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1 
Sayı 

Sayıs ı 5 kuruş Yılı 1 Sa~1 435!) 
Telefon No. 82 15 

,·iizde , etmiş kuvYetmı ay-
~ . 

..... SI betmiştir. 
G"Ô'N:CELrK SİYA.Sİ HABER. FİKIR <r.AZETE 4337 

Mersin Lisesi ı Refah ı ihtikllrla n ücadele k 

M k l .., / . 1. b. hidisesi şiddetlendirile.cek e tep o aga e verı ı ına -"' b l d }Devlet şurası, bozı Dahiliye Vekaletinin mühim 
aranmaga aş an l kimseler hakkında bir tc. mimi 

lüzum muhakeme 
Meninm eıı mfıhm~ derdı . Rına içın de ~e~edb • en bina sııhiplerinin memleket kararı ver,1i Ankara - llıtikarb n.ti-

lisedir·. Maarif Vektletı tara- dı arsalarındnr.ı bırısırıı mec-ı irfanına bir cemile olmak iiz- cadele meReleAi bııkkıuda na 
Fiyat bir ligi ) apwa~p. te· 

~dbhiis edt)ııleriu de meydana 

çıkarılnıaı.ile hu gibi piyaaa 

haydutlarmın darho çemcJe-

mıit~aki 
cak diğe 
rıda car 

tından bir 11.e temininin bu canen verme~ı kabul etmiş re bedeli mukabilinde binaları Ank ra - Devlet şftrası, biliye Vekaleti htıuıhul v~-
güııkü şartlaıa göre müşkül olmakla beraber bugünkü' nı satacakhın ümit edılmekte Refah badiseHi ile allkah si- layetioe yazdıgı t!l~kereııın 
oldu~unu gören Mersinliler vaziyet karşısmda yeniden bir\ dir. Ru takdırde bina alınır vil devlet memurları ıakkı!ı- bir örne~ini büıö ı vılayetJe
husust su~e.tte olsa b~le bir li_8e bınq moaaı. ~OT • olduğundan , alınmaz. gelecek der! y-hna da kararını vordi. Dosya ya- lere tamim etmi,tir. Tamim
açılmarn ıçm leşebbuslere gır lı eye elverışh bma satın al- kadar lıçenin bfıtün eksikleri kında Ank ra möddeimnami d b mübinı '\"e hayati me· 

riııin vaziyette iotibıtl.ı uyan· 

dırsoağı işaret edilıni~tir. 

arar ge 
hilcüml 
, i~lem 

Bu müuı.trnbetle, büyilk 

iRtilıl&k merk~zi olan Istan-

ir inci 

mişlerdir. ma~ı tercıh e•mıştir. 1 
tamamlanacalc ve lisenin ge- liğine verilerek d&vaya Anka 1:;ey~ biıv.at i' edinerek h-

Bu arada da şehrımııde Ôğrendığimize göre Maa- lecek deri' yılmdan itibaren ra agır cezssında başla'la· tanbola ta•SlYf' ettiği metot-
bul ilo istibul h<ilgeleri ara 
sında zeytinyagı işinde fiyat 

koopera
ilmiştir. 

Maarıf Cemıyetini? b~r şubesi rit Oemiyet~ bu işe elverişli faaliyete geçmesi temin edile- <'aktır. lar dahilinde ibıim~mla ta· 
açılruı~ Te şubede ılk ış olarak olara · üç bma bulmuştur Bu cektir. Devl.,t şftrasnıd \ lüzum k" tmeledni Valilerden is-
lıSPlllll temmi için üğraşma~a - muhakeme kararı verilenler ıp .6 

• 
arttırma, fiyat hirligi yapma 
mevzun iızerinde lıillan hnl va 

11iİğ111İn dtH'baJ Oederı amme B t 1 
ı teınıştır . 

b;ı~lamı1tır. a 1 rı an m •ı hve r şznlardır: M i~nakalR~ ~ek&_ı" D.tbiliyc. Vekili H.tıcep 
TacirlerimizJe memleket 

1 

ıı tleııiz uaklı;at reıHt A)e- huuıbula yazdı~ı t6Z 
ıçin çok hayırlı olan bu kül- d • tnllab, Denizyolları ıımn'll }'el<er, "bfkarl, ınüo~dele haknkn dıuaıtı açmıtk yolani 

tevfikan 
leri he
erce ne

kküllere 

ret Ve-

tıır harelcetine kar_şı canla ba~ı enızaltıları miidiirii lhr,biın Kemal fhy k
6

rede 
1 1

• • ·a _darı lıarekete geçmedigi uzc-

ıit edile . 

