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FUAD AKBAŞ -
idare Yeri 

' ••' ••r1te ••ıun•• l .. ,, ---

}'akir yavrularımıza yardım 
viodırni ç6 ınilli bir borçtor. 

Çoonk Et\irgeme Knruınuna aza 

olunuz. Say,sı 5 kuruş 
Te,efon No. 82 

Pazar 
15 

2 in.oi teerln 
19,2 

Yıh 1 Sayı 
15 4357 

noı ı 

194 

----=Q.. t.r:N:O:ElLr:K: srY ASİ HABER FİKIR GAZETESI ---= ===-----~~...:..:....::::.:.:...:.:....:..=-=-=----- Varlık vergisi kanunu 

Büyük Millet meclisinde 
kabul edilen kanunun 

Madde 1 - Servet ve ka · esasi 

·' Reis\cumhülu-mu-zun-.. ·H arp okulu birinci 
Ankı~~~t~~18f~ ... ı- sınıf talebeleri 
Re.isicuınhoromuz hmet 

lnHoü <)an kaya \[(;~kl.,rin le 

Oidrie el9imimizi kabul 

Lnynrmnşlar ve iltifat.ta 

bulunarak yemeğe ala.koy

ına~ltHdır. 

Yeni der• yılı başlangıcı 
bir t6ren yapıldı 

. . 
ıçrn 

A nkuıt, 14 (a.a.)- \bir U:6nÇ yeni arklldaolarıoa 
Harp okulu birinci ~ını· !ıoş geldiııi:ı-. ddmiş Ye birinci 

• 
l 

biple<ioio .. .ve ti eri .e ar 1n1 
ıaDÇ ıa d 
fe••·"de k•zaoçları Ü<O•inden neşre iyoruz 

70 şiııden yukarı olamaz. lkiaci 

maddenin (B) f1kra1ında yaz.ıh 
çifçllerin mükellef iye ti de var! 

lı1darının yüzde S şini geçemez.. 

~emekte Dayan lnönü 

ve elçimizin refikaJarı da 

baıır bnlonmnşlardır. 
di 

fıııın okula iltihakı ve derse\ınmftan b~r _taleb6 buna ce-
.1 b" •ap verruıştır. 

b l ma · ı roünaRehetı e ır ı a~ a ' \ Harp oknlu muşı ve ge 
tören yapılmıştır. . · ·1 t "" -k ve bir def aya mahsus 

alıooa• . . . 
" üzere Varlık yergısı adıle 

çıt reımı ı e oreae ıon ve- ti 

olt11• · d"I i •keli eflyet teııs e ı m ş· 
bir pıu 

, 7 inci maddede yazalı k Layihanın yedinei maddesi 
misyonlar, lk ınci madd d O• vcr2inin ne şekilde tarhedilece- Gıda 

e e yazı- · 
tir· flladde 2 - Vorhk •ergial h mükellefleri, mükellef· 

1 
d t••i göotermektedir. Mükellefler ıd• yauh z.üaırelere dahil recelerini her ttıükell f lye •• ~a~ik tarihinden itibaren ıs günımaddeler·ıne 

Genç talebeler başta ok.al l l . tı' r . rı mış . 
handoırn •e ögretmenlerı ol- Boıın müteakip alay ko-
doğu halde Ulus meyda:n:Ja mutıuılıguun reisliğinde her 

gelc.ıişlerdir. El'v,ıa itttikl&l ı.unıftau bir talelıe.den müte

muşı ıiiyle1LlİŞ ve Atatürk şeklı:il bir grup Ebedi şefin 
sınıdına muhteşem bir çelenk mo•akknt kabrine gitmişler 

at•~ ~ k • •ahıılar· e namına ıçınde mahaadıtına verıilerini \ 
ot•n ' yılında ve ticaretini t k yahrm•ta mecburdurlar. 15 gün hakiki ve hu mı ., l 41 

k t 
ve çelenk koyara~ hürmetle 

on not ur. ı . .. .. . . 
lkinoi sınıf talebelerioılen kahrın oıı1Jndc eğılmışlerdir. 

