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G"Ô'NDELIX. SİY ASİ HABER FİKIR. GAZETESI 

İngiltere Haşvekili , BatvekiJ Yod 

Hariciye vek&leti vekili Ş. Saracog 
laya Refik Saydamın vef,tında~ do 
layt telgraf!" taziyetlerini hildirmif, 
Baş\'ekil tarafaodan kendi~irıe teşek
kür telgratiJ., mukahele olanmoştor. Sayısı 5 kuruş 

_______ T~•~l•~fo~n No.82 
Yılı Say~ 
14 425 

/ Reisicumlıu~u'?!uz' H"iil0

;;,., 

ismet lnonu !sulh 

Busfon Radyosuna Göre 

Almanların 
Kafkasyaya 
Taarruzu 
Petrola olan ihtiya· 

Yeni kabine 
ilk toplantısını yaptı 

Taziye telgraflarına teşek-
kürde bulundular istiyor 

cından imiı 

Reisicumhur kahine listesini 
tasvip buyurdular 

Ankara 11 (a.a) - Beisıcomhor hmet İnönü 
Hatvekil Doktor Refik Saydamın vefatı ruünasebe
tiyle devlet reislerinden gelen tazjyet telgrafJarına 
teşekkür telgraflariyle mukabelede bnloomo,lardır. 

Ankara 11 (a.a) - ReiMioumhur İsmet lnönii 
Doktor Refik Saydamin vefatı münasebetiyle taziyede 
baluoan Sovyet İttihadı Yüksek Ştlrarı reiııi Stalioe 
teşekkür tslgrafı keşide etmittir. 

Doktor Refik Saydamın vefatı 
münasebetiyle 

HükOmet reislerinden gelen 
telgraflara Başvekilimiz teşek

kürle mukabele ettiler 
Ankara, 11 (a.a.)- Başvekil ve Hariciye Ve.kili 

hlil~rü Saracotlu muhtelif memleket hükumet . 1 "'I reıH e-
rile Hariciye VekiJleri tarafından göoderilnıit olan 
taıiye teJgraflarıoa ayrı ..ayrı teşekkiirle lllnkabelcıde 
bnlunmotlardır. 

Ankara, 11 (R.G.)-Lond· 

ra radyoııtA bir yayımrnda; Ankara 11 (R o .) -sos· Alman matbuatı yeni kabı·nemı···· 
Bitler ıolb iııtemektedir. ton radyoıu dün ıeceki ko- • .. 

Hitıer niçio sulh istiyor. nuşmasıoda: Kafkaslara d~gr_u memnunıyetle karııladı 
Bonon ce•abıoı vermek ko- Alman ileri harekAtmın ınkı- Ankara ıo - Şükrü s 
laydır. şaf etmekte oldugunu ~oy e- ofla kablneai bugGn Hat 15 de kil nun ye.nı • lneyı te - ·· l arac·ı Sara rotla · k b · 

Bitlerin iıtedigi &olh mo. mekte ve birçok yederi hıra· blriaci toplanh11nı yaptı. Yeni Tü;kime7r hedıJdi.tl hakkınd 
k k 'l l k b l · t V kT D kt B h ye am •rreııl tarafında vakkattır. Amerika ve lngil ara ı er eme le u unao Tıcare e ı •. . o or e çet yapılan tebllt Berli t 1 
Al ı b• l t ola LJ yarın febrımıze gelecektir f • n waze e er 

tere iJe so Jb yaparak Raıtya- man ,.r ırım ev ve pe r :ı • V kfll Ş k R .• n n alakaıını çekınittfr. Bütü 
. k dad lar Yeni Zıraat • ev et atıt gazeteler Ti k' 1 

ya dönmek •eya Basya ile erışme 70run . . 11 k 
1 

Hatibotla öğleden evvel Veki vekilinin fot r ı~en n yeni Bat· 
yaparak İngiltere ve Ameri- Bunun . ıçm ayı~ arı Jete eıki vekUJe birlikte gelerek Do otra ını neıredlyor~ 
k b" k bakmayarak ılerlemektedırler. Vekalet erkiniyle tanışmıf tıeb yçe Al,.eınayne Zeytana 

aya ucum etme . d .1 l A ' l'•zeteaı Sara ti . 
H ' tl I ·ıt A . Bir bakımdan a ı er eme · rlklerl kabul etmlttir. yat ' 

1 
co unun ııyaıi b 

R 
1 

er,. ogı_ ere, merıka merika istihsal du.,.umuoun Ankara - Reiaicamburumuz k ını an •tıyor •e geçen un 
ve asya ı1e bırden harp et· 1 t - - - 8 a tedllen Ttirk Al 

. artması ve Rnsyaya fazla sev· MUli Şef ımet nonunun aı- akt man doıtluk 
menm aorloRono arıhımı,tır. k. l b "' 1· kU Şükrü Saraeoğluna, kabine P ıaın onun tarafından imza 

ıyat yapı ması ve unıı mc:ı ıı ve • d 1 i 1 landıtını hatırlat . 

