
I• ~nbi ıre tJ ınam ı.:eıriyat Çarşamba 
ıftldtlrtl 

/' 

FUAD AKRAŞ 25 
idare Yeri 2 iooi teerln 

•t-, _. H"D h•1 "1!1 t.•1 •• 1 19,2 
- - --

Sayısı 5 kuruş Sayı 

Bn~ün ıut ondll B 11lkevi hina 

1 V· ıAy""t nmomi o.:eolil\ine aaa 
IHDll\ la"' .. 

. . K""ylerden uelen ıniiotebıhı 
ıeQımı o "' 
uniler ıı..rafından yapılacaktır. 

c;.."Ö"NDEL:tK. SİY .ASİ E:A.BER. FİX:.IR. G.AZETESI Telefon No. 82 
Yıh 1 
15 4365 

------~~~~~~~~~~~--~~~~~~----~---~----------------~~--~~~~ 

sovyetler beklenen kış ı1 ingiliz taarruzuna başladılar 

. . !kabinesindeki 
Stalıngraddakı Alman ordu- Del•şikliğin sebebi 

su tehlikeye girdi \ "nk•,. 21 <R.G.ı _ Eh•-
fında mütalealar yürGtülen bir 

Aak&ra, (R .0.)-So-çyetle· ınanlarıu hel ki de ş i mdilik l bid~aed~ İngiliz kabinesindeki 
rin yeni belirme~e bstlayan 1 Staliugrad" v ~ Volgaya veda detıtlkhk~lr. Krips açık nazın 

·· ·· ·· h · l · · d · 1 olmut Y"rıne Morlaoa gelml•tlr kış taarruım gunun mo ım etme erı ıoap e ecektır . Qün- D b"li . -s • 
.. . . a 1 ye ve eınn1yet nazırlığına 

olayıdır. ku mıh ver kn vv~tlerı tam da yine Moriıon devam edecek 
Beklenen hu kı' taarruza kuşatılma tebhkeaıoe maruz tir. 

başlamış 3 p;iinde &nemli ge- hıılo nuyor .. ~imal ve cennp· Kripı'lo diter bir va:ılfeıi 

1. meler gi)ıtermi,tir. t.au gelen ıkı oruuunn birleş. ,Avam Kamaraı111da müzakere 
ı \i blrllğ' "d• B R sh:r S talingraddan ta- meaine pek az meHfe kalmı, • ı ı ı. unu Mister Eden 

: bllahımı,ıu ve buna tır. İki ordo ıuaıundaki aQık- Y~t•caktır. Bu. detitildi•ler in· 
arruv. v l k .. ıı ız ıazetelerıııde ve rerekH 
·k· büyiik ordu tahsis t'tmi~- ıgın apatılına~ı gun meıe •ibverd t- lü _ 
ı ı . e ur tlirlu tehirlere 
lerdir. Sovy.,t tebliğine göre lei\ı olırnaktır · yol açtııaftır. 
S taliugradm kortarıiması için Stalingraddaki ordunun ~v:eli Çörçilin Kripı'e g8n 
iki taraftan taarruza ge9il- kortolmHı i9iıı bir yol var· derdığı ~eaajdan anlatılıyor ki 
mi,tir. dır. O da, Stalingrada giden yebnl vazıfe .müblan olmakla be· 

b . ra er çok ta eheauni etli deTril 
ller iki ordu taarruzda ır t'k yoldnr. Bn yol da dlr. Y a 

mo'faffak olmuşlardır Mih- tehlikededir. RnRlar da bo sı,. .. i mertebede bir kayıp 
ver bathrında 25-30 kilo- yola gayet yakrn mesaf"'de-

1

rlbi 'örünüyor. Nitekim Çörçil 
d . meHJında bunu gö t kt e metre genişli~inde 70-80 ki ır. K . , 1 eraıe e " 

. . . . rıps in buılnkü harpte 
lometre derınlığınde gedik A imanların Stalmgrad kabal edeeeğini söylemektedir. 
açarak StAlingraıiın demiryo- da•-"Brndan vazge9erek Don Krip• ba vazifeyi kabul et· 
lono ke mişlerdir. Hareketler vadisinde kendilerine hir mü - titlni söylemlttir. Ancak yeni 

iiratle inkişaf göqterinoe 6 dafaa. battı kuracakları akla vazi
1
fealte harp kıbineıindeo 

. . . ayrı matı m~vafık ıördütünü 
piyade ttimeoı 1 tank tüme- gelıyor . Burada emoiyetii bir ıöylesnt,tir. 