tebli~ .. ı .. d"rıH•eth bır zatın l aro . . 
la aJAka göstermışler ve top- lbora, lsta:ıhul liman r6ıs1 1 19111 1 

• 1 rınd~ dıkkati çekmiştir . . . de bir büro koru •uas1111, jı 
lanmış olan yüz bin liraya Refik, Menin liman :-eısı sın b · T k L d 21 ( } V·lı"ıı"ııı zati ııezaı et ve ı tı- 1 ez erenirı ıwrıi.Hıodaki 
yakın parayı bu işe tahsise on rn, a.a. -Bahri- ver denizaltısıımı batırıldı- Zıhni. .. 
karar vermişlerdir. ye nasırı Alek aııdr, harbin ğını söylersem yanh11 malt\· İRtaohaJ liman fen b'\yeti ınaruı altında aamaıı zalman\tıı.vs ·yeler arasında şu euıdar 

b .. 11.11 d 0 "oe ı" i ·ı· b ,. . . . .. lırı"o muayyen mıutıka uıu vardır.· 
A k b . ""v 1 o!l r ııgı iZ arp g"'- . 1 R B o b ı.kında olu ile& l1 ;parallJO cemi· . .. , .., mat V6rDemış O urum. O~ reJSl ayrı nur 8• v illi korunma kaııurıonon . 

d ğ l b b" I" 1mılerı ve mnttefık gemileri donanması taratından batın- meni muhakeme karsrı ve- da M . d b"I ··.:ı "ert ve/ Satıoıları etıket koyma.Q'a 
yetf\ e ı ır maya ve ıse t f 1 580 ı · biikiinılerı a ı ıoue " , 1 k 1 
nin tahatdmku ıçin yapılacak ara ıııc ~11 dnıı fıızla mih lan denizaltılar bu rakama rildi. Maznunlar.\ teb ıgt ya-ı . k 1 iler yapılmasını zor atma ; a ıcılır.rı fatt.ra is-

ver deııızRlt · h d d 1 . d t}ra keskııı t•n ro . f:ıaliyete hasrını tacirler şart ' ısını ım a. veya dahil egilclir. Amerikan o pıldı. tıraz vukııon a ş . b 1 muhtekirlerin ka- teıntqe te,vık etmek; men~e-
lıa ara uıtratıldı"ı ·· ı · b t d ki b k h ı· t tk"k edecek· bellı aş 1 

lı:oşmuılardır. . e " nı soy eınış· oaoma~ının a ır ı Bl"l a umumi t.~e 1 e ı darbesi altıııda oıuıisrı- le.re ait fatura oyunları ıle 

M a 't e"'..ıı · 1· h ı· tır. kında bir rakama malik de- tir. Umumi heyet kararı tas nan yl\'·ılmt1"•••• tav 11ive et- fıyat birli1ti, tro"t .. rılaı;ıınaJa-. a rı jlQmıye ı em ıse Bahriye nav,ırı sözlerine . " " .J ~ .. .. v 

t h kk ı. h d gilim. dik eclerı:ıtı iş mabkeıneıye rn- nın rı iiıııeriııde RÖr.&tli har"'ket et- ar bir· 
Dlll a .a u .. u.nu . v_e em .e "-::yıe devanı etmı"ı;ıtı"r·. ı·~ıir ,. 

v"' v Loııdra 21 {a.a) - Seu tikal edecektir. nı .,. · 
tacırlerın ham.ıyetmı mahctllı· DüAmanın d niıa·ıtı kayıp - d mek; töcc>11111 yapı ıg ı istifler 

Lab~r almak işitıi gıtyrntli ' v Oflas sıoıfuıdaıı iki zırhlının Staıı·ngra ne sarıetmek ıçin e•velemirde ları bakkırıda sık k ak l ı· · · b" b" 1 r .. am inşaatı bitmiş ~e bnrılar la- L ıse lÇIU ır_ ~na hazırlamağa neşretmi}oruz· Harbin b&AHl· ava ın . 
k:ırar vermııtır. d \il şimdiye kadar 630 Mih- iliz doaanmsAlllS iltihak et· muharebesi 

