
Berlir. 16 (a.a) - Borlinden 
~·n·~ıldıgınıı gfira Herlirıde mulıarelıe 

1 
11111 yakında lııtrceğı ümit edilnwk
tedir. 

Sa. ~ıbi Ye (J mnm l~e,riyaı 
Mtıdtırc 

FUAD AKB.dŞ 
Cuma 

17 
Son danım Rusyada zafer ktı

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~---~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- zaıııluoak Vd lıarıı ııihayetJenerek 

GÜNDELl:K. SİY ASİ HABER. FİK.IR. 

idare Yeri 
'•:11 wınıı ıuıme•I • uııah 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Temnıuz 
1942 

Yılı 1 Saı11 GAZETESI ~iyaHİ faal!yeti meydana 9ıkaoaktır. 
14 4257 

Hububata zam yapıldı Başvekilimize : üniversite haftası 
Buğdaya 20, Çavdara IS, Mısıra 16, Arpaya 

15, Darıya 15 kuruş f iat kondu 

. ·gelen --1 K 
tebrik /ı ar~d_a yapılacak 

f e f graf la rz .Ank~ın'. J 6. '-Y eııı Mer~irı )- Mıuu if Vokuleti A ııknra 

Hububatını gününde tesHr•a etmiyenlerin 
malları ahnarak mahkemeye verilecek 

Ürııversıtesı Dıl, Tarih fakiiJteAi ile Yüksek Zirnat fakiil 

tesi Proferıiirluiı den 10 kiı;ıilik bir grabıın TarHı, ])il fa

kiiltesi dekaııı Doktor Ş6vket Aziz Kıuısanun başkaulığrn 
ıla Kar~a g~derel.. Üııivortıite hafta ıııı Knn~da a9ms~rn8 
karar vermıştır. 

A.ukıull, 16 (a.11) -
Başvekil vo Hariciye 

Vekili Şiikrii 8.Ha<o~lu 

ile Efgtrn Baş\· okil ve Ha
riciye vekili, Yanan Bs.ş-

Ankara 16 (Yeni Merıin)I Ziraat ve Ticaret VekMet hakkında da milli korunma vekili, Amerika. Hariciye 
Ticaret VekAletinden yapılan leri tarafından müşteıe~en ha kanunu maddeler! tatbik edi- Nazırı arsımıda tebrik ve 

tebliğe göre istihsal maliyetle- zırlanacak t~limatna~eye göre lecekt;r. Bu husustaki karar·· teşekkür telgraflan teati 

Lozan giinii de bn yıl Karada kntlanncBkhr. Heyet ya
rın Karsa hıı~eket edecektir. 

"İndeki um · mı yükseliş göz Toprak ofısı, veya Zıraat Ban · 17 · t ı· . eıliJmiştir. 
O~rıu~nde llıtuularak mahsul fiat kası alım teşkiJAtma hububa- nt adm~s1,. tardııı ıkrt~smı gaze- ) S p O R Mareşal 

h-k ··a j tt l" . e e Hhışar e ece ır. Aukara, 16 (a.a 
larına zam yapılması u ô· tın ;lluayyen mu 1 e ete~ ımı .. Doktor Refik SRy<Jıımın 

b b .. . Rummel metçe kararJaşmıştır. ica.betmektedir. IJuktlmetce sa~ın alınacak vef"tl ii:anine Lehiııtau Ha-

Huna iöre buı?day, çav· Hubub:ıtm fiyatı şııdur: bn hububatın gerı kalatn ta- rioiye nazırı tarafından ~e- F utbıo·l ~ukru ırrncı Büyük bir taarruza 
dar, mahlı1t, mısır, arpa ve Buğday kilosu 20 kuruş, çav- mamen serbest kalmaktadır. kilen tı\ziyot folgrafına 
Jarımn tamamından 50 tona dar kilosu 15 mahlt"lt kilosu Ancak hükcımete satılacak o- Başvekilimiz toşekkiirle mu 
karJar istihsal edenlerden her 16 lmrnş, mııoır kilosu 16 1 Jan miktar miistahsil tarafın- kabele etmiştir. 
birinde? . yüzde 25, yüz tona kuruş, arpa kiloR11 15 kuruş, 1d:rn evvellt hüktlmete sahlacak --------------

ığı upası 
mı geçecek? 

