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Loudra 18 (a.a) - Hökimet 

1 t ıı~ilterede yerleşmiş olan müttefik 
devletler tR 1 ıalarının logilterede ar.
kere çağırabileceği kararlaştırmıştır. 
Buna göre Yogosln·ya ve Polonya 

"' 

S•!ubl Te Omam Re,riyaı 
M:tldtlrtl 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
•uı ııınıa ıuıııını • ııenn ---

Cuma 
19 

Haıiran 
1942 

İ o İ ,........-.AZETESI bu kararla ilgilenmektedir. G t;"NDELİK S Y A.S.ı.. HABER F' KIR "-="" 
Sayısı 5 kun.ış Yılı 1 Saiı 

Telefon No. 82 14 4233 

Almanya da 
2 ci cepheye kar•• 

Hazırlık 

Türk-Alman 
dostluğu 

1Sinopta 
Duyulan 
Top sesleri 

ihraç mallarımıza 
ait yeni sirküler 

Ankara, 18 (R.6.) - Bıı 
. Sinop 18 {a.a) - Karadeniz Ankars, 18 (a.a.)- Ticaret Vekaletince ihraç malları-

Bır 111ene e•vel muahede- . "k mı• için hazırlanın' ı 56 N s· k"l i 
Ankara 18 (R.G.) - İkiDci gün Almanya ile dostluk ve 

cephe hazırlığı hakkında relen sa:dırmazlık paktı imzaladı 
haberlerd~n sonra Majinod~kl gımız günöo yıldönömüdör. 

de l<ırım ve Sivaatopol ıstı a• 1 o an omaralı ır n er reMm ga-
niu imzalanması Rıraınnda iki . - hl b t I t nhol l · M · · · . metınde dun de •aba eyin ••· 11e •, l:l a ' zmır •e er11ın gazetelerınde neşredılecek-
momle.ketın do~tln~n hakkın- }ayan top •esleri duyulmuştur. tir. 
da beslenen iimitler birer va.· Bu top gürülUileri binalarda %el -------:,~~..,_.-~.,....,.------------
kıadır, Her iki ruemleketiıı zeleyi andıran ••nıntılar yap· 1 aA n 

maktadır. menfaatine nygnn olan bu 

binlerce i'çi topların yerlerınt Bu mukavele ile Alman. 
detittlyor. . ya, Türkiye aralarındaki dost 

Ren boyundaki tahkım de loltu te id ve buonn inkişa-
llerllyor. Alman bat kumandan• y . . 

1 
d · 

Jııı. sabile rıkacak düımanlarla frnı temın etınış er ır . 
51 

y d · T·· k ~iman dostlun-o göMııa nö•6se harp edecek fe. aı ur - 6
"" " 

... • • 1 k. b . ey~ dayanır bazulamaktadır. Bunlar Sen a • eıt ı ır anan · 

miinnRahot.ler geç. mişte oldu

R'n gihi geJi~te de olacftğı 

umulmak tadır. 

---·--~~---.-.....--.~---- ..... 

Ticaret Vekaletinden: 
56 Numarah Sirküler 

ıara yerleıtirilmektedlr· - 1 • 
Alman paraıütcü kıtalarının Çörçilin SOZ erı: 

Parla sokaklarında •ık aık rö · Avustralyayı 
Libyada 

Hava 
harpleri 

Sanat okulları 
için tetkikat 
yapıhyor 1 _ Muhtelif maddelerimiz için teshil edilen ihncat 

ftaliarı ve fon mikta~ları aıağtda gösterilmiştir. 
· Şehrimizde a9ılacak olaıı Şu nokta Ozer~ne ihr~catcılarımızm bilhusa dıkk~t rüldütünü yazıyorlar. 

