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Ankara, 6 (Radyo gneter1indeo) 
Macarlar hazırlıklarını yapmış · 

Iardır. 

Macar Harbiye nazırı: Macar 
Bflkeri ll'42 de harikalar yarabcık 

s .. ~bi 'Ye tımam Retri1aı, 
MllcUlrtl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
'•il unıD laıımnı • ııaroh ---

-

Sah 
7 

NISA.N 
19,2 

Sayısı 5 kuruş Yılı Sayı 
Telefon No. 82 . 14 4170 GÜNDELIK. SİY .ASİ HABER. FİK.IR. GA.ZETESI tır. demiştir. 

ingi~iz- itaıya.~ iHastane kadroları ı~i:!~~arı~öre: 

Esır Mu~ıçokgenişletilecek Rus 

badelesı 1 Sıhhat Vekaletinin teşkilat cep~esin~e 

Şehir ve 
Memle!'ket Haberle~ 
Motörlü nakil vasıtaları 

lastik tevziatı 
Türk kara suların- k nda deg~ İŞİklik 4 mılyOO 8Sk811 V81 

da olacaktır anunu 
------ Bulgarlar aakerle.ri-

Ankera - Sıhhat VekilliQ'i tftn heetıne kadroları bir arara 

. Ti~ar~t VekAletinden gPlen J teebit olunArek beledireıe bildi 
bır emır uıerıne sebrimiıde bo· rilmi&tir. 
lunan otomobil te kam ô • 

h. ı · ' n Yaz meuiminin getmeaı 
Londra, 6 (a.a )- Londra teekilAt kanuuuuu dekietiren bir getirilmekte •e genielelilmektedir ni Var na ve Bur gaz 

siyası m~hfil~e~ ln_gilizlerl~ kanon projesi baıırlanmıetır. Şimdiye kadar kadro darlıQı da topluyorlar. 
ea ıp erı toplanarak aralarından 
•motorlu nakil uaıtaları llatik dolarısile o•omobil te kamrona 

ltalyan esırJerının ınubade~esı Bo proje ile saQ'lık hizmetlerini rüzO~den . ~ıbhat memuru, ebe, 
esr,asmda Türkiyeden laktırle kolnrca karııtırabilmek ioio hemeıre gıbı meelek m.,murları VaşinRton, 6 (a a.)- Ordu 

teniat heyeti,,, adile bir heret olan ibtiracın artmakta bulundu 
seomielerdir. Q'unu gOı önüude tutan sarın 

valimiz B. Sahip Ôrg., bu ise Bu heyet reieliQint doQ garajı hahsetmektedirler. kadrolar aenieletilmekte, bir mftetahak maaelarını almakta nuıJ Vaşin~tondaki merkez 
Bir FÖ2.CÜ ıiemiştirki: Mem hükumet ıebibi ile tdare~i .mum güQhlk çekırorlardı. P.roje ile istihbaratına elde etti~i haber-

B&hiplerinden Mithat Sözden. biuat me&11ul olmaktadır. 
• ÖğrendfQ'imlıe göre lstan-

. 1 · k' · kun o'marnn kazalara, ıkı hü· bu memurların terfılerı ımklnı 
uu~uyet e . öğrenı_yoruz ı esır kOmet • tabibi verebilm"k ü:r:ere temin olunmaktadır. Die tabiple lere ~öre Almanlar Baltık AıP Pr. Aslan Yakup, Bizar bolden tilbetımiıe tbhsis edilen 

tabriktıeı eabiplerınden Bahri O~, lletiklerdeu bir kısmı rols mubadelesı derm dostluk~a hükümet tabibi sarısı aruırıı· ri enelce 26 - 40 lira olarak ot df'nizine kadar bütün cephede 
bağlandığımız memleketın maktadır. ileride imkan olunca ııoıhı reni proje ile 30 - 40 ola mühim tahşidatta bu\unmuş-

otomobil · te kamron sahitılerin• oıkarılmıetır. 
den Mehmeı Serdell. · te Baki 

k~rll sularında olacaktır. her kazara teşmil edilmek üıere, rsk sınıf 3 oimskts, gedikli tardır. üt kk'ld" Bunlar gelir gelmez en ıirra 
Harmadan m eee 1 ır. de ihtiracı olan otomobil te 

