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13 3950 

Suriyede . Sovyel Tebı;a; 
iki hükümet harp son~ erdi Şiddetli maki-

lngiltere- Sovyet Anlaşması 

Almanvaya karıı ya An 1 aşma neler harbi 

Alman T e~liüine Bira 
Stalin Hattı 

delindi. 
pılan harbde birbir- Otomobil lambaaı oluyor. 165 Ru• tankı tah· 
/erine yardım ya- 111 .J · • I d 

· Mareşal Peten · 
Fronars milli· bay- ' 
ramını iıgal altında 
ki yerlerde kutla

malı için 

- -
Peru-Ekovator ihtillf ı 

Ekovator 
Yapılan teklifi ifa. 

bul etti. 

ışı5ınaa ımza an ı. Şimdiye kads, 1 mil ribeJilcli. Almanlardan santiraııo. ı4 (a.a.> -
pacak Ve a)'rl olarak Sili hıikiimeli Ektaıor ile 

Londra, 184 <.a.a.) -k yon Alman 250 bin Berlio, 14 (a.a.) - • d • . Peru ar&11nda mucad hadad 

Na mu·zakere YB ne de sulh ~ .. y~er- arıye tev aJAde Rua 6lü ve yaralı Alman resmi ıeolili: musaa e ıs- m&Beleıinln halli İQİn Breıilrı 
komıeerı general Dentzle ak- • • • Stalin ballı Viyobeak eıu- t d• ,., Arjaolin israfından teki tı• 

YIPIDl'acakfar~lr. dedilen anıaşma ancak 12 aa- oerdı. Her ılıı taraf rında yarıtdıkl•n ıonra ıarer e 1. '"'u' tekıırini kabuı •tmiıtır. 
at bir müıııakereden ıonra 4400 f , ıftratle tclıah lı11betmeka.dir. Ekutor hılktlmeti bıetelııli Ek• 

( ) imzalanmıqtır. İmza esnasın- ayyar Ve Sotretıer bfttftn motôrlft lruneı· Vişi, 14: (A.A.) - tııtoran tereceQ'i ceup etrafın· 

T
MoskSova l~ 1 •d.a. Mosko da elektrik o·.ney.rnının kesil- 5200 tank kaybetti Jerioi ateı hattına allrerek nıi· Dün Mare,al Peten radyo da mame11ı.ıı~rle vOr6emOeıGr. 

as- on gun er e . b" t d" l reli kortarmılta oahımaktıdır · ·ıı t• b. h. Yapılan teklıtın tabuıane ma-
vada Stalin, Molotof, lngiliz ti· mesı ır •• ~se 0 ~uştor. Oe- MoskoYa 12 (a.a.) - lar. Alman kılaları kare!eında ile Fransız mı 8 ıne 1~. ı- ıedair mukabıl teklifler ileri ıO.· 
.. 

0 
. .ğ 

0 
at ara- reyanın keöılmeınnden oda S . bl'~ d h.. tabede bolunmuo ve ezcumle rılldül\ünO bild·ır-ı· ıtı·r 

Çisi r lpll ve Çl er Z V OVyet resmı te l •. urulmas atet karııoda uCom• •• • • • • . . u• • 

1 .. _ I e birdtmbire karanlık olmus 1 t B d yapı an goruşme er o - "' 13 ·Temmuzda P~ikof No lar raparak birer birer sorlan&n şunları ıoy emış ır. u teklıflerın metni mota-
s~n ~ d b. 1 şma•a varıl· pencerenin yanına getirilen vocrrad V 1. k . f'k ti' . hattı bir taraftan o bir ta:afı Franıızl.r, Milletimizin t&1aıllar taraf111dan lıahıme 1 • 
tıcesın e ır an a 1 • • 11 o ıns ıs ı ame erın . lındıktan . otomobıl ve motoeıklet ıoığt de dü .1 • Ü düğü kadar delerek 25 kilometre de- bayramı olan 14 temm•• ıt- torıra neıredılecelıtir. 
mıotı:-. ö h altında anlaşma imzalanmış· törlu* şkmtaalnı~ ılerı s kr 'ddml~ riolilioe ilerlemlelerdlr. l it d bolunmiyan yer- M 