Mayıı ı 942 ayı içerisinde l i t kb - - -

ı ·miz ıtadında Elauğ, Gazi- d b
8

•
1
°d .. 0~m 16 (a a) - Berlin 

kadar ıstıhsal edenlerden her darı kilosu 15 kurıı&tıır . ondan sonra üst tarafını iste-
btrinden yilzde ~5! yüz to

1
n: Muayyen müddet zarfın. digi gibi satabilec~ktir. 

dan fazla olan ıstıhsalde e h d ll r . . 
tona kadar ytizde 55. elli ton J a .ma a.r:~ı tes ım. ~tmıyen- Harm'lnd~ ı~lımın yapıl: 
d· yüz tona kadar yüzde 35 erın ma arı tenzıllı fıyatla ma yacak köy ıhtıyar tıeyotlerı 
v~nbundan yukarı için yüzd~ ahnacaktır. Son mOt.:det zarf bunları tesbit ederek ve alı 
elli istihsal peş nen tediye sıı- fında da mallarını teslim et· nacak mikdarın alım merkez
retiyle devletce satın alınacak miyenlerin bütün yeı leri ara-l lerine sev kını temin edecekler 
ur. nacak ve alınarak sahipleri dir. 

Alman taarruzu 
ilerledikçe 

Rus yada 
Vaziyet 
Fena 

Ankara J6 (R.G.) - Al
man taarruzunun hızı arttıkça 
dunımun o nisbette vahimleş
tiği müttetık kaynaklar tara
fından itiraf edılmektedir. 

Rus ordusu 

Kanah mü~afaa etmek 
emrini aldı 

ta in 
cepheye 
geliyor 

Müdafaa için bir 

Rus gazeteleri de bu du- milyonluk Ordu 

I Gaydaya göre 

Rus müdafaa 
sist minde 

jYahim bir vaziyet 
hasıl oldu 

Homa, IG (ft n.)- Gayda 
diyor ki: 

Rusya ya yapı lan f Barruz 

geniş bir salıadt: vo evvelki 

taarruzlardan dalıa ~idıletlidir. 

Almanlar S noktadan iler 

Jemektedir. Don rıelırirıin fıs
ın Rol kıyıııında hnlun.tn Rus 

rıımu gizlemediği Ru.syanııı j tahşit edildi kuvvetleri11i arkadan vnrabi-
güwJen gıine daha vahım du lirler. Buradaki kuvvetimiz 
ruma Rirdiui yazılmaktadır. Şanghay, 16 (a.a.)- ı 

., tcaçarları:ıa muvasalalarıııı kay 
Kra~na Voda gazetesi mü Havas ajansı bildiriyor: boılerler. Alman kıtaları Do. 

Cadele artmaktadır. Sovyetler R d D b · · V · 
UR or o~u on ne rını ot nu iiç noktadan ge9mişlerdir. 

i~in iki yol vardır. Zafer veya gnya haglıyan kanalı Temmuz 
ölümdür. diyor. 

ayı sonuua kadar miidnfaa 

etmek emrini almıştır. 

Haranın ınüdafüasıııa bir 

.\IOsyö Le ton eski de Sov
yet Alma:-.ı harbini bı>ks ma· 
çına benzetiyor. Birinci ravunt 
ta Alm"nlar kazanmışlardır. milyon Bas ask~ri ile P"k 

ikinci ravuntta kış zamanıdır. çok mikdarda tank, tayyare, 

Bu zaman ı.:ıovyetler kazan- kamyon, top l"e Rair mslze

mıştıı'. we tabsiR edilmiştir. Bu kuv 

Üçüncü ravunt şi~d.i bao vet Stalingrad dolayında tatı. 
lamıştır. Görüldüğü gibı Al- şit edilmektedir. 
manhr kazanmaktadır. Fakat u St r . 
sonunda Sovyetler bunu kaıa- voraya a ınıu gelmeMi 
nacaktır. beklenmektedir. 

M. Lava/ 
Bir demeç neıre

decek 

Vişi 16 (a a) - M. Laval 

Stnliııin v:ızifesi Molotof 

i!e bir Mareşal tarafından gö 

rülecektir. 

Stalingrs11 komotanlıguıı 

Geutiral Yokof ele o.lmıştar. 

Don civıırınclı& çete mulıa-

Yolganm sol kıyısınclB fe 

oi bir çöl, cenupta itıe Ksr
nusk bozkırı vardır. 