Kızıl haç teşkilMıda, mü- bozt talilik te tezalerde saQh~ ı küQük sıhhat meınurlarının da Ruralara getirilen asker 
· l l • l merkezleri kurolacakhr. KAfı aıhhat memuru olarak sıhhat · h · za kerelerm kolay aşt111 mı~ o - . r k ·" · . mıkt.an dört milyon ta mm 

Şehrimizde metcut 19 teneı 
1 
kamron sahiplerine terilecek 

ıüh otomobili ile 12 kemron : ve diQ'er noksan gelen kısımların 
gözden geQirilmie te ihıiraoıarı de teminine Qalısılacaktır. 

" . mOteheesıs retııı ırme uıere teekilAtına alınınaları temın 
m~sından dolayı Turkıyeye asistan sarısı arttırılmakte, ibti edılmekıedir. Arni prole ile •e- edilmektedir. 
m ınnetdar olmahyız. Demek- sas rapan asistanları daha bilgi killıkte bir ıeusım mıldürJüQü Bunların yarısı Moskova 
ıedir. n ,e,ietirmek üzer~. bir m6ddet kurulmakta, tsıaobulda mouı.ıaf k'3siminde ver aımı~dır. , Bandır ın ada 

mütelıassıe moetlnı olarak Qalıe bir sıhhi maııeme mübaraa Almanlarm emellerinin heri 
Almanların hrılmalısrı eaQl~nmaktadır. Bü· komierono tetkil edilmektedir' şeyden evvel. Rus ordularım Beygir etini aığır 

Jiy,e ıatanlar ilkbahar Sovyet ajansı diyor ~i: Gandi diyor ki: :~a~:~~~~~ ezmek oldugu mu -

t A k Yabancılar Vaşin~tondaki ~elahiyetli Bandırma - Vapurdan 
aarruzu n ara . . mahfillerin kana~tine g~~d ıkarılırkeu bir beygirin bacağı 
Yeni tabiye/erle Mahke . • ıyı muamele Ru~ ~rduları hare_ke~ . ka~ılı - ımımış s~bibi hacı Süleyman m esın .. ki yetım geçen senekı gıbı goste- i i olmayacağını anlay~n.c~ 

yapılacak deki Ruslar gorece er f'Pbilirlerse yeni Alm .. n yıldı- l~yvalll öldlirmiiş ve derısuıı 
Yeni Delhi, 6 (a a.)- Hirıt rım taarruzu bozguna uğra- almıştır . . Berlin, 6 (a.a.)- Ofi ajan" 

sı bil11 iriyo,.: 
Lasuvis gazetesi bir yazı-

Suikaıtle alakadar 
değildir. 

Moekova 6 (a.e) -

·ıı· l :111den G d. yacllklır. ''ınadı mahallesırıden Isa 
mı ıyetperver eı an ı Al M v ·ı M hmet o"lu r . banc l h k manya, Romıtnya, ~ a· oğlu Ahmet ı e e ."'. 
1 ındıstandakı ya t 

1 
ar a . - carjstan ve Bnlgaristanda bil- Sah admrla iki kişi; beygırın 

kında Harcan g~1~~ es nde bır yük zorluklarla karşılarımak- derisinin alınmasını müteakip 
makale ne~retmıŞ ır. tadır . 1 d"kl · yerden çıkarak 

Spor : 

Voleybol 
müsabakaları 

Üc haftadan beri detam etmek 
te olan •olerbol birincilik mftea 

bakaleı'ı bu hafta eooa ermiıı 
98 Mersinde aurubuoda Mersin 
ortaokul birinci Turret G. K. 
ikinci olmuelardır. Bu iki takım 
önü&Jlüıde cumartesi gün O Teraoe 
gurubu birinci ve ikincilerile 
kareıtaeacak ve bu soretlede 
bölge eampironu belli olacaktır. 

Futbol 

suıda ilk bahar taaı ruzun un 
iki hafta veya iki ay sonramı 
başlayacağı bilinemez. 

