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G.AZETESI Sayıs 5 kuruş Yıh 1 Satı 
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Mısırda Sekizinci ordu 
Mihver kuvvetlerini takibe 

devam ediyor 

~ 

· İngilizler 
ilktcaşrin . 
ayında 

1 
Almanya üzerine 

32 hava taarruzun
da bulundular 

ı Londra, 6 (a.a.) - · H:.tva 
, Nazırlıgmın bir tebliğina gare 

Memurlara 
Parasız kumaş ve 
ayakkabı tevzii 

likte~rin ayı zadmda lngiliz- Ankara - \1emurlara ve ayakkabı ile elbiselik 

ler 11 gece 21 gündüz taar· bunların ailelerine pırııs ı z elbise liradan HO lipaya kadar olan. 

ruzn ve Almanlar ise 4 gece lik kumaf ve ayak~abı veri~me~ lan.o ~endilerine ve . ailelerine 

7 - d- t si busuıuoda Malıye Vekaletı elbıselık kumaş, 140 hrndan yu Run uz aarrıızu yapmış· . . -Londra 6 (a.a) - Royte
rin askerf rnuhıbiri yazıyor: 
Mareşal Rommel, kıtaJarınrn 
imha edilmemesi ıçin ümitsiz 
ııayretler sarfetmektedir. Rom· 
mıl tauk, uçak gibi kuvvetle
rinin yarıdan fa1lasmı kaybet
miştir. Bomba uçaklarımıı 
dü§mana ağır kCi yıplar verdir
miştır. Askeri kumarcı varını 
yokunu o·hyı siirmüştür 

KBbire, 6 (a.a,)-Diişma-
ıırn gerı· k'l · Q gıoırıda alıııan eRirl~rin mii . 

çe 1 ıneın arş1Lmba lıim bir kıs 'J d k b 1 • nıı .,. man ı, 

l d bir kaoun prOJC•ı hazırlamışhr. karı olanlaran yalnız kendilerine 
ar ır. . . Proje esaalarana göre bu elbiselik kumaş verilec:ektir. Ku 

lngılızler 127 uçak, Al· haktan umu 111i ye mülhak bütçe 1 maşlar hazırlanmııhr Ayni ka
manla.r ise 286 uçak kaybet- lcrle hatui bütçeler memurları, lltede yedi seki~ desen üzerine a 1a:u.

1 aş amı~tır. Şimdi alınım esirle·in ise 
ER.ır alınan Mihv"r ka~ .. elu.eriMi llalyanılır. 

vetlerı arasında çok İtalyan Rommelin nereye kadar 
huloamaRı na?.ar: dikkati cel- çskilligi bilinemiyor. 8 İIJOİ 
betwektedir. ordonon ılerleme harekAt.ı 

miılerdir. bankalar baremine tabi miie11e· yapılmıthr. 

l . _ . d d- teıekküllerdeo aylık alan ngıJıere uzerın e !J5 uş- ıe ve '-J di Ayakkabıların imaline de-
- h . d'l · . lar i.tifade edecea er r. l k d P • 

man uça~ı t'.l rıp e 1 mıştır. Projede bu memur ve müs·ı vam o unm~ ta ır. roıc önü-

İngiliz taarrnzn Rt>nana kadar devam edecek-
.. başları. tir. 

tahdemler başlı~a üç guruba ay mü~delci ~unlerde meclise gön• 

Ş• lide rılmaktadır: Maaş ücret ve ay·ı derılecektır. Sene başından e"• 
1 Jık tutarı 70 liraya kadar olan- v~I her türlü formalitelerin ik• 

Almanlara göre: 
Mihver kuv'letleri yeni 

yerf erine çekildi 

Santiyagoda ıarın kendilerine ve aileleriııe maline çalışılmak_t_a_d_ır_. __ _ 

Müttefiki er lehine Spor: 
tezahürler yapıldı 

santiyago. 6 (a . a.)-.Şili- . Mersin idman Yurdu Gençlik 

Rommel bir kaç hafta 
1 

evvel Berlinde verdi~i sOzü 
yerine gelırmek için hu ka·lar 
cüretk{lrane ha re ket etmiştir. 
Rommel BerlinJe, ne z~mrtn 
istersek 1\1 ısırı isti ll edebiliriz 
demişti. . Beri in 6 (a,a) - Şimali 1 çekilmişlerdir. Bu muvaffakı-