Gu··mru··klere gelen :~~~~d.:··~~.~p ~~·~.,
0

;.:: ımühim 
tonluktur. Her geınıde doıt 

------------ uçak baJıınmaktadır. Müdafaa tk 
ve sahipleri tarafından çe• Vıt.ziyet\erj ÇOk mükemmeldir. nu u 

Bn zırhlılar geçen sen_, Çin 

Moıkova 21 (a.a) - Molotof 

1 
çevresinde Almanlar kendi eeaet 

l . i u-ıerine basarak ilerle
erın n , 

mete çalışı)·orlar. Rus kıtalar 
Almanlara ağır zayiat Terdir· 
mekle beraber ilerlemelerine 

lıır servi~e ba~l"y"rak hıu·ır

ınak ve suçlııl:ırı mabkome)e 

vermek; Z8JI inyag, peynir, 

pirinç gibi madJeler iizeriııde 
gayı İ tl\bii Riiratle art •, 11 fi

yatlara karşı yiue ınnt1yyen 

mıııt:kalarda keRif hi" halde 

lıar6k6t ederek milli korun

oektir. 

iş 1 en
il:tiya

iategi 
ontro-

ha-kilmiyen m llar hakkında Rnlarırıds hB.tırılan Of Vels Vişi 21 (a.•) - Frannz Baş 
t" . d d" vekıli Mösyö Laval dün akp.~ ne yapılacak? ıpıu e ır. radyoda Fransızlara hitaben •01 

ll. man İ'leri in~isan Türk Jediği nutkunda demi~tir kı: 
V . .1 1 • Almanya 

Fransız ışçı er nın ... 

Ano~ ı'm ş'ırket'ı .. -un olarıık git111uını ıs-
Gümrüklere gelip de sahip· gümrültlerden çekllebilecekt" 11 ya gonu 

1 
şaasakta 

Bu husuata bir talimatname hazırlandı 

mani olmaktadırlar. 
Berlin 21 (a aı - Staliagrat 

da 19 llkteşrlnde yağan 4lddetli 

nmurlar eusen büyük bir ya5 . 
kıımı kaldırımıız olan yerler' 

ma kaııutıırnuıı 32 inci ınad

deginin A fıkrasında yazılı ıt= 
şekılde fıyat deRişmesi üze

riı:de muhik Reht-p 81 ama yo 

lu ile şid(letJi h1'reketo geç
mek lfızımdır. 

l 1 t f d kil i 1 Y b ır. .. ti orum. Fransız arın ya . 
er •ra ırı an çe aı yen ma • a ancı memleketlerden Hissedarlar umumı r ıar• bildikterıne 

lar hakkında yapılacak muamele T6rkiyeye mal actiren de i olduğuaıuz an 1 buna 
ye dair olan tali•atname icra deniz nakil vasıtalarının a ntz h · l f · · Bası f ransız ar 
V k

"lt . cen a eyeft top an IBI ~mınım görünüyorlar fakat lar Norvosiskin cenubunda şid-
e ı erı Heyetince kabul edil- ları ve acentaları bulun d ananmamış bu ha-

miştlr Bu talimatname esasları· takdirde bu nakil vaııtaınl a ığı b-kumet reisi olan ben M detli hücumlarda bulunmuşlar 
. annın H 1 · •· De•let u Sizlere a• I . 

DR göre yabancı memleketlerden kaptanları ile Devlet De . 
1 

İBBl1 sene!. erınuı yallere kapılamam. dır Burada Ruıı kıtalan ıte Al· 
T - k mıryo L 1 .. - a batırlatıyo· 1 • • h 

ur iyeye göaderilea bir mahn ları idaresi getirdikleri ll Demiryolları ve iwao arı raşılın bir ,ozun bir manlar arasında şiddetlı mu a-
k . G • il lf t nıa aran b-tün franıaoın 
ontımento•• • ıterıye ver • man es o veya barnamelerinin işletme nmıını wiit.lörlüğöne rom. O da u d fran· rebeler devam ediyor. 

mek 6z.ere bir bankaya •eya birer tas tikli suretin· il I feliket içinde oldutu ur· Al-
satıcının Türkiyedeki acentasına hinden itibaren 24 

1 
gte ! itadr • satılm~ıu 4302 flayılı kanun sanın yükııı:k menfaatları 

&aa ıç n e ~ı · ı aı 
yahut mümeıııillne yollanmış ol· salahiyetli mıntaka ticaret mi• iklizHından bulanan m.ersın manya ile itbirliği yapı maıı 
dnğu halde banka veya acenta dürJüklcrine de aynca v . L" l . 1 b" 1 Türk d" MGtarckedenberi ga· . . . . ermıye ıman iş erı n utar emre ı)•or. . l 
yahut mümenıl konşımentoyu ve Turkıyedeki yerli ve yab cı . ı· 600 bı"n l:"raa••Z harp eıiriaı Alman tayvare eri 

