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Vaşington, 13 (a.a .) -
Ruzvelt seyab"tıuı bir esrar per 

desi altıııda yapmaktadır. 
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ingiltere ve Sovyetler B. Sovy!'t mmi tebliği "Paraşütçütehlike-
Muharebeler 1 • 

devam ediyor· sıne karşı HükOmetimize mülki tamamhğımız hak
kında teminat verdiler 

- ----
T iJrkiye taarruza mat uz kalıraa her iki devlet yardım edecek 

50 Alman tau~ı ıe birçok 
motörlü vasıtalar ta~riba~ildi 

ŞP-h,imizde üç bölüklü bir teşkilat 
kurularak f anliyete gEçti 

Ankara, 13 (e.a.) - 1 de 'ecavihi hio bir emel bealeı hazır olduklarını ilave etmieler 
Londrıt radroau bu rabah mediklerioi bıld ı rmi_eıerd i r. iki d_ir. ~o•ret bılrük elolsi raptıQı 

Şehrimizde paraşütçü ın- Bu te~kiıM doğrudan do~ 
Alman me ve indirme kıtalarına kar ruya Vatan müdafaası içiı. Çeteler bir 

generalini l'aka· 
ladılar 

aıagıdaki haberi termieUr: btlkOmel terdıklerı oo&alarda eıfahı_ ~erao11tıoda da, Sotret 
Sotret 98 fog iliz barak eloi Türklrenin eraıi tamamlıQıoa ler bırlıai hüküme&ioio Berlin 

leri 10 aau•toata Tftrk htlktlme· bılrük bir ihti ıı amla riaret e& de 1941 de Alman - So•ret gö 
f · ld birer nota tev mek ıeahbüdüude bulunmueıar r~e~e_leri eauaaıoda Sov.reUr.r 
ıne arnı mea e . . . BırlıQ'ıoın boQaılar üıerındeki 

di ed.arek iki bllkümetin Moo&rö dır. Türkıreoıo . harbe gırme emelJeri hakkında Almaoranın 

şı beden terbiyesi pasif korun yapılmaktadır. Görece~i vazi 
ma iıı muvaffakiyetle başarıl fo de çok mühim bulunmak 
m1ş ve taarruz grupları için tadır. Bu teıkilata d~hil olan 
teşkil edilen üç bölük faali ye mükellefler davete icabet etme 

Moskova, 18 (a.~ .) . tine ba~lamıştır. diklf~ri takdirde malum ceza-
anlaemaaı hıllıQmlerioe ıemamir mek busuauodakı kararını pek muufakatıoı talep eUıQine dair 
le aadık oldukları hakkıoda Alil takdir ettıklerini ıikretıik dolaeao earialarıu bio bir esasa 
Tarkiyere temıoat rermiıler ' 0 &eo aoora Türkire üoüoo'1 bir isliuAt etmeren bir düemao 
botazlar bakıund• ura törkire de9let 0 hılcumuna meruı kaldı propagandaaı olduQunu ilAte el 
nio her haogi cır t11mı üzerin- Qı takd ird e- oca rardım etnıete aıieair. 

. . 12 Ağustos t~r:ıblı So~yet Dün saat 18 de stadyom farla tecziye edileceklerdir. mü 
ı~h.hbarat dairesmm resmı teb da mükellefler toplanarak ta- kellefler, ve bu mfıkelletleri 
b~ı: arruz ~rtıp mıntakaları hak- kullanan müesseRe sahipleri 

11-12 gecesi z-ufmda kı- kında ızahat almışlar~ır. ve mükelleflerin ebeveynleri 
ta.la::-nnız Smoleosk, Kolm. ~ahı~ oldu~u uzre bu sıkı sıluya davetle alakadar 

Sulh 
şayiaları 

Mareşal 
Peten 

!Garbi 
Almanya 

Bıyalaçerkof, Krost1n ve Uma yenı teşkılata t .. ıektep ve tab bulunmakta ve ad · · be 
nj istikamet ve mmtakalarm- rikalar dışmda kalan yaşlRrı halindti cezala d tmıklıca . l 
d d - b 1 ıs den 20 ve kadar olan bü n ırı aca arıcı-

a uşmanla muhare e ere d l d 1 ' ld' 1 hetle alakadarların b · 1 ddvam et · r Ce henin di- ı tün vatan aş ar a ıı ır er. u ışe ~-
mış ır. P. , Ve ha teşkilMın kurulması zı~ gelen ehemmiyeti verme 