Ru an\aımef& 1 rA ar- t ı arıy e ço 11 et ı B Al il ı ı . S t ga a ın a J S J R 
bin devamınca her iki hükı"ı - ır. A 

1 
. ve anu~ane mutıarebe!er ol- h ,

1 
° dmın erb~r 1~ 0~~·k )erde teait edilecektir. t,gal 

k 
n aşmanuı ımzasından C . . . a aran a lım ır aarııı ı 1 d d 

met müşterek düşmana arşı 
1 
v·ı muştur. ephenm şımalı şar- doQurmae 91 ba etnıda 165 altında bolonan yer er a e 

biribirine elleri:•de mevcQt bü ~onra genera .~ s<ın radyo kisinde mühim makineli düş- Raı tanin ra &abrip teya imha bu bayramın teeidi i9in Al-
tftn ys.rdımı birhir•erine ya- ·~~ bey~n~tta ezoumle şunları man taarruz t~bbüsüode bu edilmiıUr. man makamların• müracaat 

1 k d- ıwylemıştır: 1 n .d -k ·ıı ı· ··ı .. ı pacaklar ve ayrı o ara ut-
1 

. . . u muş muanoı ane mu ave- • ettim. Franıı• mı e ı o u e-
manla biç bir müzakere ve .~za merasımının .•cıkh metle bu taarruzlar her ta· Hıtlerle bera- rini düşünerek bu vesill' ile 

Bundan •onra yal
nız Lib,adan teh

did edilebilir. 

ınlh yapmayacaklardır. Bu ve lnzumlu &afbaaı ~ıhayet rafta durdurulmuş bazı nok F aoHoıo vahdetini başta ge Loodra, 14 (a.e.) -

anlaımaya munzam olarak b~.lmu,tnr .. Ac1kh dedım, çün talard~ ağır. zayiatla düşman ber yürüyenler ı r vaıifemizdir. Vatı:uın is- .. R~rt~~in diptoma\ik muhar-
bir de protokol imzalaAnış- k~ .. Net~ceaı ~e olurııa oltmn tırdedılmiştır. Garp bölgesinde ~:b r hakkındaki imanı BİZ" r~rı ~ıldırıror - General Deo1-

boyle hır şekılde harp etmek iki şehir kıtalarımız tarafından • •) t . tı a ı sın urfre bıakkanda bir mfttı· 
tır l . . d b. acıdır. Löznmlu dedim, çön- geri almmıştır. 1 Il gJ 0 f0Il) Il t-,krarlarım. relı:~ lmnıamıı oımaairle 

mza meraınmm e ır ki, Franss bozguna uı.radık -h' d d d Surırede harp aahnesi olmaktan 
,.ok yüksek zevat hazır bu- . .. - Düımaum mu ım tank u ... şmanı ır Sur·ıye e hlkmııtır. Suri d h 
Y tan sonra Surıye ve Lübnan v · d k ti · l h re e arp baı· 
lunmu tur. lmza edilen eolaı .. . e pıya e uvve erıy e mu ~ ladıgı zaman logiltere •roi u· 

1 du,manlarımızın b"şhca b1ze rebeler olmaktad;r Canubı manda Yunarıiıtao ı k 8 
ma ındur: kart klla d,. b. .. ı · b . . . k . d ·d. Londra, ı.4 .<A .. A.) - 34 ii liiL harbı·n ılal L'b , ra • abe-. . • k H. l n lel ır UI o muş· gar J ıstı ametm e u,manın Royter Bıldırıyor : , n R ao. \ Jadll harp etmek 

1- Her ıkı hu Qmet ıt- tor. makineli hareketi devam et-- mecburiretinde bulunmakta idi 
ler Alm~oyasıoa kart• yapıl~n Bo bale kar,ı harekete mektedir. Pripet batakb~mın So•yet1erle y~pılan müsa- •ona erme•İ Filiatin- Irak . •• Suriredei muharebe bi~ 
bu günkı harp esnasında hır- geçtiQimiz zaman eık· " t şark istikametinde dOşman kerelerden Domıayonlar ile de memnuniyet riooı dereceeinde bir muharebe 