Fransız gençliAi 

imparatorluk uğru
na öleceğiz diyorlar 

ni bozgnna ugramı, birçok 
tiimeulere ağır kayıplar ver· 
dirilmiştir. 3 günde 13 bin 
e&ir 80 top ahnmış, pek çok 
tüfek. mühimmat ele ge9iril
mit -çe muharebe meydanın
da dü~ıuana aubay er olmak 
ös~re 14: bio ki'i zayiat "t"er
di ril oıi,ti r . 

Bu haberlere bakıhrsa 
Stalingrad çenesindeki milı. 
ver ko•veılerinm durumunun 
iyi ol madı~ı kanaatıne 

Cenevre 24 (a.a) - Franıız ve Omı•aratorluk utruna ölaaete 
mllli radyoıunun bildirdiğine hazırız. Zaten bu F ranaa uğran• 
röre dün Fransız halk partlal da ölmek demektir.) demiştir. 
gençlik te,kilitı Parlate itnpa- Bundan ıoora Lavala telr· 

--------·~ 

rı lı r. •&- ratorluk tezahOrü yapmıştır. Bu raf çekilmit ve yeni kurulacak 
toplantıda halk parUıi gençlik ' Avrupa ka aaıoda, Fraosantn 

Al- tefkilih reiıi bir söz aaylemlş 1 mevL·· . t t• 1 t rluk 
-------------------- ~"•• ı ı1oruz. mpara o 

Bu dorum karşısında 

TUNUSTA içia ÇarpışD1ak wııaluadilıe şeflr 
rhnlz ile burada yeT alacağııı· 

B •• ••k l de11:ıl1lerdir. Par l ı t e g6nülll uyu çarpışma ar~rençler kaydlne batlanın~,tı~. 

1 
Kordel Hal dedı kı: 

henüz başlamadı . v.,ı~~ton 24 (•.•) - Ame-
rıka Harıcıye Nazırı Kordel Hal 

- batı Yar•n kürrealndekl Fran•ız 
• Londra 24 (a.a) - Şimal da müttefık kıtaları Rommelin larl• anlatmayı anlatl'lıf ve bu 

A!rıkaTuumutmk~ k~hrargn.hhına 1 geri kuvvetlerile ternaıtadır buau•ta tafıil&t ver•ittir. 
gvre rıus a ı mı ver ava Almar 1 . Al k. · 
kuvvetleri faalıyettedir . Tuuu- t 

1 a.ı a •rde. 48 64 kilo Amiral Darlan dlyorki: 
H do~ru ilerliyeo müttefık me re uzurılukta bır hat kur- . 
ku•vetleri Tunusun ıavaş ol- muşlardır. Londra 24 (a.a) - Anıır~I 

d l ,,, k. ı · d o .. len Amerı· kadal 1 Darlan Ceıair radyoıuDda Afra· mı an a ınacalSı anaa ın e- ı ar · ~ 
· Va · 2 kadald Fran11zlara hitaben ıoJ• 

dır · . ıırıgton 4 (a.a) l•dltl bir butukta: ıiılere veri 
Plan mucibince ~merıkamn ~ımal Afrikaya lecek mljdem var. diye hitaba 
Loodra 2( (a.a) - Şimal ıbraç ~melesiode )9)0 yaraiı batlamıt ve Afrlkanın ye fraD· 