d•
0 

ahoır; 2728 1 k d. e.vlr Ye tasfiye etmiş ola:;ar'tıük müddetin germesi beklenmc\Fiyot etiketi koy· 
a) 23'»5 ve sayı ı anun \ T IÇID t_erk, devir ve tasfiy•ye ta• den aaaballio en büyük ma\iye ma"Qn eınaf 

1 e
" ve tadilleri mucibince k dd " ., \ar • ~ um eden ıon yılda tarhedH l 1Demuru lüz.unı ırördüğü mükel· ,,.G~•llef bulunan. mıt v_ergi mikduların>; çlfçiler• leflerin menkul •• gayrimenkul CezalandırlllYO' 

r 

b) Büyük çifçiler. (Büyük de mukellefin zirai va i t" . \lerile alacakları üzerine ihtiyati 
d k t · · • . Z ye lnln çıfçUer e• m• •a ışının · ıdare- ~e gayıimenkul uhlplerinde haci• koydurabilecekllr. 15 gün• y pılsu totkik ve teftiı 

,ine ye vüs~tioe ~ale~ getirmek ldrad •• ~ergi mikdula.,nı gÖ•· lük müddetin içinde yahrılmı- a 
oi•i• bu mukellehyetı ifa ede. eo gcçırmckle beraber banlu- yan •ergiler tahdH em••' kanu•, lerd• riü k k&ularıuda •&ttıkl•-
bileceği bu kanu.nda yaı.ıh ko·\la mu~ayyed olmakın.ııı edine· ouba tevfikan tahsiline teveu6l\

1 rı gıda madJelerine fiyat 

01

1,yo•la<ea te~bıt edilenludir.ı cekl~n kanaate göre taı.d;r •• ~ ediloıekle beraber müddeti• dal etiketi koym&y&n bir kı•ım 
e) Ubdelerınde bulu o an bl· ı teıbıt ederler. \ ınuından itibaren birinci hafta ı oalartnın •e ~ioseli ise biHedar Aneak 23 .5 aay•lı kanunun için yü•dc ı, ikinci hafta içi• ••naf hakkında z>bıt varakaoı 

la"". bl•~derıne düt•• bir yıllık il ;nci maddesindeki hüküm \Yü•de 2 zam yapolacokt". Bir ı.ıızim odilmit ve bnol&r 
ı•Y"'afo "ado yekünn 2500 lira dair .. lode kuanç beyannamele• ay aarfı•da borçlarını ödemlyen mahkemeye verilmi,tir 
dan ve anahrıoın vergide mu rine bilanço raptetmek mecburi ler borçlarını tamame~ ödeyin· 
kayyet kıymetl•rı· ~000 

1

. d yetinde b~luoa . k ceye kadar memleketın herhan· Yapılan duraşmalarıuda ~ ~ ıra an n anonım, oman . . . . . \ .. "'l bt ı· f kiz 

Yukarı bulunan b "k dit lhnited v• 
5 

• - • \gı bır yerande bedent kabıhye- so~ arı goru en mu .e 1 t16 • • 
ve u mı tarlar ' " ermayeıı uz.erın ti - k • b" t" h . ı 

ld kt 

_ deo k d ne gorc H erı ma ıye ı aı:ı "snaf yirmi he~er ira pıH& 
ayn ı an aonra mutebaki irad ••z.aoç ağatan kooperatif • . 

k tı ı şhketlerini .
1 

. 
1941 

olmıyan umumı bızmetlerde ye• oezllsile cezllland\rılmıştır. 
ve ıyme er e bu yerıiyi vere• . . n vergı erı tak- . . . L\l &' k . l vım yılına veya tica • 1 na ya beledıye bızmetlerande çahştı Ra·· l\·1· o e"ııafın kontrolii 
,, eceaı omıayon arca kararlac- . rı yı ı ve " 

l 1 

" tıcarethane\erloin t k de . ralacaklardır. Çalıştırılanlara ve• tırı an ar. er ı vır ınkla,tırılmı•tır. 

d) 1939 

veya tasfiye etmlt olanlar da rilecek ücretin yarı11 da ayrıca 
ıenesindenberi 2395 terk d · . 

