
Kolombo, 8 (a.a.)- 200 kişilik 

Kanada tayyareci grubu Seylana 

geler.,k vazifelerine başlardır. Bun
lar Ortqark yolile Hindi&taoa gel-

ll•'.nbl ,,.. tlmam l~•trl:rat 
MttıMlre 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
•ıaı ••1'91• ıtasımHI • •ımı 

G"t.TNDELIX SİY ASİ HABER FİK.IR. G.AZETESI 
mişlerdir. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yıla 
14 

Sayı 
4224 

H. Kurumu 8 inci kurultayı Macar 
. • ~aşvekili 

Hava endüs~risindekı çahş- ı Führer 
malar takdırle karşılandı · karargahında 

Benzin tahdidi uzatıldı 
Ankar~, 8 (Y.M.)- 9 Fy!dl 94.l tarihinde konulmuş 

olan H.anzm tahdidinin 6 1 ci Tetrio 94:1 tarihindeki eeaı 
lu dahilinde 9 Tömmuz 94.2 tarihine kad"r temdidine 
karar Terildi~i bildirilmektedir Kurultay dün çallşmalarını bitirdi Mühim siyasi ve 

askeri müzakere· 
ler oldu Ankara 8 (Yeni Mersin) - Türk 

Hava Kurumu 8 iooi kurultayı Seyhan 
meboım Hilmi Uranın reisliği altında hu 
gön ikinci büyük toplantısını yapmı@tır . 

tazim etmek fınatıııı vermiştir. 
Bnnu müteakip ırnoiimeı:den gelcın 

raporlar oknıımnış, bilhall!a havacılık 

endöıtrisioin mök*'mınelleşmesi boıusun

da Etimeeutta tayyare fubrikaınnda ya
pılan teRisattAn ve haradaki takdire şa
yan çalışmalardan hahRedilmiş Şükrü 

Koçağın mesaiai takdir edilmiştir. 

Berlin, 8 (a.a.)-Fübrerin 
kıı.rargAbından teblig' edilmiş
tir: M.i\car başvekili TO Hari 
ciye Na•ırı .M. Kalay, 6 Ha-

ihracat tüccarlarının iktisat 
vekaleti ile görüşmeleri 

Celsenin açılmatnnı müteakip eeki 
zabıt okunmottnr. Bundan aonra Törk 
Hava Knrumn Ba@kan::. Şükrü Koçak 
&eçilen heyet vıuutuile, Reisicumburn
rnmuz Te M.ilii Şefimiz İsmet Inönüoe 
kurultayın tazimlerini bildirdiklerini 
Röy lemi@ ve Milli Şefim izin kurultay ui 
luına selim ve saygılar yolladıgını ve 
iltifatta bulunduklarını ii&ve etmi,tir. 

Ruznameye gön yeni genel merkezi 
b8yeti ~eçilmiş ve mukaddes bava şehit
Jerimizin muazzez hatıralarını taziz 
maksadiyle beş dakika ihtiram sük1Uu 
yapılmı,tır. 

ziranda Führeri ziyaret et
mittir. Do ziyarette general 
V oroşi, Maoarietanm Berlio 

Ankara - ihracat priınleri 
zarar aör9ceklerini ll&ri ıdrmGı 

hakkında Ticaret Velı:lleU ile ferdir. 
ıör61meler rıpmalı: ftzere ıeh· Ticaret Velrl14ilti uıcoarların 
rimlze gelmiı olan Iıta1Jboı . •e bo dilelrJeriol diolemlı ,. balı:i• 
ı . &Gcoarlaıı memleke&lerıoe lı:ateo buoıarıo sarar görecek• 
zmır leri k · 

d·. T6ccarlar, raptık t . aoaatıoe urmııtır. Vekile& 
atateei ve Berlin elçi&i ken- döomılıler ır. 

1 
i d ıllı: L. •cırlerio ne mikdar zarar ettitt 

1 ' mularda el er o e r ae .. oi teab ·t 

l
diıine refakat etmekte idi. trı 8 •• ihrao malları L. 