Jnailterenin •allı pe- F ranaada ai.,aai par Geceli gündüzlü ğer m·_nt~kaları~da UJ ara de- için on ıündenberi alakalılar Jerı hem kendi menfaati ve 
e J ğer ı~u.hım hadıse vukua gel- hummalı bir ~aaliy~t sarfeı- hem bir Vatan borcu olduğu-

fİnde koıtufu )'alt.ın tilerin lağvedildifi- bombalanıyor mem1~tır. Hafa 'e kara kuv- mektedirler. mı unutmamalıdırlar. 
vetlerımiz harp meydanında -------

Loodra, ıs (a.o.) ni bildirdi Gündüz yüzlerce tayyare bı'r düşman motörlü ve piyadele- Atıcıları m 
Amerıka 30 •ıloe kadar harbe rine ve tayyare meydanlarrn- iZ 

ıirmedili takdirde loıihereoio Vlıi, 13 (a.a) - ok L d f 1 . . tld ti L d d- d 1 . 
Al .1 bir aalh rapacaaı· Mareeıtl Peten rsdroda Fran· Ç 118 e 8(1 llu 8 e uOm· ll UŞmana ağır arbe er ın-

maora 1 e . aıı mille&ioe hiıab&a balonarall dirmişlerdir. Grostin istik~me 
Dl dair Lord Bıter Bruk \ara· eıcümle demıeurki: Lardıman ettı'ler tinde tayyare ve topçumuz 
fıodıo ıôrlendılipı a\fen Ame· Franaıılar, &ize aölirecek Qok " 
i .. d ı 0 haberlerin bio bir ıeylerim tar. Sız ralao ve enlri düşmanın taPk ve bir çok kı-

Ankarada bölgeler araaı yapılan 
bakada birinci/iti ka~andı 

müaa-

r al ID ae e :~ 1 · h • · 
hakikate iıtlnıd eımedili :ea· ka buaaı ioinde ,ıureuıluk Qek Londra 13 (a,a) - ta arını ım a etmıştır. d be böl bed . k 

melueaioiz. Franaaanın . halası HaHuın aarri müsait olma- Topçu kuvvetlerimizin mü Ankara a ş . ge en yataı·a desteksiz •tıolarda 126 
•ea bildirilmektedir. ıoın benim teeebbôa '8 hımarem 1 . . . te b ' esi mükelleflerı arasında pnvanl d.11. d-

Ba haeaı'• Amerika harici ıJer i aGınllmet&edır. MaQlubıye& ıına raQmen ogillz bombardı- temadi ateşı ve tayyarelerımı- r ıy - a ur unco ve her İlli 
1 • ıe muharebe harici bırakılan man t a narelerı dön gece garbt zin fı ftcumları ağır zayiata 9-10 .atustosta yapılan ~tı~ musaba ka neticesinde aldılı 

re oı.ıarı Kordel Hal ;aıhere Fıaoea •e impara•orıuauoda bftr Alıııaorada bır ook hedeflere ı11 uğraya tanklar kaçırmı11tır musabalıalarda Mersin tılubı 314 puvanla böl l 
nln bır ıalb heıiod& oı&aıa ke1 eodııe ıoıude bırbırlerıoe arruı et . 1 d Hed fi . n ı .. . k.l d M h Okşa ge er araaı 
haberlerini .. AeıkA" bir mana- aüaller aormaıttadırıar, . raın nda m~ü::,~r~rf ,: e~:o~~ 10 kilome~re uzunlu~mıda ki nıteş ı e en r u ar~em r üçfınctilıi~iı kazanmıştır 