Rnslarrn miidafaa siste
minde vahim bir vaziyet ba-
1111 oJmuotur. 

General 
Dö Gol 
Avam Kamara•ın

da bir nutuk söyledi 

Londra 16 (a.a) - General 

Dö Gol ilk defa olarak Avam 

Kamaraaına gitmiştir. Burada 

muhtelif partilere mensup meb

uslarla Lordlar bulunmakta idi, 

General burada bir nutuk 

Almar) 
Kuvvetleri 

Mühim mevkiler 
işgal etti 

Berlin 16 (a.a) - Doğu cep 
besinde seri birliklerimiz cephe 
derinliklerine doğru ilerlemekte 
mühim mevkiler işwal etmekte
dir! Muvasalau kesilmiş düşman 
grupları imha edilmektedir. Düş 
man hiç bir tarafta tutunama· 
maktadır. 

şe ırı i K en ı ırılıyor 
antep Hatay, çel, Konya, ay• Mlh 

1 'Malatya Seyhan. Sivas ve Af ' k d ver kuvvetleri şimali 
ser ' ' 1 rı a a mühim ikd d k T k t bölgeleri futbo şampl· kuvveti . l 

1
m ar a uça 

o a 1 T"" ki erı n mış ardır. n areşaJ 
Yonlarl arasında yapı an ur • Rummelin yakında b- "k b' . . ·ı·ır.· . k uyu ır ye futbol gurup bırıncı ıı;ını ~- taarruza geçmui bekleniyor. 

j el ~ampiyonu Meraın 
zanan Ç k k ı-b
İdman Yurdu gençli u u u 
takımına verilecek olan gurup 

b. • •1 ••. kupası Beden Terbiye 
ırıncı ıgı .. 
. U Müdürlüğünce bolge 

•• mum d ·1 . t' 
oıiz başkanlığına gön erı mış ır. 

Arabkirde 
Jakarcılar bir koo

peratif yaptılar 
Ku a, yapılacak bir mrra-

simle ~mum Müdürlük adılada .• Ma~a~ya 16 (a .a) - Malat ı: 
b"'l iz başkanı tarafından • vılayetıntn Arabkil' kazasınJ:., 0 

geym du geoçliL kulıtbü ida · memleketı' • d man ur a u . mız e en güzel Jakar 
h t' eiıine teslim edılecek yapan binden fazla tezgah var· 

re r·ye ı r dır. Bunlar arasında b" k 
tir. t"f k ır oope-

- - --- ra ı teş ili kararlaştırılmış •e 
Ü kanunen verilmesi la ) ayyareler Hatay yüzme nı sa dörtte bir serınayenınzı~uta~~ :~ 

. b k I a hazırlık ~:~ 12 ·;10~ lira toplana•ak Ma. Demıryollarına, gar a a ar_ı_n__ ya • •0kasına yatırılmıştır. 

lora bombalar attı Beden Terbiyui Umum Mü- Fındık mahaul/erı·-
dürlüğü su sporları federa.yonu 

Berlin 16 (a.a) - J4 Tem- d haurlanan program ne kredı· tarafın an muz 1 ~ 42 ta-
muz günü doğu cephesinde ha- mucibince 24 Tem _ O d 
va kuvvetlezimiz muvaffakıyetli . . d H t yda yaptlacak yuz r u 16 (a.a) - Ordu Zi. 

rıhın e • a . raat B k 
hücumlarda bulunmuşlardır. De- - bakalarına ıştirak ede-

1 
. 8~ ası Fındık müstdhsil. 

me musa .. - "I . .. " erıne şımdiye k d miryollarrna, garlara atır bom- b"l emiz yuzucu erı onu. a 81' yaptığı 
b 1 t l IVı l -h· ce~ d ko.g Cumarte~i aünü yapı- yardımlardan başka t J a ar a ı mıştır. ıa ı.eme mu ı· muz e 1 6 

1 
•. d ( op ama 

mat dolu trenlere isabetler ol· k çnıc musabaka aranda ı~ın c sar eoilmek üzere yfizbin 
laca 'e kt' Jıralık bir kredi 8 ,. t 

muştur. 

vo .. onejin şimalinde uçak· 
larım1z on ağır tank tahrip et• 
miıler. ağır kayıplar verdirmiş 
le~dir. 8 düşman uçağı düşürül
müştür· 

b ·t edil ece ır. --;;~--;-:-;---:-~::m:_::ış~ır:_:· __ _ tes ı d" - .. M 

Gidecek takım ye ı yuıucu Ot ~ ·ı I, 
ve bir idareciden mürekkt>p oıa ıODlDul Ye ~anıyonlar 
cakhr. 

