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Reisı<'umburumuz ismet Inönü dün 
O nkerada renı Franaız elQ ı einı kabul 
bururmuslerdır. E lçi maraeımle i&imaı
nemesini Reısicumhurumuza lakdım t+ 
mistir. Bu meras imde Bae•ekıl •e Hari 
cir~ Vekaleti vekili Ş~krü SaracoQluiıa 

s .. :!:ı.ıbl ... tlmam ı:e,riyaı 
M6darc 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
'ıu• ll&rllD IUiaHJ • ll&flll 

Salı 
21 

Temmuz 
1942 

GÜNDELrK SİY .ASİ HABER. FİKIR G-AZETESI hnı.ır buhınmueıur. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 SaıJI 
14 4260 ·------

Ticaret e m z Dokt e çet uz 
-----

Pazar günü Tarsus ve M ersin-1 rezily' da 

de incele elerde bulundular 0 0 
obil 

Hasan Oğlan Enstitüsünde 

Sayın Vekil Ticaret ve Sa ayi Odasınd · 
çifçi ve tüc rlar m zla görüştü 

dileklerini di ledi 

asak 
Rio do ,Jeııl\İ ro, 20 (a.n.)

Gece yarısırıdaıı itibarım bu

nRi ve re mi otoınohillerin 

seyri yasak edilmişi ir. 142 

Milli Şef irnizin 
dünkü etüdü 

otomobil içi:ı isti 14ııl\ kahal Ankara, 20 (Y M .)- Rei- yıllık meRaıoın neticelerini 

Umumi mağazalarda ve Gün1rl{klercle 
ithalat eşyası gözden gnciriJdi 

edilmi~tir. Bunun 55 şi Har- sioumhoramoz Milli Şef 111- bildirmişlerdir. 
biyenindir. 22 ıü polis emrin- met Ino··nu" refakatlerinde B 

ondan 11onra Hasan ot
dodir. Hu usi otomobil Rıtlıip B"'yan lno"nu··, Bı•veki1imiz ı k 

.. v an öyüne şerf'f veren Milli 
leri ~oförleriui çıkarmıyacak- şu··•·ru" Saraooztlo, Maarif Ve· fi · 

Adanada tetkiklerde bulu• 

nan Tlcar~t Vekilimiz Doktor 
Behçet Ur. refakatlerinde İçel 
mebusu Turhan Cemal Beriker 
Bilecik mebusa Kasım Gülelr. 

Seyhan mebuıu Damar Ankoğlu 
mebuslarımızdan İbrahim Dib· 
lan, Seyhan Valisi Akif İyldotan 
İate wı üate,ara Şükrl Sökmen 
Süer ve kitip kalem mahsuı 
müdürü B. FadıJ, Toprak Ofiı 
umum müdürü Ahıen Benkü, 
Ofis alım mildürü Nuri Orak 
ol :hığu halde Pazar günü sabah
ı in otomobil ile Tarsusa gel
mişlerdir. Vilayet hududunda 

Valimiz Sahip Örge ve Tarsus 

kaymakamı Nihad Dıınışman ta

raf ındnn karşılanan B. Doktor 
Uı Tarsusta baz.ı tetkiklerde 

bulunduktan ıonrr çiftçi ve tüc

car nrımızın dileklerini dinlemiş 
!er.Ur. 

Bunu mlteakip oturayla ıa
at ooda şehrimizi fereflendirmiş 

lcr ve 11tasyonda karşılanmışlar 
dır Bir kıta asker sellim resmi• 

ni ih etmiştir. 
Vekilimizin tehrlmize gelişi; 

hububat hakkında hükumetimi

zin müstahsil lehine almıt oldu
ğu mühim karardan doğan se· 
vinç ve şükran hislerinin teza• 

hürüne vesile olmuştur. 

Çiftçilerimiz Milli Şefimizin 

ve Cumhuriyet bOkumetinin 
kend lerloe olan yüksek alika-
sından büyük gurur ve ıevinç 

duymuşlardır. 

Sayın Doktor Behçet Uz 
şehrimizde yeni tesisleri ~ezdik· 
ten ıonra Ticaret Odasında ya
pılan büyük bir toplantıda müı 
tahsil ve tüccarlarımızla azun 
uzadıya görütmüşler, dileklerini 
dinlemişlerdir. 

