
---

ınfı 
r. 
rin 
ıis .. 

Cl 

k 

1, 

ır 

\ 

1 

-
Ankara 29 [Radyo] 
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._ ..................................... -........................ ____________________________ ... ______________________ .................. , ........................................ ~ 
Milli Vazife !Şehrimizde yardım faaliyeti 
Aziz vnrdıın .mııJıtelit' \eri • • 

Zelzele feliketi 
lerind(ıki ·.ver 8:,rsırıtı8llltiarı Vahmız B. Burhan Tekerin riyasetinde 
miitevellit ıu•ı vo elum hiit iin 

Tiirk diyaı·ıııı ~ok hii~ iik tPt·~ bir komite koruldu 
sii rlere sev ketmiş ve hiit ii.n 

Dost memleketler keder e_r 
mize iştirak ediyorlar --------

yıırtdıtıdarı kederleniHrmiştir . • 
Her gii rı ah nan m iiteın-

ilk parti olarak bef tona yakın erzak ile ikibin ekmelı Sivasa 
gdnderildi. Bugün Halkevimizde bir toplantı yapılacak 

Elganiatan sefareti 500 lira teberrlJ e 
rni m ha hOf'ler felaketi u ehem 
nıiyetirıi artırmaktadır. 

Tiirk azmi, Tıirkiiıı vatıuı· 
severljği, iınarcılığı y1kılRn 

yerleri mamureler korwaya 

Halkımız yardıma tehalükle koşuyor 
. Anadolumuzun muhtelif aemt,ile aileler tarafından tertleoek 1 iskQn edilmeleri teklif edilmie 98 

lerınde 9ukua gelen ıelzele mü riıecek •a gereceti kabul elmek bu teklifinin merkeze anı karar 

A ııkara, 29 (Radyo) - ! kendi 7aaı iniş gibi işti 

1.'iirk milleriııiıı hüvii!i: 
1 etmekt~ir. Tiirk milleti 

kederi dost ıırnmlokotlerd~ <le 1 kılau verleriıı manıuı·elero 
paylaşılıuaktıulır. ! kilap ~deceginden emindir 

Paristen havas ajansının 1 Ankara 29 •ftadro.-
kafi gelobilir .. Fakat ne ) a- b 
ıık ki i>Jen binleı·ce vatanda- naae, e~ile bir çok 7urtda9larımı Oıere bıranlarım.zdan ııeki:ı ki altma alınmıetır. 

hiMirdigine gfüe }"'raıısa cıım J Sofradan bildlrndiline 
bur 1·eisi J,ifüriin zelze)o feltı- ı Bulgar Kralı Boriı 11rar nı 

• • • • • 
1 
Dl T6rkire .el. iline aôndere 

ketı lıaherını alır almaz reısı sempafiılo Hftrlert(tt4ı 1t 
zın ecı bir vaıiye&a düetükleri ıilik bir heret aırılmıetır. Ba . . 

RIJl hiitiin kalplodıni?..de B«Jh- ma10mdur . . Saım Vahmız Burhan Teker 
" F IAk. . here& dört kol halınde etlerı ge de umumi te huınef butoelerle 
gı neı bil' türlü dinmiyecek mize :ıud~::d:'~8.:;~~!:~d~:~:~ zeceklerdir. . imliraılı şirkeıler H diler lüc 
ve bunu hi9bir f8Y hize unut dOn saat dokuzda Valimı:ı Bor Merb:ı ıardım komıı111 ay/ car 98 mali mOeHeeeler memur 
turıııınıcaktır. hın. Tekerin riraseli atlında Hal rıca 11rın hılkı~ı~a birde be ıarınao ita emri &olarından röz 

cumhurumuz lşınet İnfüıiine oamhar lımıı anane tbla 

J;J~kaz altında kalan yurt- ketı ıalonuııtia bir l".)plaolı ra ıımoame neırtttır.ııur. de beıioio fellke&ı.edelere 1ar 

bir telgraf çekorek, derin he C'eoa e&mifllr Kôaeltonof&a 
yecam01 ve ~"'ransız milJeti retlerini eloill. ise bildirmf 

d~Jarın hize bıraktığı Yeclia- pılmıt'hr. Bu toplantıda Beledi Mersinden ilk rıardım olGıak d~m olmak Osereterilmeei teklifi 
Jar vardır. re reiei, le, Ziraat, Cu!Dhurirel Oıeie Nohut, pirlno, hulfur, rat, her tarafla ook ı,ı bir ıur .. ue 

