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Nafia Vekili General Ali FuadCebesoy AFRiKADA ·za1.:::n,:::::; ..... --------
in.. 'T·ı""" f k Mihver kuvvetleri işe ~ 

londra gaz eteleri un v l age ma amını, Belediyeyi, Partiyi 
HükUmete ziyaret ettiler A 125.ooo Kıymet vermiyen müesses. 

h
.. vam İngiliz kuvvetleri Sorguya, 
~cum Sulama tesisatında ve kanal· kamarasında 1 Milyon suale 

edıyorlar 1 larda incelemelerde bulundu Mialer Çorçile iti- ~uhatıp olmayan 
~- . bir fİrket 

Bir gazete; Rımmelle boy Sayın Nafi• Vekilimiz Geç vakit Silifkeden refa mataızlık takriri Berıı, ı (a.a.)- Gazeteler - ---
General A.Ji Fuad ~e~eıoy dtin katiudeki zeıvat ile birlikte dö- müzakere edilmeye Bedin muhabirlerinden aldık Bu, hepimizin bildiği, keli-

ölçuşecek ~Um&ndlOI refakatlermde Vahmız B. Sa- nen Vekilimiz davatli bulun- b l d ları haberleri ne~rediyorlar. meler rörülürken anlatılan elek 

~ullma~lk dlDll~tBdl•f. bip Örge olciuğ. u ~alde Nafia dukları belediye b:ıhçesindeki Of an ı Bo haberlere göre: tArik tirketidir. Dün radyodan 

d t 
l nadolu •janaını alı1orduk. Tam 

mü ürlülllne gı m.1• er ve na- ziyafete ı· ıı.tirak etmekle orasını Mana Matruhon i'gali b l 
f
. . l . - rinde ızahat alm v Londra 1 (ll .a) - Rugü:ı f d u •ara arda •U ıuatu. Not et-
ıa ış erı uze . ış fereflendirmişlerdir. Ava Ka . Almanyanın her tara rn a de- mekte olduj"umuz ajna haber· 

Londra. 1 {a.a) - BQtün lardır. Buradan. son~a vıllyet Muhterem gen~ral Ali Ç ~ . . maruında ~ı.st~r rın bir al&ka uyandırmı,ıır. Jeri yarı d• kaldı. Elimizde ka-
Lorıdr.ı gazeteleri Avam Ka- makamını, beledıyeyı , cumhu· Fuad Cebesoyun bugün saat örçıle ıtır:nadsız.lık takrırıoın Buranın i'galiaeu sonra- lem dura kaldık. Elektrik eere 
marasıoda müıakeresıne baş- rıyet Halk Partiıioi 'İfaret dokuzda şehrimizden ayrıla- müzakeresrne başlanmıştır. da Rommel knvYetlerinin ha- yaaı keailmi,ti 
lanan itimadsızhk takriri "Ye etmiılerdir. cakları buradı.n BürüceAe gi- Bir itçi mebus harp neti- rekata devam edeoeli belir- ~lury•,. Olamaz mı?. 
Libya ma~hlbiyeti ile meogul Öğleden sonra ise otomo· decekleri oradan da Ulukışla ya cesine kada~ bn takririn gari tilmektedir . kinediı:abB yap1

1

•

1 

d:tll. Bu ma · 

l k k
. k 1 l · k · • ozu ur, aırılır irazaya 

o ma ta ve ten ıt tir yazılar bille sulama kanallarını ve giderek yine tetkiklMde bulu a .ı~maaını 18 ~mış, ta. r~r sa- Bummel kuvvetleri, tank utrar bunda tlkiyete kimin bak 
yazmaktad~r~ar. . buradaki çahşmaları görmüt . uaca~ları ondan sorJra Bozanlı hıbı buna cevap vermıştır. muharebelerine geni• bir saba kı .. r .. 