Vekil şerefine ötle üzeri 

Tüccar Kulübünde Ticaret Oda 

ıı tarafından yüz ki_şilik büy6k 

bir ziyafet verilmiş ir. Ziyafet 
uouında uraat işleri, iaşe du

rumu ve daha bana benzer mem 

Bir tavzih 
ve itizar 

Ticaret ve Sanayi Odası ba~
kôtıpli~inden: 

Sayın Ticaret Vekilimizin 

Mertııııi z!yıHeti dolayı11iyle 

19-7 942 puzıır güııkü topları 

tı ve ögle zıynfetiude hnlun
maları gerekeıı protokola dB
hil zevat ve rn li, tioari ve 

ıktısatli müo11seaat ile birlik 

erkanı itıınıleri yaohşlJkJa ga

zete il8nıı a derç ediJaıemiş 

oldoğundnn itizsren keyfıyet 

tavzıli oluuur. 

---~~ 

leket meseleleri üzerinde sami
mi göruşntelcrde bulunulmuştur. 
Yemekten sonra umumi 1Dağaza 
far ile gümriilıte bulunan idha 
Jat eşyası tetkik edılmiştlr. 

"' e 11e ımız köylünün coşkun te-
lar l"e aylıklar11ıı da kesmi- k"J · ld zt h ide 

Ankara. 20 (Yeni Merttirı 8 etı mö8teşarı 0 0 e 0 a zahüratile karşılanmış, Eneti 
veceklerdir. A k d H ıtlan köy t" mohl\birirıdeıı) - Adana ve " ____ n ara a asan °~ u talebei!i tarafından yapı-

Mersindo tetkikatta hulun- Gandı• euetitti8ünö t1ereflendirmi,ler- lan kiiy hamamıeı geami.,ler 
mak üzere hyyare ile Adana dir. ve bundan aoura köy meyda 

Saat 15,-iS te Doktor Behçet 
Uz ve refakatiodeki zevat şeh
ri.mizden ayr1Jmışlar i tasyonda 
b~~ ~o~ zevat iie tüccar ve çift
çı erımn; tarafından uğurlanmış 
lardır 

ya giden 'l'ioaret Vekilimiz Şantaj· ögretmenlerle bir talebe{nında toplanan kö lülerle ö 
Dr. Behç.et .Uz hogiirı unHuRi grabn yiiksek miıta1'irleri kar- rüşmiişlerdir. y g 
tayyaro ile ve refa.katjn<le Yapı'Yıormuş şılamışlardır. En8titii talehe- M'lli . . 
fnşe Mtiı;teşan, Toprakofiq ~ si 0 ef4nada orak bi9mekte 1 şefımız Hasan oglan 
omanı ıniidiirü, Alım müdn- Yeni Vilhi (a a) - Hindis- 1 idi. Milli efimiz talebenin Entıtitüstindeo ayrılırken ög-
rii ve ha8m.ıi kalem miidiirii tan müdafaa kornisyoı.una tayini k b" ş. . d . ı'lilr retmeıılerin ve talebenin "a• 

d'J k' k · · tt·ı· ora ı9mesını, emıro , ~ 
Tren alkışlar arasında şeh· oldogu halde A ıı karıı) a gel ı eb" ı ebn es ı odmıseHr.ı tokeşre ı ~ dölgeroilik ve diıter işlerle Jışmasından memnun olu ok-

. . ır eyaoname e ıo ongresı ~ l .. 
rımızden. a1rılmışbr. ıniş ve lcarşı~.nmı~tır. . i ni şiddetle tenkıl etmekte ve:- uğra~tıkları eanaJa tef~~ş .~t.~ arı~ı ~~r~tmen ve talebele-

ersın ve Adanadan Anka- 1 .8Ryırı Ve ıl tııyyare ıle Hiodistauda zorla bir rütbe ya• mişlerdir. Enstitii mudurıı re bıldırmışlAr ve yaşa, sagol 
ra a d- D gelırk eıı Qoknrovaııııı pamuk . - - d k' . ~ . .. k ·ı 1 . . ~ onen oktor Behçet Uz .. . ratılmaktadır. Gındı yuzun e ı M.ıllı ş~fimize Enstıtu ha - şen gı ReR erı v., alkı~lar ara 
vıla.yetlerhniz köylülerinin ve ve buğday tarJaJaıı nzerınde maskeyi atmıştır. Onun hareke- kında alft t vermiş bir ıunda avdet et mi l el· 
şebırlilerin Büyük ve Milli Şef uçmuştur. ti şantajdan ileri geçmiyor. Hia- m ma şer ır. 
İımet 