. . . . . Almaora ıle mftn11ebellerım1 saha fJzcıoı mde büyük infilak- tbsan Tftmer, Edıp Everes IO A,.ustost d 
eebetılılık • dıre tauıf etmııur. zıo mabıre&ı muukku mü&are• •1ırdu. Ro&erda~ da arrıca bom " . b N · S d l h . " a or u ma,-ze 
Hal Amirıll Darlan• veralerı sa• ke ıle &eehıt edı~mieur. Almanra balanmıe ve doklarda atır haaar lar ve yanan düşman tankları Vedı Har ur, ecıp . 1 .a 1• A_ rı.yl~ yapılan musabakada eki 
lahiret bakkaoda huıuat bir ala ıarkta mtdeoıyeııu môdaf:uı. lar rspılmıeur Saue ıanarele görünmüştür. Düşmamn 50 met Yıldız dü_n şehr.1mıze bu- pımız bütün rakiplerin k 

. aıoı tapmaktadır Bu mücadele ydk muvaffakıyetler kazana- t· k . . e Al'fl 
tt ile kar11l11dıtını aörle~ıı . •• oeticeainde dftoranın •echeıi rimiı dün gece srrıoa Şımalt tan, 80 motörlü vasıta, 8 kam _ . am v~ atı bı! muvartakiyet 
fada ıôz aörlemekten ımı~na ı detııecekıir Mılli inkilA.bıı he Fraosada te Hollaodada tarra- yon, 10 motosikl~t ve birçok rak dönmuşlerdır. le galı~ Relm'Ş ve yapılan 
etm ittlr. Hal ba bapla tefaılAt oOı fulıre&e fl ' om~mıetır, "!le· re merdanlarına hUoum e&mie· otomobılleri imha edilmiotir. Ankarada Ankara, Balıke umumı tasnif neticesinde höl-

1• k d Ot ı d b mıe '8 Franaada buıOo P&rtı 98 lerd ir. Bu harekAUan bütün tar . H • K böl l . ael 
re ıocer• a ar m • 88 

• u· airaai faalıretlere nıharet urıl· rarel&rimis ıeri dönmOelerdir. Hir çete grubumuz bir otomo sır, a ay, ı>nya, ge erı ~ er arası atrı birinciliQini 
laomakıao iolinab ederek meee· d_ıaioi parlamenlo azasının tab · Londra, 13 (a a.) _ bilde kaçan bir Alman genera ~tacılariyle ekip halinde yapı kazanmıştır Alıcılarımızı bu 
lenin mahiıetlni ir_ioe bilm~k :~1:1~~ıoi9kaldı~1ıldıQın\ 1 ~aru\~; Dün gündüz bılrük mikraata lini yakaliyarak esir almıtlarr lan yatarak destekli atışlarda büyük muvaffakiyetlerinden 
. d ' "'i . ö l i ılate elmıı- a •erı metece. , po h l 89 l - - - . d l 11&e ı. oı a ı er ne faaliretinin ar&tırılacatını, ıdare an kune&lerimiz A manyaya dır. 1 puvan a uçuncu ve yme o ayı tebrik ve takdı'r d . 

'
. d k t · · k · h b h - ı d · u k ı e erız. ır. e H' aaıracılı nı Rfet uıaoa ucurr: etm•e er ır. çan a e te 

Amerikan -
Fransız 

Siyaai miJnaıebatı
nın keailmeıine 
intizar ediliyor 

tını pek Yakında bir ie kaouou Beleharm bombardıman ıana
oeeredileceQıui Franeanın soku· 
ıuna aeb ~p olanların muhaken:ıe 
edılece~ini te nazırlarla rükaek 
rü&beıı memurların kendiaine 
Hdakat wemıoi yapacaklarını 

Alman 
kuvvetleri 

ıöylımletir. 

relerımiz . muazzam uoılarımı

ııo refakatinde Almanrada Ko
lonra ve Emdeo limanlarına hü 
cum ederken diQer guruplar J h ·ı · 
oıubim elektrik sanuaııerine hu Karaaeniz aa ı ıne 