Bir tayyare meydtt· 
nrna baskın yapıldı 

Mükellefler arasın· 
da mükafatlı atış 

müsabakaları 
Berlin 16 (a.a) - D.N.:B.nirı 1 

salahiyetli bir kaynaktan oğren· ı Beden Terbiyesi Umum Mü
diğine göre; savaş uçaklarımız dürlüğü atıcılık federasyonu ta
buz denizi cephesinde bir tayya• rafından hazırlanan program 
r~ meydanına bukın yapmıştır. mucibince müeueıe kulüplerine 

d d büyük yan 
Tayyare mey anın 8 menıup mükellefler arasında 1 
gınlar çıkarılmıştır. ve 2 Ağu~tos 1942 günlerinde 

- yapılacak mükafatla atış müsa-

Mısır 

Cephesinde 
Alman hücumu 

püskürtüldü 

bakalara mOfredat programı böl· 
gede toplanan Çukurova fab. 
rikası G. K. İçpak fabrikası G. 
K. Raalmbey fabrikası G. K. ve 
Turyaj fabrikası G. K. mümes
silleri tarafından hazulanmıştır. 

Kahire 16 (a.a) 

Kulüpler onar mükelleften 
mürelı. kep birer ekiple nıüsaba. 

Sekizinci k ı · a ara ıştirak edeceklerdir~ Mil-
ordu mihver kuvvetleri tarafın
dan yapılan geniş ölçüde bir 

hücumu püskürtmüş mühim ga
nlnıetler elde etmiştir. Elaleme· 

Şehir dahilinde çok 
süratl i gidiyor 

Buna mini olmak 
lazımdır 

Şehir dahilinde 8'"' " f d ~yruıe er 
e en otomchil ve k 

1 b I amyon arın 
e ediye talinıatnameılne aykırı 

olarak fazla kilometre aldıklara 
nı ve bunun herhan . b" k . gı ır azaya 
ııebebıyet verebilec ~. . J 

egıoı evve ce 
y~zmış ~· belediyemizin dikkati 
nt çekmıttik 

Beleaiy t tarafından bu şekil 
de hareket eden bazı şöferlerin 
cezalaaıdırılmasına rağmen bu 
halin devam ettiği görülmekte• 
dir. 

Mevsim münasebetiyle so
kaklar çok tozlu ve topıakhdır. 
Otomobil ve kamyonlar alabil· 
diğine buralardan geçtiklerinden 
her tarafı toı.a dumana botmak 
tadır. Cadde üzerinde bulunan 
bazı evler bu yüzden umulmıya-
cak bir şekle girmiştir. 

· kendlıiae sorulan bir ııuıile şu reheleri yapaıak i9in Kazak· 
yndeki Avustralya kıtalarana da 

ıöylemiş nutuktan sonra hazır hücum yapılmıştır. 

sabakalar Mersin poligonunda 
yapılacaktır. Hakem heyeti reis 
liğine Mersin askerlik şubesi 
başkanı Yarbay Edip, Tertip 
heyeti reis1iğine 8. Şeref Genç 
ve tasnif heyeti re:sllğine Bay 
Hayri Koray seçilmişlerdir. 

Sıhhi durumdan da çok bü
yük zararları ohn bu harekete 
ıon verilmesi için belediyemizin 
ve zabıtamızın daha •ıkı tedbir 
ler alması: ceza görmelerine 
rağm~o yiııe fenn itiyadlarında 
devamda ısrar edenlerin diğer
lerine ibret olmak üzere ağır 
bir surette cezalandırılması Ja
zımdır. 

cevabı vermiştir: lar araRmda propaganda ya-

lıkenderiyede bulunan Fran pı 1 m ak t nclı r, 

~ız harp gemileri için Alman, Moskm·a, 16 (sa)- RuR 

ltalya, Amerika hGkfimetleri ile' bombardıman tayyareleri bir 
aramızda yapılan müzakereler . 

d P _ " b ldiişman Jimaııı üzerıne agır 
bakkıa a erşembe runu lr 

~emeç neıredilcccktir: {Sona ikincide) 

bulunanlar ayağa kalkarak Fran Alman 28 inci zırhla tümeni 
sız milli marşını söylemişlerdir. 