D ı kalan kadınlar anne- Merkeı, Qsmanlı, SelAnık ve Tı çar, ıeker, limon, pekmez, ıerlio 

ııiu Türk milletinin matemine Ankara. 2tr.CRadro) 
· ı· k tt"lt" · h'ld ' · t' ı Eftınia n bl'lrt'k e~iıt 
ış ıra · o ı 6 ını ı ırmış ır. derdili çok Hmimr ek 

A tiııa a jıuısı da ]ijlen mille \a Erıinoao te T tali 
u ' caret bankaları müdürlerile C· · . k k f 1 kerşılaomıe&ır. 

. 1 J usı 'ı ı ·ocııklf'r o1tııl . pernır, mercıme • ara eıu ya, tarafından sız >a >.. '' > • l'!ı - H · P k ı · H ık · Furuncularımı:ı , . . _ • · aza ıe1 e tı ve a e9ı re &ahin SitHa gftnderilmie&ir. 
ımz, kızsız kalan ılıtıyar aıı- ıslerı, Kızılar cemiıe&i reisi ve dftn iki bin ekmek teberrü edil 
neler ve babalar l'ardır. azaıarilA tanınmış bir çok tüccar FelAke~z.ede tatandaelarımı mie&ir· Halkımızın büy6k bir kıı 

tinin deri~ kederini bildirmek il de tuka ba 
dolar•~11• to \'O gazeteler ımn seneler Sef 

1 .. ".. . area n 
1 ıarfıııda ı unarııstaıı bo feJA d 1 k 

rar ım o EUt 
k . r K . k larımı:ı hazır bulunmuelardır. ıa ıardım ll)ID ba gDn ... , do mı leberrft etmek ftzere komita 

Ha.va 90 za ım . ,. aı, ış, Toplaıı&ı saa& on ı·k ·ı.,e ka ku:ıda bür6k bir topltntı ~apı 
k ..... , J k 1 lıra marıoaa&larda bulunmakta yagınur, soğu ··· ~o a ete fe- dar de•am etmış&ir. Toplantıda lacak&ır. Dftnkü komiteler toplan 
B dırlar. caat katıyor. irçok yerlerde aayın Mereln halkının 1 apacak ıı srnda Halkevi reis! Fuad Mörel 

•ketlerin ne kndar trajik oldu li beı y(i& li 
ğun ~ ayni felflketlere maı uz ca e&mlıUr. are&ı.n.,aln 
kalmış olduğundan Elan ınii barekeU Ankara mUiliıide 
Jeti Türk milletinin y~ıoa ifi kar ne b-.rınıu·ak bir kulübe, ne ları pıra t"e arnıraı &eberruleri fellketıedelerden bee 1üz hane Şehrimiz Siuemacılarıda ba 

zt nacak bir bina. kaldı. Süt· nl_ al~ak Ozere bir merkez ko aioio Tar1aıta hah hazırda boe gftnkü h~sılAtlar ı nı leberrü ede l zelzele birçok 8 f 
ınöı ki . . mıteRı 98 arrıca dör& lali komita bolonmak&a olan bat etlerine oekleride iıtıhbar edılmie\ir. 