Alman 
Taarruzu 

• · k k Jiıteııinl taıvıp o ay11 1 e yaz. ıyor. 

olmak ıçın yolu esme arz.u 1 dıtı tezkere reımi razetede 1 Berliner Lokal Alzenge -
sunda olmalarıdır. demektedırl dı'ldl Tezkere töyledfr· lzeteıı i de Türk Al d r ga 

netre · · ' - ınan oatlak 
"intihap ve inha ettltinlz muabedeainde Şükrü Saracotl 

A.okara, 11 (a.a,)- Doktor Refik Saydam 
.. L ID le D ,Jf, h . J fatını Fransa, bükftmet reııı aval , Amerika M"tt . o5 u cep eaın e 

bit deYletJeıi Hariciye Nazırı Hal, Macar B :. 1~ bütA ·c1J • / 

Voronejde •oh.ak icra Vekillerinin t.a~inler! tanip nun lmzaaı buluDduğuna itue: 
• olunmaftur. Hepınıze yuce hlz · eder~k, yeni Türk Batveklll ta-

muhar ebeler ı metler ve muvaffakıyetler dile· rafından takip edilen .. ti 

Soadi bükftmeti Batvekili, Çin iorc komı't sşve 1
• 

1! un fl aetıy e 
esı reıaı 

Mare11al Qankayşek telgrafJa BaşvekiJinıı· • . d devam edi)'or • v ze .azıye o 
holoomo.•Jardır• Başvekil Şükrü Saracotlo te ekkür Berfin 11 (a.a) - D. N, B. 

uzatı " b' ıyaıe D o/U"Or rim." . - goren ır politikanın bü-
r Bertin (a.a) O. N. B. ajansı tun vasıflarını t d 

bildiriyor: Harielye Vekili ŞükrG maktadır. •tı •tını yaz-
MoAkova, 11 (a.a.)- Roy-

terin bmmsi muhabiri bildiri- ----------- --------~-----~·:-::-::-·-------------
tAlgrafı ıle mukabelede holonmo~ttır. ş ajan11nıa aakeri muharriri blldi-

Aukara, 11 (a,a.)- Italya Hariciye ,~ K t yor: Dotu eepbeminde muharebe yor: 
..ı.., azarı on 

Oiyano lbfik Saydamın v~f~tı müııasebetile tel~rafla ~ütiln tiddetlle devam ediyor. Vorontı1jıle sokak mub.ıre-

Mektep 
Kitapları 

Kağıt stoku -
için kredi tuiyede bulonmo' ve Harıcıye V t kiJimiz tfRf'klıtirJe Geçen ıeneki tecrübelerden heleri oluyor. AJman t&arrn· 

l t · t · '" Ye kıt muharebelerinden çok Is· . , __ 
uıokabe e e mış ır. tlfade edilmiştir. Kuvvetlerimi- an Korot.oyakın yakınındakı J.tanbu/da toplanan Ankara - Taıdik 

L zhı tlddetli taarruzu dütm ilari movzilerden batl"mıştır. b. eden yeni bir be ti e iktiran 

Alman Orduları u8C!~umandan-. Mısırda fafırtmıttır. Askeri tahtidat .. •on~ 48 ~aat zarfındB Almau kitaplar 300 ıni rarnaınesine fÖr~~ k~:ldle ka-
' ı k. Y • • , vü d ' aaıt atoku 

b 
, aeyya fe alde yapılmıştır. Yani taarruzu hır kat daha şıddeı:- geçti cu • retlrınek için ınillf le 

lıg·ı ~ir ta lig• neşrıttı A k A Altmı·~D. orduaunun tabşidah kuv· ! lenmi~ti r . ::::t 1 kanu~anan on üçln:; 

S eri •• ı o muttur. ea rıe rore M ı · V k& 
Bu tebll.ğe göre: H 24 Oeltnı haberler Almanla Maarif Velıileti, mektepler tine beş nı·ı a ıye e ale· 