Dö Gol. bundan çok müteba.ssls 

de tanklarla taarruza geçmişler "!"""'~~~~~~~~~~'=='=--~ 

olmuştur. 

di. Bunu kamyonlara bindirilnıiş 
piyade takip ediyordu. CenulJi 
Amerikah kıtalara yapılan hü. 

General nutkunda hür Fran dd cum şi etli top ateşi ile karşı 
sazların başardığı muvaffakiyetli lanmış ve geri dönmeye mecbur 
işleri tebarüz ettirmiştir. ı deilmiştir. 

Avustra!yah kıtaat tarafın
dan alınan esirlerin ifadesine 
nazaran bu muharebeye yunkera 
58 uçakları ile cepheye yeniden 
getirilen İtalyan askeri iştirak 

etmiştir. 

Genç ve çalışkan belediye 
reis vekilimizin tekrar dikkatini 
çekeriz, 

t 

li 



l 7 - Temmuz - 1942 Cuma YENi ERSiN Sayfa ; 2 
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Vas fları bozulan 
mam" 1 m ddeler 

i ı a n 
Silifke Jan~arma o~uln 'Ontutanhğın~an; 

.M kda11 
kilo Gram 

C nsı M11ha111men kıymeti 
Uıa Kuruş 

'fcrnınat 

Lira Kurnş 

1695 000 Eiirııe peynırı 1 30 165 50 
4335 U60 Km u üzüm O 40 130 05 
1922 000 Zeyti,ı danesi o 80 115 32 

İktisat Vekaleti bu halin önüne geçilmesi 
için sıkı kontrol yapdmasını bildirdi 

941 111ali sene~i icirı taliph~riııe ihale olunaıı 
A:ıkarn - Ticarette tag- clıı tılkihat y.lptırmııktaıhrlar 1 ve ıwıkaw•h•yt• lnığla .. 1aıı \'(~ laahlılitleriııi ifa et-

şişin nıtııı'J vo ilırnc tın mu- Bnrıl"rdarı h'lzılnrı yakıdrurn nu·diklerindPrı dolayı ilıaleleri bozula11 ve eıga~ ri 
k l k l k k ra k urn lı k om oy e ~ er i 1 m i ~ ve 1 l .. · 1 · · • 

ra a Je ve ·orunınnsı ıa. ııı . taa 1 Hıt luıkJVC kaları yukal'H a ClllS lllJkdal'I BHl-
mnlıtelıf cozalarn çıırptırılmış • • •. 

daki kenu•ıa nıiii•tenideıı ev- 1 1 I' ti l ı"t ı" lıauırnc•rı kl\' llH'(İ \'(' \'()l'İlecek tenıirıalı vazıh uc 
arcı r. >ll suro e lU g J • / J , , • • 

velce tip ve va ıf:ılrı tesbit ınamullerirı I06lCUt llİZl\UlllfL kalem erzak 27-7 942 PHzc.u•tt)si gii11ii saat 1€tla 
edilmiş olan kadın çornı>ları mo lıtikiinılqriııu· giiıe imnlle- ilıale edilmek iizerc t)ski ~c}rait dairesinde eksih
i~ kti kııına~lnr, kaput_ bozle- ri ve herhangi bir tu~şişiıı nw,ve cıkaralnıışur. Taliı;Jeriıı uıua~1ye11 ~iiıı Vt~ 
rı, k.ıııtrplak tuğla, çırnento .. .. ·ı · ·· k'" la • ··ı·rk 1 1 k 1 ı · i k · ' .. o ıııno geçı mo ı mum nıı 0 SaaUa ~l ı C 'llH arma O ll )IIIHfllH a Ollll ·-
sa.bun ve daha hırııııı gıhı l k J • < • • J 
bBZJ manıoJlerİrı HOrl !capfar

1 
Ca tlr. YOJl(la lıanr hııltJIJl})(11tlfJ \'e şef'Cllll afi 3H13k 

dolayı ıle vasıflarrnlll bozul- z . k k k neai iizerc ihale giiııiiııe kadar jandarnıa ~rup komu 
duf?rı giirülmii~, hıı ınamullo- ay~~ me ar larılığ111a nıiiracuat t\lmelt>ı·i il:hı olunur. (936 f 
rin imalinde gfüiilen yoJ14nz- M~reıaden aldı~ım Tommuz l 2 17--21 2 6 
lokları bertnraf etmek ınak- A~uatos arlarıno oH17~ numara 