' . . Taymtsın sıyasl muhar- ler ve tetkiklerde bulunmut- dan trenle Ankaraya av<lel Münaka~alar esnasında bolmu,lardır. Hem bu bozulan, arızaya ut 
rırı, halkı alAkad~r eden ıey, lardır. buynl'acakları haber alınmış· kürsüye gelen Mist ... r Çörçil Mana Matrohon alu.ımaaı rayan Merain elektrik tirketlnin 
A K d k l t k 1•- 1 l b makinel~ri olursa fa l vam amaraınn a azanı a- N f' V kT . . ır. ço a lllŞ anmı~ mese e u ka · ile RammeJ, lıkenderiyenin ya l'elmez. ' z a yazma-
cak rey delil; Libyada kaza- ~·~~ . e 1 ımtz zıyaret Vil~yetimiz dahilindeki dar ileri gittikten ve bir haf- yakınlarında bava aıey<lanla · 
oılacak zaferdir. kvetletertı· ıldeeVn ııl~en. sonra rehfal tetkikaeri hakkında inıibalarını tadanberi dedikodu mevzuu rı t .... ı· sı· ne mu•affak oJmu~tur. i k E~elden ebede kadar bu 

· a r a ımız old n a b' k d N f • "'" ş r etın idaresini üzerine alanlar 
Ba~vekilin hezimete aıt d STfk . . ~~u . ~oran ır ar a aşımıza a ıa teıkil ettikten sonra mü:ı.akere Deniz hakimiyeti de elde edil darılırlar. 

meauliyeti yüklenmiş olması .8 1 1 eye gıtmı§lerdır. Sı- Vekilimiz memnuniyetlerini nirı yapılmamasını tehir etmek mek şartile, Bummel hareki· Ylksek malcamatın bir çok 
ho,nutıuıluk yaratwııbr. de- lıfke~e ~apılacak büyük sula · söylemiştir. daha tehli~eli olur demiştir kt defal•r dikkat naaarlarını çektı'k 
mdktedir ma ı~lerı üzeri ııde tetkiklerde Kendileri~e iyi yolculuk- T k . l .b. b ' b. tında muvaffak olaoa ır. Me.raialilerln elektrikten çektıL. 

. d bulunm l d l d'l . a rır sa )J ı; iZ ll Gazeteler ,unu da ilan l a 
Deyll. Telaraf aazetesi e uş ar ır. ar ı erız. t 1• • • • 1 ki h d erı ezayı, ıahrabı v k 1 -~ . • allru·ı ımza am~ a arp e en d • • ar uze-

b:t ~ yuısıoda ıhmadsııhk ıak- D B subaylarımızı d~~il. harbi ida- etmektedirler: ;~: e,;!;::~k~efalar teabit ede-

rin yine Afrikada h~yal sn- en ı•z ayra m 1 re edenleri ınıkid ediyoruz. Dikkati 9eken diger ,ey; 
ko·ııne u~ıaiıtımr~ bır ıama- Aiz mahlt}p olııısü sebep Afrikad"ki Rumıoel ordusu- En bGyük biaaeai belediye 

D 
l'I non 125 bin ki,iden ibaret nin olaa bu mileHea · · b 

na raııtbyor. ün şehrimizde bu·· yük Libya de~ıl, haıbi idaıe eden 1 dileklerde bulunduk. ~ Fı:~:t ;;~ 
Di~er bir gazete de tank· Londra olaı·aktır. Şüphe yok- ve IngiJisı; Orta~llrk kuvvete- e~aürlerle •öyliyeyhn biz yazdık , 

ların eski model olduğundan törenle kutlandı tur ki son Hımeledn mağlObi - lerinin iHe bir milyondan faz- bız okuduk. 
~ik :) yet ederek; biz bugün Al- yeti merkezdeki idared~ki güç la olmasıdır· Şirkete bakan bir kom her 

Dl ·ı ı!arn 1939 modeli tankla r Ak-~am Beledı·ye Bahçesı·nde lti~lerdP ıı do~m11 ., t11r. var. mı , yok mu bilmiyoruz. Şir-)"' ç ·· ıdekı· harp ketın mesul bir nauhendiai bulu-
ta deAil JY42 43, h~UA 44 Husrava biı ııi ıı kuvv~ ti- O nuyor mu bulunmuyor 

modeli tanklarla mukabele bir zigaf et' Verildi mizle y~rdım1 mf' chur oldu- devam ediyor mad ık •. Eğer bunlar va:: 0 :

0

;; 

etmeli idik. ı?nmuza hen de kıuıiim . Rus- yaparlar. Neden bu işi düzelt-

d 
·k· B T D · Y l d h ı · · ı. f meye çalışmazlar dl ı. 