Mıhver kaynaklaımdan 
ö~renildi~hıe göre A imanların 
Kafkasya petrol havzalarını 
elde etmeye çalışacaklardır. 

B da Gandid"yorlfr " gız erı 1 erı b 
Sovret ajansı Almanranın ~ y~zı~ın ta . ı . . Almanlar İ8mİ geçen bu el\ericıdeki bıça_kl.arla atın ot 

A.nkara Btlrük El?isi Von Pape: Hındıstanda_ kıp ~dıl~k devletlerden çok asker istediği ve kaua yerlerını parçalamağs müıabakaları 
nın kurtulduQ'a suıkaste iki so• siyaset üzerinuA benım hır h ld b l· " k- ·t ı dır p 

Rommel ordusunun yapa
cağı hareketle birlikte Kaf~as 
ya ya karşıda taarruz yapıla
ca ktır. . 

Diger bir İsviçre gazetesı 

ise şöyle demektedir: 
Alma:ılarm yapacakları 

yeni taa ı ruzda geçen senek~ 
tabı yeler taıbık edemiyecegı 
h h ıin P ~i li yor. . 

Alrua ı ı lar bu defa yem 
tabiyelerle Rusları gafil avla
mn k isteyeceklerdir. 

Bu tabiyenin muv.a~fak 
olup olamayacağı ise bılıne
mez. 

ret vatandası ile iki tilrkftn _ a e ıın ar mum un meı e- başlamış ar ~lan uvallara azar gftoü Deniz harp okolu 
Ankara mahkemesine verildiQ'in· nufuzum varsa. ~abancılar he aı. asker vermekle yakayı Bu part b k; 

8
- hAdi öaretmenlerinden ıüıbaıı S&IA-

den behsederek iki rus •atanda Hindistanda eyi muamele göre lmrtarmııık istemektedir. doldm urken ır ~ .
1 1 F k haddin Demireoru!İ orta te rina 

eının bo iee karıetırılmıe olmu- r.~klerdir Bulgarisbn Varna, Burgaz senin •lzerine gelmıştır. ~ at Deniz harp okulu 
8

• 
11 eını ve resmen mahkemere sevk Yeterki bunlar Hindistan limanlarında asker l:th•it et- iki arkadaş bekçiden vazı~e- sup iki ran hakem uc_dne ~edn· 

· · · lmama~ını flC.4 ın 1 areaın e lerini mazeret kabol etmez ha- için muzır eımasınlar. mektedır. Almanlar bo~azlın tın kımseye açı , k Mersin , ıdman d l'k 
d cı • • k · - rine o oa Res çı ar · ror o geno ı reket demekte ve bunların aui Yabancıların ya!l.amaları an geçerek curıyeye gıtme etmelerı uze . . . kulübü ile Mersin halkavi takım 

k 1 1 k d 1 d ki • v . d" ı b T- lmıQ ve ıQıııe aıt- ı ast e a A a ar oma ı arını ıçin Relir ka1naklctrı k:ıpatıl- ıs.tememekte ır er unun ~r~ mad~n "yrı " " ., art arasında rapılan tuıbol mıl 
eörlemektedir. mayacaktır kıyeyi harbe ~okmamak gıbı miştır. . - Randır sabalıtll8ı satıra kareı altı sayı 

· faydası vardır. Fakat ertcsı g_un ile Merala t Y. G. K. lehine 
Japonlar 
Kolomboya 
taarruz ettiler 

H intşefleri için İtalyanların adalarda tah- maya ;niııce poh~e vak'ayı netioelenmietir. Halkevlnln aeno 
şidat yapması Kahire ve isken· anlatmışt~r. incelenin~e etin sporcuları tecrübeli aQabeyleri 

~ k J • ueriy~ karşı bir taarruzda HAriLe karsıeında bllrük bır garret 
o ~oaa meraaım bnlırnınaktan ziyade lugiliz bir kısınmıa kıyma J3pılarak eaı federek birınci detrerı sıfıra 

yapıldı. ku,vetlerini nyalamak "ay~sini ve içine sıgır yaCı karıştırıla- kareı bir eayı ile bitirmere mu-
"t k ed" rak halka ve hallA a~ılardan vsrtak olmuıtareada ıkinci dene 