. birlerine mütekabilen muave- tefikimi• bizimle h beı ~tdı .• ilerleyi11ı· o"nlenmistı'r Topcu isti,are yapılmıştır. Bu mü· deQ'il<tede arni ebemmireti al\ı• ed I ar gır ı. Y ._ • ' • &ermekte idi. 
n~t yapma~ı deruhte er er. Ba barbJe evvela yan yana tank ve tayyarelerimiz düş- zakerelerden Amerıka bükt- aayandırdı. Librada dil 

I.:r ·k· h • k"" t b t• d t fı ti t kadar ımanın motörlG 2- ~ıer ı ı u ume und- barbettigimiz Fransız ordu- mana ağır zayiat verdirmi§ler ll'h.e ı de ed.elrr. •t. ına kunetıerirle ıaptı~ı ıaarraı 
dan maida harbin devamı .~ü s11no rencide etmemek için dtr. aber ar e ı 11\IŞ ır. Kahire, 14 (a.a) - durdurulmueıur. Irakta meaeta 
detinde araları~d1 .bir _ıtılaf elimizden gel;n her şeyi yap- . Cephenin di~er istik~~e- 12 temm.uz akoamı So~- Re1meo bildirl~?r: Qabuk hııt:edilm.ietir. lnıiltere 
hasıl o~madan hıç hır muzake tık. Şimdi meselenin memnu tında mühim hiç bir delışık- yellerle Ingıltere aruında hır Frao11• H Joaılıı mft_rabhu- Irakta oldutu aıbi Surirede de 
re ve mütarekeyi Almanya niyet verı·cı· bı·r k·ıd b. lik olmamıştır. Bava kuvvet- anlqma haaa edilmiştir. Ya· tırı &ırafıodao imıa edılen an- ·~~e,rl _rerlere ~ bOcum etmlı u 

şe ı e ır an . baUi ll · b·ıd · · ı- ııtıl arı korufQ t 
ile yapmamağı teahhüd ~der- Jaşma ile 

800
" erm· 

1 
IGrimiz düşman makinelı kuv pılan bu anlaşmaya göre, Al- laım• . me erıoe 1 ırı Vı . b·'tı·'\ 

0

~ ur· 
1 ış o ma- l . l d l . . 1 mittir. Nıbat kararın neticeleri ıı u umetı Surire har iri 

ler Bu anla11ma Rusca ve n ııudan dolayı bahtı.yarı- vet erıy e tayyare mı:sy ıın an- manya ıle harp bahnde bo o- ._, dı· r landa bazı rer 
1 

' " • &a&, - • bel · d' · bekleomea e • . '8 meobalardıo 
gilizce olarak ikı nush~. !8n- lmza uıeraıiminden sonra ~a muhım dar er ın ırmıt- aan İngiltere Te Sovyet Ro1- K dil 14 (a.a.) - lıtıfade etmiolir, Artık ıimılden 
zim edilmiş olup her ıkı9ı de general Denzi; mürahbaeları tır. T b. ed.ld' . .. 

12 
ya mttoterek dii,mana dP~am M:ta:~lıe mtlıakerelerinln ~elecek bir Alman tehdidine 

. d. B es ıt ı ı~me gore • . . I . 1 ki b '-1 · aareı Türkiye b. b ayna kufvette ır. eyrnta har~ket etmişlerdir. _ eden harbde birbırlerıne ele- oelloeeı 1ııbır11a ı • e.. enıa· le' vuif . .•r tam on det· 