Diler bir gazete e 1 1 ır emmu• enız hayra. lundaıı , Acentalardaıı birer a 0 masay 1 a ımız Ç<}ll e- landık. Hayret edlyo ye mer•a· 
senedenberi karada yapılan mı dün şehrimizde biiyök ıc;. mömeseil , vilayet mııkamrnı, na olurdu. Yeni Zelandalılar Bu da kabil .. Çü:ka her •· 
askeri hareketler hep hezimet- renle kutlanmı,tır. Şehir ve Deııiz Harp oknlu komutanı- aiJngiJ h'iJcumanda ranılan şey bulunamıyor. 
le geri çekilmekle neticelen- limandaki bütüu veHait Ra. nı, Ou ıu huriy"t Halk Parti- B. ÇorÇİ 1 bulundular Soruyoraz: 
mittir. bableyin bayraklarla süslen- sini • e Belediyeyi ziyaret Elektrik kuvnUnden htlfa-

Kvvelce hazır de~ildi. Bu mi,ti. etmişlerdir. k 1 • h Loodra, 1 (a.a.) - Royte- de eden müeHeaelerin ıördüil ~ T d ..1 () ra 8 1 za at zararları kim ödeyecek .. 
Rfın Libyadaki ordumuz kara "m Ra~t on a nenizciJer ~ledtm tiOnra ve mera- rin 8 inci ordu nezdinde hu· 

d 
namına Liman reisi B. Rasih simden evvel Deniz Lokali d• lunan muhabiri biJdiriyor: . Bu itlere kirn bakacak.Eğer 

a mü4Jaid •• ha"Yada ustün ver 1 tırket - eaki tabi l 1 
kuvvetlere malikti. Bagııı'ın riyueti altında Li· önünde toplanan Deniz Harp Diin oereyan eden muba- layeıel iae. ilin ed~l:in~aza ım -

. . . man ııirketindeo, Beden Ter- okuln ve liseRi talebesi ile b kk da bi9bir hı.her Maklöbıyetımııe sebep " . te t • t . b 1 G Loadra 1 (a.a) - Batvekil rebeler a .•D Elektrik •irketl •orguya, he· 

Lo 
. . . . . biyesi bölgeınaden, Harp oku . r 1P ıeyetı, aş arın da e- aJına:namıt ıse de muharebe- sap vermeye me b 1 ndramn ıdaresızlıgıdır. dıkli Erha' orta okulu han- MI.ter Çorçll dün aabah Bukinf . · c ur 0 mayan 

bl 
.... d ler biitün gün devam etmış· bır teşekküldür. i.ter akar İı· 

Rummelle boy ölçütecek sovyet te igi OMU ve çelenkler olduğu hal- h•m aarayıaa giderek Kralı zi· ter i~ine bakar . t y ' 
lmmaadarıı henüz bulamadık de Deııi.11 Harp okuluna gide· yaret etmit ve Amerika ıörilş• hr. b ' ıs emene yalnız 

Harkofta 
k k Hava kuvvetlerimiz Al- ay ~şında evinde, müeHe1eain-

dernektedir . r~. 0 ul hahçe"indeki Atatürk meleri etr•fı .. da ı"zabat vermit· · de, tıcarethaneai d l k · bnsı ·· · .. man yollarını hırpalamal• · t 1 1 n e e ~ trık te-

l
• une mer.uımle haurlaoan · ııH ı o an ard• 1 cı.ı· ddet 1 l tır. d etmektedir M h b B n para a ırra biz Y' çe enkleri iı:oymo' •e bora- Kral Batveklll ötle yemetl· e .. a~ . . . u are e de ay Sarraf Gaoiden bin atne 

1 
dan tekrar meraNim yerine ler tıddetmı muhafaza ediyor. evvelden kalma ,a d 1 1 

h ebe er ne alıkoyınuttur. .,.. . 1 M m an ar a a m U ar dönmii,lerdir. Kahıre, 1 (a.a) - Royte- ım. um yakalım. Derdimize 
Merıuim tam 11aat 17,30 rin hasud muhabiri bildiri- yanalım 