2728 1 k d
- • evır ve tcsfıyeye takad· borçlarına mahsup eclilecektır. 

veya sayı ı aaunlar mac· um eden ç · · · . . • . . . ı· ıon seneye ait safi alıştırma mecburıyetının tet• 

bıocc vergıye tabı bır ış ve t~· kazancını - d l · . n yut. e e lısınden aşa• kik tanı hakkında bir talimat· 

şebbüıle uğrathğı halde bu ka· ğı ve ııaoonim şirketlerde yüzde 1 uame baurlaomaktadır. 

Mrş. Peten 
ve Laval 
çahşması 

Viran 
·-------·~ -----------

Şehirden Mektuplar 
-5-

Bu toprağın şer;:f li ç~uğu Şeref Gence! - --
hittim ki birkaç göıı ev- , tutan, viodanlarımızda y 6 rte 

vel birkaC} arkadaşla ber!'ber şoo, en büyük hir iıtöktir. 
h ..,zı kf y)eriıniıe gitmiş ve Zaten biiyüklerimizin de 

ınernl.,ketin ()neoıli işleri üze · bizden istedi~i hn degil midir, 

memlekt}t Genç arkada~. 
rintle göriişmö.,, 
iyilikleri iııin yapılmııın 
reken mevznlar özorinJe 

~e- Ben Rize akıl verecek knd 

ko· rette Je~ilim! 

(}O
Ama.lar yapm1 ıt8111 • Bı" ı · 1 · "b l ... , sız erın nıuı at brnı-

Bnn, sc•iııılioı. dan, ilimlerinden faydalan-

l{eşke yolan hizim taraf· mak, afügü ve bilgiieriuizden 

ıara da u~ral\ayJı da lieninl• ı f'.}yi~ alınak isteriz. 

k 
· kat•ıya. bir aoı kabve 1 O .. arşı . . ııun 19ın. ayınızıo, yılı· 

nunun neşri tarihinde itini terk 
devir veya tufiye etmiş bu\u· 

nanlar . 
e) Meslekleri taeir, koıniı• 

Viliiyet U. M ecli~i 
A • • 

boporda.tl\aydı k; ne ıyı ol nrd~. \ nızm bazı giinlerini biderd&u 

F ronıanın horıfık 8aghk olıwo, "lbet~ hırı Hirg.,oıeyioiz . 
Ve nazik me•elı.leri giin olnr, buna da ıaık8n l Biıim i9i ı yapacağını 

6 Ü
•ülii)'Ot bul ::ırson. 1 yorgoulugn ÇC\k ırfümeyiniz. 

bil• ticari muamelelere t•••Hut Vil&y•t Umumi m• r . il r r " 
Azl\ . . . c ıttı ne vilayet omııtni mecli~ine ---- 1 Şeret! 1 Bi~ köylüler de sizin ir.iı seçımınıu şehri ınizde 25 ' 1 v· . 14 (a") - M.&rıuıa ~ 

seçı"ll aza yoncu, tellal veya ıtmur olma

dıt• halele 1939 aenesiadeaberi 

•ele• bir def•ya müohaaır olu 

ederek koaabyun •eya tavassut 
111ul<abill olarak her ne nam ile 

olur•• ollun para veya ayniyat 

almış olanlar. 

lkiııc"t . \M6 1 ıtiııden dt)rt, Tartrnstan ışı, 1 .1 Hiı köyliil}r, sizin gıhi\9alı~maktan çekinmiyoru 