Hindistandan 
ingilizler 

çekilmelidir 

Ku .Emttitii~tl He Akşam bakımı çekilir. Bu fıat.larm ıla.nı, muhtelif ihraç maddeleri 
Erkek Sanat vo Orta Tica- hakkında takip edilen lısans politikasında her hangi bir de

Kı. bire, 18 (a.a.) - Orta ret okullarma ait arsaları ~işiklili tazammun etmemektedi~. Yenı bazı maddeier ihra
şark lııgi liz Hava kuvvetleri g<irmek iizere Maarif Veka- cma ancak mahdut surette musaade etmek veya ihracını 

Libyadaki hezimet teblifli: t5 Hl\zıranca bav~ Jeti Mimarlarından B. Tahir meneylemek yolunda almmıı v~ ~i~diye kad~r müteaddit 

h . l k mohllrobeleri bakkıoda. yeaı Tog şehrimize gelmi\f ve ar- defa (fasulye hakkında olciu~u gıbı) ılln edilmiı olan tedbir 

kaybetmek 
ihtimali 

ıJa ım O OCQ fır malftınR.t gelmiştir. Av 09ak- ttaları tetkik etmi.tir. lkigün l t men muhafaza edilmektedir. 
B b 18 ( ) N ehru . k . . J er ama M kt f om ay, a,a, - ları 14 dii,man u9afını ve Hiiren hn tetkı at ııetıcesın e ihraç aıab a u on 

İngilizlerin Hindistandao çe- Melborn, 18 (a.a.)- Baş- diger bazı 09~kları tahrip et eaki itıH\m mezarlığında Sa Ton ba,ııaa 
kilmeııi hususunda Gand~. il_e .-ekil Mister Çörçil Radyoda miştir. nat Te '.ficaret okullarının, Lira 
aynı fikirde oldugonu soyh· bir nutuk irad ederek Avost M it .. . d 2 y k İMtasyon civarındaki Vakıf 

a a userın e on ers 1 - Zeytin yatı _ 
yerek demittirki : ralyalıları vazifeye davet et- 88 2 M •t 1 .... .. 1 .. lar idaresine ait arsanın Kıs dl' , esserşmı ı uşuru muş . . %'5 asi ı 

-Siyasf hakları tam olan miş ve ilemiştir k i: tür. 4 Destroyer himayesinde EoıüitiiNö bina~ıoa ~l~erıth 2 - Tiftik 
lI. · k d ' ··d faa i~i- A k .. 1. . olduklarını te~bıt etmıştır. ındııtan en ı mu a - 91 soy ıyehm. Avust- giden iki zırhlıya torpil uçak . Ü"lak I 

· · · .. Tarsnı merkeaınde açıla- fi tıi baıarır. ralyayı kaybetmek ıhtımalı larımız tuafından lıuonm , k 
1 

K E t t·· 
0 
.. ı· te » il 

d ·· ıaoa o an ız nı ı OR 
Faşizmin, Naziamin ~°;. vardır . Korkunç hallerde bile edilmiştir, Gemilere i~abet Ak am Erkek Sanat oknlnoa Kastamoni 

y .ı için tehlike oldu~on~ . . Ruslar müoadeJeden çekinmi kaydedilmiştir. Sirenaikte u- ~it :reaları yerinde tetkik et- Çengelli 
ııiim Kalbim Çin mılle~ı ı9ı_n yorlar. Biz do onlar gibi oia- 9aklbrıınız Eladem mevkiin- mek iizere Nafıa müdürü İnce 
Çl\rpıyor . Bence ?i~ mılletı- hm. Strateji bakımından A - de düşman kara kuvvetleri Hıfzı Bilikte hirliL.te Tarsu· İyi 
ııo yudım etmelıyı~ .. An_c~k vastralyanın Japonların eline üzeri ıı e yaptıklan akındt. 2 11 gitmişlerdir . Konyada~ 
eltlen gelen her şe: ı ~m ıçın geçmHi 9f,>k mühimdir. Bn, düşman uçağı da dö,ürmöş- Ma Lara oe lamba Sıra 
Yııdım ederken Hındıstan da bayati meseledir. Jerdir . 2 uçak da muhtemel R Konyaova 
biir olmalıdır . Eğer Japonlar . ı k d .. ·· ·· ımü11tü şı·şeaı· dağıtılacak Boz . . Bundan ıtonra Lıbya me· o ara uşoro "' r. 
b rr·· boraya gelırse ba, Hın D k h · D i 0~00 lilelesine nakleden Çör9il· Lih· erne, Ber a ava mey- Halk dağıtma birliklerı er 
d. etinin devamın- • ' 8 y 1tb 
ıstanrn esar yada müttefiklerin Ortaşark- danları bombalanmıştır. tarafından balkın ibtiyaP.cı olır.n afi 