Moıkova, ı (a.a .)-Sovy~t da bandonun çaldığı il4tikl&I Amerikahlar yor: Almanlar zırhlı kuvvet- .Bilmem, Y•zdıkların:ızla du 
tehligi: marşile bayrak çekme mera-

1 
OO bl·n tank lerile taarrnıa devam etıoek dimızi anlatabiliyormuyua. Yok-

Bakofun timalinde Konk simi yapılmı' ve Deni!l Harp tedirler aa bu •ıcak günlerde ter döke· 

Almanlara göre 

Çörçil 
meydanında pasar ıabahı ya_ okulu •e lisesi talebesi Ge- Yaptıracaklar Yeni Zelıuıdahlar, tanksa- rek ıütun mu dolduruyoruz. 
pılan Alman taarruzuna mo. micilik mar,ını Möylemi,tir. varların yardımı ile ç~lıt y 

Berlin 1 (•.a) - Alman ga- törlö 'vesait ve taok geniş Bundan aoora mıotı~· l k b maktadır . GeeeJeyiıı 11öngü hö eterinerH~te tayinler 
ml

.kyasta ı' •tı' rak etmi,tir. Liman reuu yerine DeDIJJ 4 milvon fJ ir or- cumuna geçilmittir. AlmMnla 
&etelerl Afrika ••tliiblyetindea v k ı · t lt ı J 

Verini rrıuhafa 
za edecek 

Yı·rmı· ıı .. r t .. yyareden nıu··. Harp o o ondan bır eemeı d l rın ı· l .. rı· bu··oumları durdornl- 85 ı · ı Ço ·ı · ı fı ""' .. h ki " ıra ücretli at.J'iyer vele• 
Ollra rçı in VH yeti etra nda h ı· bu kutM'"l günÖll ebemmiye• U Q.Zlr IVQCQ Qf 

-at 
1 

ala d _ kt I te,ekkil filolar, dal"• a ın- .. .., moatar. · ş · - a e r aer e.._e e ve n• "" k tini canlandıran bir hitabede " rıner ükrü labir 30 lira maatla 
tlltere imparatorlatunun kay- de, Tanklar 60, 7ft 'er . af'ile bolonmuş, Lozanın yar!\tıcısı Vatington 1 (a.a) - Ayan R a•aleten merkez vt:terinerliğiae 
l.ettıtını politikacıların hakikat kafile harbe giri,oıittir. Bun- M.illt Şef azi.1 Cumbnrreisi- mecliıi latenilen 41 milyar 820 /ngi/tere • uıy a 75 lira ücretli •t•jyer veteriner 
lar ki ı t LI 1 J k ve l 1 1 d b Ekrem Urai 30 lira muti• nam· ı •• amaya ça •t ıa arını, •· ar uça savarlarımıl e wiz amet nönönün etrafın milyon dolarlık harp tahıla.tını ara•l1' Q yen İr 
lllterede bHıl olan ltimatsızbtı bombalarile kartılanmıt l'e dır.ki ıartulmatı birlik ve bağ kabal etmittir, l zet {l}arak merkez veterinerliği· 
hımaktatlırlar. lnıiliderla vaal- 68 tank baaara oğrattlmı,tır. k Gn Ofma ne, belediye evrak memuru Ha· 
'-tl•e ıare laıiltereala -•m• Bonnn ömerioe Alnıaolar da. Jılıgımun pe veciz bir şekil Ba paradan bir kıamı ile nefi Uğur 20 lira muti• veteri-
•• hepai parça parça yıkıı.. bile b L t ı.. • • 

1 
dı· r de teharötı ettirmiştir. . 100 binden fazla taak y•ptırala· Londra, ı (a.a.)-· kiti l't' t · d'l · l ,.. a 90-.. aaa. getırm•• er . Gen9 1.4ubayımız b . Moıko ner p ı ıne •yın e ı mış er 