M tokol
. Sovyet temmuzda duşmanıo tayyare . d t b ı··rıü yar· keo Sarirede mGh111mıta nilıa- 1 eaıoi görecektir. Faka& 

unzam pro · l I . d d. b l rın e mevon er u . . h b naıllerenin s . 
B

- ük B ·ıaoya 12 a ı·nea zayıatı 131 a e ı u muştur. bh .. t t ı- ret terilmeaıne daır a er eod!· lA urareda hıtonm111 
Ruı:tyll ve uy rı So t l br ,.. k . h kAt dım yapmagı tea u e m" teri llaldarmıı te bar6k mem- sımdır. 
temmuzda imza eyledikleri b·ı~!ed.k e le• as erı ';;ebe ~ ler ve aralarında bir anlatma ıe ırel dotarmaı&ur Sartrede Bundan börle Mıaıra ancak 
anlaşmaya göre her hüktımet Jngiliz tay)'areleri 1 •r. 1

. ten sonra ıu 8 rı olmadan dö,maola mtisakere ::
0

1a0 detam eden· muharebe ledlike Libradan gelebilir Bun· 

ed k vermııtır b 1 . · dan börte . 
müıtereken hareket ece ve tara~ından bom- Ü · f . . Te sulh yapmamagı ka u ey 0011 eoı talalı:kı edıtmektedır. t . ~eueraı Obıntek bft· 

1 . üteakip der ~i ç ha la ıçmde devam l . )erdir Mohaeamıtıo darmaeı mOmkün ~o enerııaıol burada toplırı· 
an aşma. ımza~ m . balandı. eden harp Hitler,in yıldırım emıt . t !dulu kııdar ıftraUe ikliaadt bılir. Almanlar lf'naral Denıi 
hal merıyete gırecektır. harbi planlarını itiraz kabul Londrada bulana~ KS~~:e ~aıllretlo · baıtım11101 ıemln e- aıan mOknemet ioio teı•ikten 

Laline& 14 (A A ) _ edilmez bir telilde alt ftst et- aakeri heyetini• reiıı 0 ~ o- decek:ıir. :~•bh ~ir eer r•ı>mamıelardır 
Sovyetler .' • . ıniştir. Almanlerın bu müd- kan yapmakta oldoto m ••- . . . . 1 0 cıhet calibi dikkattir. Di· 

Evvelkı geoe lngıliıder d t .. d öl. alı . tı k 1 i ba anıa,ma kolay- Vııı bülıümeunın môttefikler Itır tarahan bundan böıle Sa 

Diin 94 Alman tay· 
yareıi tliJıtJtdiJler 

tarafından yapılan bom bar- e ıçın . e ·~· yar za!ı~ ere er &arafıodıo ileri ıılrcllen eartları rir t e b l d r H ı t caktır . .e arrare me1danlarıodın 
dıman netioeaiod b k' i ··1 n az ır mı yon ll . ızım '' ıra • reddelmiı olmaaına uımen ıe- ıatıfade edemir""cek olan •ıman• 

e et •• o . . 250 b. d. 1 1 S et RoAya "' n 
mü' ve bazı kimseler ara· z9:yıat~mız ıse .. ~n _ır. ngi tere H o•y. . nerel Deolı mOıalıereri kabule lar Kıbrıaa da trolart'a h6cam 
ı t Oı 

1 
• • Y Hıtlerm ma~lup ettı~ıoı ıd- arasında kurulan yenı oepbeyı mecbar olmoııur. A&eı kee emri edAmireceklerdlr. 

l anmış u. . den er ~çın yapı· dia eltili Sovyet haTa kuY- ht9 bir entrika biç bir ıuretle her laraha aroi ıamandt. ıalbık 
Moakova, 14 (a.a.)- an mera&ım e vahde hazır . . . k d 2500 .. . . 
13 temıouıs tarihli akşam bulonmoştn vetlerı ıımdıye a a.r . zaiflettiremez. Mnoterek be- edılememıetlr. A&eı aabilde aaaı 

r. Alman tayyaresi tabrıp etPllf yanname dominyonlarla gön 3. SO ı kıdaı· detım etmlıtir. 
Sovyet tebliği : h•l a b.. SDIYBI TIJJlfll&r'ı ve halen de tahribetmektedir: lerce müzakere edildi!tten şM6roıbran .mıo&akaınoda 2 de 