• • . f l ı ekmek koı rı em i z:a r ı eti ı m · =~..,.......=-----.....-----...,..-----~--~~.,.,,....,,,..,...~ ı;ııdıle ıkı hır kontrolo tabıf y . . 1 "" d 
0 08 ı..isı' 

enısını t.a nca 111 ım o • · 
tııtııhnaları kararlaştırılmış· J uia hükmü rok tur. 

tır. iktisat Vekaleti hu maki Yiiıbaşı ~"evzi r;oYoesi 

satla alakadarlara bir toblig 1 {900) Zebra 

yapmış, fi!\t vo standArd 111-

Zayi ekmek karnesi za ınnamelorin i ıı tathi k a t:aıın 

claba ıkı bir totki.k ve kont 
Mersinden nldıAım Temmuz 

role tabi tutulmas111ı istemiş· ve A~uetoe arlarına ait 24793 

tir. numaralı ekmek karnemi za· 

Aııkaradu alakadar me- ri el\inı. Yenisini alacııQımda'l 
. esttieınin hükmü rolııur. 

nıurlar pıya ayı dolt\~mnkta, M h il · 1 
e~udıye ma a ., ını.en 

ev afı bozuk malları müsade 46 No. Ju evde 

re oderek hn gibiler lıakkın- (964) H ııvva Kanay 

i 1 a n 
Silif Ke Jan~arma okulu komutanllğm~an 

K.iloıu Cinai 
Muhammen kıymet Muvakkat teminat 

Kuruş santim Lira Kuruş 

8000 .Xobııt 15 90 
8000 .M ercimok 35 ~!10 
5t\OQ Ptıtat· s 35 l 32 
5000 Pirinç 51 98 195 

000 ~.,n1411)ya 23 50 141 
5000 Kuru iiziim 4.0 150 
3000 Zeyt iııyagı 80 ıso 
no~oo (l . ı:ıo ., 4 4 r. ,eya~ peyrıır ~~ 

:.rnuo Sahıın 110 2so 
3000 Kuru sogan l O 22 50 

Rus orduau Almanca 300000 Odnn ı 225 

-Birinciden artan- D I . \likdarı, nıuiaauııııeıı kıymeti ve nıuvakkal 
t · k b ı ı t e ' 8 e '' · ı 1. • k · ÇllJltı\ HrÇ'l om ) ar 8 - teınmatı yu k:ırı<la yazı 1 011 uır alenı y1yecek ve 

mıştır. Be nakliye. bir pet- Gen9lcriınizdeıı Almanca k k ·, .. ,.. 
7 94 

.. 
1
··
1 

, <:•at 15 d ·ı "ı d"I . . .. . . vn aca ' ~ ı - - t 1711 il .... c4 e ı ıa e e ı . rol geınıı:ıı tııı ıırl\ ugratılmış- oğrt>ıımek ısfıyeıılere ehvon • .. . ~ . • ... 

tır. fiatla munyyen zamatılnrda nıek uzere ek ıltmeye çıkaı ıhmş oldu il dan ta-
loskova , lô (a.n.) - fJe ders verilir . Jipleriu muay)eıı gii11 ve. saatle Silifkf~ jaıı<lal'ma 

rıingrad cepheıunde bir günde Nafıa <laİH'8İ Mıılıasebcoisi okul lıirnurnıda nıiile e kıl ... alın alma komiS)O-
ıs A\ın rı tayynre~i clü~tirül-ıSıtkı Avoı)ı' ıniiracıuıt. llUUda Jrn111. btılUlllJlUIHl'J Vt huularlfl evsafırıı 

ınüştür. ___ a11lanıak i tiveııleı·in ihale giiııiiııe kadar gurup 

i 1 a n 
Vilayet oaimi encüme~in~eH 

S.lifkd - Ta ,ucu - Ov,cık - Gılindıre yolıır un '18+400 
cü klm. sındekı Babadil köpr üsıı ık mal iıış1 tı 3 166 60 lıı a 
tık k•şif üzerındeu açık eksıltmeve konnlmuştıır . 

Muvakkat temırnı.lı 2:17 50 lır adır, 
Bksihme evnkı Nafıa ~liidı1rliiğürı,le görfılebilir. 

