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Vaıington 18 (A.A) - BaSJn 
konferansmda Yunan Krah Jorj • 
miştir ki: 

- Yunanistan yeai b ir dünya 
kuruluncaya kadar mücadeleye de-

. 
l•!l.altl Te tımam l.:'e•riJ'aı 

IHdtlrtl 
FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
' ı•I •ırslı ll11m1TI • •ifil• ---

Pazar 
14 

Hulran 
19,2 

G "t.tN:OEL:CK. SİY AS! HABER F'İK.IR. GAZETESI vam eJecektir. Sayısı 5 kuruş Yıh Sayı 
14 4:2!!9 

EKMEK 
Günün en büyük ve en 
ehemmiyetli bir derdi oldu 
İki üç günden beri tebri- bir son verilmesini bö1 ökle· 

mi•de 9ıkan ekmekler; a9ıkça rimizden dileyoraz. 
Möy liyelim ki berkeıi mötees- Bu dilek, b i o 1 e r ce 

~i r ediyor ve bir90k şikayet· hAlkın ; gıdasını alamıyau bir 
l ere sebebiyPt Yeriyor. çok yorddafıD kalplerinden 

Ekmekler; simsiyah, ko- gelen dileği olduğundan 9ok 
kala yenemiyecek dereoede değerlidir. 
hoaok.. Kısa bir zaman zarfında 

Bugday mahıolömözun bu müşkülün üolenecegioe ve 

mulıitimisde idrak edilmeye bu ~ıkıntının i•ale edilerek 

ba,!adıgı bö sıral~rda halka bu ge
9
en birka9 günün annt

veralen bu ekmeğı hoş kar,ı- turulacagıoa ina~ıyor Ye bono 
la.mıyanlarımız çoktur. . ilgililerden beklıyoruz. 

Alakadar makama.tın bn F. A 

Girid 

Kahire 13 (a.a) - lnrlllz 
bava kuvvetleri Girlddeki mih
ver hava meydanhnnı hırpala
maktadır. Rommele gönderilen 
tak•iyelerle cephe gerlaini dö
ven tayyareler hep bu meydan 
lardan istifade ettitl için Girtte 
ki bava meydanı Pazardan Salı 
ya kadar tlıt üate 3 gece bom 
balaııımıthr. 

Avu•tralyada 
Melburn 13 (a.a) - Avust• 

ralya tebliği: Yeni Britanyada 
müttefik tayyareleri Rabol ve 
Gaapata ha va meydanına akın 
etmişlerdir. 

~aziyetten müteessir olduğuna 

hi9 'iiphemiz yoktur. Elbete 

onlıu da birçok yurddaşlarm 

yegane gıda maddeMi olan 
ekmeğin bu şekilde olma&ını 

ar:zo etmesler .• 

Yol Vergisi 
Mükellef igeti 

Vergi, kazanç ue irad •ahibi bütün 
hakiki ve hükmi ıahıalara tBfmil edil,ii 

Ekmekler, ni9io, bu kadar 

bo•uk 9ıkıyor. Diye bir aoal 
Mormanıo ve boea cevap ara-

manın manası olamaz. Çünkü A. k ı 
n a.ra - Ndiaoın yeni- Vergiyi vermiyenler bedenen elde bolun.an ve un yapıiao 

den hazırlachiı şöee ve köp· 9alışaoaklardır. Bo gibi kim . arpa eskimif, bozolmaftor. 1 Bundan yapılan undan bu rü er kanon proje&i ilgili Ve Meler çalıştıkları yerin rayi-
ek mekten daha ba,ka bir ek- k&letlerin tetkikine ımnulmoş cine göre bir yevmiye alacak 

lllok beklemek, gökten mo · bulunmaktadır. Proje yolla- lar ve yevmiyelerin bir kH 

oi1:e istemek gibi olur. r~n sınıflandırılması eaaıtı üze mı yol vergilerine mahsup 
Yenmesine imk&n bulan- rıne hazırlanmış •e yollar . 

l
·mha et- devlet yollarile •il&yet yolla- edılecektir. Nakil vaıutaların 

lllıyan ha arpaları d b 
rı olmak üzre ba•bca iki kıı· !"n elediye!eroe alınmakta menin de , 0 darlık zamaoın· v 

1 b· ı · 1 o an resme yol vergiıi olarak da mümkün o:madıgını ı ı- ma ayrı mıştır. Projede yol . . 
. . hb.l hır mıkdar zam yapılacaktır. 