At ·k. dakı· lr ·•· v A · ·.-e ölu olmuş1ur Bunların ••eıo müdafaası için iyi bir JPI rı a ıgııız ~ merı· _ . b · t tt ._ 8 . d i • 
k k t l d ~ d l" muhım ır kısmı Oran • ua. eoı eeaaretle ve la p 
an ı a arı OaU a p c:ltl ge- K ve linle t ki d" 1 d . tir 

re~ioce toplandıgı ve yerlerini azablaukaıım ele ~eçmesi I 
8 

• dP • •n :ı. emıt · 
1
• 

ld b·1d· · ı kt ·h olmu!ı.lUr ua an ıo•ra maraepe:ı ça ıgı ı ırı Jile e ve mı ver -. · nııttu. 

cilerle yapılan temaslarda 40 ., ------.,._.::_:~--------
esir almdığıoı söylemektedir
ler. 

Dakar meselesi 
Londra 24 (a .a) - Ame

rika ile Dakar murahhasları 
araımda Cezıirde girişilen 
müzakereye göre Dekar lima
nı müttefiklere açılacaktır. 

AlmRnlar diyor ki: 
Berlin 24 (a.a} - D N.B. 

TunuR •~ezair ke~iminde Al-
. manlarm ileri hareketlerine 

devam ettiklerini ve Amerilrn 
lılarıa yapılan çırpı,maiarın 
Almanların lehine oldu~unu 
bildirmektedir. 

-\ 

Ingillz bombardımanından kurtulmak için 

Göç edecekler 

Afrikadaki cephe 
ik inci cephedir 

Ankara, 24 (R.0.)- 1 Rusların ikinci cephe ıs-
İogili• Nazırı Aleks:rndr rını mal fıaıdur. Şimal Afrika 

demiştir ki: harekfıh başlayınca bunun 
Orduda yer Şimali Afrika ha~eHıt:mn ikinci cephe olup olmadığı !llO-

• esası V .ışington, Kabı re, Mos rulnyor. Bu 43özlerden sonra 
depremı kova 8~ terinde Çörçil tarafın- R ·ısyanm nefes alacağtıı<l ve 

Ordu 24 (a.a) - 0:-duda dan kurulmuştur. 

1
~t1lınin bunu hkdır edace~ine 

yır depremi olmuştur . Hasar Stalın vaziyeti müdril.tir. eminciir 
-.ardır. Şehirde 4 ev yıkılmtış Akıieniz dn~m:ınm daha aoç Son günlerdeği gelişme-· 

b. ! da duvarlar ça - · ü l t · b l · · · ba7.ı Jn' ar d 1 r duracı~ı yerdır. Burast ~ n·. erın unuo a ılgılı gören var 
Kö•lerde e ev e 1 d t · L lamıştır. ı .. t yok den güne fluslara nefes ala-

1 
ır . A rıaa cephesi beklenen 

yıkılmıştır· insanca za yıa bilecek tesiri yapacaktır. ikinci cephedir, 
tur. 

B. Avni Deniz Sovyet 
1 

Gülner blkiuıi Avoi Oeolı, ı · v • 

. aJtmıf Ur• maaşla Kayı~ri müd· teb 1gı 
. lllbioe tlyio edilmlftlr. 

Alman 
tebliği 

deıuıııum & • 

TeLrı·L eder, ba .. ralar dilerıs. Mo ko•a, 24: (a.a.)-R,ri · B 1. •>
4 

( 
L' • sr ın. ~ . 1' .a.)- Alman 

• mi tebliğ: tKıtalarımız Sta-
8. Talat Sımer liııgradda müteaddit meıktlu re

8
mi tebli1ti : Kış geniş ba-

2 rekata mani olmaktadır. meb••D Dr. B. Talat yerleri i,gal etmi' ve 2 den 
Bur88 . d"l . . •..:ıt 1· 

ık . aiin ,ebrinıize fasla tank tahrıp e l mıştır. ~ a ıngr \dda Ros kuvYet. Slmer evve ı • 
. 1 dl Mıntakaau:ı parti Bir cephane depoıu da elG leri nehir boyunca sayıtııız relmıt er r. . . . . 