.,.orçilla yiae it baııada ka)muı T 1ı:: · k d n g er cam· eak 4 milyonluk bir ordunu• d b ·· dir. lizımdır. an ıarın ar asın a e- lesi 'iddetli alkı,lanao hitabe t r t bl eai ikmal edile- v~ ra yosn u~nn yaptığı ue' ~~~~~~~==~-~ 
A 1 len piyadenin yolu kesilmi 11 ıinden sonra Merıı·n ldmao akı~ .. Ae erlkyd 23 bin tayya· rıyatta; IngiJtere ile Sovyet Sovyet Ru"Y"Ya harp malze-
•••tralyalıl•r iae, afllizle- " ce tır. aaer a • R 

tin alyaai ... Hkeri üıtlnlütü bir keaimde 1600, ba,ka bir Yurdu gen9leri tarafından re imal olunacaktır. ueya "raeında yeni bir an mesi teminile kredi teminin-
balıduadaki glveacl kaybediyor kesimde de 2000 den fazlar yelken, kürek ve yüzme ya- Buıüne kadar yapılan harp laşma yapıldığını ve bu an- nen ibaret olduğunu ıöyle· 
lar deaektedlrlw. Alman öldüriilmöttör. (Sonu ikincide) masrafı 13 milyara bulmuıtur. ıa,manın lngilt~re tarafınJan miştir. 
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2 - Teuı 
---- - muz - 1942 
Perak ---- Perşenıbe 
b. . endeci y;-n,:-------~ 
ırJık/eri ,..., , .... en•tltÜ•Ü eok; 

k LJruJd .,ıl etmeni Cevad Sökmen 
U 11uer tarafından yazılan (\1odern 

·----.. -·' üze evrak, dosya ve arıivdlik) adlı 
• Velrıilette .ııfCleri Tica-

1 

b ir eser çıkarılmıştır . 
rıqe peraJr .... af.odan kurularak Adliye zabıt ve icra katip 
ret O,ı weçlrilmlştir, l leri ve dosya memurları, bele· 
fa ... Bu birliklerin memlekete diye katipleri. evlenme memur 

daha müfid olabilmeleri için la· ı lan Ye ask • rlık şubele ri k~tip· 
1 · hl - d- 1 • tabrırat zım gelen direktiflerin verilmeıil erı, na ye mu ur erı, ' 

hakkında Vekalete miiracaat tapu ve nGfaı memur ve katip 
lerl ve bilümum evrak ve dosya 

edil mittir. 

Dnniz 
bayramı 

memurlarile devlet hizmetine 
yeni girmiş ve girecek olan orta 
mektep ve li ,e mezunları için 
yegane rehberdir. 

Kitabı almata vaziyeti rnü
aaid olmayan memurların da h· 
tifade etmeleri için Halkevleri 

1 -Birinciden n&an- oin birer adedini alrnaları faya· 

rışları yaplluak merasime oı taniyedir. _ 
. . Kitap poıta ucretlle beraber 

mhayet venlmıştır. 150 kuruştur. 
Gece limanımızda bolu· 

nan bilumum vesait ••ıklan· 

tlırılmı11 ve JJiman Şirketi 
veKaiti tarahndan denizde ay· 

Adres: 
izmir iaşe müdürlütü 

arşiy bürosu amiri 
Cend Sökmensüer ------

rıoa. ~ehri ayin yapıım•ttır. Zal'i ekmek karneıi 
Mııvaffakıyetli bir prog~ Meninden aldı~ım 31680 

ram lıazırhyan tertip heyetı numaralı ekmek karnemi zari 
1 

oi, intizamın tesiMinde 9o!c etlim. Yenisini alaoal}ımdan ea· I 
güzel tertibat alan Emniyet kisinin hükmü rok\or. . 
möJür ve &mirini ~ok mün- M•bınudiye mahRlle1Un:le 

tazam spor hareketleri ynpan 7 No. lu e~de 
gençlerimizi t~brik ederi<ı;. (870) Harurn Yeti:a<la 

Merıi:ı deuisoileri ak.am z . h ._ k rne•İ 
B 1 d. b h . d .. k' ayı e meH a e e ıye a çesııı e yuz ı-