Ita1yan resmi tebliğ-i 

Şark Afrika· 
sında 

f ut~ol T ıkımimız 
A ntepte yopılon ma· 
çi kazanarak döndü 

1 
cum etmielerdir. Saat ıı SO da indiler A skenderiye baelıYllD bu hılcümlar neıiceaiu- DiJımana afır zayi- ntobiu daveti üzerine 

de biirük raoaıotar Q•kerıımıe o s L h 'b 'f~İ ot verdi, ildi maç ynpmak üzre bölg& beden 
Yine Alman tayyo· lıt. Ş ı mal deoııioiode ıı'cıları- 14 ovyet tanıı ta n aaı terbiyesi asb~şkanı bay Mu-

relerinin hiJcurnuna mıı genie bir aaha üıeriorto Roma, 18 (a.a .) - harre m Yeği:·'in nıızaıeti al 
Vaıioaton. ıs (a.a.) - bo111bardımao tarrarelerimiı Berlin, 18 (a.a.)- ltaly'su tebliği: Dün geee tında Antehe giden Futbol la-
1,1. bPber alan mabfı'ller·ın be UJl,rodı ioin himı11e UQuaları rapmıılar Alman bava kuvvetleri kım h · · d 5 1 

" ıs. İtalyan bava kuvvetleri Mal ımız şe rımıze önmüıtür. 
"•n .. ,,,· a..ıerı'ne n"'re, Aınerikıt DiQer bir ook ucılarımız da '' k cephesi ve Mimal bölge· d d Arıtebde Aııteb b- ı . 
~ ., • •u Berl'n 13 ( ) · · ••r " ta a asın aki döııruan denı' z ' o ae.-.ı ı , a. a. - ne bombardıman tı.rrarelerımı- . " t dd · t Sovyet batar " . t 19 

ile Vıei ar11ındaki ıir11i ınftn a- Alman Ravaş tayyarf\Jeri ıe rardım makaadırırıe Fel& sırıde mu ea ı . . öttsü ve tayyare meydıınlsrı- ornııtelit takımı gibi kuvvetli 
aebe&ler aerııioleımit .a aon had dün gece Söveyışe böooın et menk aalııle · inde ıaatrl.z te iı· yaları .., &. höonm etmışlerdır. na hücum etmişlerdir. Bir b ir teşekkülle karşılaşan takı
dine ıGratle raklıımakıı bu· mi,lerdir. 10 bin toulok bir tıkeaf uçoelarıodı t.ıulunınuııar· Bolşevikler ag1r zayiata ug bombardımAtı tayyaremiz dfiu mnmz _yapılan çok hey~ranh 
l k b 1 uı&u t ' t · · · k t dır. mııılardır. Yedi ajtır dafi · · maç net" · d J 2 onma ,.. u unm r. ıcare gemıRınm tam .19 a- Bütfin bu harekDJ eıoaaında r• ... imalde memı,tır. Şınki Akdenizda ıcesın e - ile Aıı-
Vaeington ile Vlti ıroıındaki aı rafı~~.atıJa? h•m.halar Hahet ılot1ncü bir boınbardıın a n •e u bataryest ve 70 tllnk ş düşmanın 2800 tonluk bir t~p takımmı ma~lup etmişler-
raei mGnHebellerin inkıtaı hio etm~ş .ıri: Dıg.~~ hır kısım t~.Y cı &anare teeekkiilümüz Almau ve cenupta da bir noktada 70 yardımcı g~miRine ıorpilJe d_ır. T .4k_ımımızı tebrik Te tllk 
bir ıuretle bırreı oraodırmıra· ya~e er sm~ı ıyede p~ojökt~r rada ei m1ıodOfer rollarına h6· tank tahrip edilmiştir. 15 ıı · · . . dır ederız. 

A tesıRatıııa hucum etmıtlerdır. cam etmitlerdlr. Almanların ge- R t ili dü•örülmii1'tür. ucom edılmış ve hn gemi- =~~=~~==>-==~=~~ 
oakhr Metcud muDHebet pek l . A d ı 1 ü- us .ayyare " nin vana yd"rak hattııtı '" 'k · Rkerıderıy"d~ tay ... are ıney oen sene bu gun e nıı tdre . 18 (A A ) _ · e o - ııvvetJeri dii~mana taarruz 
ıı. ııı bulanmaktadır. Vaıın°- · · ki k ı b'ır Berlın, · riıJmu··11ıa··r Tc•brnLta du"am .. n .:ı .. arar .. danın4 ve askeıi barakalara ıerıode repll arı a ID ar• v ·· k" Alman y • "' ... n eı• erek bozguna n1tratmıa ve 

A d bir mfte hidıılr b k b ı ı k - b sene D N'R - on ° top9u mevzileri bombardı - v &on nupı a ıı öcom yapmış ve yangıolar mu a e e oma uzre ır . t:. t keri mah ağır zayiat verdirmiııtir. 12 
meı keıı lu tm11k ve V eı aıerıo k •oorı rapılmıeur. A•cı terrare tebli~ine ilıı,ve en as ıuan edilmi,tir. Mevzii ıuü8a ... 