::~ie:ı:;~ni.a;~,:ı;ne;•ı:;:,,:;.~ı:~ Mı·ıı·ı Yardım lngilterede j yük tahribat yaptı 
\'UrtJarını kayhottiler. Ôl l Jı l 
• Aoı: keJor; aciz ve lıiisrarı.. Şeker Ve et Vesika en Ve yara Dilan Vatan Gf alın 

Birçok köylerde, k1'tiaha- B M ı· . . . Abd·· ıh ı·k 1 ıayııı miihimdir 
Jıuaa tnş iitıtiirı<lo r,a~ yok., • , meC 151 relSJ U . a 1 ile Ve>·i/ecek 

M.,..,. ]'Ok, mele e yok. hı R d . . • .
1 

· Ankara 29 (Radıo) - klhntş 
nacak bff: eıtkerı, a-;lığı te~- en anın i'lyasetınde bır mı • Ankara 29 (Radyo) 27

1 birinci .ktnunda •aka ba jı/i 
... 1 Loudradaa r .... Q bUdirU_dl l11n bir tllrsınl ' Erıurum --e a• 31 lr~n"..: hh• i n le..• ı.t\ c...lnn. L il d il it • il' l;iiiiil f'Ulbt.~r''• G•kcr o -e\ t eu"tlr.o 11).; •ı • u 

.,.,.,--ınicleye \'nınarnk bir ka~ yar ım l\.Om esı ft.l.1r0 uU urilecek&lr. Ealo mikdarı he E 8 oe TilB eau°!reonr, 10~2~7~ö-lü-7~00.....-.ııı~ 
şık yeıııuk y~k.. . n6ı &eııbil edilmemietir. rzurumda saat 2'" ıta o- duda 22. 

•M .,,... V d k "t • bütü ·ı"' f H k !>00 k lan bu :ıelzele ahı B8l\ire sfir Yok. Yok.. Hit; hil' Rtn' ' ı I ar ım omı eaı n vı aye ve er ese u gram ee er ve • l lk ve 900 varil 
yok .. Bu yoklı•gu doldurnc~k, k I J k L l • rilecektir. Bu suretle şeker islih ~ue 18 sokaklara dökülmüı· Jardı Ma fih 
h 1 . a.za oraa te•e RÜ ettı tAkAt d - , b. . . d r. r. ma ı u acı arı dJiıdirecek valmz r a ı or le ır nıebe\ıo e aıal GO 0 h d . t d. l kati d ,..

1
d. 

bi A • 1 1 mıa olacaktır, m ti ane e ıae sua )'e ! ar 8151 ır • 
. rşey var.. ziz kardeş. Se- Ankara, 29 (Radso) den 16(){\ Finikedeıı 1861 AdRna v den O'l beee kadar fa11lalarla de K,..dtda 30 ev llkılmı 

ıııo hamiyetin, bitmez tiikoıı- ı Bılıük millet meclisi reisi dan on bin lira gönderilmietir . um •lmiılir. 1 Hafik 'tim &el1.8leden 
ınez semtthattrı .. Ülvüceu·ıbın. Abdulhalik Rendaum ri1ase\iu Ad 'f b .k b' M oskova Kelkitin kö1ünde bir kı11.n k . 

t . I . a aaa mensuca a rı 881 OD m zı me tep ve l da'# . nımn evlatları birbirleri- de teşekkılı eden millı ıardım . haneler rıkılmııft Telgrafhıme bi 
nm miitoınıninı azalarıdır. komı&esiuin viJAret ve ka:ıalarda lıra malatra kadmları araaıo 1 E b • h b • l l nHı harap olmuılar. Diler bazı yıkılmı§lır. . 
Birisinin iztırabı hepisiııiıı I teıekküı eden eubaıeri dünden da bir iki saat ioinde altı hin ene ı mu a ır e g köılerde de mnbım ıararıar ol· Yar4ım üre 
acısıdır. Hele ou ırk, hn ıııil beri faalire&e baılamıehr. kilo bul1rur r•I te katurma te raflarına ıaıılÖr doQ'u bilhasaa bir kısım erle ctn!l olJQ 
1 

k d 
rin ııkıldıQı tahmim edilmekle h tı Erzin et kendi milletimiz olursa... Londra 29 (Rad10) berr8 edilmietir, 