Bozum o kadar anı ol- Afrıka m.uharebelerindekl du- yelli h~rekatın şerefi Alman, 
mu~tur ki bu taarruzdan bü- rumo.ı <laır gazeteler mahlmat ltalyan perde kıtaatına ııiıtir. 
tün mevzileri haberdar etmek ~ermekte_dHer. lngiliz taarrıı- Perde kıta~tı. 48 saat mnkı-· 

de 8antiyagoda 80 bin kişi 

ROkakJarda, caddeleri dolaşa 

kulübü kangresi hazırlıkları 

mümkün olmamıştır. b·~~~an E·0
1
C
1 
dört gün evvel ~e vemet etmıetır 

. un a emeyn cephesi bo. ---- • 
Kahıre, 6 (1l.a.) - Orta yunca Rommeı k 1 . Mihver lluvvetlerı 

1 ·ı · k "b t bı· . - ti' b' uvvet erı şark ngı ıı aragu ı e ığı: c.ure ı !r ta.biye teşkil etmiş Af ·1ı da tahri· 
8 inci ord :ı dün bütün h_r. Tabıyenın yapılması fn- rı a 

rak : ccMibverle münaıoıebeti 
başladı 

k.,sini'l Sovyetlerlo miioue- M6 rainin Beden Terbiyeııi gün yeni bir baaıletıini tak
bete yeniden girinis.> diye miikeUefleriei ve sporca genç dide karşıladığımı?., hn ma

tezabüratta bnluıımoşlardır. ligioi çıtı'lı altında toplayan, vaff:lkiytttini gö4tsümiizii ka

Bn ter:ahüratcıların elin- booları'l moral ve kiiltiir yö b.artarak alkıtladıgımuı Mer-

gün dü~oıa:ıı kovalamaya de- ~~l'.z.:a~rr~ıunuu 12inci günü bata boşladılar 
,am etmiftir. En aı dertbio ıtırıKnu~tır. . Kahire 6 (a a) - Mihver 

uv•etlerımiz ç ş1 b ı. 'k d ~ .. -e~ir dabıı alıomı~tır. aünü yen· 1 . ar .m .a "uvvetleri Afrı a a gucunun 

ntiuderı gelişmeleri ör.erinde sın .. l~mıuı . . V. urdu Gençlik 
de Amerika.o. İngiliz ve Şili hiifiik bir dikkl\t ve takdirs kul~ha f.a~1Lır.ı111 1942 yılı 
lıayrakları bolorımllkta idi. deger bir bıu;ısaııivetle Ç&lışsıı l~ahıtelerıııı !r~kil edecek olan 

TezRbiiratc1lar hundan .. · · k
0

ııvvetli hır ıdare lieytill raporurıtla bu 
ID ı yer erı ne çekıimış . . b' h . h -

Oenop kellimiode Alman · bulunuyor. Mihver perde k 1 Yeth~ı kadar ır tl4 rıp are RorırR Onmbnrr6İRioin t1arayı

ııa giderek Oamhuı re!Riııi 

ltoJgemızın en 
te ekktihi oları leuun h".kımdsn fazla tevazu iRte-

Rpor şy d O lı' k kolii mıJ oruz. Tekrarını hüyük 
lar tarafından terk edilmio vetleri mühimrttlar b'tt' · ..ıuv 1 kMına haşlamıştır. laşe depo 1 ııtınuen ları yakılmaktadır. 
olan ltalyanların toplanma- ··-----------~~---••••••• 

ldma ı ur o eo9 - h' ki 
ır zev e d · ı· · · hönörı kongre~i pek yakıııda ın ıyece~ınıız 

. başarıların tamaınıın rı•porda 
ıioa deYam edilmektedir. EbedAı Sef 

Kahire, 6 (a.a.) - Ric&t 
1 

halindeki Mihver aRkerJerine 9 

u9aklsrl• beyannameler atıl- Atatu·· rk u·· n mı' ve bu beyannamelerde 
bou lar bo, yere kan dök :ı::e-ı .. 

m,y. J•••• •dilınitlir. ı Olümünürı 4 üncü yıldönü. 
1 

l ngiliz deniz 
kuvvetleri 

j mü l'llünasebetile 
1 Şehrimizde yapllacak 

Cetl litarikta 
toplanıyor 

Madrit 6 (a.a) - Dün 
bir kravezör ile 7 deni~altı j 
mu~ribi Ceb;,liıarıka gelmiştir. 
Bu:ılarla limanda bulunan ge
mi adedi 125 tahmin ediliyor. 