" " b 1 - t l b"l~ an A. " . k f . b111SeJar· ıp ı- b- -k T her bangı bır ıe epe muş er ye ı umum bankalar eHeriadeki nonım şır 8 ınrn b ıst bırakmıthr. Bu u~u 
vermediği, kontimento banka, konşimento vesair qakil vaııta lar umumi bey6tİ dön şirket ser e 1 Lt Mareşai bu ihee• 

- il t fı 1 ld"kl illcenap •• ır. 
acenta üveya

1 
mumeıı •t

1
ra o· arınbı ge •_ eri tarihten itibaren merkezinde fevkalade surette naplı,..ı yaptı"• içto Hitlere te- dan fs:zla düşman tayyaresı 

dan m fter ye satıf ,ar arına on eş gun içinde Hlihiyetli ı"ct" d k -'t ' aıoamele· ı. • 
- ·1 k ld" ı t k . - ıma e ere 8 • 

1 kk- t lctir havanın iyı olmasından ıstıfa-gore te•llm edı me lsteni ığ mın a a hearet mudürlüklerine . . l agına şe ur e m v • 

takdirde müşteri tarafından alın 1 bildirmeye mecbur olacaklardır sının ne ıııretle yapı ac. Almanya ile daima dost ka· de edeı ek tecavüz eımiştir. 

bir bataklık haline kc.ymuştur. 

Mo!'kova 21 (a.a) - Alman 

ingilterede 

Lond a 20 (a a) - 30 

Ankara - .ı.\ııkara valisi 
ile beraber vi layetJ6 rırı türlü 

işleri etrafıııda alakadar Ve
~alot.Jode tolla . lar yapru~k 
nzeıo şdırımize gelen lt'taıı

hul, lzmir, Bursa, Eıkiş:.Lıir, 
K.utamnni Yalileri Dahili e 
V6kiliııiö rei 141i1tind.. m·· t ! 

• ~ u u ıım 
bu t~plıuıtı yapınışlardır. 

Konuşu lan meıu~lelerın ba 
şında btı vilayetlerin iaşe du. 

rnmn gelmoktedir. Bu toplan 
tıla :da V€'rilecek k ' 

ararıarın 

<lerbal tatbikine · ı . . . geçı ecegı 
hıldıril mek tedi r. madıfp, konşimento müşteriy~ Gümrüklerden her hangi bl;\dair k11.rarlsr ittib~11 etmış_ :~ lacağıı. Siıe m6temadiyen hatır Voı"otaymis arasında olan bı: 

teslim edildiği halde müşteri sebeple çekilmiyen ve m ... mle· bu ksrarJarıu yerıne getırıl d . O nünden "' tatacağım şey fU ur. • - d l l 1 malı çekmedigi, konşimento her ketin umumi ihtiyaçları için li· we~ine idare meoliıiini me- be 
1 

Almanya ile anlaşmayı tecavuz e ıa.aı ar O muştur l icaret Vekaletince hazır 
hangi bir sebeple Türkiyeye aım olan mallarıdı bir hafta mor eylewiatir. r 1 ı"dı"k lusauca zayiat vardır . Janaı; Tioaret ()d .. ları bo 

d
. 1 d' i . 1 ük v • in yapma ı • .. ' • rsa-

g6nderilme ığl veya geb meb ığ ıç nde 
1
gükmlr ten çekmeıi lüzu- hemen erte•• g b" 1 aibl lar ve eerıaf hirlikleri k 

yahut satıeınm n•• ve ela ına 1 mu a a a ıya ııalibiyetli nunta- • • ı · k 1n1 n Almanya Anu payı ır .. "" M d L d l_ an Q. 