Yora•. vergısı •en olduğa gibi 18 H . . 
Yalnız, i!ltedigimi11 'odur: er vıl&yet mmtakaMına ısa-
Her ne yapıp yap•ah Ye Yatandan ao Y&fJDa kadar er· bet edt;n yol vergisi baınlAtın 

bu arpalara J&zımgeldili ka. keklere basredilmemi,, kaz~nç dan Husmıi idare hi1111esi ay
. ve irad aabilri bütün hak ke d k 

dar bugday katmak 9arelerı 1 • ~- tan son!• kalan mikdarın 
aranmAlı •e baluoma.lıdır. ve hükmi fl'bt1lara teşmil Yn•O-, elJitti vilAyet yollarına 

Bunun 14Öyleadigi kada ko· olonmo,tur. Bunların ira.dla.- geriye kalanı da NAfıa emri

lay olnp olmadığını ileri sü- rı ve kaaan9ları çegaldık9a ne verilerek devJet yolları \'e 
renlerimi• olacaktır. Fakat: yol vergilerioiu de muayyen köprülerinin inşı.atın tabei~
kar,ılanarnıyaoak bi9bir zor- niıbetlerde. ~rtması prenRibi leneoektir. Projede Tiliyetler 
lok olmadığına göre bana da kabulleo~ı,tır. . Nafia memurlarının Nafıa 
bir çare bulanacağını sanı- Asgarı vergı haddi altı UekA.leti kadrosuna ahnma
Yor ve balkın bu iztırabına Ura olarak tesbit edilmiotir. la.rı esası teklifltmmektedir. 

Toprakofis umum !Almanlar 
··d ·· ·· ~frikada mu uru ilerliyor 

Sivastopolda 

Şiddetli 
Harpler 

Telefon No. 82 

ıslaha muhtaç bir müessese 

Mersin elektrik şirketi 
Elektrik işi esası. bir surette 

Moıko•a 13 (a.a) - Sivas- halledilmeli, bugünkü bo-
topoldau gelen haberlere göre 
kıtalarımız ye bava kuvvetleri· zukluğa bir son verilmelidir 
mlz: diltmana atır za1iat .erdir· Devlet demiryolları b ı d" ld 

• e e •· o utun• ve perltanhktan kur-
m ektedir. Üç günde 60 bin Al· yeye ald lekeleleri alıyor. t 1 ,., b'ldl L d t"ld' 

arı aca5 ını ı rme& e ı ar. 
man öldlr6lmüş•ür. Bandan makead, belediyeml• Hatırlatmak ieteditimia şudur: 

Düşman aayı ye sllib üatüa· zia dar bütcealle yeniden yap- lıkelelerde işleyen ve iş crö. 
lütüne malik bulunduğundan hrmaıına veya eaaıh bir aurette • 

k i 1 k ren vinçler, elektrik lıuvvetin-
vazi1et bir kaç noktadan nazi • tamir ettirme• ne • in olmayan den latifade eder ve bunan kuv• 
tir. Tepedeb toplar ıehri döğer- ve bllba11a aon samanlarda çok vetile aüratle it görebilir. 
ken pike tayyarelerde aütema- ehemmiyet keıbeden bu la~ele- Şebrimlztlekl elektrik teal-
dlyen şehri bombalamaktadır. )eri yeniden yaptırmak ve butOa ıatını . . ti b . . 