Ayrıca 25 bomba ve a·,c1 
uçağı da Cebelitarıka inmiştir. 
Bunların arasında 6 uçan kale 
vardır. Uçan kaleler bir mlid· 
det IOnra meçhul semte uç
muşlardır. 

Giridde 

ihtifal programı 
b ı 1 - kltO·tl.942 Sah gonu sant 9.05 de Halkevinde ihtifal 
aş ıyaca ır. . 

1 
2 - Bu toplantıya en bü Ok ık· . 

kam amirleri, bilumum komut~nla;~e 7ue a~ıri, aske.rr nı~
Jeri ve ve mensuplarl. pttrtı ve H"'lk ,· bay ar, devaır reıs 

t - " e\ ı mensupları ve mat bua erkanı, resmı ve hususi test1kklUl · 
mum Jıalk davetlidir. · ' '" er mensupları, bilu-

8 - Tanı saat (9,05) de bir zat Atatü kO 
t n o gUn o saat te öl düğ On O kısa ve veciz ifade ile anlat k h b 

kt b · ar8 azır ulunan tarı aya a eş dakıka sttygı susmasına da t d . · 
Bundan sonra bir hatip Ebedi Şefin ha" tı ve e lekcektır. 

·11 t · · t " bü o · ·' 8 • rnem e et ve mı e ıçın yap 161 Y k ~ızmetıer hakkında bir hitabede 
bulunucak ve bunu müteakıp Miltr Şef lnönnnu At 
hakkındaki beyannamesi okunacaktır. n atnrk 

4 - Salonda yapılacak bu merasimden sonra topl 
Halkavi bandosu önde olmak Ozt1re yaya oıar11k kı~ı:~: 
gidilip Atatnrk'On orııdaki bü ilerine çelenk konııcak ~·e 
bando tarafından ihtifal marşı çalınarak merasime nihayet 
verilecektir. l 

C. H. P. Mersin Holkevi 1 
Not: Bütün çelenkler saat (8,30) za kadar Halkevi 

altkat salonunda toplanmış bulunacaktır. 

MalenQ hava mey· · 
donıno taarras 
Kahire 6 (a.!) - Ha•a 

kuvvetlerimi,. Giritte Malena 
ha va llleydanına taarruz etmiş 
ve bombalar atmııtır. .. ___________________ .. 

11el&m lam ıo1ardı r . 
toplıu.acaıtır. ·ıc . 

Ouınburreitti hanlara te- B C:ilgemiz başkanı sayırı zı redıJmı:ı ı Ynrdtıu hiitiin 

valimiz B. Sahip Orgü:ıiıı szıuuna y~ni bir haz veaileRi 
kıym"th bıaıayttleri, aslıa~- olacaktır. Hugörıö sabırsız
karı B. Mnlıarrem Yeginin tıkla bekliyoruz. 

şekkiir etmi~tir. 

Lord müzaheretile Yordnn 9ok şe. Ter batü tenis kortu-., k , rsfli spor tMİhİne her lllOV flU t 1 
Halı a s ın simde )611İ hir mavaffskiyet n anıaın anmasına 
• . /J ilave11i için eönnıt'z bir ~~ı.la başlandı 
ıkıncı oğlunun ö ü- 9alışı&11 Yurd idam luıye ti rei BlHgtıuıız t rafından slııd-

18i H. Fabıi M.tırıooi, •ko11g- .~ollldı& Yıtplırrlmakla oları ğü bildirilir or 
Madritten bildirlHyorı Lon

drad ın alınan haberlere göre, 

fnrUterenio Washington Büyük 
Elçlıi Lord Hallfalu'ın kara su-

bayı olan ikinci otlu Peter Mı· 

ıır cepbuindeki çarpışmalar 

ara11nda ölmüştür. 