çı arıJmışhr . ' b "e)l .. r wo ·ızalıatı vermi11lerdir: A&uRtost d'· h deki Alman turikıni ualtmak !erimiz üc düıman avcısı tıbrı •' ..., ·~ " demeler esnaRıı da clüşmanrlan "" 8 uşman ava kov -
mGıllha11air ie V•9idf! bir eloı 8 Ed • e&aıitlerdır, UQan kale a dandakı Ukraynada dütınan kov- birkaç (.Kir alinmıştır . vetJeri Baheşiı~tarıda Gondarı 

oy ıp Buran tarrareleri111izin hepsi dönmüı· vetlerı· kıtalarımız tarafrndan M M bombardımun t . 1 d ' 
&atmekıa idi Şıaıdi Viıioin Al· !erdir. 12 Bıleohayım bombırdı• ırı k ersa atru!ıca tayyare .. e mış er ır . 
•r.nrara karıı inkıııdivle bu- lımir Enternaaronal fuarın· 0180 ıarraremiz ıeri olmoıtur. enerj1k surette takip e ı mf" lerimiz düşmanın askeri he- Üç İngiliz tayyaresi dfüı 
na 1ebep te 16zum kalmadıQı da rıpılacak futbol 1Duaabakal1t T•rrareler lngiltere aahillerio tedir. Bazı yerl4'rde kıtaları- deflerini bomhalarruştır. Sidi Gorone ve K&t1antoya hücöm 
tahmin edilmekıedir. Vı ei b6kC· rında Kıyaeri, Stırhao, İçel mın den beeer dakika faaıla ile dGe- mız Kara.denize varmışlardır. Baranide döşmao çadırları etmişleıdir. Atılan bonmba-

takalarının ıeıkı: edeceti mubte J 
meti arni 1 1ı mında Bıodi oioi lıt futbol tak . mı hakkındı aörüe mın eraziıine bacam etmielerdir. Ru"ların DinyeMteY nehrinden mitralyHz ateşine toto muş- lardan bazı ı-iviller ölmö' .,.8 
de Yonoan araleli baduduoa melerde bulunmak özre bölge Manı Oıerioqe hiQ bir d6e.m~n istifad~leri azaluıı,tır. Alman tor. Dü~man tayyareleri_ ye yaralanmıştır. lki dötmaa 

miı ıu 11porları ıjanı B. Edıp &aJftıreaioe Ul'l gelinmemııtır. k tl . o bi Ukrayna nid~n Trablosgıır_ p ve. Bnıga- t~yyareei düaörühnu" ttör. sı·-
l'ranııı Hkerlerinlo aöoderilıne Boran Ankaranıo dateıi aurioe Şiındt Almanra ıece re ;oİıdüs uvve erı eno .. " 

ıı. ıı. • h da bı· rka~ oıı'mel.ıdnfer hattına Zİ"e höoum etmışlerdır. rı' sı'nı· n mu··r .. ttebatı 911·r a.:11·1-li la•ıuımuı Jal)ODJI alfll ••· bu 960 ADhur• hareke& ede •Hrruı edıltbıhr bir 11ba ali ~ " " "' • 
..;..;.;;..;..:;~.;.;.f-~;;;::;;;i..-•~li l•i•it bal•D•ak'-cbr· büim b11lunmakt•clırlar. Şark Afrikaaınaa ltalyanf miftir. 
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14 · AGUSTOS - 194.1 Perşembe 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neıriyat programı 

VENi MERSiN 

i 1 a n 
içel Nafıa Müdürlüğünden 

19 00 K D t' ı - "ersinde inşa edilecek ~afia silindir nıa·-
Perşembe 14 - 8 - 941 . onuşma: er eşme • 
7.30 Proğram ve memlake seati kıueleri garajı için tanziıll edilen 84 79.59 liralık. 