• ara cevap Yerecek bir n perıtan vazıye epımız· 
Almanlar Sıoaıfo· lbtiyaçl k Lt ce mal~mdur. Ona inanmak, ona 

'

ekle ıo ma-. ır. - k •uveame denize güvenmek ıi· 
palda ilerliyor Bizim ba

1
nu

1 
y~z:•~tatndm•k- bidir. Kih yanar, klb aöner. Bir 

ıadımız; iıke e erın ev e emir mlddet dotru dl - t ı 1 H' Berlin 13 (a.a) - Alman . · k 6 rua t er. 19 
kıtalara 11 Haziranda Siyaatopol yolları idareaıne geçme zere ummadıfınız ve beklemedltinia 
de hariçte yeni terakkiler kayd ı· ı bir aaatte bozulur. Size zarar ve 
etmiştir Ruılar şehrin etrafında Fin 1 er bütün bir tebre zulmet verir. 
öyle mataralar yapmışlardır ki k k . Karanlıkta kalmıtıınız. iti· 
bunları yıkmak için tam iaabete Bol.eVikli YO nıa Yarmıt, göz göz& görmlyor-
ihtiyaç vardır . Slnıtopoldaki oluncaya kadar ~Uf kimin umunanda •• Ne yapa-

1 akar, yakıt, mühimmat alete ve- k 1
• makine bozulda kayıf kırıl· 

lrilmittir. Raporlara göre '4 Rum çarpışaca dı, dinamo arıza ya~b. 
av uçağı dlşürülmüştür. Ve buna benzer blr,.ok ma-

Helılnkl 13 (a.a) - Bu aa- ti Y 

Harkofta ıaYaf U"aklarımız M ı f zere er •<hterilir. 
Y babki fla gazeteleri o oto un O 

motorlu kıtalar ve şlmendüfer L dra ve Vafingtondaki teaaı . evlet demlryolları; lıkele· 
malzemesi ile demiryollarını tab 

1 
°0 ve yeni ittifaka aid ma. lerı tulim alırken v~ bunları 

rlb etmişlerdir. Bu keaimde 40 kar1ı~a yazarak flnlandiyanın aari bir hale sokmak için proje 
dütman tayyaresi düşürüldü. Bi- a e er' kllkle milcadelede bueuai lertnl hazırlarken elektrik iti de 

• L b 3 kt Boltevı halledil il H 
zım &ayı ımız uça ır. b' üdafaaaı oldata belirtmek- d me • em Merala bu 

D 
" 

h t ır m (BolteYik teblikeıi yok erttea kartalmalı, hem de ak-
ar ma an ücum ~ ve a kadar mlcadele ede· •ak bir tekilde itletilen ba elek
Moakova 13 (a.a) - Moıko· 0 u~cabyu ıebepten münferld ıalh trik iti de halledllmelldlr. 

cetız . E 
va radyoıu bu aabab Almanların teşebbGıleri finlandiyatla teaır lektrlk iti intizama kon• 
Sivaatopola durmadan bleam apmamıthr) demektedir. maz ve her kese emniyet vere• 

y cek bir tekilde düzeltilmezae; bu ettiklerini buna kartı kıtaları · 
mızın kartı hücuma geçtitinl 
aöylemittir. 

Çinlilerin 
Mukavemeti 

Çunking 13 (a a) - Japoa 
kıtalarının geriıine tlotru akın 

eden kıtalarımız Bukiana, Nlyo· 
nu, Yonvana'ı geri almıttır. 

Havai hava lıaman· 
danı kayıb 

teblrtle elektrik kan•etlyle ba• 
tarılacak lılere kimıe riremez. 

Aarımız elektrik aarıd1r • 
SGrat aandtr 

Vqiaıtoa 13 (a.a) - Har-, J • 
b. azarı Havai adaları bava ntizam ve düaenli ı1 ranae 
ıye D Ki 'i aarıdar Buau t . -~ k daaı General ayn n · emın .... ecek olaa 

M~::;. mubarebeıinde kaybol- :~:tr!.k kuYvetldir. Kab yanan, 
dutu bildirmektedir. ıonen, hazan duran baaaa 

Franıatla yabancı 

radyo dinlenmez 

itleyen bir elektrikten, yapht• 

Çunkln~ 13 (a.a) - Çia İlk 1 f 
V . · 12 (a a )- • e a teblltl: Şoşyen ban meydanı ıtı, · · 

zarardaa biç kimaeye kartı be· . 
ıap vermeye mecbur olma1aa 
bir tlrlıı:etten, fazla fayda bekle
mek bilmeyiz ne derece1e kadar 
dotrudur. 