Hindi•tandan g~le· 
cek ithalat eıya•ı 

renin taıoıvibiııe arzoluııacak 'fer batH Teııi kortnııun 
111

_ 

mesai raporuna baaıı lamaya şıumıa ııezaret etın"k iizere 
başlamıştır. böl6enıiz başkanhgıııın tale

Yıırd ıdıue !.ıeyeti, belki inle Heden 'l'erbıyt>si nmnm 

bir teva1ü eReri olarak başar ınüdürlügii sportif ovuular 
dı~ı işleri rap ,ruııda kı81lcıı federa yonu tarafındıu; ınö
lıültlsa edecektir. Fııhat ra tabs 818 olarnk B. Fehmi 
por muhteviyatı lıer ne olar- l(ızıl 1 ölge'lıiz tıoırnıe gönde 
Ra olsun abri Merzecı ve · ı 

rı mişrir . Düıı llt·hriwı"~e orınu kıyınetH meı-ıai arka. ,. ., 
daşlıuırını haşıarılarırn bötnu gelen Bay .l!"'~Lıni Kızıl 
Mentin efkAn umomiye11i çok derhl\l bölge ıu,başkanı 

~ · Mnlıarrtını y f'ğin ile i' 
iyi bilmei(tedir. bı~lıg1 yaparak korton arın 

Yalrıız Mersin mıY Hayır . edılen bır eekilde inşası için 
Ticaret Vekaleti tarafından A-:ıkarad rı baı:Jl11yınırıı sıra- çalış,!11aya başlamışnr. 

ticari tcmu1ar yapmak üzere sile İ rıtaııbulrı, lzmiri, Korı- h.ortarı inşası tamamlan. 

ffindhtaııa gönderilmiş olan 8 . yayı, Antalyayı, Adapazarı. ô~kt . n f!Orıra bölgeruiz teniM
Turhan Ticaret Ofiıl hesabına ııı, Kayseriyi, Trahzoııu, Es- oılerıle Ank~ra tenisciteri 

mal tedarik etmittir. Hindistana kifehirı, G \Iİ 11tebi, Tokatı, ara~ında :-eui kortta hir nıü
ıiparit edilen malların bir k11mı Malatyayı, El azığı, Urfayı, sbaka Y8 pı lacRk tır. 
ithaliit tacirlerine aittir. Siparit Mart1inı vollıasıl giizel vat"

Jer, Tiearet Of si namına yapıl- ıunıızııı dört huca~ırıı dola.

mıfhr. ~rnız burnlann sporcu g~nç. 
Siparişlerden bir kıımı yol· ligi de Mersin l<lnıaıı Yarda 

dadar. Bunlar ara11nda çuvallar ııuıı oilı;ıl •/alışmakta cıldugu. 
Ticaret Ofiılne aittir. Aynca ııu bilir ve ondan ı.aygı ile 
lianaviçe, pamuklu 1Densucat bat11 ala r anhtır. lşte bu 
sıparitlerin mühim bir k11m1111 sebeple: 

letkll etmektedir. Sporu u her fU beaiıı•le 

Çocuk dergisi 
Çocak Esirgeme Kurumu 

Genel Meı kl'ı:i tarafından Ç•ka
ral makta olan (Ço<'alt) adlı der
ginin 21j9 ıayın çıko;ıştır. 

Yurt yavrularının ~a~lık 
sosyal kültürel durumlEırınıo İL: 
~lşdına. h.izn et edeu bu kıymet 
h dergıyı çocuklara, çocuklu 
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._._,,.ersin ve Havalisi 
YAZAN: 

Me~urtuluş 
Kır savaşı 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

•ltk mücndclcde Mersin 
ve havalisi fedai müfre 
ı.cleıi U m u m grub 
kumaı danı,. haf ıraları 

-ıs- · 
Bir cephe teşkil edilmiyerek çete nıulrnrebatı yapılacağına 

1 nl aran me\cut kuvvetinizle sağınızı solunuzu temin ve çete 
erebe lUrıce hareketiniz zaruridir. Mustafa efendi kumandasında 20 
akları lık bir kuvveti DinkAr buğazmı tutmak Ozere gönderdiğiniz 
etli d ıptir. Yalnız Kartı hızırlı, 1\0 bucak, Sarılar tarikile Erdemli, 
elmiş~ t11 Ozerine inerek gece baskını yapabilmek muvaflıtk1yeti tnli-

bağli bir keyfiyet olduğundan J\eloluk mOdafaai hukuk reisi 
hmet Emin efendi il .. bilnıOşavere orada hudut mulrnfızı ola

k teşkil edilen kuvvetten de alnrak mOnasip ıııahallerden hn
el faydayı mnc belir. 