0

nöoüne hürmet, muhab- Vekil yeni JURl.Hrnliin di tan hürriyeti için Hintlilerin 
bet ve derin bağlılık hislerini ioabodt rı mırıtı kal art• sevkı bu hareketleri rıetice.siz bıraka-
götürmüş erdir. için emirler verıniştir. caktır demiştir 

• i eri ·z"n ha ıraları 
törenle taziz e ildi 

Parti hesabına talebe 
okutulmıyacak 

Aııksra, 20 (a.a.)-Oum- okullara müsabaka ile leyli 
hnrivet Halk Partiııi Genel meccani talehe kaydedilece-

Çaırnkkale, 20 (A .A) - Çauakkale Bo
gazıııcla tnlim yaparken dalıp bir daha çık 
mıyan Atllay Denizaltınıızdaki şehitlerimi
zin aziz lıatıralıuı önünde bugün saat ıı 

de Onınboriyet alanmda tören yapıJmıştlr. 
Törende Vali, koınutan1arla memurlar ve 
askeri kıtalarhl oıı binleroo hazır bnJnn 

k ·t ı·ıt· d tebliıt edil- ıt' .. p nıuştur. I tiklRl mar~ile haşlay&ıı töreude se. r~ er •~ID en "' eme gore arti hesabına ay-
htı} ro.k yarıya· iııdirilmi~ ve ö~ alan ha- mışhr: rıoa mekteplerde ley i olauk 
tipler Türkün kalbinde bıraktıg1 elem ve Mıuuif Vekaleti t"rafın- talebe okııtturulmayacaktır. 
iztırı\bı tıelirtnıişlerı!ir. H eyet banılorıun dan bu yıl litıe ve •1:ta okul-ı Genel ekr-,terlik bu ka-

çalchıtı llllltem ha.va ından sonra Rahilden lar içiıı ieyli nıeoaııı olao9 k bil ıniiı acaatlara b d 
" . · ·· h k · ı· , . .. ve on an 

nzakJa~nıış ve denize çelenk utarak tfüe11e tRIAIJeler ıçın ınutl~ a a ım ı evve.kı müı acaatlara cevap 
son verilıniıştir. hanı ayılaoaktır. LıRe ve orta olarsk keyfiyeti bildirir. 

Ruslar diyor ki: 

Tehlike 
Büyüktür 

Vişi 20 (a.a) - Alman rad
yosunun bildirdiğine göre Alman 
kıtala ı Voronejden geçerek Her 
len:eğe başlamışlardır. 

Viti 20 (a.a) Almanlar Roı. 
tof doğusundan şehri geçmişler 
dir. 

Ruslara göre 

ingilizler diyor ki: 1 r:UC>UC:SOC:»r;;;•;d;3"• • =-'"1 

V .d N W o ro n g J e :MC:..C:ac=-: :SOC,.•C--'~ 

Durum 1 Tehlike 
düzelmiştir 'A ld 

Londra 20 (a.a) - Vorone- I z a 1 
jln durumu düzelmiştir. Alman 1 F k f f d 
lara indirilecek darbenin şiddeti a a or a an 
artmaktadır. Muvaffakıyet elde lk d 
edilmektedir. Rudar bir mlkdar ka ma l 
düşmanı imha etmişlerdir. Ruı • 
birliği ehemmiyetli bir meskun Londra 20 (a.a) - Taymia 
yeri ele geçirmişlerdir. 75 inci srazet~ııi Şimali Afrikadaki mu
Alman tümen kuvvetleri intizam harebeler hakklllda neşrettiği 
ıızca kaçıyorlar. bir makalede diyor ki: 

6 ncı ve 7 inci Macar ordu 
l -h' b" rnevıie taarruz: arı mu ım ır 

etmişlerdir. 70 tank tahrip edil· 
miştir. Düımanın btlcumla~ında 
b. i d t buru imha edılmiş devam etmektedir. Yine doğu _ır P ya e a 

şehri dütman tarafından kuşa- ı tır. 