Çia kıtaları tarafaadarı botaltıl· olarak bir Fransız vataodatı 
mıttar. tn~ilız radyoıurıo diıılediP,in 

Zamaa zaman bu tirketla 
ıalib edilecetlnl, hükGmetçe aa· 

hn ahaacatını veya tamamen 
belediyeye devredileceti ağı zdan 
atıza işitiliyor, Fakat hanlardan 

ittifaktan 
Çinliler 
Memnun 

den Ağır para cezasına çar 
pılmıt ve RadyoMu Rlırımıı~ t ır. 

Afrikaya yiyecek biç biriaı tahalıı:kuk et i m yor ve 
gidiyor ıonradan anlaııhyor ki bu, bir 

çoklarımızın aö -ıd 
Vatington 13 (a .a ) - Ame• t .

1 
• nu en latedlti 

H . • .,. emennı erdir y k dl 
A rikan arıcıye naasrı Hovr ŞI· ıelll 1 i d • e en mizi te-

l<abire 13 (a.a) - Royteria Çunlıing 13 (• a) - Salahl• •all Afrlkaya yiyecek ıönderil- 1 J 0
1 1 

adaklarımız dan dölıü• 
1 b 1 en cum • erdir 

8 inci ordu kararıihındaki ma- yetli mahfeller yeni agilla - mete •t anacağını bildirmittir. . 

Vilayetimizde tetkiklerde 
bulundu 

bablri bildiriyor; Rus ittifakı hakkında müttefik lanla~flnbagece dl e karanlıkta ka-
a.ı ol· 500 ha • • /dı· ' yazı anmızı okurken Almanlar Birelbaklm'ln bo- mllletleri aeviadlren man rp eırrr ge belki bu da bir ümittir. ~ Toprak ofisi umumi mO-ıg~un. d'lr~al_ Mersi?e. aönde

durü B. Asım Bengi refakat- rılmeaı emrını vermı~tır. faltılmaıı üzerine taarrazlanaın du"'aau .aylemekte ve harpten llelgrad, 12 (a.a) - 500 B G 
• k ti ur n düıüaülealerln yana 

batında çizdllderl noktalara il• 90ara arazi geaitletme•e ; a an ımbay , e rbaa ve er harp eKir bi h k 
lerinde idare meclisi azasından Bu bufdaylarm bugQo 

8. Rıdvan Taı-'m ofüı ahın §thrimize gelmesi beklennıek
lllüdüril B. Nuri Orak, satıı tedir. 

1 k Y r a ile.at olmayıcatı ne ma• 
lemete koyulmuttur. Tanklara tik beyannamesini tamam ama kafilesi Relgr,da gelmittir. luaı., Derler ve teselli bulurlar •• 
blndlrilmit plJ'ade kıtalan Per• ye Çine aid alikadar maddeler --· 

fenbe · •ünü El•T•ada dot•J'• buhınmuından dolayı ayrı bir 
ilerleaitlerdlr. Kapı•• yolu dB• ehemmiyet vermektedir. 

lrlüdürü B. İhsan Kahyaoglu yetiımesi delayısiyle artık ek- gee• Alman tanklarının projök· ----

lrltldürü B. Feridon, mmtaka VilAyetimiı mahsulAtının 

olduiu halde evvelki gün A- mek s~kıntısıDID önleneceğine türlerile aydınlatıl••• idi. ingiltereye 
danadan Tarıuıa •e Tarsul- •e ekmeklerin tamamen huğ- Düıman müdafaa •evalleri LoDdra 13 (a a) - lngiltere 

lan da tehrimize aelmiılerdir. day uDundan yapılacağılllb le- nin aol cenabına dönmüttür. Bu- Kanada ola cenap dotu aahlline hafif 

ingiltereye 
hava akını 

Umum mütlQr, dün Silif· min edilece~ine muhakkak na- raaı ma,.. aabuındaa batlamak dütman uçakları hücum etaıitler 
~ ·ı · taclır. askerı· dlr. e . •e Taıucuoa gitmiı •e zarile bakılabı ır. Londra 13 (a a) - lncrlliz 
Ol'alıtrda da incelemelerde bu- Ofis erk~nı yarın Adam.- Londra 