müfettifliği vekiletlni yapau geçırılmı,tır. intıan ve malzeme kaybına 
b 0 burün ya· 8talıngrad dışında movaf. lt 1_ 

Hyın me uıumuıu r ~men uatlı.rımı~a girnıi•tir 
ı k l Uaıuml qaecliı az~· · fakiyetli taarrtJ~lar olmo,tor, Y 

pı aca o an 8 ti d ·· d 
hklara ıeçimiade balun111&1ı ku• Tol\ptı6 şimal dor,uırno<ta kar g 11 ur e•"m eden harp 
ntle muhtemeldir. •• ta~ı·ruılar pfü~kürtülmü'- t leh V6 aleyhte hldilıeler 

Kendilerioe ltot ıeldiniı. tiir. ol mu' ho Hnada hinleroe 
deriı. . Mo11ko"'a, 24 (a.a) - So•· tank tahrip edilmiştir. 

h yet haberler büroıu bildiri · Hava kavTetlerioıiz Sir
6

-

8. Hamit Bay un yor: Kıtalarımıv. nmnmi hat. naı" Lte lr. ·ı · h "" 1 .. ..gı ız uoom arına 
Bir kaç gOndrnberi mez'u· ta 20 kılometre ilerlemiştir k k 

1 k . . . • aışı oymu~tnr. Şıwali Af. nen lıtanbuida bulunan çpa E~ırlerın 81\yıtu 24: b1111 ge'}- J . . 

Libyada 
Londra 2• (a.a) - Libya 

İngiliz yardımcı k•dın kara ordllBona nıenımp iki genv kız 
bir tanka radyo cihazını yer le.tirmektedir. 

fabrikam müdürü B. Hamit . Bay·ımiştir. Malz~me yekftnn 577 rık"da bır9ok yerlere muvaf-
1 bun dü.ıkü tkıpreale tehrımir.• top ve 2788 kamyonu bol· \ fakiyetli hüonmJar yıpılnııt 
l dönmüttlir. '10 k t 5 ı . ı · · · 

Kıymetli müdürümüze bot mo.~ur.. . u?a "tt'l 157 tank ır . . oa1ı ıye geınun •imali 
rcldiniz deri&. tahrı edılmı.tır. 'Afrıkada batuıln ı~ht, 
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25 - 2 inci Teşrin - 194.2 Çarşamba YENi MERSi~ 

YAZAN: Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

Sovyetler ı 
Beklenen kış taar
ruzuna başladılar 

Anamur 
Tahmin edilen savaşı 

hatlraları 

•Jılı. mücadelede Mersin 
ve havalisi fedai milfre 
ıeleri U m u m grub 
kumandanı. 

kıymet Mikdarı 
- Birinciden artan - Lira Ka. M2, 

hat ıçiı:ı 300 kilometre ozak-
ı 

100 7352 
-28-

Bunlarla bir müddet hasbihalden sonra keyfiyeti o vakıt 
Konyada bulunan on ikinci kolordu kumandanı .l\liralay Fahret
tin bey tarafından dördnncn mıntaka kuınandnnlığınn tayin edi
len ( ve hatıratımın Muta ait kı. ımhmncla ismi gaçen ) binhaşı 
~Ienkel1i Emin beye de bildirmiş ve ancak (yukarda hahsi geçen) 

tald nehri o cenobt.nda köprü ı 

hıışı y~pan .lioslıı.rın kov-.,. 

tini önlemek de liıımdır. 

Burada d& mu\'"aff kiyet ol· 

mauıı Şimali Kllfkaea kadar 

ıandsrma yUzbaşısı Ha} dar ~enclinin ışarının nı-ızarı dıkkatlen ı onnan Romou ve Alman 

uzak bulundurulmamasını ela sarahaten yazmı~tım. ko vvetlt1rinin bn sahaları terk 
Tabii vaziyet dolayısile bunlara icabeden iltifat gösterilmi§ d k . k"l 1 .. b 

ve Türk istfkUllinin kurtarılması hususunda güsternılş oldukları t1 ere gnrıye çe 1 
me erı ı -