~ilik bir ziyafet vermişlerdir. Mersinden almıe olduQ'u~ 
'Bn ziyafette Atıbrirnizirı lıü 23399 No la ek~ek karnem~ 

v zari euım. Yenıaıııl elaoeQ'ım 
tün tanınmış ı4imaları hazır dan eakiıioin hükmü rok&ur. 
bnlnnmo~tur. Z iyafet geç vat.k Mahmudiye mahalleRinde 

te kadar deTam etmiştir. 64 ,/o. ıu evde 

(871) Haı;;ım Yıldız 

Sivastopol müdaf a- Z . k k k ler·ı 
ayı e me arne 

aya devam ediyor Mereıuden aldıQ"ım 27367, 42~8 
--- No. lu karnelerimi zarı ettim· 

Ankara, 1 (R .<t ) - Alman Yenil erinı aıeoe~ımdun eHkileri
komntırnhgaorn hngiinkii roR - nıu hükmü rokıur. 

mi tflbliAinde: llk Siv"ı-1opl•I Oauıi~erif mahall esinde 

mtistabk~m mevkiindeki OJa- 24: No. lu ntle Yuırnf 
tof kalesinin ahrıdıgı. Roıııen (8ö9) kuıı HRliıne 
men kıtalarının da Halatova 

'"hrini aldık lar1 hildirilnrnk Zayi ekmek karneleri 
tedir. Mer.!:inden aldığım 20510, 

Sivastopol, doAn ve şimal 33028 numaralı ekmek karne· 
bölgti1tiuden eu tehlikeli ateş lerimi zayi ettim. Yenilerini 
altında bulunmakla beraber l Ft d k'I · · h-k a aca5ım an es ı erınm u -
diişmemiştir . .ıı. kt mu yo .ur. 

Helediye Sıhhat katibi 
Mardinde çifçilere (875] Zekeriya Yavuı 

Yonca tohumu 
dafıtılıyor 

Bir ıapka kavıp 
Pazar güuü Toros lokan

tasının şapkah~ma bırakılan 
a4 dl (H ·) M dl vi kurşuni renkli bir foter şapka 1Y1ar n aıuu ar n • 

liyetine Kayseri toham deneme yanlBışlılklal deği~tirilmıt'ştlidr. lçel 
u arı arın aynı o e e 

ve iılih iıta1yonundan 350 kilo b s d t ıu· ı t Herke me u u oı or mu ı ar 
yonea gönderllmittlr. Teniine t ı· l · · l re es ım etme erı rıca o un-
batlanmıttır. Bu yoncalar aulu k d (

873
) 

h • 1 "f .1 ma ta ır. 
arazi ıa iplerı i e çı tçı ere para ----·-------

111. olarak dağıtılacaktır. Açık teıekkür 

Mersin postahanesinde dal· 
Şehrimizde bir ay- gınlıkla unuttu~um, para cüz-

lık koyun keaimi danımı, muhte:iyat.ı olan 53 
lira 60 kuru§ ıle bırlıkte sak

Haziran ayında şehrimizde lanarak müracaatimde bana 
4698 bat koyua ke1ilmittir. Bu· iade eden postahane memurla-
nun içinde: rına gö,terdikleri dürüstlükten 

2258 erkek koyun dolayı alenen teşekkür ederim 
2232 • keçi (86 7) A . Mi rzaıı 

keçi 

_,, c.strgeme Kurumu 
yocuk bakıcı okulunun kayıt 

ve kabııl şartları 

. 
ı ı n a 

Nafia Vekaletinden: 

-

1 - Türk olmak, ya,ı ıs den aşagı olmamak. 1 - Su işleri ( ııbirinci Sulıe nıiidiirliiğfi mııı-
2 - lJk okulu hıtirmi~ olmllk. Pekiyi dereoeler •e ~ 

Eksiltnıeye koınılaıı iş: 

Orta okolds tahsil yapmış olanlar tercih edilir. lakası tlaiıiliude Silifke ovasıııın ulanması ıçııı 
3 - Evli V6 ni~ıuılı bnlonmamal... Göksu ııelıri iizeriııde yaptırılacak regiilatör sifoıı 