Tokyo, 6 (a.a.)- Olen Hin- gu me t ır. ·ı 60 k ) 
Viei 6 (a.a) - bazılarına kı osu uruştan de .. , ı adedinin ahıra ~ıkmaaını 

k . K 1 distan H .. fleri için burada bü- IU h l b • "atıldı ıtı 811Iaşılmıştır. j önlerememielerdir. Japon hua unetıerı o om • ırıec u ır .,; !'\ 

boru bombalamı~lardır. Yük bir dini mera~im yapıl · d~ l . · Ayrıca Alımet ile Sa idin Me~s~n saha~ında ilk defa 
Serian bas kumandanı bir tnıştır. ra yonun ıiJz erı: evleri de aranınca beygir et:e I hakemlıQ'ıne ~abıı ~tduQ'amoı 

Alman tebligv i tebliQ neerederek Kolombonun Hu merasimde başvekil . . bir kısmı bnltınrrustur. b~'- S:IAhaddın Demıreoru iri B U 1 g a r 1 a r rwır. .. d . ... görueıu ıdarelerındeu d 1 B Japonlar tarafından taarruza Ta~odeo buluomnş v~ yaptığı Her 1kı~ı 6 adııvey~ ve- t b .k d . o arı Bı3rlin, 6 (ıı.a )- D. N · · u~radıx.ını ve b88ar tu.ku balda. h' b d l k l ... 0 can d" e rı e erıı. 
11 ıta e e mem e et erı ıçı - ld 1 iZ rilmişler ır. ----------... ajansı bildiriyor: llunu, Japon mürettebatından larmı feda eden Hint şeflerini a anma Y n / 

Uçaklarımız 1200 tonluk bir kısmının parasütle adara 1 p T T mu .. du .. rl. ğ'" .. Yeni Neşriyat : 
yad ederek dörtyiiz mi yon • • • u unun 

bir "•apurn batırmışt.r . O indiQini bildirmiıı ve inen Para- Hı"ntlı'nın lnrrilı·., esaretine Ankara, 6 (Radyo gaze· dikl{atı'ne 
5 ticaret aemisı ile 250 eütc;ülerin Jbkalan&rak karakol• .. 

e b ~· Hindis teainden) - Bnlga'i" radyosu tonluk bir aemiye tam isabet- iare teslim edilmesini ve bunlar oyun eğmeyeceKıne, . . -
"' ) t h t · ' kl1:ıl k aması ıçın Bulgar gazetelerinin Y:!gos-l"'r olmııı:ıttır. Gemi ateş a dan alınacak malOma araıa anın ıstı 11 e avuv . . 

u 'il d . h n lavyaya yapılan taarruzun mıgtır. ehemmiyeti haiz olabilır emıotir. er şeyi yapacağına emı ım K 
v yıl dönümünde Bulgar ra-

Tarsus Telefon 
dairesi 

Uı.akda şimalde bir 6lek- Japon tarrareleri tarafından demiştir. 
taarruza uQraran Kolombo lının kiyaReti Riyasetinden T:trsnstan idare evimize 

trik lokomotifi y'lkılmıştır. eehri Andaman adasın~an 1600 Maltaya hava ha.bHeden' makalelMini oknr- şik~yet ediliyor: 
Finlilere karşı hadise tu- ve Randondan iki bin kılometre ken auya birdenbire me9hnl Tarsustan harice telefou 

tuşa11 düşman tayyarelerioden uzaktır. .. akınları bir rcldy~ girmiş ve: . konuşması yapmak isteyenler 
do··rl tayy"'re du~ şu" r•·ıtmüqtür. Kolombo 240 bin nüfuslu 8 ( ) . 1 ınış l k · d 

.... v erlin 6 a.a - · _ Bnlgınlar bır .,, . zaman o uyor ı u le ikleri ysri 
. ı · 4 - 5 ni and