1 etrafında tetkikler rıp 
fia&larla aııom,.. . IDliıdadır. Ba tetkiki d l 

.Fübrer kendisini kabul et- b loodotaou, bu16n aror firı- cak neticeler ,.. 8b~ eo a ına 
• • 0 ı d lı:larıoı 9 9 ı e &'ure ır karara mı~ "Ve bu eenada sıyaıl du- ta bo malları a ama ı e arı acakhr. 

Sürekli alkışlarla karşıla nan bn be
yanat Reiıionmboromuza bir kere daha 

Kurultay bundan ıonra ç~lı.maları 
na ıoo verilmiştir. 

rnm göröşölmti,ttlr. Alman 
Hariciye Nazırı Bibbentrop
da bu mül&katta hazır bnlnıı 

Yeaidın ~ilae va ıbım •ız sanat olulları açılıyır 
Belçika kıyllarında 

Deniz 
harbi 

Hindistanın 
mukavemeti 

ingilizlerin 

Mesinaya 
muştur. 

Konuşmalar ananevi Al
ma - Maoar doıtlogu havası hücumu Bılmbay, 8 (a.a'.)- Nehro, içinde ve bu dostluğun mtit-

AD .. arı - Bölge 11oa& okul Bu eureıle 
a ııoat oklları 1 

tarı metcadona illte&en Adana oo dörda ~olacaktır Met ~rı:ı 
da aoılaD HDlll olı:uluodan bar 1am kız • CD a • 
L. E kiıehirde, KarHride, Oo· . aaoat okalları 11r11ına 
.. a ı d ılbeteo z 1 d Yalatrada bo aeoe e onan dair, Adapaurı 
rom a. 1 L. D . ı · 

gıHetecilere yaptığı deme9te; tetik deyletlerin Boı,eviklere 
Londra 8 (a.a) - Bahriye Hiadi&tan möd"faasının hal Ruma, 8 (a.a) - ltalyan kart• akdettikleri anlaşmada 

nazın bildiriyor: Pasar •abahı ımreti hakkında Hintlilerin tebliği: Mihver zırhlı kuvvet cereyan etmi,tir. Siy&1i mö· ·ı 

birer bölge Hnat olrulo aoı aca .. ı ecız .•de birer •kıam okula 
ErliUde derelere baıJaoacılı:&ır. aoılacalı:tır. 

hafif deniye kolun Belçika ne yapm"11 l&zımgeldi~ini ıöy leri taarrosonda yeni muvaf· aakerelerden ıonra asker! mü Mihvercı er p o R 
luyılarında Alman deaiz kuvvet lemi' ve müdafaada her ka- fakiyetler elde edilmi.tir. zakereler y•pılmı,, Hrına .Ma • ki 
leriyle tema1 etmlt ve k•vvetll dın ve her erkegin bir vaziftt Dü,man geri çekilmiş bir re,al Kayitel, Budape,te Al- görece • -:8:::~,;--:--~----.:...:. 

'S 
iki torpido ile llarbe tuhlımuı· alm&11 icap ettigini bildir çok malzeme bırakmı' ve 4: man aefaret atafHi Albay fJ ge baıkanlıfının 
lar.:iır. 600 tonUatoluk bir torpi- · miştir. Bundan sonra: «Ordu bin de esir alınmı,tır. Fon Papenhaym, general Vo· Vatinıton 8 (a.•) - lngiliz mühim bir teb/ifi 
doy:ı torpil i1&bet etmittlr. Al· lar muhrebede bozulsa hile Hava faaliyeti dön de 'id K { A i•t• naıın harp iıtih••1 mukez ---

·ıı t aJ t d d d rot, General om ok iştirak ıe..ını· ·ı·yaretten •Onra Vaılnw· Btltu"n 
• an tarpldo.unun battıtı zan mı 8 mu a aa a evam e e- detli olmua ve geriye tesirli R •· .. •por te --•-ıı 

v etmittir. ibbentrop da bn dönmüt ye wueteeilere ıeaa ve aza 
olanmaktadar. cek ve mümkttn olduğu ka· hücum edilmittir. ö ö d b b 1 t tona k' larının yeaiclen teacile tibl t ... g r 'me e azır n nnmuş ur. demlıtir ı: ı .. 