1 vatanperverliklerinden dolayı kendilerini zahiren takdir etmek timali olabilir· Bnnunla b.a 

275 

zarureti hasıl olmuştu. rahsr Alman ordoım geçen ıOO 

Bir taraftan harekıltlarının bazan takibi için de maiyetimden !\eueni n ba.,ındatı beri kış bar-
bir iki suvarinin bunla: a iltihakına mecburiyet görlUmUş; Ana- b" b 1 

1 il 
· 

1 
K . . ıne azır anıyo:-. 

mur u nseyın vavuş a arBmttıılı Feyzı onbaşı kendilerıne ve-
rilen gizli bir emir ve talimatla bu yeni müfrezeye iltihak etti- Kış mevzilerini iyice tab-
rilmişti.. kim i9in Eylöldenberi oephe- ,20 

Du müfrezenin Çevlik sırtlarını işgal etmiş kendilerine emir(de esailılı hazırlık vardır. Bo 

. gun u ornm ar~ısıa a • verilerek yola çıkarılmıştı. Ben de Lamastan karargi\himfn Tö-ı .. k'" d k J Al 
mtığe doğru ılerlemesine lüzum görerek Kız kalesinde bulunan 

dO~d.Oncn. ~öl Ok ku~~ndanı. ~dile bölUğUnUn ~amasa hare~et l ~~n.larıo öntin~e ~us~arın 
ettırılmesını ve yerıııı de Sılıfke böll1ğ0nden lırr !akıma teslım I boyök muvaffakıyet ıbtıma- 1 100 
etmesini bildirerek ben de bu bölUğün vnrnduna inlizaren La· 1 Ii de "'z gibidir. Geçen sene 
masta kalmıştım. Bu sırada birinci hölllk kumandanı .Mustafa Al 1 b 1 k ld /t ı 
N 

. maıı ar ıu.:ır ı uz o UerıD 
allden aşağıdakı raporu ııldım: 

hlllde kuvvetleri biraz geriye\ 

Erçilden . 17 Marl 33H aldırmıştı. .Fakat bu ıene I lOO 

Müfrezeler kumandanllğına.. jböyte bir hareket yapılma· 
mı,tır. Bo bütün OJplıalerde J 

.Madde 1 - Ilk defa olarak Fransız ve Ermeni askerleriyle 
1
. k 1 k . . .. 

. . . . kovv't ı a ına azmını gos& 
Başna kalesınrle mUsademe netıcesınde dlışman nıağlt1p olaruk. 
tardedilmiş ve (köylOlerclen aldığımız habere nazaran) .Mersine 

1 ~erir. 
kadar kaçmışlardır. ' Stalingradda 

Madde 2 - Zayiatı yirmi Oç nefer maktul, di>rt havvan I 

80 

50548 

,686 

7864: 

919 

f6M7 

r9198 

11031 

S yfa ; 2 

i 1 a n 
Malmiid ürl üğü nden: 

Köy ti Mevkii Nevi 

Qurak De~irtaş Tııı la 

c > > 

Men kes > 

» » > 

c :hkele • 

Qorak Doaıazormanı » 

• « 

• » 
Bo tarlanın 113 hiıuıe~i 

HUDUDU 
Şa. Hüeevia Kae 

Ga. lstulı çocukları 
Şi. Hacı Hasan 
Ce. Heci Malla 

Şa. Metımeıt bev kızı Ane 
Ga. Hacı Hasen efendi. 
Şı. Eskı car 
Ce. C ddeı Atik 

Şa. tnrık 

Oa. Hacı Hasan ve Ali her 
Şı. • ,,, ,, 
Ue. 