dan b .. ka birşey olamaz. iaki hezimetinin A"°mıtralya uçağımız kayıptır. 6 tayyft· lamba şiıJesi y.akında dağıtı· Sarı 

Birmanyada Japon 
uçakları 

için •ahim olacağını, düşma

nın Sövene bakim olacağını 

lllÖY )emiştir . 

k M 3 - Keçi kılı reci ur tolmoştor. laoaktır Bundan ba~ka a- :....::::~:..:.:..ı~.:...:.--

---- Rummel 
Sivastopolda Taarruzu 

harp çok ı . 

kara da dağ:tılacaktır. Tabak 
Kırkım 

Çuval ve kanaviçe 
Evvelce yazdığımız gibi 

ş.,brimizde 9uval ve kanaviçe 

4 - Pamuk __ 

Yerli 1 
Yerli II 
Klevlarıd 1 

tevziatı yapılmıştır. Fakat Klovl::lnd il 

64 

250 
250 
250 
250 
330 
330 
330 
830 
330 
330 
360 
:160 
360 

Çongking, 18 (a.a.)- Bir· 
tnırnyadıA Japonların uçakları 
Mel halinde geliyor. F ormoza 
dan tim1'1e de 1'Bker gönderi
liyor. Japouyanan Sibiryaya 
biiouma hazırlandığı hissini 

şiddetlendi ı Yenlleyor 
bu dağıtılan çuval ve kana· 

1 
t humlar (1) 

. . h. 1 . 5 - Yağı o -
vı9eler tl8ıl ıht.ı} l\Ç Ra ıp en- k ten vd maTİ :J7 

1 
Su,auı, e 

niıı dilekleriui karıtı amamış- haşhaş tohumları (2) 
Veriyor. 

Çinlilerin geri 
aldıfı ıehir 

Moekova, l8 (a.a.)-Prav Londra 18 (a.a) - Deyll tır . Kendir whnmu 

S. t ol mu hleyl yazıyor. Londraya relen 1 Gaz tev, .. ı"atı Ay çiçeRİ tohumu 
da ga•eıeııinin ıvu op haberlere göre Rummel kuvnti .- Y.3r fıstığı (kabuklu) 
lıabirinden aldığı habere göre ııin yeni bir hava filosu ve jkl b l d ., ) 

.. an Bomen kuvvet- zı.~hh kolunun takviye edildiği Gf O 1 Çiğit (akala 
dun Alm ' . . ·· roaterlliyor Ba taanuıun yeni· İkinci iki ayhk gaz ka_ r.- Çi1tit (kleY.land) 

~ 1 . s· t ola ıkı hucum 1 • e 
Qungkang, 18 (a,a.)- ..,an erı ıvaıt op . enecetine delildir. neliinin tevmiatına dünden ıtı· ÇiAit (yerlı) 

1 .ı. Bnnlardan bı- • 
'l'iyangı Japonlar almıştır. yapm,ıt aru..ır. 1 . Almanlnr haren nüfos bakımından en 6 - Kü•~ 