ı eerın çarşamh" günü ı\ört Silifkeden <\ört. GüloR.r Peten, Başvekil Lava ı e •aat oııd• H •lkev inde y • ı • . . .. ı ı 11'••111 • de um otmekt•· aydııı l•rı' biaiııı 1• •ık •ık Ek ı yo ruz Dik ıyo•nz . Yet iş 
lacllıtını ,, .... ,n t k P - Anamur ve Mattan ıluşer ç it . . l mıa b" · ı d tı' · B e ",.,, ış ı . d. D'" de bırlakte 9a ı' "f buluşuıasuıı, ızı .. nur ıu.ı ır-. rıyoruz. anlar hep Mı· 

Dü•ı ş b · d 
1 
olmak ö••r• on ••ki• li.z• ır. ını .. . . • umı• • hıı lu'"• ••9ıleoektir !Ardır . ıoonııı, yord '° dony• ışlorı ' kardeşlori miz içindir. 

mnntelııp ~anil6re 
0 

g'" · d Peteu La vali ögle yeme- hakkı oda bize iyi haber lor ı Madde :; - ikinci maddede 

H 
uıı ve Diğer . kazal ırımızda a 

0 
Raatt~ alkevinde b 

1
, ıt" e alakoyınoştur. · · ma.ları . . hl ' u un- H~çim aynı güne yapılııcaktır, elD t b i Peten k.a· verm.,nizi çok ısterız. 

ıçın te ııtat -cspıl U A • b ı 48 s"at an er b d ınııııtır P.ı .1 • ınnmı oıeclıtt ~o at "y "'- ınel'lelelerin Nede alsa, iz iinyada 

b;riaden ayn ayn mükellef tu· ' · . . . . . rı~ık vo nazı• Ot a· . . ıç•rı•ınde birı•Oı topl•ntı••Dl 1 b" h ili•• ·~···- olan h&diıeleri giioii göoiiıı• 
ren ı~ıınıze gnre bu se- yap3caktır. Fraotıa e ıoe • ---- maktadır. i~idemiyoruz Bilmediklerimiz 

ya:ııh mükellefiyet zümrelerin• 
den lki yeya daha ziyadeılne 

dahU olanlar bu zümrelerin her 

tutarlar. Umu mi, aaülbak ye hu· 

aual bütçelerle belediye bütçele-
işgaline rağ çoktur. Bilenlerin, bilmiyen· 

tibi aüe.,eselerden taholsat, ın e l moıı ıiikftnot •• •••Yİ' bo- lere öğretmeıi ne iyi ••ydir. 

m••f ve ücret alanlarla kadro-ı • znlmamıttır. K••k•, &raoıra, Ziraatçı-
y

a aaüsten.iden yevmiye ile j9. m e· Sl m uhtem elm ı·ş Serb~st Fran11anın işgali· lıuımı•, Veterinerlerimiz, 

tibdam edılenler yal•ı< bu maaş 00 deom elilmektodir. tabolaat, ücret ve yevmljelerd•• - - bilgiulerimi• do köylerimizi 

Biz, sızın. Sız, hizim. 

GittiRiniz yerlerde kö l 

l 
. . y 

erımıze çok ekın iyi 1 • • ' Ç& lŞl 
ektıklerınisiıı maddi fayd 

sizt-, manevi fayda.~ı mem 

kele demişı.ini ... 

Ke.~tıniı dolarsa yiizleri 

gül6r, tefahınız ~rtu, re 

hınız arttıkna ko·· ·· .. ., ' ~unu• ış 

dolayı ikinci madder..in (a) fıkra\ Ce nahi Afrika Başvekiline göre: Tan caya g••••'"'· kiiylülerimi•I• kn-ıdıl.rld:r".' aıükellefiyete libi değil 
1 

Almanlar .:::., n bu·· y u·· k hatayı geıen ntıştıaıar, iyi bildikleri ~oyleri • V bize aolat•alor •• iiğr•l••i•r .. 