1
a Mor~~:~'lş bir ~:~r~~~ret itibarile dQnya Malta üzerine renfden hata cleğildir. Aldaoıyoreonnz. _Kı- bulunca~·a kadar saatlerce 

~mamoa . akın ar "ya_p ticaret limanları ioinde 11 inci hücumları rapılmıehr. · · . setli eiizlerıyle ayakta durmak me b · 
l tes hıınmat Bazı tesislere , ı ktrik ya.Retlı 11} 8 . c urıye-ımarı ısatma ve mu ve ingiltere limanları IQinde eantrallarına beeer r~z ek~loluk Bnlgarları alı~e.tıyMsuııoz.. tıude kalıyorlar. 
depolanna isabetler olmuştur. 6 mcı gelir. bombalar isabet etmietir Tam Makedonyada Bulgarıs- Telefoou bekleme yerinde 
Limaı da yangınlar çıkarıl· Sertan aduı her türlG ehem · O t ı k b 
mışhr. mireti haiıdir. UıunluQu 160 iaabetler alan batarralar ateıi tana verilmit degiJdı~. , ra- o uru aca ne ir kanepe ve 

kilometredir. Adanın nfHusu kesmielerdir. Tarrare mardanı- daki Bulgar kıtalar• JIU.da.r- 110 de b r saııdalya vardır. 1 
1 Türk anası: 

Fay dalı tamir ve 
iıçilik reçeteleri 

Santur ean'at kitapluı 
serisinin ikinci nümroeuou 
teekıl eden ( Faydalı Tamir ve 
l~çilik Reçeteleri ) iemiodekı 
Qok fıırdalı lri\ap intiear el· 
mietir. 

80lün işQiler, atelre, fab· 
rika te teknisirentere çok 
llhım olan hu kitap Almanca 
Hlından (Selim Rôhlm Suntur) 
tarafından tercume edilmis ve 
matbaamızda garet güzel ee
kilde tabedilmieur. 

J:4'ıatı CJ60) kuruetur. 

Ne lcodar çocu~un varsa o 
kadar saygı değersin. 

6,6 milrondur. na isabetler kardedilmietir. ma vazifeRioi giirüyor. Bura ya hiç olı~ıazsa iki 1 
togilizler buraeını 150 sene 4•6 gecesi Hangadaki. ~an· Almanlar isterB6 ~-a~e- fahta ~andalya konuiarak hal- ' edildıAi gibi eatıe ve ıevıı 

enel iegal etmielerdir. Bir sene aare bombalar isabet etmıs ınfı- donyayı ıonra bs~ka bırı~ıne km istirahati temin edile- m&rkeıi tstenbulda Ankara 

Maıbumızdan tedarik 

ç. E. K. Geael 
...-luıd 

evvel borara birQok harp malze !Aklar ieidilmle •e raogıolır rebilirler, · mez mi' 
mesi 9e u9ak gönderilmittir. çıkmıetır. ve 

caddesinde ÇıQ'ır kitap etıdir. 
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ilin 1 L A N Münakasa ilam 

19'2 alı 

Marsin Cuaı~uıiyet MUddıi Tarsus Mal müdürlüğünden: U 1 
•iliğİRdan: Sıra Jl(ahammen bedel Tapoınun mumi Mağaza ar 

Fazla fiatla ~aman sat- Ne. HUDUDU Oinııi Me•kii Mikdarı Lira K. 11a. Ncı. T A s M . 
lltak suretile ihtikArdau 41 Dotuıu: A.af A-;;;-htı.wyoo 203-M2_8_ÖO Ni11an 7 • • • ersın 

ı ·r . kö Bat111 ; Sahibi ıeaet civarı 831 s b 
ısu~ u arsusuu evcı - Kuzeyi : " • d 
yünden Ali oğlu Bayranı -r:,,2,-~G~ü7ne~yi-:":""""'~ .. ~·:........-~----:--~~~~~~---- u esın en: 
O ~ Dotaıu: Tarik • • 278 M 2 11 00 Ağustoıı 382 42 