J er ıaatte •aHf kuim· . ı yon liraya kada 

Faal• t )eri değittirilmft Almanların aç• rın nehri iki noktadan dah." de okunan klta~larda tasarruf bır kredi tahıia edilmektedir. r 
Almanlar dtJımanı ıye takları gediğin muhtelif iatika· ge9tigirıi bildiriyor. Ba ge9ış temin etmek içın faydalı bir 

ezici bir ıekilde Başladı metlerde genitletilme.sl lzerine turaıunda Ru~lar AJman kot' usul tatbik etmlt ve bu •ene Ög"retmenferı'n 
• Timoçenkonun Hzfyetl çok fena vetJeriııi top ateşine tutwoş• ders 1eneıi bitmeden evvel bu 

yenmııler ve ıa,mıştır. l&r ve Almanlar da bava kov emrin tatbiki etrafında Maarif Huauai ,·dareden ala 
O · · d 88689 Ankara 11 (R G ) M Alman taarrazunun bun düt . _ . . 1 n gun e d k' 1. • • - ısır 1 b-t~ •. 1 . . vetlerile top mevzilerine bıo- müdürluklerıne emır verm ftlr. k 

a ı asıerl harekAt: Bi k man n u un mıt erını yok et- & . . - CQ la öd esir almışlardfr aünd h . r aç IDİftlr )erce bomba atmışlardır. Vekaletın emrıae gore bu ,, enecelı 
e:ı en devam ıdegelmek- ıene, 11nıf weçmiı Liae, Orta, A k 

l le oları duraunluk du-nden ı'tı'· n ara - M ı · 
Ankara 11 (R.G.) - A - b ., s h v A ı• ilkokul talebelerinin kitapları ol ec ıate kabu . 

maa ordu!arı baı kumandan- aren aona ermiş yine askeri ey an ı· ıaye 1 bal ye vakti yerinde olanlardan u~an •on bütçe ile ınüşkü, 
bl .,,.d n .. 2 faaliyet başlamıştır. vazıyette baluun fi & 

lığı neoretti~i bir te )15 e :1'* meccanea ve fakir talebeden de i h . • ayetler ida 
- Bu

0
ün b l h k B ı 14 7 880 b 1 re uau11y•lerine d yılı yu taarruzuaue on gun- I') aş anan are A- U YI J a ya ücreti mukabilinde alınmaktadır b b k yar ım için 

b. · yapmıştır tın beklenilen bu- yu· k harek"'· f eş uçu milyon lira tab · 
lük ır pıançosunu . t b l el Ba suretle ıtanbulda toplanan konulması Dahil' \t uıat 

Buna ~öre Almımlar, ID ., angıcı olması samı- Pamuk verecek . ıye ekileti ta-
l maktadır. kitaplar iç ylz hını geçmiştir. rafından kararlaştualmııtır. 

Doo nehri taarruzunda iler -- ı"J"J M if v 
B ~d k lf • 91"1 2MM aar •~aleti, aınıf geç· . Vekalet bu meblatı n hangi mişler. 28 Haziran ile IO Taarruzun hangi taraftan ug ag re 0 6S l ~, mit talebe mıktarının ıü·atle vilayetler buıuıi idar 

1 
. 

T arasında düşman yapıldıgı henüz ö~ ·ı . e nıne Ye 
ı. emmlu z . . . . b'r aekilde le beraber GenerateOnıh~elmk~k f 0 n d U T bildirilme,ini iateıniştir. Yeniden ne ne miktarda datıtılacatı hak 
au••et ermı ezıcı ı v ın e m kaydedil k 1 )unda bir r t h 

· l d ' MareşaJ Rummelden e•v I ece ta ebe aayııı da 11 e aıırlan1nııktadır 
yenmış er ır. e '-'.!- k d' tahmiol ol k b' Bu auretle h • 'd 50 kilometrelik bir cephe taarruza geçmesi kabildir. Q9yhan Ticaret Odası Tah-ı ca"'ı tahmin edilme te ır. ara tes ıt edlle:ikten . uauu ı •reler ötret 

ı d . a· 'd . . ıııı 1 k b' saha sonra V k al t b k' 1 ..a menlerın birik . 1 d& Don nehrine varmıt ar ır. Mısırı •e yakın Şa k · mm urosu ı are ve ı~hıuııre 9()659 he~tar ı ır e a e 11 ıtap arı 111•& 11111 a acaldarını 
r 1 18- h . ,,.. . l f k aaar aza -d 