13 
(a.a) - Royterla ban Ye dahill eınoiyet n:zırı 

lund k k M aakeri mubarri yazıyor: Llbyada geldi bildiriyor: Düşman cenap mın· . u bin 80nra le rar er- ya gideceklerdir. büyük mlbYer taarruzu 15 crün 
..... dA • takHına hafif bir akın yapmıt · '"'Qle vnmüştür. çetin aa•att•a ıonra lnılliı ••. 

Me~tep ~efterlerini Maarif 
Yekileti yaptınp sattıracak 

.~okar.a - Maarif Vekl-

Alt l Larılıvor Londra, 12 (a.a.) - logil- tır. 
Haber aldıtımau aöre rn ar ÇIR T • haaında maya tarlalarında bir hazırlıklara baflanmıftır. Ve· 

l'arsus •e Mer8İndeki ekmek Tokyo 13 (A.A) - Ma- kaç kilo metrelik toprak kazan· tereye yeniden Ianada kıta- Maltada kalet birka9 tip defter yap-

lf'ti bu sene mektep defterle

rini ken<1i yaptıracak Te mek

teplerde koopera t ifler vuıta

sile Mattıracaktır . Lüzumlu 

kAgıt ve 1aire i9in ~imdiden 

~aziyetini yakından g6reD B. nilladakı" al..... sandılrlannı mak ile kalmııtır. Almanlar ları gelmi,tir. Bunlar arasın- t1racak "e bunları her mek -
~ .. " Tobnj'a ancak 4S kilometre ya. . t Malta 13 (a.a) - Düıman 
. •ıın Bengi llbederundao arayaa müfrezeler 5 sandık -••ıtlartlır. Bu noktalar bllbae da pıyade, tO!JÇO ve ayyare açakları dün akta111 bazı nokta tebin kooperatifiude aynı fi 
IJi CİD8 bujdaydan dört l'&- altın ÇJWmıflardır. sa EJaqa lariliduia elindedir. ıavar birlikleri de vardır 1 

larda infilildar çıkartmıflardar. : atle ıattıracaktır. 



Zayi Ekmek karn~leri 
Meninden aldıQım 21887 no.lu Tıususte.n aldıgım ü9 

ıQır ieoi ekmek karnemi :ıari adet ekmek karnemi zayi 

ettim. Yenisi:ıi alecaQımdan eyledim Youisini l\laca1Zım-
evvelkinln hükmu knlmedıQını d k: . . lı ''k .. kt 
il!n eaerım. • an eR ısmın n mn yo ur. 

i 1 a n 
No. 49 

Fiat Murakabe Koınisyonu Riyasetinden: 
Mahmudisa ılll~haııesi~de T:trıHuHın kiiçiik ınirıA- Şaşo Kardeşler firması taraf111dan ithal olu11a11 ma11ifatura eşyasının cius ' re uevileri ile 

Demirci Alımed oğlu re mabnllerindeıı lSS t.Opları Ve perakende fialları aşai!ılla gôslerildivi gibi 12-6-942 tarihli komi ' r(Hl İC.tİlll3Jllda 
(724) Mehmed Yı~itnlp sokuk 4~ numaralı ev • v ~ o J 

·~ d <1"" Btıtı' c" u,.Aet ı.esbıt edilmiştir. •ıereın eu aırnıe ·olduAum " " u .. .., • 

14948 No. lu karnemi ıari eıtim (733) Manifatura Eni .Milrdarı 1 tluıHHçı T<'ptıuıoı 

İthalatçının atlı oine ve nevi Marıtim M.etra satışı krs . Ratışı krş 
PorRJrnn dt r i 
satışı rş renuıiai alaca~ımdan eskiıinin "------·---

hıllrmıl roktur. 
Bahçe mahalle inden 

2 No. lu evde 

Mersinden aldı~ım 12765 
ntmare.h aRır işçi ve 12766 
nuıuarnlı hafif işni karııeleri . 