enlir ve Ali ojllu SÜ·· Bahn : YuHf karaıı Umumi Magazı.lar Mersiu Şubesi depolarına g ı reoek 
leynıan yörük ve .\ bduJ- Hasibe ve çıkacak gümröklii ve giimrüksiiz hor ciıış f'~yanm 
ı h 1 C 1 S -..Kuzeyi : Vartubi ve Anna h ·ı hl a Oğ U uma i ._.enin Güneyi ı Hafız Suberi ta mı ve ta iye !işleri kapalı ııarf mmJiyJe münskatıRya 
yapılan duruşnıaları so- -:i4~3-ro.-:::o::;:tua:::u:-: ~Mwehi:':m~e~t~A:ık~r~ac~eTbn-H..-...~~------~-ı§~O::-:S~M.~~=--~ı~o~oo~~.M.":"a-r-t~.S~3"'!'6-~9~9 konnlmnştnr. MiinıLkasa 8/4/942 Ç rşamba günü sfuıt 15 de 

Bah•ı : Babittln Şirketin Mersin Şubesinde yapılacaktır. 
f!Unda dörder lira ağır Kuzeyi: Selim Şelfun.Şükrl, T ı· l l 0 a ıp o an arrn teklif mektnplarını 5 O liralık mn-
para cezasıyla samanla- .. atçı Ki a1ro• zev· 

cesi Varta ye Aato vakkat teminat ile birlikte mezkftr gün ve 11aatte Şobe-
l'Ul nıüsaderesine dair nik zevcesi Aana mize vermeieri JAzımdır. 
Mersin A:ıııliye ce?Al mah- Güneyi: Tariki am Münakasa şartnamesinden imza mukabilinde hir DÜR · 

kemesince verilen hük- 4:4: Dotuıu: Vartubl ye Anııa c • 303 M2 10 00 .EyJüJ 333 96 ha tedarik etmek mümkündür. 
Batısı : Tarik (285) 

DlÜn katİlf>ŞDlİŞ olduğu • Kuzeyi : Sahibi .enet 
25 27-29-31-2.4 5 7 

ittin olunur. (3a 1) Güneyi ı Haaibe 
4:6 Dotaıuı Sarraf Maııolc 

Batııı ; Miiceddet tarik 
Zayi oakerl Kuıı:eyl : Sahibi aenet 

Veaikalor Günari; Bedroı 
'6 Dotuıu; Tarik 

Batııı ; Btdroı 
Kuzeyi : Gülçiçek otlu Müviı 
GGneyi ; Tarik 

Dofuıu: Tarik 
Batısı ; Selim zabil 
haremi 

K uıeyi · :farlk 
Güne i Hur ut o lu Altmet 

• 

• • 

« 

229 .M.2 9 00 Niııao 331 

100 M-2 '00 Nisan 335 

l63 .M2 e oo .Ey rnı 333 

21 

28 

i l a n 
Satılık Çam, Adana Çeşidi, 
Lata ve Travers kerestesi 
Devlet Orman isletmesi Pos Revir Amirliğin~en : 

1 - Devlet Orman işletmesi Pos Be"Viriııe ait 
94 Adana son deposunda 232 metre kiip ve 12B 

desinıetre küpe deıık 2147 adet ktıreste açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Çanakkale Ayvacıktaki 

alayın 2 inoi .tahor 7 inoi Mi 
lötönden aldıgım ihtiyatlık 

asker vesik•mı ve Bagçe :A°I• 

kerlik şobeainden aldıgım mu 
Taıaaf askeri t881i:eremi dahi 
zayi ettim. Her ikiıtini yeni
den alacağımdan zı;.yi olaola

rın hükmtı olmadıgı ilin 

48 Dotuıa; Hurtut otlu Ahmet 
Bat111 ; Tarik 

• 128 M2 K. ıani 330 4. Parti No. Hacim Adet Mnh kıymet l'eminflt 

ol onur. 
Mereio Akarca kö10ndeu 
Barram QUDI otlu 328 

dotumlo 
(882) HaBBD Bırramlar 

Satılık 
1 hamam 5 eo 
tıılerslnlo klremlthan~ mahal-

lesinde 121 No. Ju sokakta Hadr11 

hamamı uemlle marur hamem, 

ve aynı mahallede yine Hadra 

vereselerloe alt beş ev satılıktır. 