Felaket dün mesut yaşıyan VilAret 9e kaıalardan fela Haber alındalına ıöre ad!i oy U dir. Nüfusca zariat roklur. etmi • 
karde~Ierimizin fel :. ketı' bulu- re memurları kendi aralarında Ankara, 29 (Radıo) Ankara 29 (Radyo) W 
nursa.'". n keh.edeler için rardım baelamıı Moekotadan bildirilditine •ö Peyderpey alınan haberle Dikilide ol4uk 

&ır, Antıkradan bin, Eekieehir 1200 lira &oplamıelardır. re nazaran dd 
Muhterem kardeR!. DüRün re Rusrada bulanan Eonebt aa Yozğa a 30 ölü zelı.ele olmuştur. 

" "' zele mahablrlerlae l'lhıderecekle .. -------: 
Ve vicdanını dinle.. H . ti. ri lel .. raflımn 29 KAnun ~nel Souyet • Fın çarpıımaaı 
. Binlerce kardeşi..miz; elle- amıye 1 den i.tibaren eansö.r edilecektir. Bazı ynı·Jerde Sovyet rınde olmıyan çok biiviik bir n 

reııtket karşısındadu·. • tztırap y rldac Fınlandıyaya d d. 
Çekiyor. İnliyor. Titriyor. u Y - i " ruzu evam e ıyor 

-
Diin rengi kıpkırmızı idi; l Amerilıanın üçüncü 

Yanaklarından kan fışkırıyor- Yurdumuzun bOyQk bir kısmında Hareketi arz Finlandiyalılar Rus topraklarında har 
du. Bugiin; beti benzi ıolmnş yQzQnden Evleri yıkllan malları kayp olan kışın en yardıma Ediyor. 9 Sovyet tayyare•i tlı ffıriJltli 
ter. Oi;zıerinde fer kalmamış • • K - Y ğ it d k. . 1 Ankara, 29 •Radro. -
tır. Dizlerinde adım atacak ııddeth zamanında ar ve a mur a ın a ımsesız 1 Şikogodao bildirildiline gö 

ınecaı yok .. Onu dfişön. Ona ve açıkta kalan Yurt da ş 1ar1 m ı'z sizin yardımmızı l re eski AmerikP Cumhur reisi 
koş.. • . . • Hoter 100 bin dolarlık üoönçü 

Ankara 29 Rıdrodan f Lıdoaa ıölOaOo J!mıl ıarı 
So•ret Fin oıubr.sema&ı mu· I kisinde muharebeler S"öttet to, 

~apacağın en ufak bir bekhyorlar. Halkevmde teşekkül eden ( Mıllı Yardım bir o&ki Finlandiyara termie&ir· 
haeemalı hakkında Sovret teb• raklarında ce1•r•a 'lr&edir. 
lifin" nazarın ka1dedilecek IPD- Sotı.t& blfa k &leri bl 

Yardımın bile büyük kıymeti Komitesi) Vatandaşlarımızın yapacakları nakdi ve ayni 

~ardır. Bu kıJ metli ve Acil yardımı kabul etmege başlamışflr. Denizıerae 
him bir fe' eılmamıelır. r8k faıhre& 1rö1'8rınitler. Cen 

Fin tebliQi ba 1rarbl finlandlra ıehirleri 
Yardımlardır ki bir volkan 

'b• gö!leri ciurıoda So9ret taarra· 
:• ı için için iş!iyen bu ya- Yapılacak yardım nakden olacağı gibi YATAK ' Bir /ngiliz h1Jrp ge- zu devam elmektedir· ıölO 1reo-
~eı ateşi söndürecektir .. Hay YOR~AN , BATTANiYE , ELBiSE, DON, GÔMLEK, •

81
• bı·r D . Jı mek isteıea Sov1et:er tartedil dı a.ıi~ karde~. Vazifeni yap · mı , anımar O mielir. iki Sovre& bölOtD imha 

F. A. · ÇORAP ve saire gibi örtecek ve geyecekte olabilir. b edilmie&ir. 
, ;;:lllR=--:-=-==-::_::::_~_-__ c ______ ..:...:.. __ I Te19kkQI eden toplama Komiteleri Evlerinizede ayrıca vapura attı Sotreller tankların rardımı 

~Rftll .l ıu Q A.olr•rc 29 {Ra11yo) - ile moıolaıavi araaaoda t1tarras· ,.,, ·~ • ıru m racaat edeceklerdir. T 

Kareli bez:ıhında aotonlo atraıa otramıı&ar. ölenler ro 
tor bazı lrimaeler yaralanmııl 
dır. Beledlre dairesi bombal 
dan ranmtıtır. Rae larrareler 
balkı mhralroı aaeııoe av&maı 
Jardır. 