. . . d dti•ınan kuv•et erı ~ b h l t 
Fakat Çin kuvTetleri 'ehri rıncııın e " . mege kalabalık olan Ba 98 ma a • 7 - Pala~ 
geri ahaaıa mu•affak olmut bazı tepeleri elel ge~•: ka- Arazi kozcinmıf h~ainden başlanmıştır. Tırnak (% •2) 

moTaffak olma• arsa Berlln 18 (a.a) - Bat ku· Krible (% 36) 
ıardır. ıedeki mndatilerio ınukaveme nıandan1ı1ı teblltine röre dotu Temmuz, A ğuatoı Hirsu (o,ı, 34) 

tile düşman mevzil~rine çekil cephesinde yollardaki irıulara I naturel (% 32) Cebeldttarıka 
cl6nen İngiliz 
gemileri 

ve yatmurlara rağmen Alman ekmek karneleri (Ol 3 
miştir · . lntaları arasl kazanmıf ve Dö· il > 10 1) 

b dd t 1 Temmuz ve A~al\tos iki 1 ain (% 30) 2 inoi büonm da • şı e nette köprü baıları ve irtU,at ar en. 
li olmo' ise de Alman ve Ro tesis edilmlttir. aylık ekmek karneleri d?n· II , (% 28) 
menler geriye püskürtülmöŞ- den itibaren sıra ile beledıye 8 - Palamut buliaa•ı: 

Macirid, 18 (a.a.)-Malaya tür. Bu;; kuTvetleri Alınan Zırhh de da~ıtılmağa ba,ıanuu,tır. 9 - Afy.on: 

ile iki •ırhlı, beş korvet ve hüoumlarına kar•ı koymakta- devr·ı Şehrimizde ekmek· !!:-TDeri~!!: 
bir de ağır yaralı kro...-ufü tadır. Tayyareler f'e Tanklar uzlu koyun derisi 
Oebelittarıka dönmüşlerdir. Ja kitle halindeki hücumlar- geçtı• ler düzeldi Ha~a kurusn koyun 
Ölüler ve yaralılar karaya da Alman ve Romen kıtaları Dünden itibaren şabriaıis- Keçı derisi 
9 k 1 Londra 18 (a a) Ame de ekmekler ı·yı· ıe,mi,tir. h- Kuzu darı·sı· ı arı mı,tır. ~&ır kayıplar •ermiştir. ' · · - -

I Ce e .k 60 bı" n tonl L. hl l kenderondan aebrimize ge. ıe.n Q.ııo)ak derı·s·· Bu gemiler 1112 de - Harkofta rı a o-. zır ı ~r ,. fi 
beliittarıktan ayrılmı,tı. yapmaktan vazgeçerek 15 60 ton ho~clay ekµıek ı9ın 11- Keten elyafı: 

MoekoTa, 18 (a.a.)- Prav- oçak gemisi yapmağa karar tahıııis edilmiştir, Çıkan ek· 

25 
23 

36 
28 
29,5 
31,5 
10,5 

1(.67 
11 .64 
10 305 

7.65 
5.34:4 
4.065 
4.35 

14.5 
190,5 
220 
164 
152,5 
72 5 

fhraç flatı 
(fon dahil) 

Ton bafına Lira 

1.150 Fob lzmir 

3.t;QO • 
8.4()() • 

3.350 » 
3 .250 • 
3.20() > 

s.ıoo • 
3,100 > 

2 950 > 

2.950 > 

2.750 )) 
2.700 » 
2.650 » 
2.650 , 
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2.100 )) 

950 > 

9:30 
il 
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1 .070 » 
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480 Fob t ·tanbn 1 

345 
270 
540 
155 
145 
135 
115 

188 
128 
119 
104 

95 
78 
79 

380 
34.500 

2.200 
8.100 
3.200 
3.200 
3,JOO 
1.300 
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vermiAtir . Bo suretle zırhlı mekler evveloP bildirilen for- (1) Bu fiatlar 1942 r8kolte.1Jj fiatlarıdır. Amerikada i aizler da gazete i Harkoft~ ~a:pış "' (2) H 
f malar olduğunu bıldırıyor. devrinin sona erdigini ilk de müle göre~ir. Bnndan sonra eyaz haıhaı tohumunuu fiatı mayi haşhaş tohumunun 