Moskova 20 (a.a) - Gece 
yar111 neşredilen tebliğe göre, 
Voronejde inatcı muharebeler 

Mısırı tehdit eden tehlike 
nalmış fakat ortadan kalkmı' 
değildir. Düşman için o kadar 
rahat bir nefes almak mümkün 
değildir. Biz de acı dersler o 
kadar çok aldık ki atırı bir iti 
mada kr.pılmıyoruz. tıtmıt sokak m~harebeıeri oıınaş, A t I ada sükun 

tur. 4 tank ımba edilmiştir. vua ra )' 
Voronejde diğer keıimlerde ha- Melburn 20 (a.a) - Avu.t-
va muİtarebeleri şiddetlenmiştir. ralya bölgelerinde keşif hareke· 
Bir piyade taburu hezimete uğ- tinden başka birşey olmamıştır• 

ratılmıştır. 1 k " . d ki t hl"k . 
d b d k

. e et uzer1n e e ı e on mııı-
Y ine oğu cenu un a ı mu- il b- -k 1 kt 

barebe 2 saattir devam ediyor. 
Cenuba doğru artan tazyik kar
şuında kıtalarımııın mukabelesi 
ile Almanlar ricat etmiştir. 

Almanların harekete geçe
Rostof üzerine geldiği haberi 
doğru değildir. Mamafih tthlike 
büyüktur. Almanlar yine doğu
dan cenuba doğru sarkma plan• 
larında muvaffak olurlarsa oıem 

uyu o aca ır, 

Zırhlı kuvvetleride Stalin-
grada doğru uzayıp gitmektedir 
Rlcat halindeki Ruı ordusu top · 
)anarak çekilmektedir. Almanlar 
ricat yollarını keserek toplan 
maya mani olmağa çalışmakta 

dırlar. 

Merkezde zengin topraklu 
lar ve mahsuller feda edilmek 

Elnlemeynde hava kuvvetle · 
riınlzin yardım göıtermcleri ü
mitlerimizi artıracak ve tamam
layacaktır. 

tehlikeaindedir. Buğday mahıu
lünün süratle kaldmlmaııı için 
her mıntakada hasat hazırlığı 
yapılmıştır. Muvaffak ölüm di
yecek değiliz. Fakat Voronejd"' 
Almanların bariz muvaffakıyet" 
sizliğe uğradığı muhakkaktır. 

Alman). rın harici mukave· 
metine rağmen mevzilerinden 
çıkmalarına mani olunmaktadır. 
Don mrntakaunda da bu taarruz 
durdurulmuştur. 

Yeni bir kültür ve meslek ocağı 

Demiryol Meslek 
okulu açıhyor 

ÖıtreıııHıtimize .. D 
6 "' gore t ı v- bitirmiş talohol~r mfüıa.baka 

let Deıniryolları nıntııı .. . . . 
ı mu- ımtıhanıle alırıacRkll\rdır 

diirliığii .-\rıkar-ıda LiRe d Ok 1 .. l'k · . ere- u 09 ıoıerıe ı ve para-
ceımıdt' bir Dem· 1 M , ıryo 6Hlek

1
Rız yı\tılıdır . 

o.rnlu l\Çnıak ka. 
k . . rl\rıııı tabak- M-emleketin bogünkii ba-

nk ottırmıAtir Ok ı 
v · n un bn yatıııda çok mühim bi11ın~t-

der~ yılı _h~ş.uıda fa4Jiyete ge- ler başarmış •e başarmakta 
<Jehılın~~ı ı91n bötiiu hıtZırlık oi~n ve hiiyük 'fürkiyenin 
lar bitirilmek üzeretlır. 
. Şimdi umum miidürlüğün 
ışgal ottigi bina okula hlııtis 