Fin tarranleri detriıe t • 
keeif uoaılem rıpaplr daımaı 
hatları .. rflerlnl ltombalımııhr 
Dolraı 8oYral &a1rareıi dfiıGrOı 

1 
w..-.,;..ı lntf'il amlrallık 4-.lruiodeo larda bulunan Sovre&ler &ırl.-dil 

Gazetemiz ıı~hihi B. •ı Yapacatınız yardımı vereceğiniz eşyalara derhal bildiriliror ; mittir. diler b111 rerlerde top 
F d Akb•ıtııo kızı Bn. . Lodlav detrirt1 ııemiıi bat- ça ateel oıauı&ar. 

oa .1 T..._. • n İhsanı bir •et halinde hazırhyarak bu Komitelere Makbuz ------------
Nimet J e eg.oe ...._ mıııır. T .. ar ki .. b .. . are heyetı•n 
T f nın niklh ıoerasimi mukabilinde teslim ediniz. Bir Danimarh vapuru logil· UCC U U 1 • 

o a B ledı"ye I terenin Şimali ıarkiıiode batmıı den ve balo ko • • 

mOılDr. 

diiu t;n-Ieden so.nra e . Si rıyase 
" i t1 1 • Yapaca.,.ınız yardımın Bir lelalretzedevi &ır. Diler bir tehlıle ıöre mon • 

salonunda gözıde ave ı er 6 .., tetideo OoOnde muuffakiretlı 
huzurunda yapılmıştır. . 1 Blümden lıurtaracafını düşününüz ue yardımınzı Alman Qep Kıratuöra Fonepi tinden: 

Tarafeyne mesut hır 1 ô h l 
Yu

v.. kıırınalarını candan M ona g Te a:ıır ayır.ı~ : le 80 loailiı Kırutoıor6n8o r•P. Yılbaşında yapılması ı;nokarr&r 
... M a•I• harple aabırlardan ıemarOz felaketi münas9betile gayri ınuayyt'° 

dileri~. ~-~.s:oıttE:oıttE...,J, Milli yardım Komitesi ' edenler terfi eUirilmiı,ir. edilmi' olduguno sayın davetlilerimize arz 
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Kafile lıalinde Alınaı1yada i l A N i L A N 

Seyıüsefer siıtemin- Petrol İçel orman çevirge ntüdürlüğün~en Mersin ~ele~iye riyasetin~en 
S l t ~lulıaınrn'.'>n alıit fi.ılı N de lngilizler mu- l {lll ISI ~r3 J>J cııı 1 Liıa K. ı apu şı kt} 111111 heledı)P)e oları hı>rcurıdan 

.,0~~ak oluyor ıss 2 oo dol.ı) ı lı, ZPtlil n ve iıll Hlal ısk PIPsi üzflı inde bulu 
., TTı Saranı i\ımat tahminleriııe 