Dün gece cep er e u- Harbin baolanııcından lıerı .
1 

. t • An- am ötıeaıode ı. 30 da ateı 
· t h kit I . sonra kabul edı mıo ır. .... . . . . yük mıkyae a are 0 ma- r• l d. . Düımanın t&nk zayıatı 3000 .. aH emrı verılmııtır. Şam - Ber 

tsulgarlar • 

Huclutlarcla aalıer 
tahıit ediyorlarmıı 

mıftır. Bn suretle mühim hir rın an ıyada 6ır dir bizim ise ancak 1900 tay laşmanın kuY•et ·~ ~ereceıını raı rota Gaerloda mabuamata 
delloildik Tukoa gelmemiştir. çok yerleri bomba- yare ve 2200 zırhlı arabadır. anlamak için ?~r9ılın 22 ha- nlhıre' verilinoe~e kad~r mO.t- Londra, 14 (a.a.) _ 

DiiD g-e SoTyet bombar- l d ziranda ıöyledıgı notko ha- &efıkler m6teaddıl met11ler ele Royter bildı· . . 
vv a ıl M 1 ·ı . . b ı ı rıyor. dıman tayyareleri düşman ha ar. acar ar 1 er• tırlamak k&fidil'". O ıaman geoırm'.ı a uoaror ırdı. Bulgar-Türk hodadnoda 

-a meydanlarına karşı tah· Helıinki, 14 (a.a.) _ 

1
. Qörçili demiştir ki : Sorıyecte bulunan Rorterio takriben 18 fırka B 1 . ıyorlar . boaaıi muhabiri bildirdiQioe gö- . . u gar ... 

ribk&r icraatta bolnnmu,lar- 12 temmuz cnmarteei Sov • Na.mil.,rle sonuna ka'1~r re aeneral Deolı ile rapılan kerı t&hoıt edilmietir. 

dır. na,maoıD motörlü 1'&81· y.et tayyareleri evTeloe bildi- Badapeıle, u (a.a.) - müoa<1eleye devam edeoegız mft!arelıeden ıonra 24 .... ioin· .. Donlardan allı fırkası ye-
talarına a4ır darbeler indiril- rıJeu kHab~lardan batka bir Mıear reımi teblitl: Nazilerle mücadele eden. her- de Sartrenin ıiraal, aakert ie- nı ıtgal edilmi' olan yerlerde 
mi, ve Romanya petıol mın- çok yerlerı. t~krar ~ombar- MolörlGkıtalarım1a rical eden keB Te her hük~met bızden ıılinio temamlaoacıtı amit .,. bulunmaktadır. Bundan ha.-
takası Plotetki ve Ya, şehri dıman etmıttır. Bası eTler daımanı tıkıp e&met&adlr. na .. yardım görecektır. dilmektedir. DGo 1808 Berruua ka yenidea bir çok tayyare 
bombalanmışttr. Dön 12 Sov yıkıhaı,tır. Ölenler ve yara- m,aodlan ıeoideal bir mlkdar e- Bitlerle beraber yürüye- bft&tın ıııklar ralulmıı&ır. Fılib- meydanları yapılmaktadır. 

. 1 1 d D fi t 1 ı r a ınmııtır. 8 r bı&ırya top . . d .. . . T·· 
1et tayyareelnin zayı olma- anan ar Tar ır. a op arı iı&iln .

1 1 
&I H .. oek olan her kes bızlm n•· tin &icarel etlerı te ıı adamları urk boduc!onda Türki· am edı m ı r. ata aut- . 