- dar uzun möddet mtloadele Malta adasındaki aekeri h il h • tahnal d ı 

B • da harp edilecektir. Muharebe kayae- - Amerikanın i•ti •• u- ı an ° ayıalle Böl~e bat-
ır ay hedeflere bir9ok itııabetli akıo Mirve" deniz dat•uz;dur Mihver devletleri y•- . kanhtıaca ke,fiyet allkadarlara 

dilRe bile teMlilll olunmıya- 1 3 k h . '.T kında buna anlayacaktır, tebli~ edilmittlr B t bil 

f I • ti• caktır. ar yapılmıştır. uça ta rıp __ • . u e tat hü· aa ıye Japonların Hindiıtana bü edilmiştir. muharebeıi bitti künılerine vakti d 

E . ' ivi muame- a e riayet etml-
COIR edememesi için yeg&ne Doğuda Haytada tayyare ,,, ere "' yen kulüpler 194'2 19 .. 3 

M 8 ( ) Dün .,.e- ı · ı kt Senhan 8 (a.a) - Amiral / I l • • mev•I· o•kova a.a - • çare tes ım o mama ır. lerimiz bir Hhrıo9 g6misi vopı ıyor mind ı 
d bit ı Liki , Mirvey deniz muharebesi· e .r e Y•pı acak olan bilümu• ceki tebliğ : 6 Haziran a e~ Nebro, Hindistanda harp bat~rm t 

haftada 528 Alman tayyaresi du· l ış ır • nln bittiğini ve Japonların prl Londr• 8 (a.a) - Alman resmi mlıabakalara ittirak etti 
b endüstrisinin o maması bir Mesina öıerine İngiliz tay Llb d i i rilmlyecektlr. 

fÜrülmlttür. Ruı tayyare k•J• 1 ' ld" B k l l ki çekildiğiai bildirmektedir. Veni- bat kumaadllnhğı ya a Df -

158 dir şey değı lf.. . u, ~ ~y ı a yareleri hücnm etmiş 3 logi- den iki Japon kravezörü ha•ara Iblerin eıirlere ylye.cek yerme J • 
• telifi edilebıhr. demı~tır. r . a·· .. ·· ı .. t·· '·t d Af ik 

Ek teblitde 6 Haziranda'Ruı ız tayyaresı uşoru muş ur. atramışhr. d'tini bildlrmu e ı•e • r a yı çalıf 
ların JO ta!'lk aldı~ı 3 urak dü· ·------------ d:ki kumandanımız böyle bir an IU •por• 

6 y Fron••Z aazeteleri- ·ıık Okul serg·ııer·ı tır Harp eı· 1 I . l tlrüldütl haber verilmittir. 1ııt ıeye bat vurmamıt • ır arı OJon arına 
nİn miihim lerine uygun muamele yapılmak • _k .. L • Kalenin eepbulnde iki yer-

den Almanlar atılınıthr. Bir t a
bur aıkeri dağ:hlmııtır. Bu ta· 
barda Oaoimarkalı gönüllüler 
•ardı. 

Leninwradda bir ayda 2000 
Alman öldürülmüf, 18 tank tah
rip TC 6 mühimmat depo•• ahi-
lllıttır. 

Daç llaura hiJcum 
mulıd6ele olamaz. 

~avrularımızın bir yıllık t• 0 "· mu a,-at verılecek 
makaleleri "" • • kl fi• Joponlaı gaz Beden Terbiyui umum mü. 