kurulnşuııda omuzlaı ında !;Ok 

ehemmiyetli vazifeler taşıyan 

Türk demiryoloalntunun An 
edilecektir. karada knrduğıı bn kültür ve 

Denıiryolları Meslek oka- m_,slek miiesserıesini derın bir 

lurıa devlet orta okullarını sevgi ile karşıları~. 
-----

Almanlarla 
Döğüşen 
Fransızlar 

Nişan töreni 
Merain Ziraat Bankaıa me-

murlarından Ali Altınordu ıle 

Adana İamet İnönü kız enltitü• 

Vişi 20 (a a) - Radyoda bir l •Ü dikiş öğretmenleri o den Şn
nutuk söyliyen Devlet Nazı~ı ı hende Gülmen'in nişan meruiml 
Benova Ruayada harp eden 1~J- Adana kız enıtitüaünde güzide 
yonların Almanyada elir bulu• bir k 1 b 1 k h · 1 1 
nan yakın akrabalarının tahliye a a a 1 uzurıy e yapı mı 
edileceğini ıÖJlemiştir. Bunlara tır. Yenı nitanlıları tebrı k ede-
ayrıu jardım edilecek tir. riz. 
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Mersin Asliye Hukuk mah
kemes:nden: 

~iimerba11k Yerli ıııalJar pazarı ~lersiu mağa
zasua temsile ve Meı·sin mağazası ııamıua ~prek 
miiessesederı ve uerekse hariçlell gö11cJerilecek 
bilci·ımle emval ve eşyayı Devlet Derni~·yollarile 
fJeu izyoHarı idarelnriııderı ve diğer rt•suıi veya 
hususi uakliyat vasıta ve idarelerinden rnağaza 
n11z nauuua te~~lliim etmeğe ve lınıir mağazası 
içi11 f.(ömlerileee '· para ve paket ve sair ıe ajeri 
nıer.sul )lerirıi postane ile diğer ait oldu~u resmi 
ve hususi idarelerden k(•zalik aluıağa ve nıües

scsemizdeıı mahalli bankalara vuku bula ·ak is'ar • 
ve hav:ıle dairesiude gfiııderileu p()raları alnıağa 
ve vukarıdaki hususlar iciu icab eden evrr.k ve . . 
ıuakbuıları imzaya ve ~ıersin mağazası için ma-
halli mali) e şubeleri le diğer devaire 11ôııderilme
si it•aµ eden evrakı kauuıı hiikiinıleriue uygun 
olarak tanzim ve imza ' 'e tev<lie. ve mağazamız 
icin usulen sarfı lazım geleu tedıyeleı·e ail nıua
u.ıelelt>ri yaparak tedi)·eye evvelce rnües~ese nıii . 
diirhiğüudeu mezuniy~t alnH~k Ş~~rtile mahallinde 
mağaza, ardiye, depo, <lükkau kırulanıağa ve ki-
ı·a uıukavelerıamesiııi imzalaıuağa ve ukdi feshe 
ve yapılacak kira akitlerirıdeu rniitt•vtıllit biitiiu 
kaıuıııi hakları i~Liıual ve talep etrneğt' ve nılies
se ~ey i illana etnıiyece~ olan evrak ~e :saire mu
haberatı mağaza wımıı a ta111.iıu ve ınıza ve tev
d ie mü ~lereken uıeıun olnıa k iizeı·e biı inci dere
ce imza vazıua nıaf;aza şef vekili Cev:!I Ertem ve 
ikinci derece<le imz· lamağa m uanıelfıl ınenıurla
rmda11 Ali Eı·ılcnısal ve Servet Uoğaııırı Vf~kili 
umumi tayin edild kle ·in lerı tica r<cıt ka ı uııuuuıı 
89 urıcu maddesi nuıc hiııcP. hu hususlıı rın lica 
rel oda ındak i L icilli ticaf'ete ~n · ı ' t~ tesciliııe . 
ve keyfiyetin gazeteniz vasıtasile ih\ııı ua 17-7-
942 tarihinde kar:H' veı·ilnıi~ oldu~undan keyfı 
yet ilan oluuur. [978] 