Harkof - Kunk tehirleri ara- tilAyı hedef tutan Rum l eyetlerı loplanmışlar ve Saya da klevlıuıt zerıyatı yapı mış zen e te edecek. fakir olanlara r 0 eyeeeklerdir. 
smdaki bölgede kayda deaer gerek ltalyadan ve ger:s: han vi1~yetinin bugday, arpa tır. Birinci tahmine göre, 16. bunlar rene meeeani olarak ve· 
dfiımın kuv•eti kalmamıştır. Yugoslavyadan kuv•etler iön- ve ~u~a~ mahsulünün kat'ı 31s ton (815990 balya) mah~ rilecek, anu eden dtt~r _talebe Memurin muhake-

Bu müddet zarfında Bu• d · ımesine devam edı'lı' y tahmınını ve pamuatıo da bi- ıul alınacağı umulmaktadır. yede de gayet UCUZ bır ueretle mAt J.. . 
9rı or. . . t h . . . 1 rdır · ı " Ranunu üaerİn· 

lardan 88,689 esir alınmış Ayni zamanda paraıütçü kuv. rıocı a •mmmı yapmış 11 . • 77101 hektara ekı en yerli pa datıtalacaktar. d 
1007 zırhlı lttnk say11ız mik- •etlerin gelmekte oldu~u da . Buna göre; Seyhan vılA- muktan I0695 ton (53475 --- e İnce/eme 
tar top, ~it~al!öz ve sair harp söyleniyor. Bu kuvvetlerin yetm?e bu yıl 121670 he~ta~· balya) pamuk alınacağı lah- Yardım g6receh Va 
mılze~e1ı . ı~tınam veya tah- toplanmasına meydan verıne- lık hır sabaya buğday ekıl.m.ıı min C\lunuyor. /ilikler teıbit edildi A111kara-Va!lilkler delegelerinin 
rip edılmıştır. 200 düıman mek içln Ohinlekin kat'ı ne· '~ ~22222 ton bu~day bıçıl · 

8 
~ 11 b l S de iştiraki ile Adliye VekilJiğln· 

tayyaresi düıürülmüıtür. ~sir tice almak için arkadan aldı- mıttır. . vilAyet~ .• u:;s;o ~ r eyhank Harp durumu ytbünden Ya- de bir ko•iıyon toplanmıf ve 
sayısı durmadan artmaktadır. k vvetleı·le bir taarruza 82512 hektar araziye eki· . a ya pımu . k .

1 
V l'llk b • memurin muhakematı kanunu. 

~) u 5 verecek Gemekt' B . rıdatları e il en • 1 uıuıı d l . . Düşman yakından dur- · b klenebilir len arpa 7826 ton mah~ul ır . u mıktar eğ ştlrılmeaı etrafında inceleme 
maksızın takip olunmaktadır geçmesı e ~- LC:2I •ermiştir . 52665 hektarlık sa- geçen sene lçel vilayeti rekol- ldarelerlne yardım olanık Maliye Jer yapalmıtbr 
Monterid düşman gruplarını~ dan AOnra Liski oehri yakının haya ekilen arpadan da 5591-4 tesile birlikte 140000 balya Vekilliği ~94 2 m~ll yılı bütçeai· Kon:ıiıyon~n çahşmaları bir 
yaptıtı çıkıt hareketleri aka· da Don nehri kıyılarma •ar· ton arpa alınmıştır. Bu seneki tutma~tadır. ne 5,5 mılyon fır.•. bir tabıi1at müddet daha devam edecektir. 
mete ulratılmıştır. mıılar ve birkaç noktadan susam zeriyatınm kat'ı tahmi- Temmuz içinde havalar kontaı;u'tıur. IDahıllıyde Vefdlliği 

ff L l • yap ı.ı nce eme er en ıonra Komlıyon memurin mahakematı 
Alman haya ku••etleri nehri geçmeıe mu•a aa o· nı 1450 tondur. müsait gittiQ'i takdirde pamuk d .. k V l'likl . . kanununun baılne kadar olan 

K fk h· ı · . · p . . . . . . . yar ım gorece a ı erın ıafm 
ı aaya sa ı mdeld lımanla- muşlardır: amutun bırmcı tahmı- ı-ekoltesının yukarıdakı rakam 1 .. t b·t t 