Ne~ork 18 (a.a) - Nt .. ncla B .1 Al a 1 hiçbir mu fa göRteren Amerika olmo'- ekmttkler hn •ekilde çıkarıla fiatma göre tesbit V'3 tebliğ edilecektir. bır nıUyondan fazla olan itılder nrau~ m n ar . . · 
llOQ ıüalerde yarıya in.mittir. yaffakıyet elde edem,mı,tır. tur. oaktır. (Sonu ikincide) 
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19 - Haziran - 1942 Cuma YENi MERSiN Savfa 2 .. 
-----~----~-=---~~~~~------------------------------------------------------------------------~----------------------------~-----------------~~ 

Ticaret Vekaletinden: 
56 Numaralı Sirküler: 

-Birinciden artan-

ihraç mah Maktu fon İhraç fiatı 
Ton başına (fon dahil) 

Lira Ton başına lira 

ı2- Kendir elyafa: 58 1.400 .. İzmir 
13- Kendir döküntüaG : 32.5 500 > İstanbul --- -
14- Pamuk döküntüaii · Fiatı ıleride tesbıt edılecekı ir. -
ıs- }pek döküntflleri : 

Kamçıbaşı 362 5 l0.500 .. .. 
Kaynamış tava dibi 70 2 450 ., > 

Delıkli koza 250 9.150 .. .. 
Esme.· kamçı ba~ı 212,5 8 500 > .. 
Ekstra ipek km~ı 155 5.400 > > 

Elvan ipek kırı~ı k5 1 800 ., > 

16- Fasulye : 49 320 Fob lstaubul 

17- Bakla: 16.8 190 > > 

18- Nohut (naturel) 13,3 215 .. 
19- Dau : 10 145 > ., 
20 Kepek 7 105 ') 't 

21- ~çavra (pamuklu) 

Yeni Amerikan beyaz 57.5 1 .100 > > 

Yeni bey"z triko ıi9.5 1.030 l l 

Yeni renkli 26 880 ., .. 
Eıki beyaz 12 560 ., .. 
Eıki renkli 12 5 500 ... ) 

22- Paçavra (vünlü) 

Beyaz çorap pala 5 J 800 ., ., 
Renkli çorap 31 5 420 ., .. 

23- Slt tozu (tonu) - 3 000 > c. 

2 - Yukarıdaki cetvelde aörülen ya~lı t:\ne ve tohum 
Jar Susam, K':lten tohumu, Haşhaş tohumu, Kendir tohumu 
AyçiçeAi, yer f1stığ1) fiat)arı 1942 yılında alınacak mahsul 
hakkmd~ tatbik edilecektir. 

3 - Bu fıatlar. muayyen tiatlarla mübadele es9s1 üze
rinde hasıl olan mutabakata ve bu hususta bu clefa im?.ala
nan anlatmaya binaen 910-194 J tarib)i Türk-Alman tica
ret ıuılaşmuı mucibince yapılacak ihracat için, (sabit ihraç 
fıatlarıdır.) Bu fiatlara her halde riayet edilmesi ve bunlar 
haricinde fiatlarla satış yapılmamaın kat't surette mukarrer 
dir. 

4 - Üçüncü maodede yaııiı şekilde b r fial anlaşm'1~~ 
bulunm yan ciiğer memleketlerle - hususi ttt kas mnamelelerı 
hariç - ticari muabadelerlerde bu fiatlar (asgari ihraç fiatları) 
olup bunlar üstündeki ~atı~lar % 90 nisbt fon• tabidirler. 

5 - Mu~abilinde ith~l edilecek malı·uırı fiatları birin · 
ci maddede yazıh fıatlarla mütenasip bir seviyede bulun
mak Ye bu husus Rirliklerce kontrol edilmek şartiyle. hu
ıuıl takas yoliyle yapılan ihracata da bah~i geçen flilbit ih
raı,; fiatları tatbik edilecektir. 