hareket eden yabancı memleket' ı{a ticaret müdürlüğü tarafından ıngı ız a 1 n kaplayacak olan Bolşcvıkler.i ~u a a goaRar ORİ ui proje"i tetkik edilın~k üze 
te mukim baki i ve hükmi şah- tebliğ olunııcakbr. • 1 • ralara gelmekten nıenetmıştır. hatekat r~. VekAletin harp ekonomiıti 
••o elindt kaldığı - ve,_ malın Yukarda yazılı teblit üıe- tesır erı Ben haııuyı dOfÜPÜJOrum, o· horosuna verilmiştir. 
kon,imentoaunaıı muşlertye tes· rine ilgıli tarafından bir hafta v· . 20 ( ) K ser DUD yüksek menfaatlerİ•İ dür,u· 11 \i2İ 20 (a .a) - Fransıı B6_ler!iye'eriu fıyat nıii:a-
lim edllmeıine ve mütterı de içinde günı rGklenerek gümrük ışı a.a - ran. · · k h 

r b . ·ı. I fncrı"liz nüyorum. franıız imparRtorJuğu \ miı. temıelrn naım nesrettiğl . a e_s1 ve ih ti karla nıöcad""l"" 
mah çekaek iıstemeahıe rağmen aabar ve antrepolarından •eya a rl•fi8JIJ8 yapı an ., _ . . . • l <J "" 

her hangi bir sebeple malın giimrüğün müuıade&iyle konul· hava akını hakkında Fransız nu düşünüyorum. Huk.Qme~ın bır teblığde Madagaskardaki 
1 ~ ermdeki faaliyetiııi takip 

ırümrükten çekil111uine bir ma• muş )erleıden çekiln iyen mal· gazf'teleri şiddetli makaleler icraatına~ ve onun . emırluıne 1 ııgilizlerin aldığı yerde inse ve ~el-ldiyeleri hu hnEmst .. 
ol bulandu,.u hallerde bu ınallar ları Ticaret Vekiltli lüzum ~öı· 1• d I biitOn F rannzların ıtaat et0ıe- n tenT!r et'lıek Uıer.. T· t 

enç 
gib 

çift , 
eksik 
olrrıa-

nlaı ı 

arld 
in de 
olur. 
köy. 
böy-
da

butn 
irU. 
dağ 

ka-
öz.e 

11 - .. yazma.da ır Rr. d Al d b l !arılı k•.lldı"ın l11c/I" t "' tem.re Ticaret Vekiletlnin e• rile seli- duğ6 hallerde mıntalıa tiuro:t · leri lazım ır. manya 8 u a· " f> 1 ,-,1 iZ aarruz V eıdl.lotiı d Ü 
hlyetli nnntaka ticaret müdür- müdürlükleri vaıııtasiyle alakalı - Jurn~I De Deha RBZeteıı nan bir milyon iki yüz bin harp lsunm muvaffak olam·ul ğmı wanli ·d ı e ~ teha11sı ele-
ltlkleti tarafından a§atıda yazılı lar nam ve beaabıııa memlekete (mu!ecavız mazı~etler arama~ esirinin yerine Franııız işçileri 1 v F . . . . 

1 811 
murekkep bir bti-

inde 
cid

l bir 
çanı 

ka 
ka· 
rel< 
de-

uıullere riayet edilerek alakalı ıokabiJecektir. 81D, mahıd caıııynıe haıeket itletmek şarti1le iadealni istedim e ransıı menılerını yara-
10 kuı ulnıuş, faa.liye.e bat-

Jar nam ve beHbına olmak üırej (Seuu iki11cic~) tir.) dtmtkıtdıı. ve buaa ela muvaffak oldum. D r dı~ııu Lı loıı D ı ~t ı ı. lanmıştır • 
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Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş 
YAZAN: 

Emin Aslan 
KAR AK AŞ 

1 
savaşı •ilk mGcndelede Mersin 1 

ve hnvalui fedai müfre 1 

h t l :ıele• i U m u m grub a ıra arı kumnrdanı,, 
1 -------- -8-

Kavak, Çatak, Gıça. Sarı Aydın , Kocaoluk , Erenköy, Ya*da 
(nam diğer gOıel oluk). Gllvere, Uzunca burç. Kttra dedeler, 
SOzerlek, Tllmek, Ayaş kl}ylerıle: 1mumlı, l\ızıl i ak, Boynu ince 
lı, Tlara , Sarı keçili, Kııra boculu aşiretlerinde mOdafaai hukuk 
cemiyetleri teşkil ettirilerek faaliyete geçilmişti. 

Bu suretle muntazaman ilerlemekte bulunan teşkihltımız hal· 
kın milJt duygularlle ihtiram ve itimadına mazhar oluyordu. 

Suvari teşkiltltı için kurulan komisyon vazife ine devam 
ediyor, bUttln mağara ve mCllhakatı halkından hayvan mubayaa
• için teberrO edilen paralar komisyona makbuz nıuktıbilinde 

v~rıliyordu. 