1 
ti 

8 
V l'l'k tatbıkından alınan neticeleri ve · d · · k So t k ' · · erını es ı e m f r. a a 1 1 

fi;.~. t~s~utı.b Al zak l.aenız sa- l . kBır ıs, ım vye t ~'ı~:' nkmel gelı~~lce;. ı.4240 hektara farda n yüzde 25 nisbetiPde lere ne miktar yardımda bulu· bugünkG tartlara gözönlnde bu-
YI 1 iDi O~ 1 a~ı.t rdır. erı U§&tı mıttı. Ru e 156 a a a eaı mıtlır. 2563 ton 1 fazla olacağı muhakkak sayı- nulacatı bir Jiıte halinde hazar· lundurarak kanunda geukli de· 

VoroneJ şehrınm zabtua· göre bunlar esir ahomı~tır, (12815 balya) mahsul alına-' lıyor. lanmaktadar. tltikliti yapacaktır. 



12 .. Temmuz - 1942 Pazar 

i 1 a n 
Silif ~e Jan~arma okulu komutanllğmdan 

Muhammen kıymet Muvakkat teminat 
Kilosu Cinsi Kuru11 ıantlm Lira Karuı 

8000 Nobnt 15 90 
8000 Merci mek 35 ~10 
5000 P~tatc 35 ıs2 
5000 J•irin9 51 98 195 
8000 Faırnlya 23 50 141 
5000 Koru üzüm 40 150 
3000 Zeytinysgı 80 180 
2500 BeyaY. pttyııir 130 244 
3530 S ıLhnıı 110 289 
3000 Koru sogan 10 22 50 

300000 Odnrı 1 225 

\likdar ı , ıiı uhanımen kıynıeti ve muvakkat 
teminatı yuk:ırıda yazılı ou bir kalenı yiyecek ve 
yakacak 27-7-94i giinii saat 15 de ihale edil
nıek üzere eksiltmeye çıkarılmış olduğundan ta
liplerin ıuuay) en giiıı ve saatle Silifke jandarına 
okul biuası11da miiteşek.kil satın alma komisyo
rıunda hazır bul 11 ıınıaları ve hmılarıu e\'Safıııı 
aıılamak istiyeıılerin ihale giiuüue kadar gurup 
konuıtaulı"ıııa müracaat etmeleri ilan olunur. 

~ ''935,, 12-17-21-:!6 

i l a n 
Silif ~e Jan~arma okuln komutanflğm~a~; 

Mf darı Cinsi Mut ammen kıymat i Tamin~t 
kilo Gram Lira Kuruş Lira Kuruş --695 000 Edi rne peyniri 1 30 165 50 
4335 060 Kuru üzüın O 40 130 05 
1922 000 Zeytin ıianeJi o 80 115 32 

941 mali senesi içi taliplerine ihale olunan 
ve nıukaveleyn bağlana11 ve Laahlıiiılerini ifa et~ 
ınedikleriuden dolayı ihaleleri bqzulan ve ezgayrı 
taahhiit bakiye kalan yukarıda ciııs mikdarı mu -
hamıucn kıyuıeli ve verilecek teminatı yazılı iiç 
kalem eı·zak ~ 7-7 942 P:tzartesi giiıaii saat 16da 
ihale edilnıck üzere eski ŞPrai t dairesinde eksilt

meye çıkarılmıştır. Taliplerin nuıa~·yeıı gtin ve 
saaua .:iilifke .landarma okul biııafıııda komis
yonda hazır bulunmaları ' 'e şeraiti arılaınak 
üzere ihale giinüue kadar jandarma grup komu 
tauhğıua mii l'acaat etnwlt>ri ilan olunur. [~3 61 

12 l 7-- 2 l 2 () 

i 1 a n 
Silif~e Jan~arma o~ulu ~omutanh~m~an 

Muhammen kıymeti Teminat Mıkdarı 
kilo 

Cınsi 
Lira K urnş Lira Kuruş 

-- ---
5000 Sade ya~ı 163 61 l 25 

3750D Sığ r eti 40 1 ı •ı5 00 
37500 Koyun eti 60 1687 50 

Yukarıda ciııs ve mikdaı·ı nıulıauuıwu kıy-

VENi MERSiN 

i 1 i n 
Mersin mıntıka '1,icaret mü-

dürlüğünden: 
Ellerinde yağlı tohum bulunanlara 
56 iıumart1.lı eirkiilerle i JAo edilen Fiat rejimi barioin

de kalacak oiırn 1941 vo daha fl&ki ı.•meler mab.-ulö Keten 
,gendir, SiMam, Ay9i9egi tobumn ve Yer fıt'ihkJarının de
pıılama miiddeti aşağıda gösterildi~i şekilde ozatılmı,tır . 