3 - .1uktedir bir çavuş kumandasında on beş neferlik bir 
Ofrezenirı nrnğaraya emrinize günderilnıesi hakkında Sarı kavak 

1 ıın kumandanına emir yazdım. Dığer kuvvetle de evkııf nahi
derek sı teşkilıl.tım yapmak ve kız kalesini tutacak Mehmet çavuşa 
) ık etv' et terfik etmek Ozere Mirza beyin m~rkeze gelmesinden 
)e nı dır b~y" emir vermiştim. Bununla beraber bu teşkiUH ve ter
yorcl at zamann mutavakkıf olduğundttn kendi teşkilf\t ve kuvveli
ederi ~den başka bir kuvvete tam bir imanla islinad etnıiyerek dnş-

anın iliracat yapıp gerilerlnize cttişmeıııesi için geriden kuvvet 
nuclu elıp teslilılne kac.lar hiç olmaz a hafıf ve fakat emin hir kuv-

1 
etlP kız kalesini taras!'iut ve siter lemin edilmesi )Uzumu aşiknr 

rı m; 
nıem ır. . 

4 - Silifkede itimat edilecek kuvvet olmadığı yalnız bır 
~eyet bulunup bunların dn dahilt bir kuvvetleri buhınıııadığın
an korkarak hariçten kuvnt beklediklerine binnen benim ora
a bulunarHk harekl\tı idare etmekliğiııı gayrı mOmkUn olduğun

Iece lan lıarekl\tı idare gerileri temin ve ileriyi takviye içiu .Muta 
pıla~elmek nıechuriyetincle kaldım. İdarede Mutlan mtinıkürnlür. 
dı~tf~rıııenaktan gelecek kuvveti Silifkeye lkilen göndereceğim. Si
da tifke heyetince de tertilrnl için ftcilen ynzucağıııı. Silifke kız kule 

i gibi değildir. SPitım ve hörmetlel' ... 
Binba:;-ı: Mehmet Emin 

-SONU VAR-

Y RN·I MERSiN 

ilan . 
lçel Def terdarlığmdan : 

Miktarı MahnJ1 si 
Kırmeıi '-12. No. Nusretiye 

685 684M. 50 Om. !i » 
463 46~ ~1 50 O n. 5 » 
492 491 M. 2 Om. 6 > 

486 486 Af. 80 Om. 7 » 
480 4.79M.400w . 8 ,, 
5 l :l 51 l M . 7 8 O ·n . 12 > 
5AO 5:l9 M trn Orn. ı:l )) 
65 657 M 60 Ouı. 14 > 
ü5i 656 M 50 Om 15 » 
4:33 432 M >;2 Om. ıs > 
4g4 493 M. t Cm . ıu » 

26 25 M. 80 Om. 24 » 
:W :!8 M. O Om 25 » 

Kazns 
Mersin 

) 

» 
)) 

> 
)) 

)) 

" 
" 

" .. 
, ' 

Yukarıda ıı u nıara, mi kdar ve kıy nıeLi g"bte-
riieıı haıiue)e ail 13 parc.;a Nusı·atiyt• malı<llr · 
simle kairı ve haziueye ait arsalarııı salı!-\ ve 
i lı aleleri ı 6-1 ı -9 4 2 laı· ih i 11c rast la) ~ıı ı paz ·11·1tısi 
günü saat 16 da Defterdarlık nıakaıuında açık 

arttırma sul'etile satışa çıkarıldığrn dnıı talip olaıı 
ların yiiz ie 7 ,5 teminat akçasile ve haı·İlt.ı~ıııı 

gürnıek uzeı·e Varidat kalemiııe ııılirae< ati:.·,., 
ilan olunur. (I38H) 7-9-1:-ıf 

i 1 a n 
Anamur Cumhuriyöt Mü~~eıumumiliğin~en: 

l 
Miiııhal bulunan 15 lira maaşlı .\ rıamur 111ah 

kemesi zabıt kat.ip muaviuliğiue ÜJ'la mektep 
uıezu 11u ve haleu 15 lira asli maaşla nıiistalıdenı 
olanlardan memurin kanuuunun 4 iineii nıadde 
siıuJe yazılı evsuf ve şeraiti haiz ola11hu·111 '}' ı·n
kı miisbiwlerile birlikte 14- ı ı-9-l ~ cunır11·ıe ·i 

aldR 

18.00 adyo 
18.03 

Pıogr ıı m ~e Me:nıeket gliııii yapılaeak müsabakaya gelmeleri ilfuı olu
SHat A1arı lııuı·. (1387) 
Müıık' Radro dana or- 1------------------ ------