Eksiltme 23 7 942 Per şemhe güuü Saat 10 da Vilrtyet 
rlaimi encümenin ie yapılacaktır. 

Taliplerın 237.50 Jıralık muvakkat tcmiııatı ve Tıcuet 
Odası ve Ndfrn Müdıirliiğfıı deıı alacakları e'ılıyet ve ıkala
rilA birlıkte rnüracaaıları ilAn olmııır. (915) 7 14 17 22 

i ı a 
Vilayet Daimi [ncümenin~en 

rı 

konıutaıılıir111°a müracaat etmeleri ilan olunur. ::-, 

''935,, 12-17-21-26 

i ı a n 
Silif ~e Jandarma o~ulu oınutanhüın~an 

Mikdarı Cınsi Muhammen kıymeti Teminat 
kilo Lira Kuruş Lira Kuruş 

5000 Sade yaRı 163 611 25 
37500 S• ğır eti 40 l 1 'l5 00 
37500 Koyun eti 60 1687 50 

Yukarıda cins vt• mikdal'ı n~~ılıaıııuıt•ıı kıy
nwli vt) vr·rilPcek temiııatl ypzılı uç. kaJpıu erzak 
~7 7. 942 J>azarte~i giiııü saal 14 de ılıalc edilnwk 
iizcrt• kapalı zarf usulile t~ksiluucy~ ko11ulm11ş
ıur. Tnlipl( riıı ilıalt') saatıııdaıı lıır s~.at _ _t'Y\'t)I 

mektuplar1111 artırma ck.siltıııe kaııuını lıukumleri 
Sılıfko - Mut yolııoun 2+~ı60-4+705 r ci kim leri dairt~siııdc Silifkcdc jandarma okul biııasmda 

arasrndaki 1745 met.·elık şose irı~aatı 8004..03 lmdık keşif ı nıiiteşekkil atrn aluıa komisyonu başlanlı~ma 
üıeriııde ı açık eksiltmeye konulmu,.tur. 

Eksiltme 23-7 942 Perşembe günü saat ı o da v iıa. ye vcruı ~leri itan olunur. ( 9 34) 12-1 7 - 2 l · 26 
daimi en~fımeniııde yapılacaktır. 

Eksiltme evrakı I Tafia MüdürlüRünde görülebilır. 
Taliplerin 600.30 lirahk muvakkat teminat ve ticaret 

va l afıa .Müdıirlıiğüuden al:;c· kları ehliyet veııika.siyle bir-
likte mıiracaatlari il~n olunur. (912) 7- 12-17 . ~2 

i ı a n 
Vilayet Daimi (ncümenin~en 
Sılifke Taşucu - Ovacık - Gıhudire yolurıırn Y4+7B6ıncı 

k1m. sindeki Bacı Bahacıtin köpı ıisü ıkmali inşaatı 1069 22 
liralık keşif ı1zerindım açık eks;ıtmeye ~onnlmu~tur. 

Eksıllme 23 7-942 Perşembe giınfı .atı.t IOda vil:lyet 
daimi encümeninde yapılacttktır. 

Ek~ılı,ne enakı Nafia 1ü lürh ığüı.dc görulebılır. 

'fal·pkrin 80.20 liralık muvakkat teminat ve Tıcaret 
OJa ı ve • ·afia Müdiirlüğundt>n alacakları ehliyet vesık • 
siyle birliille muıaca:ıllaıı ilfln Oluııur. (913) 7-12-17 22 

" a 1 • 
1 n 

Vilayet Daimi [ncümeninoen 
~ilifke 1\.1 cmleket hasta11tsiııin bir yıllık ek -

nıek, sade ve ıeyıiııyağı, odun, könıiir, gaz, ~a

LHııı, şeker, çay. süt ve yoğurt, koyun ve sığır 
eti ile ya~ ve kuru sebze ihtiyaeı açık eksiltnıe~·e 
koıı lı l ıll ll ~t.tı r. 

Hu mad<l(•leriıı muvakkat tenıiuatı 279 lfra 
42 kurıışlur. 

ihale ~O Temmuz 942 perşenıbe giiııü saat 
10 <la Daimi euciinıen<le icra edilecektir. 

istekliit'riıı ilıaledeıı evvel teminat akcalaf'lııı 
• 

yatırmaları lazınıdır. (965) 17-21. 24. 29 

1 

1 J a n 
Mersin Cum~uriyet ünoeiumumiliğin~en; 
l - Mersin Ceza evi mahklım 'e mevkufları 

içiıı l ı ~!)lık ~elıfrde kaııuııeıı k~ıbul e<lileıı Lip
t ek i t~ kın ek t e ıı 8 4 lı i 11 kil o ek 111 ek k a pal ı zarf 
usulile nıliuakasaya konulmuştur. 