8 Şubat 335 tarihinde Elvanlı nahiyesinin K11ra hızırlı kö
yOnden olduğunu söyliyen Hacı Mehmet namında bir zatın heni 
görm-'k istediği emir çavuşum 1'atRr Abdullah tarıtfından bana 
haber verilerek yanıma getirilmişti. Bu zat vatanın kurtulmasına 
tlmil bulunan teşkilAtın kendi köylerine ele teşmil edilmesini ve 
bu vatani vazifenin kendisine verilme. ini rica etmek nıere gel· 
diğini bildiriyordu. 

Kendisiyle mnlaki olduğum zaman; bana Mersinin Fran ız 
işgal kuvvetlerinin elinde Ermenilerle ekalliyetlerin zulum ve 
te lrleri altmda lnlediğinden bahsederek köylerinde de bir teşki
lat yapılması için benden emir istiyordu. 

lcabeden tahkikRltan sonra isteğinin çok yerinde olduğu 
anlaşılan bu arkadaşa teşekkOr ederek hemen Karfl hızırlı kö· 
yOnde (Kara hızırlıda dllşman nıllfrezeleri olduğu cihetle gayet 
gizli olarak) riyaseti altında bir müdafaa hukuk cemiyeti teşkil 
ettirilmesine ve vaziyeti de gayet serf bir vasıta ile bana bildir· 
mesine emir verdim. 

Mağaradaki komisyon: hayvan mubayaası hakkındaki faali
yetlerini ilerlettirmekte ve mağara köylerinden teşkiHltımıza ilti· 
hak etmek Ozere birçok kahramanlar da her gnn karargahımıza 
müracaat etmekte idi. 

Teşkilatımızın ilerlemesi ve faaliyetimiz hakkmdttki raporla
rım Mağara - Mut arasındaki köylerden teşkil ettirmiş olduğum 

telakki postalariyle Mut postahanesi tarafından Ankaracla heyeti 
temsiliyeye ye Konyadaki heyeti merkeziyeye muntazam surette 
gönderilmekte idi. 

Silifkecleki salnhiyetli znt efkarı umuıııiyenin kendi aleyhine 
dönmekte olmasına binaen 1ağaradan nahiye modorn Hllseyin 
Hıza iınzasiyle (sureti yukarıda :azılı) 0.2.835 tRrihinde gllnd ri
len tahriratın bir örneğini çıkarttırıp heyeti tem~iliyeye - mtı

habereye imkan vesilesile - ne giln teehhUrle bildiriyor ve şu 
suretle istımanını izhar etmiş oluyordu. VOzuh ifade etmiyen bu 
harekt\tı heyeti temsiliyece nazardan kaçmıyordu. Muhttb~re 

kendisinden bize intikal ettirilmişti. 
11 Şubat 335 tarihinde heyeti teın:siliye namına .Ebectr Şefi· 

nıiz Atatorkten aşağıdaki şifre mahlOlunu aldım: 
-SONU VAR-

YENi IERSIN 
• 
1 

jçel Defterdarhğm~an: 
ParRel 
No 

1 
2 
:l 

' 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
l5 
16 
17 
18 
19 
22 
24 
25 

Mikdarı 

Metre 2 

963 M 20 S. 
600 M 40 
567 M. 
684 M. 50 
462 M 50 
491 • 
485 » 80 
479 ,. 40 
362 • 90 
ö:n • 11 
Glt > 
5ll • 
589 > 
667 .. 
656 » 
299 > 
299 .. 
.J32 > 

493 • 

7~ 
78 
63 
60 
60 
46 
70 
82 

75 .. 30 
25 > 80 
28 • 37 

1 i n 

Kıymeti 

Liri\ 

964 
601 

685 
46!1 
492 
486 
480 
363 
532 
512 
5l2 
540 
658 
667 
300 
300 
493 
494: 

76 
26 
29 

.MaballeMi 

NoAratiye 
.. 
.. 
• • » 
» 
• 
• 
» 
.. 
.. 
• 
> 

• .. 
.. 
» 
• • • • 

Sayfa ; 2 

i ı a n 
Mersin inhisarlar mü~ürlüöünoen: 

ı - Mersin..: Silifke, Mersin - Mut, ~1 (-'rsin 
Gülnur, Silifke- Taşucu, Silifke - ~Tol , Silifke -
Gülnar arasmda bir serıe zarfında gelecek iuhi 
sar maddelerinin nakliyatı açık eksilı nıeye ko
nulmuştur. 