Almak arzu edenlerin Hadra ha-

49 

50 

51 

52 

Kuzeyi ; Levin ve Meraıliyan 
Gineyi : Sarraf Muok 
Oota.u; Hanca Aaaf 
Bat111 ; Müceddet yol Ye 

Havaca A.af 
Kuzeyi : Hanca A1af 
Güneyi : Ktyif otlu Manok 

D~uau; Tarik 
Batııı ; Köıe Manak 
Kuzeyi : Tarik 
Güneyi ; Everekli kalaycı Artin 

Dôtuıa: Havaca Aıaf bahçeıi 
Batm ; Müceddet yol 
Kuzeyi : Hanca Aıaf 
Güneyi ı • • 

Dotuıu ; Havaca A1af 
Bahaı ; ,. ,. 
kuzeyi : • ,. 
Güııeyi ; • • 

~29 M2 t8 öh* tMıyıs sfi 2'' 

- 206 M2 8 00 ,. • Nhıan 881 ıs 

- ıs19 M2 Mayis 327 230 » • 50 00 

280 M2 6 00 Mayıs 827 282 

M3 DM3. Lira Kr. Lira Kr. 

I 98 830 922 40 00 :l96 49 
II 133 293 1225 40 00 399 88 

YEKUN 232 123 2147 40 00 696 37 

2 - Arttırma; 9-4-942 tarihine rastlayan per-
şenıbe günü saat 14 de Adana Pos nevir Amir. 
liği binasında toplanacak olan konıisyon 
runda olacaktır. 

buzu 

3 - Buna ait parti nauhteviyatlarıııı, kerestt· 
/nevi ve çaplarını gösterir liste, şart•ıame ve ınu-
kavele; Ankara Orman l:muııı M üdiirliiğündtı, 
Mt.~rsiu Ornıan çevirge ıuüdürliiğiyle Adana Po~ 
Revir Amirliğinde ınevcut satış dosyas11ıdadır. 

4 - Kerf'steuiıı uıulıanunen 40 lira ~izerindeıı 
mamı mDsteclrlne veyahut Oray 

caddesinde No, 47 MotörcOIDk 

deniz nakliyat evi B. Mebmed 
Emin Tez şeriki Hadra veresele

rlndeu B. AbdOlkadlre moracaat 
t:tmelerl uao olunur. •asa. 1-10 

53 Ootuau : Havaca A•af ~Sö M2 
Batııı : ,. ,. 

"00 
,yüzde 7,5 dan teminat ıniktarı 696 lira 37 ku 

• » 234 · ruştur. 
5 - İsteklilerin nıuvakkat teminat ve şarlua-.. 

gu-
Kuzeyi : ,. ,. 
G6ne1i : Tako 

Dotu1U : Havaca A1af 
Batuı : Müceddet yol 
Güneyi : Kaaduracı Kaıabet 

2ao 1M2 6 00 • > 
mede yazılı aranılan şartlar dahilinde ihale 

236 · nü11de Pos Hevi r aıııirliğine müracaat etmeleri 

içimizde 
C ' 1 asus var ... 55 

-···--
ve Meryem 

Kuzeyi : Havaca A1af 

Dotuıu; Havacı Aıaf 
Satm : Miicedclet yol n 

Havaca Aaaf 

• 675 M2 238 

ilan olunur. (288) 26-2~-D-7 
. 

l a ı n 
içel P. T. T. Müdürlitğôn~en ; 

Gazetemizde tefrika v . H A f 
, ~useyı • anca ıa l - Mersinin Yeni köy vanında lath su çanı edilen bo heyecanlı Güneyi: Güliaa, Paaoı ve - .; 

yazı serisi Kitap Artın ornıanındau kesilerek ~tersin istasyonunda les-
halinde çıktı. Hodot, mıkt'\r ve sair evsafı yukarıda yaııh 'rar3oaun ( aeafiye ) Şehit tabak lioı edilmek şartiyle 6 nıetrelik (1500) adet, 7 