Madde 4 - 1837 sayılı bina R Usyaya taarruz etmekle 
Bu, onlır.r için bir&Z kül• 

y ergi•i kanununGD üçüncü ve mu•• ltec"ıler fet.li ".., ~abmetli o\nr ama .. 

ll'ltıır. Şen köyler, mesut 

yord yaratl::-. d!ye Röylemi 

niz. Ne dogru 8Özler. Dı 

Hghk ., 

Arkadaşt 

1833 ••.yıla •.aoayl vergisi kanu- y apffilŞ{ ar Say'i•ı meakftr olııun. 
nu••• 1kl•cı maddealode yazıh Tancı, 14 (a.o.)-Franoı• llnn• makabil yord köylüleri ' istifade eder. Seııiu gibi , iyi kalprı, 

bina •• aroa aahlpler; ikinci v .. ınd•n hirço•• ltaly•n ••ddcni• (c) fıkrasındaki mü· b1 I.ondra. 14 (•.•)- Oonn-\ Portokizi i~gal edip etwiye- olıı.•k iizor• külliyotli mik- Şehirden köy o yapılacak lışkon y ord çoçnk !arının 
kelıefı·o1etteo muaf tutulurlar. A frikl\ hük~ru6ti Ba,veki 06ği soı,lioe de Baş"fekil; l T l her hamle taydalıdır. yııu Mlsın. , r darda miilteoi •r aııoay• g• 

Madde 5 - Verıl hakiki ve 1 g .. eıeoiloro beyanatta bu· Almanlar o kadar yanlış bükoıl ,ahı•l•n• namlarına tarh 1• .. r•k demi~tir ki: harekette bnlonmntlardır ki mittir. 

Bunn, şüpheeiz siz öenden 

daha iyi bilir -.e takdir hu-

Benim gibi, ufak bi 

(le, bir su başnıda öm 

geçirell bir adamın hn 

lerden başka elinden ne olunur ve es .. aaah , e1bam11z tir' 1943 yılı hüyi\k taa.rru• onu da yapabilirler. 
ketlerde htueye bakılmakıızın yılı olacaktır. 194.4 de harp Zaten Almanlar en höyiik 

şirketlerin 111enkul ve gayrimen belki sona erecektir hatayı Rosyaya böooın et 
kul varhtınııı tamamı üı:erlndeo Daha şimdiden Rusyaya mekle yapını~ oldolar . Belki 
ahnır. karşı Alman haskunnın azal İspanya Te .Portekize hücum 

Verıioin mikdaranı göıteren dıjlı görülüyor. etmiyecek kadar şuurları kal 

6 ıac• ••tltle tö1ledir: Almanyauın ispanya ve mu~tır. 

/fgal edilen yerler 
Viei 14 (a.a.)-
Fransa ile Tnnoımn stra-

tejik yerleri mihver kun•etle 

ri ı r.rafından iışgBl edilmekte. 

dir. 

ynrurl-'unuz. Gezmek, görmek 

uokunlanmızı göstermek, 

yapılmatn ioabeden şey \eri el 

bir ligi ile yapmak .. 
Birlik ve beraberlik. 
Bu biziıu Kalbimisde yer 

Haydi arkadaş. lyi 

ler Y&Şd ve iyilik yap. 

Dalğıne 
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15 - 2 inci Teşrin - 1942 Pazar 

i ı a n 
jçel Defterdarlığından: 

Kazası Mahallesi Cinsi Men.bası Kıymeti Hud•da 

YENi MERSiN 

i 1 a n 
Tarstıs Malmftdürlüğünden: 

Sarfa ; 2 

Mer•İn Mahmudiye 142 M. 245 Lr. Şa~karı Vıkt.:ırya ve S•lsmon Kapilato ha 
ne•;ı, ıı:arben Hasan evi, Şimalen yol cenuben 

No. 
98 
90 

UinRi 
Oökkinın 7 de 4. hissesi 

Mikdarı Mahallesi 
29 M2. Kızılmorııt 

Muhammen bede[İ 
Lira 
300 
100 

Kn. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

sokak il 9 
> > > 215 M· 216 > Şarkan Z~ytunlu bahçe, şimalen Musa De 

lnldan metrük ev ve arsa cenııben m:ı.hallebiei 100 
Arsa 103 M2. 