Depola:ıacak malların çuvallı ve ÇUTallara oıölıttr kor 
~onu takılmış olmalıdır. 

Depolama moameJeRİ Mersin ve İsk!lnderon Jiaıanla
rıııda yspılacsgıodan beyannamelerin aoagıda yazılı tarih
hre kadar mödörJü~ömiize tevdi edilme~i allkalılara teb
liğ olunur. 

Keten tohuma beyannameleri 15 Temmus 1942, diger 
yagh tohum beyannameleri 1 Altıstoa 194:2 tarihinfl ka
dar kabul edi :ir. Beyannameıi verilen Sisam. Ayçiçe~i ve 
yer fı"tıklarınıo depol.omaıu 15 Ağnatooa kadar de?am 
edecektir. (938) 

Gayri menkul oçık artırma ilanı 

Mersin icra memurluğun~an; N o.:~~ 
Tapunnn Mayı8 3~8 ve ;H/33 No ımnda k"yıtlı M.ab

ıunıliye mahallesinde ~aki şarkau tarikiaoı garben Rahibi 
senet şimalen Ahmet iken Darendeli lamail ctmnben H

hihi ıterıet ile m"bdot ii.ıt kAt üç o la n, alt kı-.t iki oda 
Vt> bir &A. ondan ibaret nim kargir iiıtü kiremıtlt ı kapalı 

iki yüz arı,ıından ibaret evin heyeti nmumiyesi (lin) lira 
kiy uıetinded i r. 

1 inci artırma 1-8- 942 sah günü eaat 9 aao 11 r" 
kadardır. 

1 - İşbu zayrımenkülün artlfma ŞartuameJI 14-1 9'2 tarihin 
den ıtibaren Mersin icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
eörebilnusi için açıktır. ild •ıda yazılı olanlardan ftula maltımat al
mak lsliytnler, işbu şartnameye ve 673 No. ile mı111uriyıtlnıiıt mura 
caat etmelidir. 

2- A"tırmara ietirak ioin rokarıda raıılı kırmetın rtlzde 
7,5 uıebetinde per tera millt bir bankanın teminat mektubu 
tudi edılecektir. (124) 

3 :- ipotek sahibi alacnklıtarla . dittr aldkadarların ve irtifak halt. 
kı sahıplerinill zayri menhül Dztrındekl haltlarını hususile falı vı 
masrafa dair olan ıddialallnı işbu ilan t~rihlndtn itiba'en z/ln için 
de evrakı milsbiteltrile birlikte memurıvettmlze bildirmeleri icap edır 
Aksi halde hakları tapu, slcililı il~ sabit olmadıkça satq bedelinin pay 
zaşm ısmdan hariç kalırlıır. 

4 - O~sttrilen gil ıde artırmaya iştirak. tden artırma ıartna 
mtsil~i !1kumuş ve lüzumlu mal/Jmat alm11 ve bunları tamamen 
/UlbU . etmış sayılırlar 

5 - Tayin edile~ zamanda zayrl menkul üç iUfa ba/rıldılıtan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma btdtlı muham 
men kıymetin YIJıde yetmiş beşini bulmaı Peya satıı iitıyenln olô 
co/uıa ı /lchani olan dijır alacaklılar bulu:ıup ta btdd bunların 
zayri menkul ilt teminedilmiş alacoltlarının meemuundan f azl•ya 
çıkmazsa en çok artıromrı taahhüdü baki kalmtk üzere artırma yuka 
r1da yazılı ikincı satış ed11Dne bırakılır ve o etın de ayni saatte yapı 
laeak arttırmadc. bedeli satış isteptnin alacatına r/J&ham olan ~iltr 
alacaklı/arın ° Rayri men/tul ile temin edilmiş altıcdlar4 nucmuundan 
fazlılVO çıkmak şartiyle eı çok arturana ihale edilir, Börle bil 
bedel tıld e edılmeıee ihnıe repılamaz. Ve eatıe talebi dftıer. 