11Da kaqı 9' Alman ta11•· tarafınd-ın beş dii,man ta11• tellerimi& bet ._11mın tarrare· manimızdır. Binaen~leyh BoA rıkındı &loarl mftn11ebeUere yenın AÖTsri kıtalarını artır-
---• illldlati .. lr. -.a ~dil'. •1• 7artha -..,... ba1la8a1uaa ia&iau •lm•k&ediı- dıgı zanaeclllıaektedir. 
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l)eniz Harp Okulu ve Lisesi 
satın Rlına komisyoııundan : 

Deniz Gedikli Erbaş Orta oktılıı satın alma 
komisyonu başkanjığı11dan: 

ı Ciheti askeriye ihtiyacı iciu aşağıda cinsleri vazıh 18 kalenı yiye- ,. . . . . . . ... . . 
cek maddesi açık ek.sillme.ile. satın alınacaktır. ., • . l - Cıhetı a~kerıye ıl~tıyac!. ıçırı aşagıda cıııslcrı y~.zılı 011heş kalem 

2-· Şarlııanıe her crii il komisyaııumuzda görülebilir. yıyecek ınaddesı açık eksıltme ıle satın alıuaca k tJI'. 

3 - isteklilerin ı fi - 7-') ~ ı çaı·şaıuba gıiuü hizaları ııda gösterilen 2 isteklilerin 15 tenııuuz ~ ı ı ~alı günü hizalarında gfisterileıı saat -
~aallen.lc viizdc vedi hucu k lenıiııatı nıu vakkate makbuzlarilc okulumuz lerde yiizde 7 ,5 nıu vakkat teminat. ıııakhuzlarilc ok ulunıuz satııı alma k o. 

• t • • 

satıualma koınisyoııuııa uıiiı·acaatları ilan olunur misyonuıula hazır bulunnıaları ilau olunur. 
Cıasi Mıhduı Fıyatı M~~~~1~00 MTue'~~:aatı Saat ö Şartuauıe her güıı komisyouuınuzda görülebilir. 

Kılo Gr. Kı. . Sa. Vı a Ku. Lira Ku. Muhammen Muukkal 

Bir tip ekmek 38000 Beledi> e 
narhıadaD 

75 untim 

4700 60 352 54 
C:nei Fıyatı Mikdarı Bed&li Teminat Sırnt 

Kurue Kilo Lira Lira K. 

Bir tip ekmek 40000 ·1948 371 ıo 

Koyun eti 
Sıgır eti 

ii t 

10000 
1000 

500 

nokHn 
38 
18 
10 

~~soo 
180 
850 

00 
00 
00 

285 
13 
63 

00 
50 
75 

10 
ıo 
11 

Beledi re 
nar hından 
75 santim 
eksik 

Koyun eti 38 18000 4940 370 50 ll 
lspauak 
IJahıuıa 
Pırasa 

emiz otu 
Barbauya .l!'ıt.ırnlyo 

:Kabak 
Ayşe Fıumlye 
Doma.teri 
Taze Bamya 
Patlıcan 
Salça 
PatatPs 
So1tan 
Kerevi"' 

1000 
1 00 
lf>OO 
]tl00 
2000 
2000 
2000 
1000 
1200 
1200 
soo 

3000 
2000 
500 

5 
5 
3 
3 

lfi 
7 
7 
5 

15 
12 
15 
10 

7 
ıo 

50 
50 
45 
30 

300 
14.0 
140 
50 

180 
144 

4:5 
:ıoo 
140 
50 

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

Sıgır eti 20 
luek Sütü 10 -----------------------Taze FAsuJye 12 
patlıcan 12 
Taze Bamya 15 
Kurn Sogan 7 
Patates 12 
Lahana 9 
Pırasa 9 
Ispanak 10 
Taze kabak 8 
Kırmızı 'Domates 5 
Semiz otu 10 

500 100 '1 50 11 
11000 1100 82 50 14 

2800 33(j 
:moo ::JöO 
2000 300 
2700 189 
2000 24:0 
2600 234. 
2400 216 
2500 250 
2000 IüO 
20QO 100 
1500 150 

1664 00 124. 80 
1 5-10-15 

12 2535 
1-5-10-15 

190 13 15 
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i J a 
İçel Haf ıa Mü~ürlüğünden 

n 

Nafıaya ait yol silindir nıakiııalarıııı tamir ve 
bunları bilfiil çalıştırabilecek okur ve yazar ol
nıak ve lllaki;ıahr ve garaja ait hesabat ve kuyu 
datı muntaz,\m tutabileyek ehliyette ve aylık 70 
lira ücretle bir nıakinisLe ihtiyacımız olduğuud~n 
taliplerin elleriıı<leki ve aik ile ı 5 gün zarfmda 
imtihau dapılmak ÜzP,re Nafia nıiidiirliiğiiııe miira 
caal etıneleri ilan olunur. 