• 98 
Şehitkerim 

» 50 
200 
250 

60 
100 
100 

Osman evi 101 Tahtani l1ir odalı eY 102 )) 

> > 

• Nuoratiye 
Ev 
Arsa 

324 M. 
230 M 

325 
230 

> 

> 

Şark:ın Zeytulu bahçe yolu cenuhen hazine ıo:ı 
Şnkan bekçi Haci Mehmed ars~sı garben 103 

Fahrettin evi ve arsası ş;malen Antepli Ab- 104. 

ArRI\ 
,. 
• 

32 Kızılmurat 

35 Şebitkerim 

200 • 
dullah bahçesi cenuhen sokak 185 105 

106 
yukarıda evsafı yazılı g::ıyri nıeııkulleriıı nıfılkiyeti llaziııece satışa çı- 101 

,. 200 • 
• 130 > 65 
> 120 • 60 

karılıııış ve ih ılesi 28-ıı-9-!~ tarihine rastla)aıı pazartesi giiııü saat on 108 
altıda Oerterdarlık dairesinde yapılacağı ilan olunur. ( J 398) 9- ı 5-20· 27 ~~~ 

• 173 • J 00 
• 60 > 60 
• 160 • 80 

Orman emvali satış ilanı 

İçel orman çevirge müdürlüğünden: 
Mıktarı 
ha~mı 

M3. 03. Cınai 

250 00 Çam ağ•cı 
1 - IQel vilAyetioiu Anamur kazaaı 

eutoamede razılı Sıradere•ı 
nıudan 250 metre ki'ip dıkıli çam ejlaoı 12 
mnk üzere 14-lt-:?42 larihiadea ıtıbareu 
arlırmara koaulmueıur. 

Muhammen bedel 
Lira K. 
4 90 

dahilınde hudulları 
devlet • ormo
ay iQerıa nde çıkarıl-

gün müddelle aQ!k 

2- Artırma aO 11-342 larihiae mü•ıid 1 p3Z.rte•ı gUoü saat 
15 de \1ersind• orm•a bina•ıoda repıleroktır 

3- Beher g•yrı memul metre küpün muh•mmPn h•delı 

490 kuruetur. 
4 - Muvakkal teminau 92 liradır. 
6 - Şartname •e mukavele projeleri Ankarada orman u

mum müdürlıillü ve \fe<eıo orman çevirge müdürlülli'i ve Ana 
mor orman bölge eefliğınde görülebilir. 

6 - laıeklilerıa Tır~rel Odaaı •esıkasile birlikde belli edi
len gün ve saalta ihale komısyoouna müı aceell•ıı \lu Hsıka 
körlülerdeo isleomn) . 

7 - Salı& açık •rlırma usulıle repılacaktır. 
' {L4.14) 15-19-23 - 29 

lcel • 
Mık tarı 

K~nıal 

Orman emvali satış ilanı 
Orman Çevirge müdürlüğünden: 

Muhe"Dmeu bedeli 
Cıosi Lira K. 

703 Oo Karışık kömür O 25 
1 - loeı vılll.reııoın Mersıo kazası dahılıode hudutları 

eartoamede razılı Oökkoyak Devlet ormaoıodea 708 kental 
karışık kömür oa ıkı "' ıQeıısiade çıkarılmak üzere 
14.11.42 tarihinden ıııborrn 1> güu aıüddeıle açık artırmsra 

kon:ılmueıur. 
2 - Arlırma 1-12·942 ır.rıhıne müsedıf Salı günü 

eaat 11 de Mersinde orm•a bın•eıada repılecakıır. 
3 - Beher kentalıa muhammen bed,li 25 kuruştur. 

ol - Muıakkaı teminatı 14 lıradıı' 
5 - Şarlname •e mukave!e projeleri Ankerada ormen u

mum müdürlüQü •e Mer&la ormeo ç•91rge müdürlüQü •e Mer• 
sın orman bölge ~e!lıQıade glirülebılır. 