2 - Nakli olunacak inhisar maddeleri ma
mul Tiitiin, içki, :ruz. ispirto, Kuru iiziim, boş 

. sandık, boş şişe ve saire olmak iizere tahminen 
yediyiiz kırk iki bin beşyüı kilodur. 

3 - Talipler muhaınmeu nakli) e lutarı olau 
(70960) üzerindeıı yüzde yedibuçuk hesabile mu 
vakk~t temiııat akeası vereceklerdir. • 

4 - ihale 23- ı 0-942 giiuii saat on dörtde 
Silifke inhisarlar idaresiııde yapı lacağnıda 11 talip 
eriu muracaatları Han oluııur. 

(1322) 

ı a n 
17-20.22 

0 
. . . . Merain Ticaret ve Sanayi Odaaından 

ı -10-942 tarıhınde satılacağı llAn edılen Vlllyetlmize tabais edilen ma~ara ve yamakların perabn· 

yukarıda yazıh arsalarıu ihale günü ve saati yan 1 de satı, fiatları atafrıya ducedllmiştlr. Ba makara ve yamak 

lış ilan edilmiş olduğtuadau komisyonca on gün larıa~abml Güney 

temdit edilerek ihale günii 26-10-942 tarihine Ahmet Nane 
.J •• ( d . .. .. f Ahmet Benli lesauu e en pazartesı gunu saat 16 da çel Mehmet Erhuy 

Oeflerdarllğı makamında yapılacağından talip s~ı•y_man Alba1rak 

olaularıu yüzde 7 ,5 teminat akçasile Defterdarh- !~'::t ~t;:!1 
Aa müracaatları ilan olunur. [13161 Mehmet Er•lt 

16-18-22-25 Haydar Sezer ve 9erlki 
EyGb UlHlar 
Hlıeyln Hasırcı 

tarafındaa aahlmakta olduğu ilan olunur. 

i 1 a n Makara fiatları 
/~~~ ı.:;ıaveti Nafia ?'ti~tirltifiintlen:' Makaranın einıl Perakendeci kin dabll 

t.ııhndıre - Anamur yolu uzerındeki Anamur Füfealdl makara 

ahşap köpriisiiniin kenar ayak anroşmanı yapıl- : : . 
ruası 3921.85 liralık keşif Üzerinden 3ÇI k eksilt- Zlacirli •akarareakh 

meye konulmuştur. 1 > > 
Çapala pamukaki 

~:ksihme 7- ı 1 · 942 t:ırihine müsadif curnar- · , , 
tesi gü11ü saat 1 1 de Nafia müdürlüğünde yapı- K t, Re

1
koko 

o oa pare 
laeaktır. Kordone yumak 

Mu vak kat temin~t mikdarı 294. ı 4 liradır. 2
K
0 ~d'· or oae yumak 

TPliplerin Ticaret odası vesikaşı, eksiltnıe- Nakıı makaraaı 

den en geç 3 giin evvel Nafia müdürlüğünden 0 , , 
rme yumak 

alacakları ehliyet vesikası ve teminat makbuzla- ı\'.1r., makarası 

No, 10 
No. 40-50 
No. 40 
No. 3()-81) beyu 
No. 40 > 
No. 25 
No. 25 
No 25 
No. 12 10 gr. R. B. 
No. 70 bo1az 

No. 80 beyaz 20 gr. 
No. 50 10 gr. B. 
No. 50 10 1rr. R. 
No. -40 30 mtr. R. 
No. 40 26 gr. B. 

Kurut S. 
19 00 
12 so 
13 25 
62 ()0 
44 
8 
8 
7 

24 

00 

so 

50 

Gümrüklere gelen 
mallar 

Zayi e~mek karneleri , 
• Mersinderı nldığı.n 20116 riJe giiniinde konıisyona müracaatları. ( 134 7) 

_ Birinoidtın arı arı _ numaralı Vf Yalovadım altll- 2 2-27-1-6 > , 

No. 50 26 srr. B. 
No, 60 26 lr'· B • 
No. 70-80 26 gr. Bş. 

44 
46 
32 
35 
10 
69 
78 
88 

107 
. . ~ı m rı ama r:ısıı; bir atl6t. ek· Tamimen bildirilir. 