saat ayarı t 9. ıs Müzik: Radyo caz or keşif evrakı üzerine açık eks:Jtmeye konulmuştur. 
7.33 Müzik; Hıfif program kestrası programuımi kinci kıs 2 - Eksiltnıe 29-~ -941 tarihjııe tesadüf eden 

(Pi.) mı cunıa günü saat oııbirde Mersin Nafıa nıüdürlü -
7.45 Ajans haberleri 19.30 Memleket saat ~va- .... ·· d kk .. J d k · rl k 
8.00 Mu-zı'k·. Hafıf . h b 1 . gun e leşe u e en onıısyon a yapı :aca tır. progra rı, ve aJans o. er erı. . • • . 

P ı~ .45 Müzik Yurttan ,esler 3 · l1uvak.kat temınat mıkdarJ 636.00 lıradır 
mmın devamı ( l.) 1

• 

9.30 Evin saatı 20.15 Radyo ( azetesl 4 istekliler n1uvakkat teıninat paiasını \'e 

Sayfa : 2 

i 1 1 n 
lçel ormançavirge mü~ürlüğünden 
M3. 0 3. Kereste Cinsi muhammesıvabit fiatı 

Lira K. 
850 ooo çan: ağacı 4 9o 
ı - lçel vilayetinin llut '· azası dahilinde kurtlu 

cak devlet ormanından ~50 metre nıikak ke
restelik çam ağacı satışa çıkarılnnştır. 

2- çanı eşçarıuıu beher metro nıik.ap gayri 
manı ulüuün nıuhamnıen bedeli 4~o kuruştur. 

12.30 Program ve memı~ 20.45 Müzik: Fasıl heyeti ya teminat mektubunu, ticaret odası vesikasını ve 

3- Şartname ve nıukavelename projelerini 
gö1·nıek istiyenlcrin ~lersin çevirge ınüdürlüğürıe 
llut orıuan bölge şefliğine ve Ankarada orman 
unıuıu müdürlüğüne nıüracaat etn1eleri. ket saat Ay.,,ra 21.00 Ziraat takvimi v~ Nafia müdiirliiğündeıı üç gün e\·vel alacakları 

12.33 Müzik: şarkı ve Toprak mahsulleri borsası ehliyet vesikasını k.onıisyoua ibraz etmeğe nıec-
- k-ı 2L10 Mıizik: Fasıl heyeti "~ t l 

4- Satış ı 5. 8-94 ı günü saat 11 de Mersin or
nıan çr. virge nıüdürlüğünde yapılucaktır. 

tur. u er. pro~r am;nın devamı uurı ur ar. 
12·45 AJAN~ ?aberlerı 21 25 Konuşma: SanatkAr 5 - fazla rnahinıat almak istiyenlerin Nafıa 

13.00 Muzık; Şarkı ve l k .. d .. r·... .. .. J 'lA l 
5- Satış unıunıi olup açık artırma usulile ya-

pılacaktır. 
türküler program.mn devamı arım21ız40oMn~ş~kyosr. t 'k mu ur ugune nıuracaat arı ı an o unur. 

. uzı : ımıom prog (54 ) ?O 24 '>8 
13.15 Müzik; karışık prog- ram (Pi.) 4 14•... · · ... 

ram (Pi.) 22.05 Müzik dans mfızi~i 
18,00 Program ve Meüıleket 22 30 Memleket saat ayarı 

~at ayan ve ajans haberleri Eshan, fah 
18.03 Müzik: Radyo caz or vilat, kambiyo nukut borsası 

kestrası (l. Özgür ve Ateş Bö- (Fiyat) 

i l a 
lçel P. T. T. müdürlüğünden 

n 

cekleri) 22.45 Nüzik Caıbaod (Pl.) 1- M ~· r si '• ri e ~inıendifer İ!iltasyonu .. amnda J fal 
18 15 Ssrbest 10 d"kı" ka 22 55 Yar.ı kı Program ve N I · .1 k' · d" · · _ . "' ı <H e.r ~ aıl arsaoa ı 5588 adeL ı.-lgraf ırt>ğı . 
J 8.40 Muzık saz sP.l'erleri kaoanıs. . . I · 