L 
h gore A'tnan>·aııın harp zamarıı 3l 1 mi ağ ' 2 00 naıı ellf• miit lı r ik hir adet vrnc :ıcık arllırma 

ondada selAhıyeUı ma fıl petrol earfısatı senede on ıki l - it,:cl \ il:i\Clİllİll aı amııı· dalıiliude llt;aı·ı devlet uretilP s. tılaccel lır. • • 
ler bu gOn log ltcre ıle 1 Caret mıl)'OU tondan az deı?ildir Pek l 8 "k) 
JRP n bıt ruf gemılerı IQID logi faal bir taarruz lıorbiııde l.ıu ra Ol'lllallllll ~uı, 1 me~·e mı. t p ~Bitli' _ve . l MtılHt OH il hPdt 1 (2500) lıra olup Vf\rİlf'n 
hz nınmBBıuın kudrellı bırlık kBm ıhurnaı dııha •ülrnek ola- ıııetı·e mıkap kızıl agaç f:..tlıp <;ıkmadıgıudauıpey h· uı ı~, 1 ~ lPıluıu.hıgu tak<lirdr, 9 _ k~\nunisa 
lermıa b m:ıresını temin edeu caktır. Bu sarfıyalı eldeki istokl teJ,raı· ~atı a çıkaı·ılıııı~lll'. llİ H~O s lı u.riinii (l'}t 15 de ı'lı·ıle~ı ı"cr•ı eııı· ıece-
kafıle sistemrnın kıfaret ve eümu lara mu~ayese edelını. Harlıın ~ u a ., u ı 
_ _ • . lıaeıuda ıthal odııen potroı aza- 2 - Çaııı e~t1arw111 helıel' ıııetrc nıik<lf) .... ,11U', ri ma trın(l+ııı t lı "' J r y·· ~ 7 5 kk · Juııu eh mmlpJJe !ebaruz ettir mi ıedı mıl)'OD tondu· Dahılde - " -1 

;:-, ' fi v aı a '111 llZl ~ mu va at lf~llH 
mektedır, Bu güu k&fıle hııliude ıatıh al edılen petıol te anırma< ll!tılli iıu lllııhallllllt'll bedeli (200) _kuı·~ı~~lll'~. na~l.ı ~ıt·ı·· \u I' ıııtıa~ )t:ll ~Üıı '\t, saaUH belediye 
Yüzle 08 geınmin ealımen muvo- )'İ mahrukat S!ındi 3,~ mı:son\3 - Sarlı mııe \C ıuuktnel(}lıanıc pro,1elf'l'llll goı·- daınısırıd re f kl\11) tıdt><·ck Eııciiıtıflrt~ miiraeaat 
saıaıı tuıa burük bir tıavadıa 1 :~,

11 ~u:. i9
:

0 t~:ı~uar~a~~ı ito~~,:~I ıııek i:ste)eulcı·iıı \er. in çe,irge miidiil'lüı")ü t-'ylt>mt ltıri ı1 ıı oluııur. 19-25-30-6 
ıee.kıl etmektedır. Oönkü bu. 10: göre me\'cut petrol 1 tokları ~em llC auanmr o maıı bölge sefliğiue \'C ~ okaı·a. ., L A N 
gılız dooanrua mıo kul'ı>ellı ol ıekel dalıılınde istıh al edıl"ln d ( "d ·· } · - .. " 
duQuna heyec n tevltt etmirenlmıktarın da ııfiveeı e hır sene 1 a )J'lllafl llJllllJll lllU UI' uguue llllll'flCaat Ct 

bır delıl, Vl:l s11dece beyne~mılel ~=~k~oz~:~'ıi:::~:~o~~!18 e~la~:rn~ 4 ıncleri. .. .. d \I . Mersin Gümrü~ müdürlüğünden 
ıcıa:eun normal bir aınelıyesı· yapmak lüzumu vardır. 1938 de - ~at 1~ ' -1 9 ,i,0 guılll :;aat 3 e Cl'Slll Ol'ır aıı f' ·· .. k l I 

ctır. ecnebı ka)'naldarınırı )'üzde 90 1 ce\ irgc nıiidi"ırlii•rl'mdc \apılacal\tJI'. :ıuııır ll <lll 'af aı ıııın lamiratrndan çıkarılan 
Halbukı son günlerde bır a~luka ~ıetices'ı ~apulı ~~~uğ~ f} - ~atı~" \lllllllllİ ohıı~ açık ·~utt11·ma mmlile yapı- d~rnir p lf'f}I VP lalıla dirrkler 10- ı-940 güraii sa-