. 4 - Oknlıt. al111ıuılar Mıhhi Rehepl.,r olml\dan evlenme ve muhtelif Sllıai inıal:tı, inşaat ve kanal işleri 
gihi ırnh6plerle mektehi terk edenler, okuldan çıkarılanlar, , .. · . • .. , , ... ,· 
mektebi bitirdikten sonra gÖitterileo yerde iki senelik mec muhammen ke~ıf bede!ı vahidi fıal e ası tızeı JB-

bori hizmetini yapmıyanlar iki senelik ma~rafJar10ı öae- den 1·306 633 lira 8 7 kurw;tur. 
yeceklerine ve Tesikaların doğrolo~nna dair noterlikten 2 - Eksiltme l 7-7-94 2 tarihiue ı·astlayau cu-
ta.alılıüt senedi vereceklerdir . ma güuü saat 15 de Aııkarada Su işleri .. reisli~i 

Bu şartlara nyguo olRnlar afağıda ya.aılı evraklariyle . . .. . , . . . . . , '-
Çoonk Esirgeme Kurumu Umu mi merkezi reisliğine mü· hı nası ıçıııde topl~uau ~u eksıltme kOllllS) Ollll 

raoaat ederler. odasında kapalı zarf usulile )'apılacaktır. 
ı - Nüfus ci.i~danı 3 _ istekliler, eksiltme şartııamesi, mukavele 
2 _ Mektep dıploması veya tıısdiknameHi • • b .ı I k · 1 · l · 
3 _ 1 i hal k&ğıdı. prOJesı, aynıuır ı ış erı gene şartnaınesı, umu . 
4 - Sı~bat raporu (Herhangi haıtahanenio Blhhi he- mi SU işleri fenni şartnamesile hususi '~ fe1111İ 

yetinden alınacaktır . ) şartuauıeleri ve projeleri 50 lira nıukabiliııde ~u 
5 - Altı tane vellika fotoğrafı ve açık adresi. işleri Reisliğinden alabilirler 

rafla~~ıT~o~~~l~ri k::;!c:~il~r~\er~ ~ı~!~r:ı'u•.;:!::i::~ ı;:~ 4 - Eksiltmeye girebilmek için isi eklileriıı 
rnml.uı rapora uymıyanlar dönü' maua11arıoı kendileri ö2~ 19 lita o~ kuı uşluk muvakkat teıniuat ver
yapar. nıesi ve eksiltmenin yapılacağı giiuden eu az ii,<; 

• 
1 n 1 

gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte 
bir dilekce ile ~afıa VekAletiııe müracaat eder•·~ • 
bu işe mahsus ohnak üzere vesika ahııaları 'e 

Taka• Limited Şirketinde: bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Şubemizin k>1patılması dolayısile mevcut demirhaıımı- Bu ıniiddet iciııde vesika talebinde buluuma 

zm bir kı~mı 3-7-1942 tarihine teaadüt ede~ cuma günü vaular eksiltmey~ i~tirak edemezler. 
~aat 16 dıı miizayedeye çıkarılaca~ından tahp olanların mu .. . . . 'i • • . • 

ayyeu zamanda münyedeye iotirAk etmek üzere İthalAtçı 5 - ısteklılerm tukhf ıut~ktuplarıııı ıkmcı nıud 
ve ihracatçı Birlıkleıi bir :ısında hazır bulunmalara iiAn dede yazılı saatten bir saat e\'veliue kadar ~u 
olunur. (849) a-3 · 1 · l' · ı· ... · kb k b"J" d 1 · ış erı ,eıs ıgıne ma · uz nıu a ı m e verıue erı 

i 1 1 n 
Mersin Cumhuriyet Müd~eiumumiliğinden: 
ı - ~lersiu Ceza t!Vİ mahktiıH ve mevkufJarı 

için t ı :!ylık ~ehirde kanunen kabul edilen tip
teki ekmekten 84 bin kilo eknıek kapalı zarf 
usul ile mii na kasaya konu lıuuştı ~ r. .. 

~ - ihale ı Ağustos 942 cumartesi günü saat 
10 da C. M. ~uıuıniliği makanunda yapılacaktır. 

3 - ihale ı Ağustos 942 cumartesi günü saat 
1 U da yapılacağına göre talip olanların nıezkur 
saalteH bir saat e''vel yani saat 9 da yü'lde yedi 
buçuk leminaılarile birlikte C. M. Vnnın1iliğinde 
teşekkül edecek olan komisyona ıuürac~atları. 