...- ---~----·--

i ı a n 
İçel Def terdarhğm~an: 
16-7-942 tarilıiııde pazarlığı yapılacağı itan 

edileu 700 lira b~del ke~ifli Uastahane caddesin
deki K 11·tasiye dt~posu hiuasıııırı taıuiratrna talip 
zuhuı· etmediğindeıı 21 ·7 ~42 ı.ar·ihiııe tesadüf 
edeıı salı giiııü saat 11 ele 1 >t~fterdarlı k odasıııda 
yapılmak üzere 5 güu tenıdit t~dildiği itaıı olu-
uu r. ( ~} 8 (1 ) 

Zayi ekmek karneleri 
Mersinden aldıQım Temmuz 

ve AQuetos arlarıua ait 26370, 
26372 numaralı ekmek karneleri 
mi zari ettim. 
Yenılerini alaoaQımdan eskilerin 
hükmü roktur. 

' Haşarat ioin 

Tesirli 

i l a n 
Silifke Jan~arma o~uln ~·omutanhğm~an; 

.M ı kdarı C;n~i Muhammen kıymeti Ttmınat 

kilo Gram Lira Kuruş Lira Knnış 
- - --

1695 000 Edirne peyııiri 1 30 165 50 
4335 U60 Kııı u üzüm O 40 1:30 05 
192~ 000 Zeytin danesi o 80 115 32 

941 mali senesi için taliplerine ihale oluııaıı 
ve mu ka vcJcye bağlaııatı ve laahhiilleriui ifa et
mediklerinden dolayı ihaleleri bozulan ve ez.gayri 
taaJılıiit bakiye kalau yukarıda cins ınikdarı nHı
haıunıcıı kıymeti ve verilecek tenıiııalı ''azılı üc 
kalenı eı·zak ~ 7-7 942 J'HzarleSİ güuÜ saat 16da 
ihale edilmek üzere eslii scrait dairesiııde eksilt-

~ 

nıeyt~ çıkaı·ıJmıştn·. TalipJeriıı nıuayyeıı gün ve 
saatta .. ·ili fke Jandarma okul bina~:ırıda komis
yonda hazır bulurımaları ve şeraiti arılamak 
üzere ihale giiııiiııe kadar jandarma grup komu 
taııhğma müracaat t'tnıelt1ri ilan olunur. [936] 

12 17--21 26 

i 1 i n 
Silifke Jandarma o~ulu ~omutanhğmdan 

Mikdıi rı C:nsi Mııhamr.' 1 an kıymeti Teminat • 
kilo Lira Kuruş L\ra Kuruş __ .__ 

5000 SJde ya ğ ı 163 611 25 
37500 Sı ğır eti 40 1 l'ı5 00 
37500 Koyun eti 60 1687 50 

r ukarıda ciııs ve mi kdan nıuhanııı en kıy- 1 
meli ve verileeck teminatı y:>zılı üc kalem erzak 1 

27 7. 9 4 2 Pazarlct;i günü saat 14 de· ilıale edilmek 1 

iizcre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko ıulmuş- 1 
ı ur. Tali pleriıı ihale saatından bir saat evvel 
mektuplarıuı arıırma eksiltme kaııunu hükiinıleri ~ 
<lairesiııde Silifkccle jaudarma okul b i nasında 
uıir teşekk il sat111 al uıa konıisyon u başl arılığıııa 1 

veıuıeleri ilan olunur. (934) l :! -l ''- 2 1- 26 1 

ı 1 a n 1 

Silif ~e Jan~arma okulu komutanlığm~an 
Kilcıu Cin•i 

Muhammen kıymet Muvakkııt teminat 
Kuruı aantlrn Lira Kuru' 1 

8000 Nohut 15 90 
8000 M.6rcim6k 35 ~10 
5000 Patatt'H 35 132 
5000 Pirinç 51 98 195 
8000 },aırnlya 28 50 141 
5000 Kuru üziiıu 40 150 
300o ~eytiuyagı 80 180 
2500 Beyaz puyuir 130 244 
35UO S ıhun 110 289 
3000 K n rn ıwgn:ı l O 22 50 

aooooo Odnıı ı 225 

lli k.darı, muhauııucn kıymeti ''e muvakkat 
Lenıiuall yu k:ıı·Hla yazılı ou bir kaleın yiyecek ve 
yakacak 2i-7-94~ giiuii ~ a al 15 de ihale edil
nıek üzere eksiltrueye çıkarılım~ olduğundan ta-

1 
tiplerin uıuayyen .~ün ve saatte Silifke jarıdarma 
okul biııa~ıuda ıuuteşekkil satııı alıua komisyo-
nunda ha1ır buluıınıaları VP. Luıılarıu evsafını 
aıılamak i tiyeul~riıı ihale gün~ne kadar gurup ı 
komutaulığuıa nıuracaat etnıelerı ilan olunur. 