i ) a D 

Mersin Deniz Harp okulu ıe Lisesi Satıo Alma Ko-
misyonundan; · 

ı - Mersin Deniz Harp okulunda yapılacak 
3045 lira 90 kuruş keşif bedelli kayık.hane bi
nası inşaatının 8-8-941 tarihiııde saat 16 da pa 
zarlığı yapılacağı ilan edilmişse de mezkur gün 
ve saatte talip zuhur etmenıesi üzerine pazarlık 
on gü11 nıüddetle uzatılarak 18 8-94 ı tarihli pa
zartesi günü saat on birde yapılacaktır. 

2 - '1 uvakkat tenıiııat 228 lira 44 kuruştur. 
3 Pazarlık. Mersinde Deniz Harp okulu 

komutanlığı binasında müteşekkil komisyonda 
) apıla~a ktır. 

11 - Talipler 9~1 senesi Ticaret odası vesika
snn ve hanıil oldukları ehliyet vesikalarını ibraz 
etmek suretile Mersin Nafıa müdürlüğünden iha
le gününden iiç gün evvel bu iş için alacak.tarı 

ehliyet vesikalarını konıiS)Ona ibraz edeceklerdir 
fl . Talipler keşif proje ve şartnameleri her 

gün Oeniz Harp okulu komutanlığında görebi · 
lirler. (n43) 

i 1 a n 

nın ~lersıude vagon öra rı;ıkil, tahn1il ve istıf ~dil 

mf)(eri işi pa·ıarlığa konmuştur. 

2- Vagoular idar.-ce lemin fldilfc~k Vfl vago . 
nıuı lınzır olduğu mlitaalılıide ihbar edildiği gün 
ıut>httlliııdP. hat baş bakıcısırırn göstertıcPği direk
lt·r o gün z:trfanıia miiteahhit tarafrndan vagoııa 

yerlttşlirilecek tir. 
3- luhammen bedel, beher dir~k icin 14 ku-

• 
ruş ıuttcnıuu için 782 lira 32 kuruştur. 

4- Mu \'akk~t temi nal, 58 lira 6 7 kuruştuı. 
5 - Paz:;rllk 29 b-941 perşembe giinii saat 

10.Ho d:; mersinde p t.t. müdiirlüğü odasında top 
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

6 i~teklilerin o ~ün ve saatte teminat mak 
bu7.u ve ticaret odası vesikası ile birlikt~ komis 
yona müracaatları ilan olurıur. 

( 5-l 7) 14-1 7. 2 2 27 

Zayi tasdikname 
· TarsuR Oda oluıhınon iiçüooii sınıfından almış oldn

gam 1-2 94:1 ve 628 numaralı tasdiknameyi kazaen zayi 
eyledim. Yenisini alacagımdan ealdsioin hükmü olmadı

gını il&n eylerim. 

(546] 
Tanuson Sarı İbrahimli köyünden 

M.ehmed oğlu Haıan Bolat 

Mersin Daniz Harp Okulu ıe lisesi Satmalma komis-
yakoadan; i 1 i n 

ı - Mersin Deniz Harp okulunda yapılacak İçel P. T. T. MOdürlOğündan: 
23656 lira 4 ı kuruşluk tadilat ve inşaat işleri ı Mersinin belenkeşlik köyü yakınıuda bo 
8-8-94 L tarihinde saat ı 7 de pazarlığı yapılacağı zalan ornıanından kesilerek Mersin istasyonunda 
ilan edilmişse de mezkôı· gün Ye saattu talip zu - tesliıu edilnıek şartile 1 81 f> adet 6 metrelik., 690 
hur etmemesi üzerine paz~rlık on gün m.üddetle adet 7 ınetrelik, 1ı30 adet 8 nıetr.elik. "e ıoo 
uzatılarak ı 8. 8-94 ı tarihli pazartesi giinü saat adet 9 ıuetrelik ki cenıan 3 7 35 adet çıralı çanı 
on birde yapılacaktır. telgraf direği kaı~alı zarf usulile eksihn1eye çıka 