Fiyatı (25) Kr. mabıUIHiode Milli eml&ka ait on beş ~.r9a •r~• i••!•rındawgöate~il."n mnbammen ~~- ıuelrelik (l 100) adet, 8 metrelik (1485) adet ''e 
SATIŞ YERİ: dellet tiuria lın miillcıyetleri satılmak uzre '21-S-9'"" t•rlhınaen ıtıbaren on bet gunjg ı·k (200) d k' , (4985 ) d l 1 

··dd ti k t k nolaın4rt.or melre 1 a el ı ceın an ... a e çıra ı ,. Mersinde : mo e e açı ar ırmaya o ... -: . 
Yeni Mersin Motboaaı ", Yukarıda yıuah araaları almak iıtiyenJerin ihale gönü .~lan 8-4:-942 tarihine tesadüf çaın telgraf direği kapalı zarf usuliyle eksiltıueye 

Torsusto : - l etlen t•Ttamba göoö eaat g ıd• Tarıuı Matmödörlötitnde mutt .. kkil satıt komiıyonuna konnlUŞtur. 
Kadri l.JOurlugıl - Tevfik i, yüsde 7,5 pey ak9a1ile birlikte dah" fazla malQmat almak Ye ••rtnameeini görmek İB- B I . . I . . d' 
Kural Tlcol"9fhoneslnda : ltiyenlerin daha ev,el her gön Tanoı Mal mödörUilfioe müraosat etmeleri il&n olunur. 2 - e ıer adedıııe 10 lıra la ımın edılen 1-

Folwı G6kçek _ (299) 29-1-6-7 relderin nıuvakkat tenıinatı [ 3213] lira 7 5 ku-

i 1 i n - ·- _ ruştur. 

DOKTOR lsmail Anuysaı .. 
ipi arıın çııiıta ı~ürlüğündın : 

FAHRi A~KAN 3 - Eksiltnıe 8-4 .. 942 çarşamba giiııu saat 
Ha~!ı~'r~o~;;:•h:r türlü 11 de Mersinde P. T. T. merkezinde miidürliik 

enjekıtiyoalarım etleriniade odasında yapılacakıır. Muh. Tabit fiatı Haatalarını Aı!t.,rlik Şobe&i 

ııs 03 Oinai Lira K. yanında merhum Doktor 
sı 7 000 Çam ·~acı 4: 90 Sabri .. .,oder•İD maaye. 

nelaaneeiode kabul eder. 

yapar. 
MGracaat ıeri· 4 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile mu . 
Urar cıdde1tnde 'ÜLGEN ı _ içel vilayetinın "Silifke kazası dahilinde (824:) 8•1o 

ineeyizderesi devlet ornıanuıdan3 l 7 nıetre mik.lp 1
-.---------

-2-10 cs22) M•tnH• ~ J vakkat teminat nıakbuzlarım da havi kapalı tek-
· lif nıektu plarıuı 8-4-942 günü saat 1 O a kadar 
sözü geçen odada komisyon reisliğiue vermeleı·i 
lizundır. 

keresı .. lik. çanı ağacı satışa çı~arıinu~ur. 4- Satış 18-4-942 günÜsaat-1 ı de Mersin 
2- Çanı eşçarının Beher metre mikap gayri orı.uan çevirge ınüdürlüğünde Japılacaktır. 

mamulünün muhammen bedeli 4'90 hıruşLur. 5 7 Sa,ış ıtımuml olup açık artırma usulile ya-
3 Şartname ve mukavelename projelerini pılacakıttr. 

görmtak isLİ)trnl~rin Mersin çevirge müdürlüğüne 6- Muvakkat temiı atı 117 liradır . 
~ilifk.e orman b61ge şefiiğine ve Ankarada ormar. 7 - Taliplerin şarınan1ede ya11lı vesaiki getir-
umuoı müdürlüğüne müracaat etmeleri meleri lhımdır. (319} 3. 7-12-17 ' 

n - Bu işe ait şartname \tersinde, A rıkarada 
ve lstaubulda P. T. T. miidürliiklerinde 214 ku-
ruş ınukabiliude verilir. <256) 22-27-1-7 

Yeni M.erain Matbauında Batnlmı~nr. 