" 
, 

Şa. Hacı Hasan 
merba tarlası 

Ga. Tarık 

efendi te 

Şi. Hftci Hosan terlssı 

Ce. ,, " 

Şa. Öı 
Ga. Sahibi 

&arik 
Şı. Hendek 

ıaene\ hanesi u 

Qe Sınan oQ'lu mazası 

Şa. J;ırnal Mustafa t ar laıı 

Ga. Httcı Mul n 1~a tarlası 
$i. Hendek 
Ce. Toplu Ahmet tarlası 

Şr. Boci Kostantın tarlası 

Ga. ,. " 
Şı. lbrahim bGF ve Durmoo 

Bezrrgı'ia oğlu Mehmed 
Ce. Mavliit tarlPsı 

Şr. J ura al Must!lfa 
G :ı, Haoi Molla oğlu Osman 
Ş Hendek 

mort olmuştur. Yine köylUlerden aldığımız habere nazara;, 20 Ziirih, 24 (a.R .) - Gaset 
kadar da yaralısı olduğu anlaşılmıştır. dö Lozan Rusların StaHng-ı v k d h d · · · 

s - Şu muzafferiyet kahraman fedttileriınln ciddiyette vazife 1 rad ileri banketin de Alman •~ ll arı a U Ut e afı aır~sı yazılı sekız parça tarh? 7- l 1-942 ta-

Ce. Topal Ahmed 

yapınaların~an terettOp etmiştir . ~O~manm mevcudu benim ~ev- hatlarına girmeğe mnvaffak ! rihindeu İtibaren 20 gün müddetle Satılığa Çtkarılnııştır. 
cut kffuvvetımden_ kat. k~t fazla ıdı. Cenabı hakkın ynrdımıyle I oldogurıo kahul ettiğini yaz-1 T:11lip olanların leıniuat makhuzlarile birli~ te 28- 11-94 2 cumartesi 
muva akıyet temın edıldr. . makta.dır. •. •• •. .. •. . " ·· · • ' 

Madde 4 - 'l'erlibatı.m başında lns~da ilerı karak?luın _var-
1 

p d d. . . , gunu saat 11 de Anamur<la almudurluk makamı 1H.la ıııuteşekkıl ıhale 
dır. Daha doğrusu Mersıne karşı hAkım noktalar benını elrınde 1 rav a ıyor kı. komisyonu nezdinde hazır bulunmaları ilan OlUUUJ' ( 1433) 1-4 
dir. İhtiyat. kuvvetir~ı Erçil n_ahiy~. ıııe~~tz'.ndf <~iı. Ben Erçilde I Stokholııı, 24: (a.a.)- 1 

1 
• 

~nl_unan İhtıyat kuvı;.etl. nezclınde) rm. larrnz 'fUkuunda hemen rravda gazetesi ,RuR WU-
ıhtıvat mevcudumla ılerıye atılıvo!'um. ff , · t" d b h d k 

• • -SONU VAR- va aıuye m eı a ıe ere 
balkın hizamondan fazla iyim 

Orman emvalı sofıf ilanı 

ser _olmam&Rını ııöyleoıekte 

o dö,manın benü• ezilmeai
gini fakat lrnTvetlerin bnnn 

tey 'k kazla takip ettiğini bil
dirmektedir. 

içel Orman ~evirue müdürlüğünden 
Mikdarı 
ha o mi 

M3. D3. Muhammen bedeli Kiralık Ev 
Lira K. u . d l b"I d k 

Cınsi 

lçel Def terdarhimdan: 
Kazası 

Merala 

> 

> 

Maballeal 

Na1ratlye 

> 

> 
Meaculire 

Cfui 

Arsa 

Hane 
Ha ... 

Araa 

• 
1 1 

A 

a 

Meaabaai 

351 M2. 

288 M. 
246 M. 
69 M. 

n 

Kıymeti 

615 Lira 

400 Lira 
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4:00 000 Çam aıtacı 4 90 luer.s ıil e o o:no ı ura 
1 _ ıcel vilayetinin Anamur kazası dahiliııde mahallınde ~ oda . hamam n, Yukarıda nıikdar ve kıymeti yazılı gayri mmıkuJle)·in mülkiyeti 1 l-11 _ 