Şaşo Kardeşler Topra)ko 70 31110 111,80 117,95 129 
125 > ~ Poplin 70 10394,40 109.46 114,57 

(720) Ha~sn Özhölhül ~ 
------ mi za}i ettim. Yenilerini ala 

Mer inden aldıQ-ım 5980 oa~ımdaıı evvelkılerin lıiikınü 
5981, 5982. 5983, 5984, 5985. olmndı~ı ilfrn olunur. 

NOT: L\tersiude nıüesses perakendeciler iıhalat eşyasını doğrudan doğruya 

alacaklarından ayrıca toptarıcı karı ilave ediJeıuez. 1. bu perakende satış 
ici11dir. 

i thalatcıla rdan 
fiaLJarı M(·ı· in 
(729) • 

5986, 5988, 5989, 28618, 32115 Giiruriik Mnhafa~a ~--------------------------------------------------------------------------.ı-----. 
1 ı n 

11umaralı ekmek karnrlerlmi za· ~uıııunelat şefi a Zayi e~me~ karneleri ri ettim. Yenieinı alncojtımdan Ö · 
(725) Akil 1.tnııa 

eekilerfoın hükmü rok\ur. M · l 1 ı 1t """' ı;;.509 • J ll • J .. d } • •• d 
erımııeıı a<

1
"

1
µ. u mersın n 1881' ar llJU ı··ır ı·ı{!un en: Belediye Halinde kaM&J> -=-==-.;:.::;;...=--.,..:.....;-=~=~ .No. lıı e1tır vo 6610, 55U CJ 

(728) H ıı cı M tıRa Karakol s 3 t l Jı k numaralı hl\fif işçi ekmek idaremizin )l~rsin ye ta~ra ambarları İCİ il de11izd~n ve karadan bir Se 
• • 

Merııioden aıdı~ım 16875, • M [ k . ~ karnelerimi zayi ~ttim. Yoni- ue zarfıuda \lersiııe gelecek ve Mersinden gidec•ek olau tuzdan gayri tahmi 
ıs8n, rn819. rns8o. 1s816, ı6s18 Cıns a ta eçıaı ıeriııi aıacagımcıan evvetkiıe- 0 .. . 

1
• • , •• •• • • • • • 

numaralı ekmek karnelerimi .za· . ·r . 111 I k . . . h"k .. k Ut>ll 15,0 Ü Onbeş lnu ton ~aprak \e ınamul tuttıH, ıckı, ispirto ve Sall' 

1 

Bır 9ı t oırııı ıı a tıt ·.,çısı ruı u mu yo tur. & • 

ri euim. Yenilerıni ttlaoeQımdau l ktır Mesudıre mahallesinden mamul ve gayri nıamul emtia Ve eşyamn: 
• k • k RS ll 1 • & • 

eekil4i1~
1.0 hu_tmhu r<> tuhr. 11 • 1 Alrnf\k i ·tiyenlorin Yoııi 7t No.ıu evde 'ı 1 - llerhaııgi bir iskeleden mavuııalardaıı ahmp iskele üzerindeki va 

\.1rem1 ane ma a 0!Hn- Abdurrelırnan karısı 

de 5 N o evdtt MttrRİll gaz~teıci idaı tt memur (723) Ne1.1he Akpınar gonlara veya i tasyondaki vagonlara veyahut istasyon ambarlarına vey:ı 
(781) N.~c1im Şcrıgoııç loğoııa miir.ao atları . <732) , 1 . idareııiu ambarlarına 

• 1 " 
- layı ekmek karne en 2 - idare aıuharl~rındau heı hangi bir iskelede nı:ıvunalara veya ist~s-

1 a rı Mereiuden aıdı~ım 26800, yoııdaki vago11laı·a ve,·a istasyon anıbarlarma 
2G80ı, 26802 No.ıu ekmek karoe • . J ~ • ' • , • 