çok logılız ve bıtarat gemıleri· ~:mf0°:eı~:r ~~:ı~0,:81~: R~~~a laeaktıı·. al 14 de fl zarlık surf'lile salı lığa çıkarılacaktır. 
nın batır 1 lma11 hnadielerl here· dır. RomRDya 1938 de Almaura \l•l\akkat lenıiuatı 1,') liı·adıı·. İ~lf-'klilPrirı yiizd~ 7,5 ttımiııal a'kÇf'9İle, hildiri-
cAn "em "lır, Alman ııropaga!J ya 450 ncı ton petrol ıh a~ etmiş 6 -
dası bunu ı ı sma ederek kefıl Rueyan rlünsa pazarlar nde 7 - T.1ljpleı·i11 ~at'luamede yazılı 'esaiki gl:'ıiı·ıuclP len glİıHfo giımı iiklPki satış komiS)ODUlı<ı rulira-
sısto nınia lut raf rır l~ı ı emııir(; t 1 &allığı umum petrol bır mılyou ı·i J:iznııdır. 2fı- 27-30-1 eaallan. 26 3Ü-4·9 

. . \ondan daha azdır. Homanra ku -----·------------------ -----------=------------.....-....-:------=--== 
lı bir eahıplerı 188 her hafla gemı rulurının umum ietihselatı rnıs ,. 1 a" n 
ierını satım en atdetiui görertk 1 de ancak 6 6 n:ılyon toodo. Bilr 

bu 1 •larıu mau sıılı~ını bilı- 11eu melo\ rla d·~er r_omnur.a ~•ersı'ıı Asker"ı satın alına koms·ıyonunda11 

' 
l d . 1 dan petrol depoutlerıcııı )'Uıde )'il' 

ıor u uı sız ı ıa aı . . 

1 
misinden lazhtsı ıelfltılmez. Ruf; 1 

i l a n 
Mersin Gümrük mü~ürrnğünden 

mGkaat bı'a 1 gemılerinı kafıle rara gelıııce 1338 de umumi ie l\1 ulı t1nınen lk 
h de set atlRıı uz geçirmek tıhsnl 30 milfoıı tondu, Bunuıı Miktau bedeli teıniılclt 11 A 

kac ~cılı kt ıı oıer"'iu ı slive malıkemesiuce A L f1J • • ,, 
tır. Zıra tek baeına eey11hat eden l942 de 48 mıly?n tec ıvu~ .ede- Ciıısi Kilo Lin k. Lira k. Gün 8,t 

ceı?ı umulıyor. Fakot dehılı sar 
Şekli 1928 lir·ı 39 ku uş p ra Ct•za ma nıalık,irıı f>dilen 

Kapalı i'.arf ve rıer(•dt• ol logo lt>shit olun mı a:ı nwlınwt oğln gemı erı torp enmek Alman de· fıyatın da hameıı nvnı nisbetto Uu 340000 64800 00 4490 00 5 1-940 11 
niultıları için bır kafılere hü 1 srlması ıhlltnal dabılmdedir. 337 doğu mi ı A \>clfıl adiı tti !H1 rkaıı horcunn verC•ını.t 
cum etmekten daha kolurdır te Z . f d"k K.fasıılye 
bu suretle refakatte gıden b9rp ayı as l name 

48000 9000 00 720 00 5-1 940 ] :; 
Cuma 

nırk iııeı·t> ıl:iıı tarılıi1Hltı11 itihaı en 15 giin içiude ., 

ge111 lı.rio top ateeiue maroı l\ıbrıs MLığosa ka.ab.ı ın ~abuıı 1530Q 5202 00 390 15 5-1-940 16 .. yazı il~ Vt') ı h ut hızıat mersin ~iiuır ük nıiid iirlii
ğlirıe mıir·ıcc1 t e melıiı Lt>blığat )• riıu~ ılan olunur. aeQıldırt dan :ı lmış olduğum 31-5-924 Cuma 