6- Oayrl .menlcul kendisine ihale olunan ltlmse d•rlıal vey~ 
verilen mülıltt ıçlnde Parayı vtrmt!zse ihale ltararı f t$fUJ/Unaralt lcen 
disindtn evel en yDkstk teklifte bulunan iimse arzetmiş oldutu btdtllı 
almağa razı olyrsa ona, ı·azı olmaz veyabulunmazsa hemen 
r.n beş gün ~ud~etle artırmaya çıkarılıp en çok artırana iha 
le edilir. lkı ıhale arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak faiz ve dığer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce -alıcıdan tahlil 
olunur. icra ith1s K. Maride (133) 

~tersin icra ınerourluQu odasında lebu illln te 1rôaterilen ar-
tırma sertoam~Ai deirnindP. •n 1 1laoaOı ilAn olunur. (930) 

nwli ve verilecek teminatı ypzılı üç kalt~uı erzak 
27 . 7-942 Pazartesi giiuü saal 14 de ihale edilmek 
iiz ~re kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuş- i 1 i n 
tur. Taliplerin ihale saatmdaıı bir saat evvel Vilayet Daimi (ncümentn~en 
ınektuplarıuı arllrma t~ksillnıc kanunu hiikiinıfcri Silifke - Mut yolunun 2+ıı6o-4+705 nci kim. leri 
daıre~iudt ~ Silifkede jandarma okul binasında arasrn·iaki 1745 mettelık şose inşaatı 8004:.03 lirahk ketif 
müteşekkil satm alnıa komisyonu baş~aıılığuaa un~riuden açık eksiltmeve konulrnuştur. 
vermeleri ilan olunur. (934) _ l ~-17 -21 26 Eks·ltme 23 7 942 Pt-r&~rnhe günO saat 10 da viıAyet 

daimt endimerıinde y:.tpılac~khr. 
İ 1 B n Elcsıltme evrakı N ıt fıa Müdtırlü~ıind ~örülebilır . 

Talıpı erira 600.30 ,ıı atık muvakkat temmat ve ticaret 
Daimi [ncümen Riyaseti ~en: va Nafıa Müdürloaouden alacakları ehliyet •eeikasiyle bir-

Mersin ve Tarsus memleket hr. tahauelcrinin likte müracaatları ilA.n olun~~·- (912) 7-12-17-22 

bir yılhk kmek, sade VP zt•ytinyağ, odun, kö- - . - - i-1 İ n - ~ 
mür, gaz, sabun, şeker , çay, . üt ,,e yoğurt, ko- Vilayet Daimi [ncDmenin~en 
' ' " ıı ve sılru·, eti ile ' 'a ve kuru s bze ihfrvacı 1 d 
" ~ .J " Silifke Taşucu - Ovacık - Gi in ire yolunun Y4+7a6mcı 
a9ık eksiltnıeyo komılmu ·tur! kim. sindeki Hacı Bahaettin köprüsü ikrnali inpatı 1069-~2 

Hu ıuaddelerin hepsiııin muvakkat teminatı liralık keşif üzerinden açık eksiltmeye ~onnlmuştur. 
Mersinin (1064) ve Tarsusuu (707) liradır. Eksiltme 23-7-9'2 Perşembe günü saat IOda 'ilAyet 

ihale 30 Temmuz 942 Pcrşt'ıube güııü saat daimi encümeninde yapılacaktır. 
Elcsiltme enakı Nafia MQdürlOA'iinde görülebilir. 

1 O da Da.imi. Eı~ciimendt• icra (~dil~ccklir. Taliplerin 80.20 liralık muvakka~ 'eminal ve Ticaret 
ı tekhlerın ıhalcdeıı evvel leıumat akçalarıııı Odası ve Nafia Müdürlüğüntlen alaeakları ehliyet veıika-

yatırınaları lazundır. (93 7) 12-18- ~ 4-30 1 siyle birli,te mü~~ça;ttlart ·ilan oıuour. (918) 1-12-17-22 

Sayfa ; 2 

i 1 a n 
Mersin Liman işleri inhisarı 

Türk Anonim Şirketinden: 
~lersin Linıan Şirketi tarafıııdan deniz vası. 

talarile Gümrük ve devlet iskelelerine getirilen 
ticari eşyauın vagonlar veya arabalarla Gümrü ~ 
ğün göstereceği antrepo veya umun1i nıağazala
ra nakli işi talibine ihale edilecektir. 