6 .:.... Tiftik hakkındıt İstanbul ithalıltcıları v~ ihracalcı-
ları birliRince 3-5 -1942 tarihinde gazetelerle ilin edılen hü
kümler kalı..lırılmış ve yünliı paça.vrn. fıatlıırına dair olan 
52 numaralı sirküler ilga edilmiştir Tıftik ve yüulü paçav 
r3 hakkında birinci mRddede y;ı.ııh fon mikt trları 30 Mııyıs 
1942 tarihinden it•bueu mer'iycte ko: ulınuştur. 

7 - Bu sirkülerle il~cı edılen fıatlar telgr.ıfla a1lkadar 
birliklert1 tebli~ edıtdi~i veçhiltı Almanya ild tıcaıetimizde 
12 Haziran 1942 taıihimien itıbaıeu ve diğer memleketlerle 
mübadelelerde resmi gazeteıie neşri tarihindeu itıbaren 

mer'idir. 
8 - Vekaletimizce şimdiye kadar takip Pdilen usule 

tevfikan, daha evvel akdedilmiş olan mukaveieler mahfuz 
tutulmuştu!'. 

Bu mahfuziyet hükmünden istifade edebilmek içi'l ya
pılacak muamele aıagıda RÖSteritm:~tir: ~ _ ~ .. _ 

işbu sirkülPrin Ankarada resmi ~azete ile 'e f stanhul, 
lzmir, Mersin ve Giresuuda mahalli g.uetelerle iltım takip 
eJen 48 saat içinde. rnüsbet evrakııı ibrazı suretile mevcut 
mnkaveleletin Hirlikler Umumt Ktıtiplıkleriııe teıcil ettiril
mesi IAz.ınıdır. 

Mevcut muka Vf'leler tabirirıdeu maksat, 7 ınci maddede 
yazılı tarihlere kadar akde:iilmi~ olan mnka velelerdir. 

Resmi gazete 'fe yukarıda bahıi geçen malıalll gazete
lerde neşrin ayni giinde yapılmıısı temin edilmiştir. 

9 - Bu ıirküler menuu, yukarıdaki mı.ddelerden an
laıılmıı olacagı üzere, yalnız bir fiat tesbitindf'n ibaret de
~ildir. htihdaf edilen gaye, ihiacat tiatlarmda Rörülen mü 
temadi artışlar itlıalAtı güçletflirdiği ve pahallılaştırdı~ı için, 
ihracat ve dolayısile itha1At fiathrrmda istikrar teminidir. 

Bu ihı·aç fiatlarma mütevaziyen dahilde de bir kısım 
maddeler için fiat tesbitleri yapılmışhr. lhra~ fiatı teıbit 
edHdiğı halde dahili fiatı tesbit edilmemi~ olan maddeleriu 
dahili tiat seviyesini işbu ihri.lç fiatları irae etmektedır. 

VekAlet fiat istikrarı maksadım ~tiden bu fiat seviyesi
nin yerleşmesine, sağlamlaşmasına. ihlAl edilmemesine ehem 
miyelle nezaret edecektir. Rinaeııaleyl.ı dahili piyasa tialları

nın işbu sirkülerle tesbit edilen ihraç tiaıJarına tekabül eden 
seviyeden yukarı çıkmak temayülünü göıtermeai halinde, 

i l a n 
Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı · Su işleri Onbirinci Şube müdiirliiğü nnn-

1 

tak.ası llahiliude Silirke ovasının sulannıası için 
nöksu uehri üzerinde yaptırılacak regiilalör sifon 
ve muhtelif sınai imalAt, iuşaat ve kanal işleri 

muhammen ke~if bedeli vahidi fiat esası üzerin
deu 1.306 633 lira 87 kuru..:Lur. • 

2 - gksiltme l 7-7-9'42 tarihine rastlayan cu-
ma günü saat 15 de Ankarada Su işleri reisliği 

binası içi11de toplanan Su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 _ istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, uınu. 
mi su işleri fenni şartııamesile hususi ve fenni 
şartrıameleri ve projeleri 50 lira mukabilinde Su 
işleri Heisliğinden alabilirler 