4 - Verilecek eknıek şehirde kanunen kabul 
e·1ileu tipteki eknı~kteu ve her ekmek 600 granl 
olarak pişirilecektir. 

Eksiltnıeden mütevellit bihinıuıu rusuın, tek
lif, danıga resmi ve ilan ücretlerile indelhace 
ekmek ve u11ların tahlili için ve bilcümle masraf 
uıiiteahhide ah olacaktır. 

6 - ~artnameyi bedelsiz olarak alınak ve 
görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin 

IAzımdır. 
Postada olan gecikmeler k~lıul edihuez. 

(754) 19-25-2-7 

..... llİllm ................................................. -:. 

Sayın yaylacılann 

dikkat nazarlarına 
Sıcı;klıuw şiddolle tırtmaıu doJnyıRile YAylaya 

gitme, gelme çoğaldı~ındau muhterem müşterileri

mize bir kolaylık olmak üzere FındıkpınArı ve Gfüı

oeye muııtazam kamyon seferleri yapnıaktayı•. 
Aynı zamanda sayıo h•lkımıza hir hizmet olmak 

iizere ~itme, gelme iic retlerini <!e inılircH~iınizi arz 
ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına otomobille gidiş 200 

,, ,, ti6nüf 1 S O 
Eıya nakliyesi kilo 6aşına 2 kuru,tur 
G6zneye gitliı 200 

,, d6nüı 125 kuruıtur. Yük ve 
eıyanın lciloau iki kuruıa nakledil
mektedir. 

Doç Garaji &ahipleri 
Süleyman ve ~itat Karcleşler tatil gfırıleriudeu başka her gün C. M. Uınunıili- (778) 8- ıo 

ğine nıiiracaatiarı ilan olunur. (874] 2-1. 12. ı 7 :r--~-~--------------

a 

8 n 
Merain Aalterlik Şubeainclen: 
9-5-94% gün Ye 82253 No. lu sevk nıuhtıra

sı istasyon anbarınca zayi edilmiştir. Yenisi veril 
diği11den esk.i3inin hiiknıü yoktur. (87 6) 

Göz hastahklart Mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Yoğurt pazan civarında 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane-
sinde her gün. 

107 

60 
20 

9 
6 

dltl 

n koyun 

Zayi ekme~ karneleri ı Zayi e~ıık karneleri 
Yalnız Milli kuvvetleri Adanedao alaue oldoQum Meninden almıı oldotum 

mize gül'endi~imi7l gibi da.ima 3336 numaralı oooulr, te 22943, 28207, 28204, 28205, 81376, 81873 

MILLİ Sl60RTALARIMI 229"· 22945• 22946 0.umaralı beı 28206, 81874 No. lo ekmek kar 
ZA GtlVE~ELIM . ade& ekmek ~arn~mın ydı~l ko·i nelerimi ıari erledim. Yeniıini 

Tarsusta: Salı günleri öğledeu evvel 
saat 10-12 arasında Doktor Salah:iddin 
nıuuyenehanesiude göz hastalarını kabule 
b:ışlanııştır. inek 

ökOz 
otlak Mühaıebe deraleri 

oaolarıoı zarı euım. enı erıo . . T -b ı · b' h b h be · t d all 
alana4ımdao eekilerinin hftkmil alaceaımdao eakı karoelerrn halk ecru e ı ır mu aıe e ocaıı, ş sıs em 9 'V6 muz 

mil olmadıQını · ıao ederim. usulde hususi dersler •erecektir. ldarehanemize müracl'a 
Mahınndiyd mahallHincie olunması. .2- S 

kaza 

Güven 
4 

2 manda vardır. 

Bu miktar Mayı• ayına göre 
roktur. 

Mersin: Yeni maballode 
520 bat fazla ye geçen ıenenin Sigorta 
Haziran ayına ıröre iae 1245 bat Sosyetesi 6t sokak 28 Mo. evd~ 102 ıokak 16 N o. da 

faaladır. (872) Hamdi Egeba~ (868) Şakir Aıutoy Yeni Merain Maibaaaında BaaıluU4tır. 