''935,, 12-17-21-26 
Joel pamuk te raa fab· 
rikBBında Ali Atılgan 

(979) 

Flit ---i--1 a·-n--- - -· 
UCUZ SATllMAK TADIR 

Zayi ekmek karnesi Kilosu: Toptaıı 120 Vilayet Daimi [ncümenin~en 
Meraıoden aldıQım Temmuz Perakende 130 kuruştur ~ilirke M enıleket hastaııesiniu bir yıllık ek. 

ve AQusıoa arlarına aıt 33601 k d , · 1 d k.. ·· 
88602 numaralı aQır ieoi karne· Emniret MüdürlüQü ciurın• ille ., Sa e ~e zeytınya~ı, O llll, OJHUr, gaz, sa-
mi :r.ari ettim. ):enieini alaceQım d _a tioQuk_ h~u ~e1,1oeu bi~ieı buu, şeker, çay. süt ve yoğurt, koyun ve sıg'ır 

k. · · h-k - k Qınde (Turkıı) tıcarethaneeıoe . • 
dull es ISllllD _u mu JO tur. müracaat. 1 eli ile \'3S Ve k\ll'll Sebze ihtiyacı açık eksiltnıeye 

Mahmodıre mehallealn· (98 ) • • 
den 40 numaralı efde konulmuştur. 
Hacı Mustafa kızı Aree Satıl 1 k Hu maddeleriu muvakkat teıuinalı 279 lira 
S ös lem ez (976) , 

-- Frijider marka 42 kuruştur. 
Zayi ekmek karnesi ~uz dolabı ihale 1!0 Tenııımz 1142 peı·şeııılıe giiı Ü saat 
Me re.oieu aldığım Temmuz ın da Daimi erıciinıeııde icra edilecektir. 

~e Afcu tOf1 avlar ua eh 19231 Kollanı1 mı • nok an JZ 1'0 1 teklileri11 ihaleden evvel lenıiııat akcalarını 
19269, 19267, 19260, 19262, 192>8 arızasız, i'Jle r bir lıald6 d()rt • 
27!180 numoralı kııroelerimi za vi yak ve 4: numaralı Frijıd6r yatırmaları laıııu<l ır. ( 9 6 5) l 7-2 ı _ 2 4-29 
ettim. Yeuısinı elacoQımdau e • marka 6 v için bir Buz dolö- - Z • " h --
kı l erinıu hilkmO yoktur. b l k ayı zatı mü Ür 

. ı satı ı tır. 
Mahmudlra mah-.. lleeı ı· . . . Zatıma mahkQk mühriimü zar i ettim. ~ ezkür mü:ıfirle kim 
d .. 0 mar 1 e" le A lmt.k ıetıyeııierın mat- b k y . . . t ~ k . . . h eo , ı u a ı • ıerE oroum ro tur. ı nıınnı rap ıraoaAım ..ıan eıı ııı 11n ük· 
Mehmet og, Musa Ölç r baa.mıza D iirac:ıntlaJJ. mü olmadıQıııı ilan edet'im. 4- No lu Genel e~ sahibi 

(977) \982) 1-5 (983) Makbule Aoar 

i 1 
Sı~hat yg jçtiınai fı uavenet ınüuürlflgün~en 
Mulıtaç ailelerin çocuklarına dağıtı lmak üze

re 2000 kilo Lercilıau toz veya ktısuıe şeker ah 
ııacakur. 