4 - Eksiltnıeye girebilmek ıcın isteklilerin 
• 

5 ~ ~ ı 9 lira o~ kuruşluk nıuvakkat teminat ver-

i 1 i n 
Mersin Elektrik Türk Ano-

nim Şirketinden: 
Meclisi idarenin 17.6.942 tarihli içtimaın 

da verilen kararla heyeti umumiye 8-7-942 
Çarşamba günü saat 1() da Oütnrük meyda· 
nında 4 numaralı sokak l numaralı ş ırket 
merkezinde fevkalade olarak içtıma ederek 
aşaı!ıda yazılı ruznan1eyi müzakere edece-· 
ğinden hissedaranın tarihi mezkfırda ş i rket 
n1erkezine teşrifleri rica ve ilfln olunur. 

H uznanıei müzakerat: 
1 - Serıııayeuiıı tezyidi. 
2 - ~Jakiııe 3İparişi. 

i LAN 
Mersin Belediye Riyasetinden: 

(760) 

. .\Ilı ay zarfında toplaııacak şelıir süpı iiıılii · 
leri 720 lira ıuuhamnıeu bede' ile ve acık ar-

• mesi ve eksiltmeniu yapıJacağı günden en az üç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte ttırma suretile satılacaktır. 
bir dilekce ile Nafıa Yek.Aletine müracaat ederek Taliplerin yüzde 7 ,n muvakkat tcruiııatlarile 
bu işe n;ahsus olmak üzere vesika almaları ve 3-7 942 tarihine tesadüf eden cuıua günü saat 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. ou beşr.e Belediye eucünıeııiııe müracaat eylenH' 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunma- lerl ilan olunur. <7 58) l 9-23-27-30 
yanlar eksiltnrnye iştirak edenıezler. 

5 - isteklilerin teklif nwktu plarını ikinci ınad 
dedfl yazılı saatten bir saat evveline kadar Su 
işleri Heisliğine makbuz mukabilinde vern1eleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
. (754) 19-25-1-7 ----- ------- -- --·-----

i 1 i n 
Mersin Askerlik Şubesi Başkanhüm~an: · 

A - ilau ı.arilıinden itibaren iki a'' zarfında ., 

her erkek Yataudaş ııiifus cüzdanı tedarik etmiş 
olacak lir. 

B · Bu ıuüddet zar(mda hüviyet cüzdanı te 
darik etmeyenler mahalli hiikömetten muvakkat 
bir vesika alacaktır. Hunuııla beraber esas nürus 
cüzdarılarıııın en kısa bir zamaııda ellerine veril-

i 1 i n 
Silif~e Jandarma o~ulu komutanhğmdan 

Silifke jandarma er okulu için 1 Temmuz ~42 
den 31-5-943 tarihine ka 'ar pişirilecek yevnıi 
ye 600 kilo ekmeğin pişirme işi ı -7-942 çar 
şarnba günü saat 15 de Jaııdarnıa okulunda ıııii

teşekkil komisyouea ihale edilmek üzere eksilt
meye konulmuştur. 

Pişirme ücreti olarak tahmin edilen bede 1 
4522 lira 50 kuruş ve nıuvakkat teıninat 3 ö ~J 
lira 19 kuruştur. Taliplerin daha fazla izah~ı 

• 
alnıuk için ihale gününe kadar okul komutanlı 
ğına ve ihale giinüııde adı geçen komisyona mü
racaat etnıeleri ilan olunur. (755) 19-23-27-a< 

mesinin alakadarlarca temin edilmesi ehemmi- i 1 a n 
yetle takip olunacaktır. O ( 8' t' d 