Türkire Redro u 

7.30 

ANKARA Radvo o 
Cumartesı - 7.11.1942 

keslresı - sevilmiş eski ı' 1 a· 
tauKolar programı. (Şef: 

Nıhan Eeengıo ) Tarsus Emel{ 
R .dro cocuk ku ütıü 

n 
Fa bri l{ası 11-

ca 7 32 
7.40 e 

Proııram ve memlek~ tetır:ıt 

1

18.45 
ar arı 19.30 
Vücudumuıu Qalı~tıral ım I 
Ajana Ha.berlerı 19.45 
1\ıüzık: Senfocıkp rogram 19.55 

~!;:ı:~l:'be:~:rti, ayarı ve da n: 
Stı_rb sı ~o dakıka Sayın Çiftçilerimizin nazarı d.kkatine 
Muıık: N hav~rıı maltı· 
mtneau Ş'Hkılıır 1 Çiğitleriııi nıuvakk<ıteıı fabrikanıız deposuna (Pı) 1 

Program ve Memlekoı ııaaı 21 00 

8.30 -13.30 

E · ı3.33 
13.45 
14 00 

bJ8[1 

Müzık: Türkçe p Aklar 
Ajaoıı Hebarlerı 
Müıık: H•1a etıcumlıur 

1 
1 

Kouuemo (Keudıınııı ııı- enıaııet bırakaıı C fcilef'İll lf> gün zarhuda fab-
nırntım) • • 
Mızıli: Dıu(leyicı iHtekıeri rika deposuudaıı kaldırmadığı ~takdirde Pi~asa 
Koouema meslei(ler ko·,. Üzeri11de11 Satılarak. bedeli verilccei"ri acıke t \ a- · 
nueuroı) ~ • • • 

21.15 
21.45 

f 
ti 

14 30 

k 

baııdosu (Şer: lhsııo Kıın 22.00 
ÇRr) 

Ankara Sonbahar aı ko-
22

.
30 

sulr· rıuıo ıahnııulerı 

Müz ılı: Redıo salon oı·ızılı olclıığt1 halde bazı mÜ~lerİICl'İlllİZİ ll günii gt' 
kesırası (Şi:!f Necıp A~kıu ...... 
Memleke' flBtH ar arı Çell l.Hl kabtl çıgıt J'USlalarllll elden Cll' Clf'O •> f C-

• 15.00 TE~tSIL "Şu p aLuvotsı ı ııı 
)'tıplı~ıııı do~rıı bulU)'OI 22 50 

aj Ui! nRberle;oı borsalar l'Ck Sattıkları ~fif'lİIUliİŞliİJ'. 

Yr:ırıukı Program ve Seııeııiıa defJO dal'lıi!ı yüzii ııdeıı hu kabil c.· i. 
mu uuuı? lrnvanıe. u 

ğitlt1 r ihiııihaye fabrika deposuııda b11·ak1lma.111a 
Orman emvali satış ilanı 

içel Orman ~evirge müoüılüğün~en: 
Mıkda:-ı 
H cmı 

CıoMI Ma. Da. 
Oaın aQacı 1997 000 

1 . icel vilüyet nirı Ananı ur • • 

Mııhammen 
Bedelı 

1...irR K. 
4 90 

k:.ıı. · sı d<ilııliude 

hudutlaı ı şartrıauıe<le ) <- Zl ı Pamuklu devlet or-
u~aınnd ııı ı 997 nıetre küp dikili çam ıığH~J 011 

iki ay ic;erisiıı<le t;ık rılnı d k Ü'.1.ere ti-1 ! ~42 ta . 
rıhiu<le11 itibareıı on )Cdi glirı müddeL e k<tpalı 
1.arf usulile ~rtırmayli ko11uluı11ştur. 

2 - Arun·Jtı:ı 23 .. 1 ı-~-t42 t: rilıiııc~mii ·adif pa
zarte~i giiııii s<ı<tt 15 de l1ersiııde oı·ıııı u birn sııı 
d .. )' 3pıl :1 c~ktır. 