Viti 8 (a.a) - İual altında emegznl zev e seyre 1m L /1 d dürlü~ünce Su aporlarile ittital 
bulunmayan mıntaka ba11nı la- HU anma f ' eden bölg-elere fÖnderilen bir 

t İle ı k Id rinde tifo•un tahribatı haklnnda T k 8 (A A) J ta l d U gillzlerin Surlyeye aarru~~nlun r o u a : d 1 ·1 i o yo . - apon- mm e mum Müdürlük proı• 
y 1 dönümlne tahıl• ettı eri lkt oda temamen •erglye ve eraı~' verı ~ f· d•n yapıfmıf lar Çinde Rıızvelte atfedilen '•unlarını muntazaman tatbik •• 
b~ akalelarde inıilterenhı burada y npılan itlerin tethlrine lfte mu avva tii h · k Jl · · Bed T b 
F m yenilmesinde• i.tifade t h l bir lıta•yon biaa11 tren, bir - ze Jf u anm:ı rıva vetın·n ya· e fen e~ iyeai mükelleflerin 
ran•anın a ı • edilmittir. nel.. lan o!cfo~ımu sOylemiılerdir. n azla yuzme ötretmeye ••· 

ettiklerini fakat oradaki müca.. Beıden fazla, temiz geymi•, bi d" ek •ok. vaffa'- l - b 
f . la ku.-ı "' El 1·1erl•• Ç ıyec ~ • o an uç öfat'nln au ıpor-delede Franaız ıere ın • "" • G ı L ı .- d t l • 

dutunu belirtmektedirler. yavna; ·elenleri kartı ama .. itin Hep•I prmeye iaeelemeye e er. B. Cemal Arıkan arı ajanına birer mükAfat veril-
. t f &zerlerine almıtlarclı. O.dneü unıf talebeleri tara- 111.••ine karar verllmit oldutu 

Franaıdarın hanwı ara ta "''" i Y dl d b b idi F Bat ötretmeD Nlyni Arıt fa•d•n yapıl•• bay•anat re••· • sene en eri t•hrimiz ı rilmektedlr. menfaatlarının oldutunu raıııız 1 
V ••ingtoıı, 8 (a.a.)- Nev kıtalaranıa mı yoba Dö Golün mesai oda•ında •efguldü .. Eaa• lerl ve el itleri; bl:h~·~~ orma~ era memur muavinliği vazlfeıi- Bugüne kadar takdirle kar• 

faydah oldatunu göreceklerdir. 1ea hlÇ bir zamaa okala sfblpte lıayvanları ile ke e e ere • ai büyBk bir liyakatle ifa ed l 
Jork Taymiı ga•etesinin ya•· bu •••if• •tılu ötretmeal orada, olan kııımlan şah eser.. B. Cemal Arıkanın Adi" Ven 11t• anan bölwemiz .u sporları ça-
d D demiştir. 1 k ıye e- 1 ışmaaının bu i tlha da mavaf 
•tına gör8: Japonların aç lfinin baf1nda mqıul bu mama Bunların her biri ayrı ayrı kiletiaee bir derece te fi f k 

1
. b. m n • 

' '

• d ı - i t b" t r ve a ı1et ı ır netice olacatına tab 
k il l • ı ·k IDaavın- mın edıyoruz 

lla•ra bava akınlarınrn &e- A man po •• kaMI eti.. otretmenlerinia tir ve a ıa. memuriyet unvanının da • ı · . 
hebi ikidir: 1 - Bn hücumu L I J ""' Kendlıine görlnmeden oda- artı o~an oıevw er nı ve a a a· likten memurlufa tahvil edildi· ------· --·-----

feJRİ dtınaO nın blrhae girdik. larını ıotterlyor. tini memnuniyetle h b 
llliıilleme göstermek ıuretile ı..adınlar Klemon• Özclat adıada bir ~ ikinci devrenia aerıi odaıı 8 . Cemal Au:a:: alclak. Afık teıeklıiJr 
'l'okyo abalı."ı· ne bı"ldı" rmek. R 1 da r k • 1 ha•ırlanmıt tebrik ., _ Zarihte • ta ebe.. To wuze • • ederiz. 
2..., M.ubtemel batka hücum Bera 8 (a.a) t iala., dça BarHı dedi birinei, ikinci, Bizi karıdayan kıs talebeden ~~~~~~===~ ....... -
i · kan aaayonal ıaze eı ,,az ı· - " Gönül Taylan oldu. · 
tın ha•ırlaomak. tına ~ebe Alman polis tetltilab Gçuncu sıaıf talebelerlnia yapb· ilk defa olarak Atatürk kö· • Netice olarak diyebiliriz ki; 