Bu gibi i~lerle uğraşan isteklilerin fiat teklif
lerini 15-7-942 tarilıiııde Şirket Cmunı müdür
lüğüne verıneleri il~rı olunur. (925) 9-12-15 

i 1 a n 
mersin ~iman ~şleri inhisarı 
Türk Anonim şirketinden 

Mersin Linmn Şirketi mavualarında çalışmak 

üzere bu işlerde ehliyeti haiz olarıJar 250 - 400 
kuruş yevnıiye ile kullamlaeaklarclır. 

iste ki ileriu bulu ndu ki arı nıahalJi Limnn Reis
likleri vasıtasilc dilek~elt>rin i şirkete göuderme
leri if}n olunur. <9 '· 6) 9-12-15 

·i 1 i n 
Mersin Cum~uriyet Mü~~eiumumiliğ:n~en: 
1 - ~lersin Ceza evi malıkt1m ve nıevkufları 

için l l aylık şehirde kanuııeu k:ıbul edilen tip
teki ekmekten 84 bin kilo ekmek kapalı zarf 
usulile nıüuakasaya konulnıuştur. 

2 - ilıalıe ı Ağustos 942 cumartesi günü saat 
10 da C. ~ı. Uıuuıniliği makamında yapılacaktır. 

3 - ihale 1 Ağustos 942 cumartesi güuii saat 
10 da yapılacağına göre taliı, olanların nıezktir 

saatten bir saat ev Yel yani sual 9 «la yüzde yedi 
buçuk temiuatlarile birlikte C. M. Unnınıiliğinde 
teşekkül edecek olau kom is) ona n'iiracl!atları. 

4 - Verilecek eknıek şelıirde k:tnuneu kabul 
e:Jilen tipteki eknıekteıı ve her eknıek 600 gram 
olarak pişirilecektir. 

Eksiltmeden mütevellit bih,munı rusum, tek
lif, damga resmi ve ilan ücretlerile iudelhac•~ 

ekınek ve unların tahlili için ve bilcümle n1asraJ 
müteahhide ait olacaktır. 

6 - Şartnameyi bedelsiz olarak almak ve 

görmek ve daha fazla izahat almak istiyenleri11 
tatil güuleriııden başka her giin C. M. ' Uınumili -
ğine ıuüracaatiarı ilan olunur. (874] 2-7- 12-17 

Kayıb ayniyat makbuzu 
M.erıııin İdhalit gümrügüHden nJmı' oldugnm 12-7-939 

tarih ve 26/897 nnmarah teminat mektubuna ftit ayniyat. 
makbu~nnu kaybettim. Yenisini alacagımdan eskisinin 
höknıü olmadığını ilAn ederim 

Me :-ein U ı fa ticarethanesi 
(942) sahibi Re,it Rastg.,IJi 

Zayi ekmek ~arneleri Zayi ekmek karneleri 
Mersinden eldı A'ım Temmuz 1 Mersind en aldıQ'ım Temmuz 

te AQ'oaıoıı as i arına ait 21760 
te AQUAtoe 9 hır ne aıt 13750• 21761, 21762. 21763, 21764, 21765 
18766, 18756, 13768, t:l769. 13760 numaralı ekm ek karnelerimi za. 

numRrRh ekmek karne lerimi ııı- rt Att ım . Yenıeıni aleceOımdau 
, , e rım Yea l eo ıın aluce A mdeu e iler ıu ıu bü it mü roiı:tur. 

eıltflerin hükmü yoktur. S Jıfte ıaddesınde Bakırcı 

Mıırein Mahmudire M. 
201 eoktık 5 No. etde 

(941) Ahmed UA'ur 

(940) Ahmet Tura Zayi 
Z İ ekmek karneai Mersin Maliyesinden aldı-ay ·· d ı· 

Menin belediyesinden al- gım m9aş cn11 anımı, aa ıy~ 
mıt oldugu Temmuz 'fe ağus cüzdanı. ve nü~e . t~ıkeremı .. 
to" aylarına ait iki adet ek- kaybettım. Yenılerıoı alaca
mel< karnemi ae.yi ettim. Ye- gıwdruı eskiJerinin hükmü 

. . • 1 & d k' . . yoktur. 
nııını a aca5ım an es ısının . . 
laükmü olmadığıoı il&n ede- M.ahmndıye mahallesınde 

30 N o. in evde 
ıim. 

Mahmudiye mahaJle&indtı (944) Bü11niye Tekinci 

30 N o. eTde V l'Di M erain Mathaa11ınd 
(943) Hüsniye Tekinoi BaeıJm~u 