Dalrn"ı [ncu·men Rı'yaset"ınden· larımı zayi ettim. YfıDl!1İllİ alacıı· I 3- 1stasyondak1 vagonlardan veya ıstnsyou ~mbarlarından herhaug1 Dll' 
[; • Qımdırn oskılerıu hukmü rokıur. iskeledeki ıuavuualara veya idare ambaı·laruıa veya iskHle lizeriudeki va-

t - MeJ'si11i11 batısmdu Ziyaret tepesi ile Ha- ("'' lc;pak r~~hrika~rnda lgonlardan nıavuualara • • 
.1 . 1 k. f • I na ı2t) Hllıl Kol ' 

rut deJlOSuııuıı doğu cı ıetııu e · ı ( cıuıryo u • • Nakil istif işleri idarede mevcut şartrıamesine göre 9~6-94~ rarihiııdeı ı 
kadar UZimaıı salıildeld ve Deliç1y metnıkatın- Zoyr ekmek karnesı itibaren on beş gün müddetle açık eksiltme~re konulmuştur. ilıal<~ 23 6-94 ~ 
daki kum ve cakıllarıu 3 ı-5-943 tarihiue kadar 10286Merıııudeu almıe oldu~auo~ Salı günii saat 14 de lJeı·siu f 11hisarlar miidürJÜğÜnde JUÜteşekkiJ kOJUİS·· 

• • 10235, 10234, 1023s, ıo r d . k 1 k 
işletilmesi artırmaya konulmuştur. numaraıı ekm etr karııeıerınıi za yoı~ tara 111 ~u. ıc~:a · ı ıııaca Ur~ 

4 
' • • • • • •• 

1 1 1
. . . 1 1 1. 100 •}kkat ' 1 eııım. Yeııı ı edni alacaı?ıoıdon ~artnanıesını gormek ve tafsılat aluıak ıstıveıılerın ıdarenuze muracaaı 

2 ·· Ş etme la llllllll )J( e 1 \'e lllll Vu eskıleriuhı hükmü roklur. • 
1
. l . " . . , .. l • 

• • • ~ ..... ,.. . • • Nnsrative mabRJlosinclen etmelerı ve ta ıµ eruı kauuııı evsafı haız bulunınarnrunn 're yuz<ıe 7 ,5 uıs. 
tem mat akçe 1 / 

,D hı adu · . · betinde kanuni muvakkat Lemiııat akçası olan 1462 50 lirayı hamilen mez-
3 Ş . D . A E .. ı r 12 N o. Iu evde ' .. 
. - artnanıesl aımı nctııııeıu .~( ~.r. (72'i') Mahmut tnan 'kur gün ve saatte müdüriyette buluıımaları lüzuınu ilan oluııur.9-14-18-21(6i6) 
4 - ihale 2f> · 6-942 perşenıhe goııu saat. 13 ---------

de Enciimeıı odasında yapılacaktır. İ 1 İ n İ ) B 0 
(672) 9 ı.ı-19 24 • • 1 

No. 48 ıçel orman çevnoe mudur üğun~en: 
i 1 i n 

in h isaı-lar m ilci i1 rl üğ·u n deıı 
. .\ uatlolu olu, ayı olu ve sair ııamlarla )'eti~ . 

tirilen uebatlardaıı ber haııgi biriniıı ekilen çayı 
taklit edilerek işlenmesi kurutuhuası satılması 
kacakcıhkt.ır. Bu11lardarı ellerinde buluııauların 

• • 
nıikdarlarıuı 48 saat zarfmda idarenıize bildir-
me,eri ve bu miiddet zarfında bildirmemiş olau 
lar İıakkında kacakcıhk kaırnııunun tatbik olu11a· 

• • 
cağı ilAıı olunur. (734) 