İngilizlerin Ren eodöitri kad1D kullanal•H•aı emretıatıtir tı itlere ayrıldı. ıeaine gittik, 0 güsel babraları butln okullarımız ıeqe içinde 
lıa"Yaliıine Ye Amerilrahlarııı- Ylkaek makamda erkekler ka- Her tarafta cazip ruimler, ıeyrettlk. yaptıkları işlerde nıuuffak ol• 
da Tokyoya böcomu k&Jlllın lacakbr. levhalar, el itleri. Bir k8teye Talebeler tarafındaa yapıl~n muşlar. Ayni zamanda halihazır 
da J l D H Bu emrin •bebl erkeklerin w8zlm llitti. Sord... Bir tlfoa el itleri de batarılmıf eaerlerdı. iktlıadi vaziyeti de : wöz önünde 
t a~n arın a9 avra bqka itlerde kallanılmuandaa valca11 üzeriae çocaklardan bit Usun milddet bura~a kaldık tutularak lüz.umıuz masraflar 
a...rrosıle mnkaye19 yapıla- ileri welmekte•tr. re•lmleri illteamit, buna ait mah Ne ka.lar kabak ıeyrıne doya- yapıaamıtlardır. 
~-~ olaraa bu taarros çok Bu auretle ltral altındakljteltf kara kalem resimleri hasır- mıyacaldık. Vanalardan ınüıaa· Ötretmealerimisl tebrik ede 

l'iıt görtinür, emlllyet itleri artınlacakbr. lumlf ve talebeye bunlar ize- de aldık ve ayrıldık. rlz. 

TGrk Hua Kurumu Menin 
Şubeai Baılı:aohQrodan: 

Nuıretire mıballHi iııe 
datuma birllQ'inin Hrın halkı· 
m ıu &etli eltili pirlo~lerdep 

haaıl elan 'S lira klrı aaocardao 
Muharrem Sllrmeli dotrodan 
dotrora TGrlr Hau Kurumana 
teberra eUitiodeo ıöıterditl 
u&anae•6rlite koram adına te
,ekkdr ederiı. 
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Zayi ekmek karneai Zayi ekmek karneleri 
Mersinden ıldıO-ım 27557 no. 

ıtır ieoı ekmek karnt>mi uri Meninden aldıQım 15286 
etum. Yenisini eleoaQ"ımdıın es· 15287, 15285, 16284 •nmarAlı elı~ 1 

kısıoin hiikmQ ıoktur. mak karrıelıırımı ı.ari euım. Ye- I 

L. l h. Ş •. nılerıni sleoaQımdau eskılerio 
ıman o ısar ır~ t,.ı h. k ü k 

k 1 f h 1 
. u m ro tar. 

a a a& ene eıcılerınden 

Mushıfa o~lu Abd~lke· Mersin: Bahoe mahalleai 
144 sokak 125 No. evde 

(666) Ahmed Oem ı rkırao 
(678) rim Sl\tar 

Zayi ehmeh karneıi 
Zayi karne i 

Marsıudecı almıe oldu~um 
Mersinden aldığım 25311, 

25312, 25316 ~o.lu ekmek karne 
· · . . 26796 No lu kernenıı zarı eU ım lerimi zayı eHım. Y*'uıeıoı alaca· • . . 