6 - leteklılerin T.oaret odası veeıkasile birlıkde bellı edi· 
len gün ve eaatıa ıhale komısyoouo~ müraobaliarı (bu vesika 
köylülerden islenmez), 

7 - Satıe aQık arıırma osulilerepılao aktır. 

(14.13) 15-18-26-29 

. 

i ı a n 

Mersin Elektrik Türk Ano· 
nim Şit'ketinden: 

Fabrikamızda çalı makta olaıı biiyiik. ıııaki

ııenin !!.lektrik ıııüvelli li yataklarında lüzum gö
riileıı lamiraL sebebile ve tamiratın devam ede
ceği talımiııeıı dört güıı saat l 7 den 24 de ka- ' 
dar şehrin bir kısmına elektrik. ceryanı verilmi. 

yeceğiııi ilan e) teriz. ( 1410) 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahı-ıssısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 

111 > 60 » 60 
112 DükkA.o 150 200 

" 

Doktor 
j Cins ve mikdarı yukarıda yazılı on be parça gayri nlenkıılün mülki-

Hayri Ozban 
lyeti satılmak üzere 5-11-942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

1 Çocuk Esirgeme Kuru ınu 

1 

sineması ittisalindeki mua
yeneh:ı.nesınde hastalarını 

e~kisi gibi kabule başlamış
tır. 

Talip olanlarııı ilrıle günü olaıı 20-11-942 tarihine rastlayan cun1a 
günü saat ı 4 de yüzde 7 ,5 pey akça sile birlikte Tarsus .Malmüdürlüğün
de müteşekkil satış konıisyonuııa, daha fa·tla malt'ınıat almak ve şartname
sini görmek istiyenlerin her gün Tarsus ~Jalmüdürlüğüne müracaat etme-

·~------·~~--~~---
. teri ilfın olunur. (1~92) 8-11-15-19 

Orman emvalı satrı ilanı Or,;;;;n emvalı aotıı ilanı 

İçel Orman ~evirge müdürlüğünden lçel Orman ~evirge Müdürlüğünden ; 
Mıkdarı 
hacmi 

M3. 03 Cinsi Muhammen bedeli 

Miktarı 
hacmi 

M3. 03 Cin~i Muhammen bede\ 
Lira K 

Lira K. 300 000 Çam ağacı 4 90 
400

1 _o~~el ·ıa LÇa~ a~acı k 
4 

d ~·ı· d ı - içel vilayetinin Aııamur kazası dahilinde 
• vı ye ının namur . .'azlaksı. adı ınl eihudutları şartnamede yazılı kumluca devlet 

lıududları şartııaıııede yazılı com e cı ev et d 00 k.. d·k·ı· ğ 
d

.k· .
1
. ~ orınaııın an 3 metre up ı ı ı çam a acı on 

~r.maııı~ıda~ı .4dOO nıketrel kükp .~ 1 ı çam agacı9 on2 iki ay icerisinde cıkarılmak üzre 14-11-942 tari-
IJ\.t ay ıçerısın e cı ·arı ma utere 14-11- 4 . ~ . · - .. 

·ı · de · ·b • 
18 

.. -dd 1 k hıııden ıtıbaren ı 8 gun muddetle açık arttırmaya 
tarı ıııı ıı Hı aren guıı nıu ete acı artır- k 1 d • onu nıuş ur. 
ııa)a konulmuştur. 2 _ Arttırma 30-1 l-\J42 tarihine nıü adif 

2 .. Arurnıa :ıo_ 11-942 tarihine nıüsadif a ·ıes· .. .. saat 16 de .Uersiıı Orman binasında 
pazartesi günü saat l ı de Mersin Ornıan binasın\ paz : ~ gunu 
da )apılacaktır. yapı aca ır. . .... 

3 - Beher gayri ıııamul metre küpiin mu- 3 - beher gayrı mamul metre kupun muhan1-
lıaııııııeıı lıedPli 4 90 ~ uı uşdur. nuın bedeli 490 kuruşdur. 

