muhammen :cart 
Me9kıi L ire K 
Acı 200 00 

Tolumb;- bae1 220 00 

S 
l T k ' Q k" Kuzeıi; Hamit evlAtlsrı 

ermet 0 # u 6 10 6 1 DoQasu ~ Oaıaır·-:-a -=-a=ra:-:z:-ıs-:-1. ----.-, -----,100=-=-o-.,-----,_:_, ı~--V-a)'_V_a,....---- 200- 00 

(1280) Batısı : Aeık Oemııo te müıı , 
tereki 

l • T d'k Kuzer i: Terik 
ayı 81 1 name Güneri~ Y_o_ı _ _ _ 

d k l b
. . Dotuau: Şer i fe 

A apazarı orta o u u ırın B t H 1 8 l8J: BRBD 

Çöp lü-- Gılllü TerTİı > S2 .. t 2 on 

ci ıınıfından aldığım 17-6 942 Kozer i: Yol 

(1279) 1-10 t 'h 1767 I ta Giin 1:ı r i : rol aM .-e numaraı s 0 ;;- - ş ·r "~ :-- ---- -a:----------===-------....- o.usu: arı eve ...... mm > 
!t'Dl ____ E::D _____ -==m::ı _______ ..,. _ _.. cii lmamemi kaybet• im. Yenisi Batısı : H asan u A li 

!l'2 ) ) 12 00 

Dol{tor Refik Kııntoı 

Mersin: Yoğurt Pıumrındeki mnayenehan1'ainde her 

gün öğledeıı 1 • ı· a bıu~talarını kabul eder. 

ni çıkartaca@ımdan eskisinin Kuıa ~ i: Yol 
. · Güneıi : Yol 

bükmfı olmadı~mı H~n. ederim HÜdut , iöiiuar ve eaır euah ıukarııh ;-;zı ı ı-Mıııi Em ıa k e e ıı be ıı p-u rçe ı ıt r ıa 942 - 94:f bı r 
8-10-9'2 aene müddetle icara verilmek üz.ere 1.101k arıırmnra konulmuşıur. 

Tıtlıp olanların ihale (IÜDÜ olen 8 - 10 - 942 tarihine teHo düf eden p e-r ııem be günü saa t 10 
d a Tarsus Mal Müdürlüaünde miHeeekkil iha le komieron una % 7,5 p e1 1ı lı çı ıı ı l e b i rlıkıe mii r ec a Mersin Silitke Erdemli 

k6ytnden Ziya Mavioğlu 
(1281) 

atları ilAu olunur. (1 249) 29 - ı - 4 - 7 
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