1enısi111 t1laca2ı m den e11kıaıııın 
Qımı1an eakileriohukmü soktur. bükmü rokıur 

Merıinio lhııanire m.ahel· BahCJe mtıhalle.ıi 17 Sokak 
lesi eokak 70 ve 10 No lu 118 No. ovdA Emin oQltı 
evde Abdullah Tunca (670) ZeJnel Abidin Yılmaz 

(677) 

Zazi karne Zayi ekmek larnef eri 
Mersınden ııldıa1m 10628, 

. . Menin belEıdireeindeP almıe 
numaralı ekmek karnemı zarı 1726 1 "' · . olduaum numerı a8ır ıeoı 

ettim. Yeoiei:ıi lllecaQımdan 90 8016, 3016 No. lu Akmek kar 
enelkioin hOkmü kalmadıQını nelerimi zari ettim. Yeoilerını 
ilAn ederim. ıılaoaQ'ımdEıo eekılerinin hükmü 

Oamlitıerif mahallesıode olmadıQını ilAo ederim. 

29 eolnk 14 No.lu evde Menin: Camieerıf nıahalle 
Saadet Hakremez ainde 38 sokak 13 No. evde 

(676) (667) Ahmed Polalel' 

------------·-------- 4 ------~-----------
Zovi ekmek karneai Zayi ekmek karneleri 

MerBındtn ııldııtım 27349, Mer"inciPo aldıQım 295:,7, 23.(46, 
29532, 13552, 15803 No. lu ek- 23450, 23552, 2'3447 u.ume_ralı 

ekmek karnelerim i ze rı ettını. 
mele karnelerimi ıarı etıım. Ye k.1 · 

Yenisinı alacaQ'ımden es ı erıo 
nilerioi alacaaımdao eskıleriu111 hükmü olmadıQı ilAo olunur. 

hükmü roklur. Bllhçe rnahallesl So.Poluu 
Bahçe mahalleej,rıde J42 So. c 11 dde8i 116 No. evde 

3 No. etde Mustafa kızı Yueuf Takhae 

(668) Aree Demirel Zayi ekmek karne&i 
Z-0-yi ekmek karne•İ Me sıuo.en tıldı~lm 2529 No. 

. ltı ekmek kıııtıemı 1ı rı ettiın. 
M"retndeo aloıQ-ım 1866, Yeoıııuı .stlaoaaımden eekieioio 

1644 No ıu ekmek karnelerimi h- k • 1 d 11. 1 ~ 1 nur . . . u mu oma lal ı un o o · 
sari euım. Yemlermı alaaaAım· 
dan eakilerinin hükmü rok&ur. Mersiı.ı: Camii9erif mahal· 

Oamiıerıf mahall01inda 65 IAeinde sokak 65 te ısı 
sokak 2 No. hı evde 1 No. etde Hasaı.ı Akoa 

(669) Alı Varusor 673 

i 1 a n 
Daimi f ncumen Riyasetin~en: 
1 - llersiuiu lıatısmdn Ziyaret tepesi ile ı · a

rut deposumırı doğu cihetiudeki denıiryolu ua 
kadar uzanarı sahildeki ve Ddiç·•y nıetrukatııı

c..laki kuru ve cakılların a ı-5 - 943 ıari:hine kadar 
• 

işletilmesi artırmaya koııulnıuşı ur. 
2 - l~letme tahıuini l> -deli l ( 10 ve muvakkat 

teminat akcesi 7 ,5 liradır. 
• 

3 - ~arlnamesi Daimi Enclimcudc<tir 
4 - ihaJe 2f> 6-942 perşeıulıe güuü saat 13 

de Eucii meu odasında vapı lacakt11· • ., . 
(672) ~ 14-19 24 

. 
ı l n a 

Talebe Velilerine 
Çocuk Eıirgeme Kurumu bafkanlı

ğından: 

Çocuk Esirgeıue Kurumu, ilkokul talebeleti 
için bir tatil kursu açmağa karar ve,·miştir. 