• •• • 1 sairmüıtemil:ilJ bıtvl bir ev 9 ·h· d · ·b hududları şartnamede yazılı ~omlekcı devlet Haziran iptidasına kadar ki- 4 2 tarı ın eıı ı\ı eı ren ou beş güu müddetle ~atı sa çıkarılmış ve ihaleleri 
ormanından ~00 nıetre !\Üp dikili çam ağacı onlrahktır. 26-1 ı-942 tarihine nstlaya11 l'f· r~olılıf' ~iiı ı ii saat oıı altı tayiıı ediJnıiş ol· 

·iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- ı 1- 9421 lstekliler!n B~rızinci Ek- makla t:ılip olanların muayyen günde DeHerd~rlık uıak11nıma rniil'acaatlar1 
tarihinden itibaren 18 gün nıüddetle açık artır- rem Kontak a(l~~~r;caaı~~5 ilAn olunur. (1404.) 1~-17-21-25 
maya konulmuştur. 

2 u Artırnıa 30-11-942 tarihiue nıüsadif 
pazartesi günü saat ı 1 de Mersin Orman biuasın 
da ) apılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul nıetre kiipiin ıuu
lı&mnıenl.JEdeli 490 ~ unışdtır. 

4 - ~luvakkat teminatı 14 7 liradır. 
ô - Şartname ve mu~avele projeluri Ankara 

da ornrnn umum müdürlüğü ve ~ter~in orman 
çevirge nıüdiirlüğü ve Arıamur bölge şefliğinde 
görülebilir. 

6 - isteklilerinin ticaret odası vesikasile bir. 
likde belli edilen gün ve saatta ihale komis~'onu 
na ınüracaatları (bu vesiku köylülerden istenmez) 

'l - satış Açık arttırma usulile yapılacakdır 

ilan 
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Deniz Harp 

tan lığından: 

n 
okıılu komu· 

Telefon direfi alınacaktır 
Komutanlığnuızda buluııaıı şarlııamedeki ev

safta 840 adet telefon dir e~i ~k..iltnıeye kouul
n1uştur. Tahmiııi bedeli 8uOO liradır . 

Eksiltme 14 Kaııurıev,el paz'1 rtcsi giiııii saat 

'

onda kapalı zarf usulile komutarıhk biııasmda 
. yapılacaktır. 

1
1 

lsteklileriıı daha e\'vel .600 liralık tenıinat 
vermesi ve şartnamedeki vesikaları getirmeleri 

(14:12) 15- 19-25-29 
Yukarıda cius ve mikdarı yazılı 11 parça 

IAzımdır. ( ı 434) 25-4-13 

S E arsanın mülkiyetleri 4-12-942 tarihine rastla 
. a t_ı i i k v . . . ya il cuma günü saat ·16 da ihaleleri yaı)ılnıak 

Mahmudıye maballasınde hast~hane caddesınde 50 _1 ncı üzere mülkiyetleı·i satışa çıkarıldığtudan laiip 
sokakta 22 :rnmar ah iki oda mııtfak ve teferrüatıııdao ıba 

i ı a n 
Yiliyet oaimi BttCümenin~en 

Nafia <laiı'esinde mevcut ve az bir tamir ile 
ret bir ev. . - olaularuı Defterdarlık makamına müracaatları 

Nubretire mahallssif!de 64 üncü tolı:akta 26 ııunıaralı ilfm olunur. (1432) 25:27-30-;~ 
bir oda bir mutfak ve tı\ferriı:ıtmdan ıbaı et ev satıiıktır. 

Alm'lk isteyenlerin ziraat mücadele memuru Ali Jt'eh· 
mi Turana müracaatlau ilan olm ur. ( 1425) 3-5 

kullanılabilir 200(J lira nıulıanınıerı bedelli betoıı 
yer pazarlık suretile satılacaktır. 

isteklilerin 26-11·94 2 tarilıiJae kadar Encü-
1 anene müracaatları. (1390) 7·· ı3-ı9-25 

l " ll ".r"'lll u.,.... 
yif eıtmek cörmile de moba ıem Kontak'a müracaathrı. \ A ava Kuramuıla 
keme etlileaeıkleırdir (1429) 2-5 
e\ı 1ı.:1•&1• '""'"""' • • 