Toz :ekeri11 mulıamrneıı bedeli ı~· () tira, 
kesme ~ek~rim muhammen bedeli ::!3 O liradır 
v, rmek isliycnleri ıı ylitde 7 ,5 muvakkat \emi
uatlarilt~ heral tı r ilrn lt ~ :'iiııii olaıı 3-8-~ ~ pa
zartesi gliııii saat 11 de nıiid ü rlü kte nı ii lf'Ştı kk i i 
~~~~V~!.!. müracaatl arı. (967> t 8-2 ı 24-28 

• 

• ers! 
Ano im 

n 
n ş 

de • 
• 

. Mersin Liman Şırket ı niu 1942 yılı biı ir.ci ~ıtı aylık 
tarı fe devresiude tatbik edi im k üze e Yüksek ~1 ı nü.a lc\l 
Vek~lP.tiııce hstik buyur .. lau t:thmil va tııhliye tarife. i l 

Haziran 942 tarihinden itib ren tdaıemizce tatbikine ba· 
lanmıştır. Keyfiyet ilgili lere il~n olımur. <956) 

u 17 21 24 28 

Beden terbiyesi umum m dürlüğü 

Nesr1vat1 
Eı ede1u Tdrhı esı Umu~ı Müctürlü~u t afınd u neere· 

dıl e n kıt ı.ılaıdou a fi(' rlııkıl ı ar ıl rın i l r il rle ee· 
tıea c ıkcrılm.eıır. leıtıveoıer: Aı kar uı;: A lıo f..ı , t avınrleu 
i tan •;ulda: Mnoll m Ahmet H ı t ~ ı tı ı ~l > te O ır kıtap 
o v lerıod , 1\ ret ı, M hm t Tür ı, Bolı d : Z fer kıta ıı 

~v ı u o m, Auk ıro, Isıaııhul, tznıır , J>ıyerbrl ır, Atyoo, l\oo• 
r a, A 'llnl7 , AdRıııı, Aotııkye Sıv E ı m, T nhıoı1 , 

Sams ıo , M u · f V kıll ~ Yayıuevle 1urieu tın nlnhilırler. 

Kor ı !. 
60 Atleuım el kııııbı 

40 Fu ıboı lı::ık~nı kılatuzu 
50 Berne m le! futbol ke dt~ e ı 

60 Fulbo kılın· zu 
20 Köı :>o~ sah ıırı h kk ud öğü:le • 

125 g -ı:.d '.l'ôdı: ı:; porlar ı üz. r o!i r tırmıı 

75 M 1er ı at ıızm 

50 Balkan kır koeuım 
50 Balkan güreeleri 

125 Greko·Romen güree Ofunları 
150 Ten is 
75 K e. rak sporu 

Bu kita pevlerinde Beden Terbive&i ve Spoft meoııı u A · 
sıda bo!uu ur. (911 ) 7-14-21 

A ağı Gözne yayla 
tel v oka t ı 

Bu kere veı ıiden tamir ettiril(•rek mun-. 
tazanı bir şekle koıu\lau oı el ve lokantamız 
sayuı halkı nııza açıhın şur 

Otel e tam konfor, lokantada 
muntazam aervis oardır. 

Yemeklerimiz çok i tinalı ve herkesi m .... mnun ede
cek şekilde yapılmaktadır . 

Fiatlar bu kadar feda k~r lı ğa rağmen mııt~d il ve 
Mersiu otel vo lokanta la rının fia tlarmqan ucuzdur. 

Bir kere tec übe kô.fidi • 
.Etli yen ek Jflr ;~O. 

PilAvl ıır 20 J· n rn~tnr. 

Harita, Plin, akine ve 
~nşaat 8°simleri 
Te•;rübeli blr Ressam 

tarafıo•Jan k roki üzerine 

ebnn fi yatla Harita , Pli n , 

Maklnt ve inşı at r es imleri 
yapılır İdarehanemlze mu
raeaat edilmelidir. 

12 c en lü ı a adar mü

essesat .a Qalıeabılır. 

Zeytınnıgh 25. SAt zt·l~r 20 
(928) 4-5 

r nsHzc 
• 

·~r err 
1 ecrübelı bir Hayan 

tara 'ıııdan ; o c u k l a r a 
Frar sızea dr steri ve-ı ilır. 

Şanit için d reh nemize 

müracaat N i malidır 

Yeni Mersin 

• 