Kursun gayesi: çocu kla~ı nuzın bilgisini a~tır
mak ve boş gezmekten kurtarmaktır. Arzu eden 
talebe velilerinin; 

ı - 8.6.1942 tarihirıdeıı itibaren ileri okulu 
baş öğretmenliğine saat 9. 12 arasında nıiiracaat 

ER.TUGR.UL 

VOW&lr~@@l\JJ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Siiıemarn d ı; I 
1o/6/942 Sall gün·· ak 

' itibaren 
amın n 

etmeleri. 1 
2 l>er~:lere her giiu saat 9-12 ve 15-16 ya !alnız5g c 

Temsil v rilecektir. \'erler n uma ndıdır kadar devam edilir. Cumartesi sünleri öğleden 1 
sonra JerS)Oktur. 1-------------·------

3-Kursıa okutulacak dersler şunlardır: İ 1 a n 
A) Hayat Bilgisi - Türkçe DAn iz Ged i kJ i Erba ş l) r t < 
R> Tarih-Cografya-Yurtbilgisi 
C) Aritmetik- Geonıetri Okul müdiirlüğünden 
D) Tabiat bilgisi 1 - Hu yıl doğruJau doğruya Do ı ı anma)a 

4-Cocuklarının menfaatını düşünen veliler sevk edilmek iizre Orta okul mezuularn ı dan tc.ı 
için kaÇırılruıyacak bir fırsauır. Acele edilnıesi lehe kayt edilecektir. 
rica olunur. (663) 7 _9 _1 1 2 - lst.aubul ve civarındaıı müracaat edecek-

ler Deniz K. lığına ~lersin ve civarııadaıı miira 
caat edecekler <le ~1ersindeki okul müdürlüğiirw i 1 1 n 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
komutanlığından: 

1 - Ankara Musiki Gedikli Erbaş hazırlama 
Orta okulunun 1 inci sımfnıa, Oeniz bandosu icin 

• 
Lalebe k.ayıt ve kabul olunaeakıır. 

2 - Kayıtlara 1 Haziran 94 2 de başlanarak 
20 Ağustos 942 ye kadar devanı edilecf>ktir. 

3 - isteklilerin ~tersinde Deniz Gedikli Erbaş 
Orta okulu ıuüdürlüğiirıe ıuüracaaılaı·ı. 

(607) 2-9-16-23 

-- - -----
i 1 i n 

Toros Limited Şirketi 
~•r•in Orman iıletmeai miJdürliJ.

ğünclen: 
Çoçak - Ceheıınemdere ornıanlarındau kül

liy~tli miktarda nıayi katran, zift inıal euirilmek
tedır · Sayın müştarilerimiz tekliflerini, şerait ve 
nıikdarıru Toros Limited Şirketine bildirsinler. 
tlöriişuıek istiyenleriu hea güu şirkeıe müra
caatları. l 645] 5-9- ı ı 

Kiralık depo 
Halk Pttrtisi altındaki ba1yiik 

3 - lstınbul ve Mersin mıntıkası hariciru)P 
bulurıanlarm buluudukları Askerlik şuhelerü ,. 
dilekce ile bildirecekler ve bu dilekceniu bir nii~-• • 
hasını da İslaubul ()z K.hğına yeya Mersindeki 
okulu göndereceklerdir. 

4 - Kayıtlar 1 6-~4 2 tarihinden 30-~ -9~ 2 
tarihine kadar devam edecektir. 

(665) 

Çifteha kaphcaları 
açlldı 

Yeni mii tecirleri taı·afından yep~ eni bir 
şekilde umuma açılan ç·ttehan kaplica
ları, her Liirlü fedakarlıklarla bütün lıalkı
mızın istirahatini tenıiu edebilecek bir şekel ~ 
konuhnuştur. 

Kaplıcada gelecek misafiderin ihtiyacını temin için 
Fmn, Lokanta, kasap dOkkanı ve bir de gazino 
açılmıştır. 

Temizliğe dikkat vP itina edilmektedir. 
Kaplıcanın şifa kahiliyeı i herkesce malunı 

olduğuııdau hu hususta bir ey diyemiyeceğiz 

Saym halkımızın yurdumuzun ~u kıymetli feyzin
den ve kaphcanm şifa hassasm~an ist ifa~e etmeleri 
tavsiyeye şayan~tr. kir.alıktır· 

Parti katipliğine ınüracaa t. 