3 - lıelıer gayri uH nıul metre küpii11 uıulıauı 
nıeu bedeli 490 kur.uştur. 

4 - Muvakkat lemi11~tı 734 liradır. 

5 - Şa rlname ' 'e wu ka' ele projeleriıı A ııka
rada ornı11n uıanıuı nıii<liirlliAli ve iccJ or111a11 ce 

~ . . 
viı.ue 111üdiirlliğiirıdc 'e Aııarnur orrn<ııı lıillce o t.. • 

·:efl ıif i ude ~örii ld• i ı ir. 
• ~ t...: 

ö - Teklif nıt.kluplarının 23 
u:inÜ saat 14 e kad(ll' konıi YOll • 
ıı .-ı.j l3z11ndır. 

ı ı -94 2 pazuı tt.·si 
reisliğiııe 'eril-

7 - btchJilerirı 1 it aı eı odaı:-ı 'e ik( ~ile lıe l li 
edıleu Hiiu \C saa\ta ihde koıııi.)o•.uııa ıa .i.i ra-
ÇClll~llll. ' •• I :· ... t:~l.w ~Jı.ı11 lii.ll>I il tl'l.) 

inıka11 ohuadığııula rı ve esasen hu gibi gü ııii gP~ 

1 

mi~ çiğitler fabrikamızca satılmış hulu nd ugu udan 
v:ıdesi geçen pnslaların başkası taraf'ı ııdan al111-

I m:ı ması, gerek satuı alan ,.e gerek emarıet çiğit 
feri bul uuanlarıu vadesinde kaldu 11ıaları ilan 

olurıur. 
(137:1) 1- :l-5 7 10 

Kışhk odun ve k ·· •• ur 
Kışlık odun \'e l\ömiirleri nizi 

darik ediniz. 
şimdiden le-

Mulıterenı nıiişterilerinıiz içiıı i~ i ci11s 
Meşe oduııları i'e temiz \'e sağlaııı kömiar 

"uru 
lıazır-

laıınııştır. 
Satış y ın leri: 
~['aksi otomobil durak mahalli No. 17 
Hozk urt caddesi N o. 4.0 Ahmed Fadıi 

Satılık evleı-
Matımııdive m~halles~ ndel 

33 ve 12 numa.ralı ev!er sa . 
tıhKtır. 

U ay cadd siı. de baklav cı 
Silim Darçiııöz'e maracaat 

edilmesi. 

(1391) 1 5 

Krome karyola 
ve Soba 

Bir çift muce id ı krome 
kıı ryoll-\ ve bıı Z JllS?ul ı. k ora 
tip Sol ~· tıı ktı 

Toros Lıd Or n ı.ı k tı 
muhasebecısı B. Kemc1l'a m ı 

.......... ------------------------· 1 
~ ~--. -~· 

(1385) 2-10 racaat. (1388) 7 ıo 

Sayfa ; 2 

Orman emvali satış ilanı 
lcel , Orman Çevirge müdürlüğünden: 

Mıkhııı 

Hacmi Muhammen bedeli 
M3 D3. Cıusi Lira K. 
256 00 Qarn aAa«'ı 4 90 

1 - lcoı viltı,etioin Anamur kazası dehilınd hudutları 
ar taaınede saz ılı loru dere&i Devlet ormanından 256 metre 
Üp dıkılı Qam eğacı OD iki li f İQetİSİude Qıkarılmak uıere 

27.10 42 tarıhindeu itibaren 17 güu müddetle eoık artırmar• 

kouulmuetur. 
2 - Artırma 12-11-942 tarıhine müBBdif ver.,embe günft 

aal 15de Mersinde orman bioasıadr:ı vapılacakll r. 
3 - Beher g rrı mamul me lce küpün muhammen bedeli 

490 koruşlur. 
4 - Muvakkat lemior:ıh 95 liradır· 
5 - Sartname ve mukavele projeleri Ankerada orman u· 

num müdürlüıtü ve Mer&in orman çevirge müdürlüQü '8 Ana• 
lUr orman bölge eııfıırıinde gl)rülebilır. 