~alın sıparış şartlarına mu· ~ek kAıneltriıni ZRVi etti~ ~n ~~~~~~~~~~~-~~~~~.~---~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vafık olmıyarak gönderilmesi Yenilerini alRCl\~ımdırn ~Hki~ s GARANTİLİ 1 
gibi hallerde müşteri kanunen ferinin hükmü yoktnr. ayın ınüşterilerimize 
haiz olduğu itiraz baklana• 18 ,\tabmudiye m&hlllle"ind" Diinyanı n en sag'"' lam 
tıcıya veya •atıcının •ekili veya Mebmed Emh Gökçel Müşterilerimizi memnun etmek gayesile ,' 1 

mOmeuilioe yahut atıcı nam (1341) istanbuldaı• ''eı·i hı"r •• 1 1943 model Alman 
;: ~:::~·

0

:c~~~;~:te:~i: ~:n~: -Z-ay-i e-kmek karneleri ve kadın çofapİarmıııGomlek ustası L 
ıebeplerdeo dolayı konşimtnto· fİ)'3lmdaki artışı gözönünde tutarak kaçak orenz RVaed .RYu0Jlyaorı 
:ru tesellüm eylememiş veya mn Mersinden aldığım 32498 telleri tamir icin bir·. 
h gümrülcteo çekmtmiş iıe müş 23820, 23819, 23817, 23818, 
terinin bu hususta satıcıya kartı numaralı ekmek karnelerimi • parçaları 
ber türlü hukuku mahfuz kal zayi ettim. Yenilerim alaca Makine ve tamir u•taıı getirtil•iıtir Res " t ı . ı· 
mak şartiyle T~caret Vekaleti gımdan eskilerinin hükmü vok rn} 8 Ce n e lil 0 ge ffi J Ş ) f 

r Mut~dil fiyatlarla istenilen her oekilde erkek gOm-
bahia mevzuu matı umumi ıhtı- tur. ı ~· · kt · · ·ı k d Garantı·ıı· Radyo tamı·r edı·ı,·r 
Y

a,. dolayı•ll• gümrükten çeke- e~ı vao•ırumı a ve çorap tamır ettırı me le ir. 
" Mersin a vu katlarmdan 

< ıst3} Ali Sabri Günev Mliessesemizde kadın elbiseleri için kap-
lama düğmeler de yapılmaktadır. 

Mersin: Gümrük meydanı No. 17-18 
Ali An d iç 

Zayi ekmek karneleri 
.Menteş köyünde ka yıllı . , 

bulunan ve Kapılören kövii Mersınden aldıaım 6203, 11 

( 1345) 

bilecek tir. 

Sat~Jık tarla ve 
Şekerleme, Biaküvi, Çiholat, 
ayakkabı gelmiftir. 

Valiz 

Köşkerler karşı.sında 
Wlehmed Gediz _ , 1_ _ k" d , 6204, 6205, 6206. 30387 nu· 1 

mı~ ~allı:ı.or~n mev ıın e esKı maralı ekmek karnelerimi zayi ·.:..·=---""""'"=====-------=---===---
ölçu 30 dônum tarla satılıktı~· tt' y ·ı · · 1 ,.., d -------==--= •================:-::-::-:--....-. e ım. enı ermı a acal§am an p ---!a hp olknl0 rm ma~baamız rskılerinin hükmti yoktur. 
ıdan memuru na mu r4r.1' at . 
ları. (1329) 3_ 5 Mesudıyo mahalle:ınde 

Satılık ev 
şöfer Mehmet e~ı 

(1342) Hayriye Gürbüz 

Zayi ~arne C·*miştırif mahallesıı,de 
67 inci sokakta 77 aumaralı 
ev ~atılıktır. Merıoinden aldıgım 6285 

Almaı istıyenlerin bele- r:omaralı ekmek karnerui u
diye Halında kasap B. Z'3ke- yi ettim. YeniBini a:acaıım· 
rıya Menemenciogluna miira- rl aıı eskisinin hükmü yoktur. 
caatları. 5-15 Mesudiye maballe11irıden 

Meınleket Hastanesi dahiliye ınütahassısı 

·Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bo kem askeri hi•metinden terbi& olunarak a1Jt 

vazifeRi başına döomö~ öldoğondan muhterem haeta· 

larını HHtaue cRdJeaindeki tııki 
tedtuiye La~lamıştır. 

evinde kabul •e 

(1313) (184•) Ahmed Erkartal ._ ___________________ _, 

P H i L i P S Altın 
Jübile Radyoları gel
miştir. 

lçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 