(4 75) 11-15 

i ı a n 
Tarsus Çukurova 11,a brikası 

1\1 üd ü rl iiğür1d eıı 
Fabrikamız ınanıulatı be-~ 24-9-940 tarihinden 

itib~reıı iktisat vekaletince iları ~dilen aşa~ıdaki 
fiatla satılmaktad11·. 

Bez tip geHişliği metresi 
E 0,75,ô 36 

Fi kuruş 
780 

ı - ' atışlar peşin ve fal>rika teslimidir. 
2 - Sif masrafları ve :ımb<~laj ıuiişteriye aitir. 

1416] 1· 15 

i i a n 
Mersin C. M. Umumiliğin~en : 

1- ~tersin ceza evi malıktim ve ınev'kufları 
için 11 ayh k şehirde kanunen kabul edilen tip 
teki ekmekten seksen dört.bin kilo ekmek kapalı 
zarf usuliyle ınüzayedeye konulmuştur. 

2 · ihale 1 Ağustos 941 Cuma günü saat Hı da 
c. ll. Unıumiliği makamında yapılaca~tır, 

a- ihale ı Ağustos 9.ı ı t:uma günü saat ı O 
d.a yapılacağma göre talip olanların nıezkur saat 
ten bir saat evv•~l yani saat 9 da teminatlarıyla 
birlikte C. \1 l1mumiliği11d6 teşekkül edecek olan 
komisyona ıniiracaatları. .. 

4- Verileeek ekmek ~ehirde kanunen ~ abul • 
edi~cn tipteki ekınekten yapılacak ,,e her ekmek 
tam 960 gram olarak pişirilecektir. 

5 Eksiltmeden nıütevellit hilunıum rusum, le 
kalir ve dauığa resmi ve ilt\n ücretleriyle iııdellıace 
ekmek veya un tahlili iciu ve bilcümle masraf 

• • 
müteahhide ait olacaktır. 

6- Şart.nameyi bedel~iz olarak al nıak ve gör 
mek ve daha fazla izahat almak istiyenterin tatil 
giinleı·inden başka lıer uiiu c. ,,ı. u. liğine ınlira-
caat etuıeleri ilau olunur. ( 464) 3 8-15··20 

i ı a n 

Vilayet Daimi f ncümenin~en : 
Merein - ilifke yolunun 35 + 000 · 36 + 

680 ve 4 7 + 12 4 - 48 + 000 arasında şose inşaatı 
iciu tanzinı edilen 699 ~ .09 liralık keşif evrakı 
• 

üzerine açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltnıe Vilavet daimi encünıeuinde S ı ., 
temmuz 91 ı tarihine tesadüf eden perşembe 

glinii saat 1 f> de yapılacaktır. 

1 
3 - }tuvakkat teminat paı·ası f>24.40 liradır 

istekliler bu nıikdar teminat akçasını nıuhasehe 
\'ezuesine yatırnıaları veya teminat mektubunu 
encümene tevdi etnıeleri lazımdır. 

4 Talibleriıı işi haşarabilecekleriue dair 
Nafia müdürHiğiindeu ihale gününden üç gün 
evyel miiracaat ederek ehliyet vesikası almaları 

ve ticaret odası vesikasıylc birlikte daimi encü .. 
meıı reisliğine vernıeleri ve fazla nutlômat al. 
mak istiyeııleriıı Nafia müdürlüğüne müracaatla
rı ilau oluuur. 

483 15-20·-25-30 

,..,-~ . 

~: 1 i 
Fabrikamız manıulall bez 24-9-940 tarihin

den itiaaren iktisat vekaletince ilan edilen aşağı 
daki fiatla satılmaktadır. 

Hez tip 
E 

genişliği metresi 
0,75,5 39 

Fi kuruş 
780 

ı -- Sat1şlar peşiıı ve fabrika teslimidi. 
2 - Sif masrafları ve ambalaj nıiişteriye aittir. 