6 - lsteklıleriu T caret odası vesikaaile birlikde belli edi· 
oo gün 11e soalla ihale komisyoo uncı mürac11atları (bu teeika 
·ö)'lülerden istenmez) 

7 - Satıe açık arurma uaul ile JBp ı lacaktır. 
(l366) 28-31 -7-11 

~=---------------------0 r m an emvali satış ilanı 

içel orman çevirge mü~ürlüğünden: 
1 kt r ı 
hacmı Muhammen bedel 

M3. D3. C usi Lira K. 
52 00 Qam aıtooı 4 90 

1 - lcel vilhetınin Anamur kaınsı dahilınde hudutları 
e rtnamede razılı kömürcü devlet orm.., 
oıudan 52 metre lıüp dikili çam a~Anı alt ı RJ ioerieinde çıkarıl• 
mnk üıere 27·10-~42 tarihıodeo ıtıbaren 17 gün müddetle aoık 
ırtırmava konulmueıur. 

2- Artırma 12 ıı-:-42 tarih ne mü11adıf pereembe gOoft na 
ll de Mersir;ıde orman biuasıuda rapılocnktır. 

3- Beher gaJrı mamul meıre küpün muhıımmeo bedeli 
490 kuruştur. 

4 Muvakkat ıem·notı 20 lıradır. 
5 - $ar&uume ve mukavele proj lerı Ankarada orman u· 

mum müdürlü Qü ve Mersin orman çevi rge müdürlüQü te Ana 
mur orman bölge eefJ iAindc görülebilir. 

6 - lateklılerin Tır 11.ret Odası vvsıkuile bırlikde belli edi• 
ıen güu ve saaua ihale komısroouna müracaatları (bu teııika 
köy.ülerden istenmez) 

7 - Sotıe aoık artırma usu!ile repıl acaktır. 
{1367) 28-31-7-11 

·~-------------~-:-~--------i ı a n . 
Vilayet daimi encümeninden 

Nafia daiı·esiude me\'cut ve az bir tanıir ile 
"-ullaıt1la bil ir 2000 liı·a mulıamıııen bedelli beton 
yer llazarlık suretile satılacukur. 

fsteklileı·in 26-1 J 942 tarihiıte kadar Eucü-
uwıu> nıiiracaatları. ( 13 90) 7 ·· ı 3-19-2 5 

i ı a n 

a ılık hizar makinesi 
Komple bir hizar nıakiııe~i acele satılıktır. 
isti) t"Hlcri11 Urnunıi ~lağazalaı·da iskele inşaat 

si r" t>ti nıüd ü rlliğii ııe mü racaa thu·ı. ( 13 7 9) 
4-8 

Orm 1n emCJali satış ilanı 

içel Orman ~evirge müdürlüğünden 
.Mıkcları Mabammen 
Hacını Hedefi 

Oıııeı M3 })3 · Lira K . 
Çam sga~ı 290 000 4 00 

ı - lcel vilayctiuiıı Silıfke kazası dahilinde 
lındutlaı:ı şartnamede )' azılı ht>yiksuyu devlet or 
uıaııında ıı ~90 ıııetre .~üp dikili Çtılll ağacı ı 2 ay 
icf.risiııde cı karılnıak uıere 6-1 ı -942 tarihiuden 
• • 
itihareıı 17 gii11 ıııüdtletle açık arllunrnya kouul . 
rnu~lur. 

2 _ .Artllrma 23 l 1-942 tarihi11e nıüsadif 
l Pazar·te~i günü saat 11 d.~ ~crsi11 orman birıa-
1 sıııda yapılac1kur 

3 _Beher gayri mamul uıetre küp'liıı nıulıa111-
ııır11 bedeli 490 kuruştur. 

4 - ~hıvakkal teminat 107 liradır. 
5 - Şartııauıe ve mukavele projeleri Aııkara

da orıııa ıı umum ıııiidtirlliğii ve Mersinde or
maıı çevirgu nıiidiirlüğü, Silifke oruHttl bölge 
~efliA 1 nde O'öriHebilir. 

6 isteklilerin Ticaret oda~ı ,·esikasile hiJ'.· 
likıe belli t~dilen giiıı ve saatte ihale koıuisyo
ı uııa nıiirat~aatları (bn vesika küyhilerdeıı isteıı-
lt'ımıez.) 

7 - Salış açı~ aruırnıa usuliyle yapılacaktır. 
Y e1i Menin M.at.ba11.ııtıda 8uıhnl~tn 