2 - Muvakkat tenıinat 177 4 lira 23 kuruş rılmıştır. 
olup bu miktar teminat parası malsandığına veya 2 - fleher adedine 8 lira tahmin edilen direk 
teminat mektubu komisyona tediye edilecektir. leriu .mecmu bedeli 29880 lira olup nıuvak.k.at 

J - Pazarlık Mersin Deniz Harp ok.ulu konuı tenıinatı ~241 liradır. 
tanlığı binasında teşekkül eden satınalnıa konıisyo 3 -- ihale 16-8.941 tarihine nıiisadif cumar-
nunda yapılacaktır. tesi glinü saat on birde Mersinde P.T.T. merke-

4 ~ Talipler ~4 l senesi Ticaret vdası vesika zinde nıüdürlük. odasında yapılacaktır. 
ıını ve hanıil oldukları ehliyet vesikalarını ibraz 4 - istaklilerin şartnan1ede yazılı vesaik ile 
etmek suretile Mersin Nafıa müdürlüğünden ihale kapalı teklif ıuektuplarını 16 ·8-941 günü saat 
gününden üç gün evvel bu i~ için alacakları eh· ona kadar sözü geçen odada komisyon reisliğine 
liyet vesikalarım konıisyona ibraz edeceklerdir. vermiş bulunnıaları IAıınıdır. 

5 ... Talipler keşif, proj ve şartnanıeleri her f> - Ru işe ait şartnan1e Mersinde, Ankarada 
gürı '1ersin Deniz Harp okulu komutanlığında gö ve istanbulda P.T.T. müdiirlüklerinde 150 kuruş 
rebilirler. (542) . mukabilinde verilir. "519,, a ı - 5-t- ı-i 

6· · muvakkat ten1inatı 313 liradır. 
7- Taliplerin şartnan1ede yazılı vesaiki getirme 

leri lazımdır. 
(514) 3o - 5 - g - 14 

i 1 i n 
Mersin Belediye Riyasetinden 
Belediye Mezbaha binasında yapılacak tami

rat açık eksiltnıeye konuhnuştur. 
Keşif bedeli 4 4 7 lira olan bu işealip olan

ların yüzde 7 ,5 muvakkat tenıiuat vesikası ile 
birlikte 15-8-941 cuma günü saat 11 de beledi
ye dairesinde toplanacak er cümene müacaaı ey-
lenıeleri ilan olunur. (520 1-5-9-14 

i i a n 
Vilayet Oai mi Encümen Riyaııtin~an ; 
Ziyaret tepesi ile Barut deposuuun şark cihe

tindeki dflmir yolu arasmda bulunan kuaı ve ça
kıl ocaklarınw ihale tarihindfn 31.5-942 gaye-
si rıe kadar i~letilowsi açık arttırnıa ya konulmuştur 

9u saha içinde kum ve çakılın nerelerden alı-

nacağı ş~rtnamedP. yazılıd1r. muhammen bedeli 
150 liradır. muvakkat teminat 375 ~uruştur. 

ihale 21-8-941 perşembe günü saat on da 
Daimi euciimende icra edilecektir. 

(525) 2-8-14-20 

i l L N 
lçal P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - ihale tarihinden 31-7-942 tarihine kadar 

istasyona gelecek ve ist!!syondan gidecek trenlere 
ı Mersin P. T. T. merkezinden yaylı ve çift n tlı ara· 

ba ile posta alıp Yerme Dliiteahhitliği onbeş gün 
ıuüddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Aylık nnıhamnıen bedel 100 liradır. 
3 - Aslı kefalet mikdarı 100 nıuvak.k.at tenıi

ııat mikd~rı 90 liradır. 

4 _ Şartnaıne isteklilere Mersin P.T.T. mer 
kezinden bedelsiz verilir. 

5 - Eksiltme 2~-8-941 cuma günü Mersinde 
P.T.T. nıüdürliiğü odasında ıaat onda toplanacal 
komisyonca yapılacaktır. 

6 - isteklilerin eksiltnıeye girebilmeleri için 
şartnaıueniu dördüncü maddesini de göıönündt~ 
bulundurarak muktazi vesaik ile müracaat etnıe 

leri il'n olunur. (645) 14 .• 17-22-27 

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu

na üye ol 
Yeni Meraiıı M.atbaaaında Buılmllftlr. 