Tar8os Rasim Bey lı\brika~ı rnüstecirleri A. Raöim 

(415] 
Dokur ve 1. Belılil işletme ~irketi 

l-15 

Mersin Deniz harp okulu ve 
Lisesi komutanllğından : 

• Ltse biriuci sınıfta olup ikmale kalan okur
larla talimata göre ~· aşları altı ay büyük veya 
küçük olan okurla ve nüfus cüzdanında iki yıl 

önce tashihat" yaptıranlar lleniz lisesinin Lirinci 
s11ufına kayıt ve kabul olunacaklardır. · 

Bu gibileı·tlen istekli olanlaı~m müracaatları. 

1484j 15:19-24 

Mersin Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

Yapağı ihracatçılarının 
Nazarı dikkatine 

Yapağı ilıracatııuu ıuüra kabesine dair ııizanı
namenin ~4 cü nıaddesine göre tip ııümuneleri 
ihzar etmek üzere seçilmiş olau lıey'et azaları 
ı 7-94 ı tarihinde loplauarak aşağıdaki kararı 
ittihaz etmiştir. 

1-lstanbul, Iznıir, \! ersiu, Samsun koııt.rol mer 
kezlei·i için geçen sene hazıl'laumış buhıııau aşa 
ğuJa yazılı tip nümuueler tetkik edilerek yeııi se 
ııe yapağı mahsulünü temsil edebilecek yaziyeı1e 
olduğu ve nizanı namenin 2 6 ncı madd sinde ta
rif edilen evsafı tanıanwu haiz bulunduğu görül 
meklt~ geçen sene ihzar edilmiş bulunan uünıune 
lerin değiştirilmiyer.ek aynen ipkasma, 
lstanhul için hmir için MerRin için SamRun için 
Hakiki trakya Hakiki trakya t nce Anadolu İnce A nadoJn 
Tip Trakya lnce A uadolu A nntlolu I A"nadolu 1 
İnce Anadolu Anadolu I Anadolu II Anadolu II 
Anadolu l Anadolu II AvdınJı Sark 
Anadolu II hmir ş;rk Karayaka 
İ:6mir Şark Erzurum kı:1.ıl 
Aydınh Karayaka 
~ark 
Kara.vaka. 
Erzu;um kızıl 

2- Kontrol merkez1eri icin her birinin ihrac • • 
vaziyetlarine nazaran yukarıda yazılı olaııJardan 
başka yeniden tip niinnıııe ihzarine şimdilik lü
zunı olnıadıgına, 

3- Es()S nıallar içiude bulunabilecek parça
lar için bervt~çiati evsaf ve elıadın tesbitiııe: 

a) Bacak (ön ve arka> etek ve karnı cıllı kı
rık ve parçaları esas nıallara karıştırılamaz. 

b> Gömleğin kol cesanıetindeıı ufak parçaları 
esas mallara karıştırılanıaz. 

c) Gömleğin kol cesanıetindeki ve duba bü 
yük parçalat·ıııdaıı ınulıtelif tip, esas nıallara aşa 
ğıda yazılı nisbellerdeıı fazlası karıştırılamaz. 

flakiki ve tip Trakya yapağılarıua 0/o'2 
lzmir yapağısına 0/o5 
Diğer tip yapağılaı·a 0/o3 • 
4- Nizamnamenin ı o ucu mad<lesiııde yazılı 

bulunup yukarıda isimleri zikredilmiş bulunan 
liplerderı gayri yapağılar için tip nünıune ihzarı 
na şimdilik lüzunı olmadığına, 

5- ihraç e<l ilecek ya pağıların ha iz olabilecegi 
tabii rutubet derecesini11 hava ru1ubetiuiıı ııornHıl 
0/o65 buluuduğu bir zamanda azanıi yüzde 17 
o abileceğinc, l-7-941 

ittifakla karar vermişLir, 
Yeni .Menin .Matbaasında Baaılmıi'tır. 

... 