4 - \luvakkat teminatı l~ 7 liradır. 4 - Muvakat teminatı 111 liradır. 
5 - 'artnaıııe ve ıııu~avele projeleri Ankara 5 . Şartname ve mukavele projeleri Ankarada 

da orıııaıı uıııuoı müdürlüğü ve Merfin ormanlornıan umum müdürlüğü ve Mersin orman cevirge 
ç~v~!·ge. müdürlüğü ve Anamur bölge şefliğinde nıüdürlüğü ve Anamur bölge şefliğiııde göıÜlebilir 
gornlebılır. 6 . isteklilerinin tic:ıret odası vesikasile birlik-
. 6 - is.tekl~leriııi'.~ ticaret odas.ı vesikasi~e bir de belli edilen güıı ve saatta ill3le komisyonuna 
lıkde .~•ell_a edılen gu ıı v.P. .sa~-~ta .. ıtıale k~mısyon,u ınuracaatları \bu vesika köylülerden istenmez. 
ııa ıııuracaatları (bu vesık,ı koylulerdeıı ıstenmez) 7 _ Satış acık arurma usulile yapılacakdır. 

7 - satış Açık arttırma usulile yapılacakdır • (14.11) 15 _ 20-24.- 28 
(14.12) 15 -19-25-29 

ilan 
lçel Def terdarlığın~an : 

Miktarı Mahalleıl Kazası 

Kırmeli M2. No. Nusretlye MeroiD 
685 684. M. 50 Om. 4 :t • 
463 4.62 M 50 Oın. 5 » :t 
4.92 491 M. 2 Om. 6 > :t 
4.86 4.86 M. 80 Om. 7 » • 
4.80 4.79 M. 4.0 Om. 8 • » 
512 511 M. 78 Om. 12 > » 
54.0 539 M 63 Om. 13 » • 
658 657 M. 60 Om. 14. • ,. 
657 656 M 50j0ın. 15 » ,, 
4.33 4.32 M. 82 Om. ıs • ,, 
4.94 4.93 M. 2 Cm. 19 " ,, 

26 25 M. 80 Oın. 24. » ,. 
29 28 M. 80 Om 25 :t ,, 

i ı a n 
Emniyet Müdürlüğünden: 
Kuma ı Emniyet Müdürliiğürıe dikiş ve di

ğer masraflar terziye ait bekçi kıyafeti nizamna
mesine uygun olmak üzere 4 7 bekçi bir bekçi
başıdan ibaret şapka, tozluk dahil 4 8 takim el
bise ve bır kaputun artırma eksiltnıe suretile 
nlÜnakıısaya konulacağından talip olan terzilerin 
ı 6-11-942 pazartesi güııü saat 15 Enuıiyet nıü
dürlüğü biııasında hazır buluıımaları ilan olu· 
nur. (1402> 4-4 

Ademi iktidar ve Belgevıeklifine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Yukarıda numara, mikdar ve kıymeti göste

ı·ileıı lıaziııeJe ait 13 parça Nusratiye nıalıf'lle
siııde kain ve hazineye ait arsaların satış ve 
ihaleled ı 6-1ı-942 tarihin€ rastlayan paz'lrl.esi Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 
günü saat 16 da Defterdarlık makamında açık S. ve t. Muavenet VekAleHnin ruhıalını hai2dir. 
arttırma suretile satışa çıkarıldığından talip olan Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril Bıı ker11 askeri hizmetinden torbiR olnt arat; asli 

•azıfe~ı ba~ırıa ıl ınuıiı• o!dogoııJan mul;terem hasta
•rını Hastan" c,.d.l••indeki e~ki evinde kabul ve 

teda•iye ı .. şlamıştır, 

!arın yüzde :i ,5 teminat akçasife ve haritasını Adaaa Yatcami civarı No. 14 - Eıki Selialk Baakası 
J (1167) Poıta Kutusu lOS 

I görmek üzere Varidat kalemine müracaatları =--------------------
,_ ____________________ ,ilaıı olunur. (138!:!) 7-10-13-15 Yeui Menin Matbauın'a Paaıln.ı.tır 

,, u 

-