C - Niirus cüzdanlarında askerlik nıuamelele- almi OCÜmBn IY3Se in an: 
ı ı - llersinin batısında. Ziyaret tepesi ile J a-

ri kayll ı olnnyaıı mükellefler ilan tarihinden iti rut deposuııutı doğu cihetindeki demiryoluıw 
bareu .\skerlik. Şubelerine şahsau nıüracaat ede- kadar uzauau sahildeki ve Deliç~y met.rukatııı
cekler nüfus cüzdanlarına Askerlik Şu beleriııde daki kum ve cakıllarııı 3 ı-5·943 Larihiııe kadar 
yazılı askerlik ınuan1eleleriui kayt ve tescil etti- işletilmesi artı~maya konulmuştur. 
reeeklerdir. 2 - lşletn1e tahmini b~deli ı 00 ve m uvakkaı 

D _ Nüfus kağıdı olnnyanlar mahalli hüku. teminat akçesi 7 ,5 liradır. 
metten alacakları vesikaları ve varsa askerlik 3 - Şartnamesi Daimi Enciimeııd~dir. 

4 - ihale 25- 6-942 perşenıhe günü saat 13 
ettiklerine dair ellerindeki vesika veya terhis tez de Encünıeıı odasında yapılacaktır. 
kurelerini Askerlik Şubelerine gösterecekler ve (672) 9-14-19 24 
nüfus kAğıdı yerine hükıimetten aldıkları vesika --- -------·-·-----
larıu aıtına askerlik nıuanıeıeıerini yazdıracak- Zayi ekmek karneleri Zayi e~me~ karneleri 
lardır. Meraioden aldıA"ım 17400, Meninden aldığım 24938, 

ld A · • 17 N k k k 31598 ıayıla Mayıs ve tfazlran 
E - ~ensup o uğu skerhk şubesı mıntıka- 17~01~ 4?2 .0 •

10 e ~~ . arne aylarına ait ekmek karnelerimi 
l k' lerımı zayı eUım. Yeoıeını alaca- • . . . k 

SJnda bulunmayan ar IUU llU bulundukları mahal ~ımdan eskilerin hftkmü roktur. ~ayıdethm.klYle~U1.•rınb~kmçıu_ arakcaal~ • • . • . gam an eı erın • u 
im varsa yabancı yoksa yerlı Askerlık Şubelerı . Kiremithane matıallesmue madıtını ilan ederim. 

ne nıüracaat ederek elleriıadeki nüfus cüzdanla- 105 No. In ~vde İbrahim Kiremithane mahallesi 

l'llllll ve,·a lıiiktinıetteıı alacakları vesikaların al· (757) kızı Ay~e (7S9) So. 203 t:r:~i:0• evde 

tına yin~ askerlik ınuanıelelerini kaydettirecek-
lerdir. ilAn olunur. (7 5 7) ı. 3 Zayi karne Zayi ekmek karneai 

Mersinden aldıRım 21078, 33012 Adanadan almıe oldaıturn 
~=~=""'=~....,.....-~= ~ 21079, 21080 numaralı ekmek 55044, 55046, •4810, 9709, 9095 

b il h -k l k mak v l ı. r· l karnelerimi zari eUim. numaralı ekmelt karnelerimi ztt 0 ma ara .. U .dmetçe e . 0~ 0
. e "oma ıat a~~OI bu Yenisini atacaaımdan eskilerin ri ettım. Yenilerini aleceaımrlaıı 

malların bırıncı maddedekı fıatla~la ıhracmı ınOmknn kıla- hiikmO olmadıQ'ı ilAn olunur. eakilerinin hiikmü roktur. 
r.ıtk bir dahilt fiat seviyesi üzerır.den tesbıt eylemek gibi Meındiye mahRllMi 19 Menin Asfalt yol inş1: -
tedbirlere baş vurula bilecektir. sokak 41 N o. ıo "Jvde tında Hasan o~Ja 

VekAlet alAkadarların bu tedbirlere müracaata yer ver- (763) 8dkir Sav&yak (761) İbrahim Tiiylü 
miyecekleri ümidindedir. 

(762) 
Ticaret Vekili Namına 

Cahlt Zamu•il 
Yeni Menin lılatbaaauıdaBuılmı tu 

, 