2 - ilınlP ı A~u~ıos 9 4 2 cumarlflsi giiı ı ii ~anı 
1 o da C. ~1. (' 111unıi1 iği rnakauııııda yapı la<·a k Lı r . 

3 - ilıale 1 .\ğustos 942 {'l•B al'ttısi t!İiı ı li s~wl 
~ . 

1 O (la yapı lacağuıa ~fiı·e talip olanları 11 ııırık t'ı r 
saaueıı hiı· saaı t•,·vel 'ani ~aaı 9 ela ,·ii·1.dP vedi . . . . 
hucuk ıemiııatlarile birlikte fı. M. l!nı11ıniliui11de 

~ . 
teşekkül edecek olan komisyoııa miiraeClat\arı. 

4 - Vcı·ilecek ekmek sehirde k:rnurıeıı kabul . 
e ' ileıı tipteki ekmP kteıı ve her ekuu)k 600 gram 
ol:H'ak pişil'ilecektir. 

EksillıııcdPn ruiitevellit hilfınnını r11s11ııı, tek
lif, dauı~a rt~snıi ve ilaıı ücrrdrrilc iı.dt•lha<·•~ 
t~kmek v f~ u 11 I n rıı ı ı ah lil i içi 11 ve hil cü n ılt• ııı asf'~lJ 
miileahhide ait. olacaktn·. 

6 - Sartnanıe'-' İ hrdelsiz oJar~ık Hluıak ,,e 
~ ·' 

görmeh \ TC daha fazla izahat almak isti~·enleriıı 

tatil giirıJerindeıı başka lwr gün C. M. l'munıili

ğine müracaat.iaı·ı ilfuı olunur. 187 4J 2-1 ı 2- ı 7 

i 1 a 
Mersin Liman İşleri Türk 

Anonim Şirketi den: 
Mersin LimaH Şirketinin 1942 yılı birir ci altı aylık 

tarife devresiııde tatbik edılm rk ıize ~e Yııksek .\1iinaka1at 
VekalP.tince tastık öuyurı...lan tahmil ve tahlıye taıifesi 1 

Haziran 942 tarih nden itibaren İda re mizce tatbikine baş-
lanmıştır. Keyfiyet ilgililere ıl~u olnnnr. (956) 

14 - 17 21 24 . 28 

i ı a n 
Vilayet oaimi BfiCÜmeninden 

1 Sılıfke - Taşucu ·Ovacık - Gılind ; re yolu Akdere s11yı ı 
üzerindeki A kdere köprüsü 2864 86 liralık keoif üzer'İlıdeıı 
açık eksıltmeye konu lrn11şıur. 

Eksiltme 23-7 942 Perşembe günü s at ıo da Vil:lyeı 
daimi encfımeninden yap ı lacaktı r . 

Eksiltme evnkı Nafia .Miidı1rh1ğıirıde görıilecektir. 
Taliplerin 214 86 lıralık muvakkat teminat ve Ticaret 

Odası ve Nafia Mfı lüı lüğünden al ııcakiarı ehliyet lfesikasıl•; 
ınıiracilatluı ilan olu•rnr. (914) 7 14-17-22 

Harita, Plan, Ma~ine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir ReHam 

tarafından kroki üzerine 
ehnn fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat resimleri 
yapılır İdarehanemlıe ma-

racaat edilmelidir. ! 
12 den lG ra kadar mü

essese tta calı ea bilir. 

Fransızca 

ersi eri 
Tecrfıbeli bir Bayan 

tarafından Ç o c u k 1 a r a 
Fransızca dersleri verilir. 

Şerait için idarehanemize 

ıniıracaat edilm~lidir. 

Göz Hastahkları 
mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: YoQ'urt pazarı civarındfl 

Doktor Abdu 1 l:ıh Ersoy ınuayenehane
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı ~iinleri öğleden evvel 
Doktor Salahaddiıı nHtavt-nelıaucsi11de . 
güz hast.alarıııı kabule h1~laınışL11·. 

Yeni Mersin M ııH asamd Fr>eılmı .. tu 

' 