ı l a n 
Mersin Elektrik Tiirk Ano

nim Şirketinden: 

f iat Mura~a~e Komisyonu Riyasetinden : 
kar Hu:davat eşyasuıda teshil edileu azaıui 

hadlerı uıılardır . 
ı - Kaba alat ve kaba eşya 
2 - lıışuat malzemesi 
3 - t"abrika ve sanayi malzemesi 
4 _ El alatları 

5 - ~lokirıa, ıııotör ve hususi celikler • 
6 _ Makiııa ak~ann ve spesiyaliteler 

NOT: 
Hu kar n isbetleri_ perakendeci içindir. 

i 1 a n 
Deniz Gedikii Erbaş 

Okul müdiirlüğünden 

Yüzde 25 

" 30 
,, 40 
,, 50 
,, 50 

" 80 

(726) 

Orta 
Buhar makinesiııiıı Pompa koluııda vukua 

gelen arıza sebebiyle bu makine durdurularak 
tauıiriue baslannnştır. 

Şehrin Mahmudiye, \lesudi ~ e, Nnsratiye ve 1 - .Hu yıl -~oğrud~~ı doğruya Doııamuaya 
Bahce rnahallelerindeu bir kısmına bu ak anı da sevk edılmek nzre. Oı la okul mezuularıudau ta 
saat· ı 9 darı 24 e kadar cereyan vcrileıui) eceği le be kayt edilecektır.. .. . .. 

(
- 2 2 ~ 2 _ lstaııhu l ve cıva11.•Hlan nnıracaat edecek-

ilaıı olunur. ' J 'I s · <l ·· ·--- ter Deniz K. hğıua ı' er 111 ve cıvarııı an nuıra-

i LAN caat edecekler de ~1ersiııdeki okul n1üdürlüğfıııe 
3 - lstuıbnl ve ~lersin nıuıukası haricinde 

Vilayet makamından: buluııaularm bulundukları As~erlik _şub~ler~.ııe 
Beyaıınamesi verileuler.l~ heyaııııamedeıı ~·on dilekçe ile bildirecekleı· ve ~u dılekçeunı bı~ nus: 

ra istihsal edilen ve buııdan ~oııra istihsal erli- hasım da İstanbul Dz. K.lıgıııa veya Mersıııdekı 

muştur. 

lecek bütiiıı paınup yağlarrn111 nısf11ıa el kon- okula göndereceklerdir. . . 
· 4 - Kayıtlar 1 6-942 tar·ılnuden 30·9-942 

l'eni tebliğata kadar muhafazası ilfuı olunur. 
(730) 

tarihine kadar devam ~decektir. 
• 

(665) 4-15 

Mah. vahit fiatı 
M3 D3 Oiıısi Lira K. 

154 000 Çam agacı 4 90 

1 - içel vilayeti11111 Silifke kazası dahilind 1 

Kuramşah devleL ornıamndan 154 ınetre mikaı 
kerestelik çanı ağacı satışa çıkarıimı~tır. 

2- Çanı eşçarıııın Beher ınetre nıikap gayri 
nıanıulüuiiıı muhammen bedeli 490 kuruştur. 

3 ŞarLna me ve mukavelename proj11leriı ı i 
görnwk istiy tı nl~riu lersiıı çeyirge müdürJüğiiıH' 
~ilifke orı 1an l öl e şefliğine 'e Ankar&da orm~ r 
umum nıfidiirlüğiine müracaat elmeleri 

4- Salı·ş 19-f1-942 giinü saat 15 de Mersin 
orman cevirge uıiidiirlüğünde yapılacaktır. 

5- Satış umumi olup açık artırma usulile ya. 
pılacaklır. 

6- ~luvakkat len.ıina11 57 liradır . 
7 _ Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getir · 

meleri lAzımdır. (628) 3-7- 10-14 

IMD~&nw~ - - @~~lRı& V@rR? 
DOKTOR 

A.SLAN YAKUP 
T ürki:> e ve Rusya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
. tahail etmif. 
Hastalarını her güıı saat 9-12 ve 15 den 17 

ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Me sı· n Yoğurt Pazara No. 1 
f Telefon : 172 

_____________ ._ ______________ ııııimi __________ __ 

Yeni Mersin Matbaasında Basılmı, •..ır 