Hlepo 1 
[ 646 j 5-8-9 ._ ___________ <4-97,_) _4_-_1_0 .. 

Mersin inhisarlar müdürlüğünden: 
idaremizin .llt>rSin ,·e taşra ambarlal'ı için. derıizdt·n ve karadan. birse . 

ne zarfında ~lersiııe gelecek ve l1 ersinden gidec•ek olan tuıdan gayrı tahnıi-

1 ı a n 
Tarsus Mal müdürlüğünden: 

llt'll 15,000 onheş hin tou yaprak ve nıamul tütün, i~ki, ispirto ve ıair HUDUDU Mevkii Mikdarı 
nıanıuı ve gayri nıamul emtia ve eşyaııın: . Dogoıu: EYoi.~i A_li . -KöyörıÜ--{foo M2. 

1 - llerhangi bir iskeleden nıavuualarc..lan alınıp iskele üzerindekı va Batııı: Hacı Bmıeyın. Yere8~"unen 
· · l · Havuıadan Alı Demırel tar· 

gonlara veya ısuısyondakı vagon ara veyahut ıstasyon anabarlaruıa veya ıaıu. 
idareuiıı aıubarlarnıa, Kuzeyi: Peride ve Naqık Ahm@d 

2 - idare an1harlarıııdan her-haııgi bir iskelede nıevunalara veya istas.. . . arl~ıı. 
. . Göneyı· Deh çay 

OinKİ 
-

Deği rmen 

Köy li 

Ç a pu r 

yondakı vagonlara veya ıstasyon ambarlarına, · _: . · . . . 
il- ist.asyondaki vagonlardan veya istasyon ~ınbarlarından herhaugı hır Hudut, onkdar ve saır evsafı .yukurıda. yazılı hır kıta tarla buı~.d~!' alll 

iskeledeki ınavunalara veya idare ambarlarına veya iskele üzerindeki va- ene evvel çalılık, taşlık ve boş hır halde ıken Tarsusun Çapar ~oyu11dP1• 
gonlardan mavunalara, ~eıllu~fa oğlu Ali Oemirel emek ve para sarfı suretile nıeydaua getirdi 

Nakil istif işleri idarede mevcut şartnamesine gör~ 9·6-94~ taribindeu gı ve içerisine 1 taşlı değirmen iuşa ederek 6 seııe<leııberi nizasız ve ra~ı 
itibareıı on beş gün miiddelle açık eksiltnıeye konuhuuştur. ihale 23 6-9~2 lasız tahtı tasarruf ve işgalinde olduğundHn bahsile ihya ' 'e imar )Ol ile 
salı gürıü saat ~ 4 de \lersirı inhisarlar müdürJüğiinc..le müteşekkil konns·· namına .tesciline talep etınektedir. 
yon tarafıudau ıcra kılnıaca ktır, . 27-6-942 ıarihine tesadüf eden Cunıartesi giiııü keşif ve tahkikatı içiıı 

Şartı~auıes in! göl'.mek ''e .tafsilat al~ıak isti~·eul_erin idaren~iıe mürac~at nıahalline rnenıur göııderjleceğinden bu tarla ha kkJJıda bil' lrnk iddia t•deıı 
etn~elerı ve ta.lı,•lerın kaırnııı .evsafı haız buluıınıaıarının. ve •yuzde. 7 ,5 nıs. ler veya hilafına nıahioıatı olanlarııı keşif giinii keşif memuruııa H')a o 
betıııde kauuııı muvakkat tenııuat akçası olaıı 1462,50 hrayı hanıılen nıez- güne kadar Tar~us Mal nıüdürlüğüne ıuüracaat etmeleri ilan olunur ( G61) 
kör güu ''e saatte müdiiri)e1te buluı1n1 ahıl'l lüzumu ilAn olunur.9-17-18-21(676) Yeni Merein M.atbaaeında Basılın: , r · 