Al mani r kasıtsız eartsız tarihli ş haclelna ınemi 13.3 938 l 
ma)'ll ve ı1 nııaltı hnrbı yuparal ~uıı ve 453-2 sayılı kar 1111·1 

bhar;ıflar keııdı emnırallerı ıçııı me ile ta~dik etlıı mi· tıın. 
gemılerlnı Brıt Dfa hOkômetıne Mezkı1ı tasdıkııaıneyi .ka
kiralam ga mecbur etmıe erdir. zaf'u zayi ettiğım l u yeııi. ıni 
Şımdı lı dl inin sebebiyel ur alac ıjım. Eskisiııiıı lıükmü kal 
dıQı leıdblrlerı aldıklara ıoıu bı ınaJığını ıh\n edeı im. 

- \ler~iu gaı·uizomındaki kıtaluı ilıtİ)acı olaıı )O İ 1 a n 

' ıaraf a çakmaktadır! r. M r ıııcf J{ lm lı Hnkkı Kot b: 

Tüccarlara 
940 ser:esine mahsus 

Tüccar defterleri 
e\mi)e, del'teıi kebir, J1 11\~uıtel', )aı·dıııH•ı 

r, k a a d c f t e r i, ''e kop) a 
i 'e kop~a k:iğııları. ece 'e H)gi'ııı ajaıı 

da 'e muhtıraları. tlrn~)e, klasör, znrf 'e par~ü 
men ka ı larunız geldi, dPfteı·lerirı ııoterdcu f as 
tiki ieiu i"'tical huyurulma ı rica olumu·. • 

Fiatlar çok mut d dır 

~[g[Q)&@ $&lMJ~rRı $~WIAAJ~lM 

fill--------------· ___ ım 
• ucuz 

VE IŞÇL 

Satılık, Kara ı ı ol ıl 

C e n u b u n en ç o ~ o k u n an ve 
tuttınan gazetesi otan 

Okuyu"ıl rınıu arzusl1ncı uya ek l 11 kDçUk 

tLA 1' \ltlFESl HAZJRT.ı MIŞI'IR 

Bu tarifede Damga kanununda )'apılan on tadilAt ni betinde 

MÜHiM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kıralılr rı.,yinız varsa \"r<ye rıo almak 

istiyorsanız 

t, mi, i ci mi arıyorsunuı 

Ten~!IMlı KÜÇÜK f!..ANLARl~IZDAN istıfad 

EDfNfZ 

karıda c.·iu , mıktal', talınıiıı uedeı, ilk teıııiııat M · B I ~· • r ~ 
larilc ek i1tme giiıı 'e aatları ) azılı ia e nıad ersm e e ıye nyas~ m en 
d 1 . k J .. j' ı·ı k ·ı't k B~ZI gı J it adlfel r llllfl lOplaıı ve JH rakende :. cı·ı apa ı zar u ·u ı e e ·ı me)e oıınıuş 
hu·. · fıutlarmı gö1ı1t iı 1 ste • ş ığı) a ) azılmıştır, bu fiat-

2 - I• k~iJtınc er iu a"kel'Jik ·ub-'. i hi11as11ııu ii t lar 1a_.t1 ıc ıı it· fı t t. l p tıdtııdt•ı· oluı a dHlailile 
kaım<la a ·kcı·i malıfeTde ~ erı salı11 alnıa o bPJe,fur :! 1ü:~ıci1al t>dilıııe!o\ı ılau olunur. 

. Cır sı Topları perakt>ude 
111ı~)01111 ıarafmda11 ~ apılacaktır. Sade y:ığ iç .. ı 70-73 75.so 

3 - Zarflar a)lll ~iiııde açıh~ aatından biı· saat Ze'\' lin. \;av kılis rıevi birinci 39 40 45 
• ·' n 

e\ \eliııe kadaı· kabul etliliı·. zeylin ) ağ ılifke bırinci 39.40 45 

4 - Fazla hi!gi etliıınıek i-;tc)eıı i~te~lileı· '1cı·si11 pirinç, nıara~, diyarbakır 27 50 30 

satıu alma koııı~İ)oıımda nıe\cul H~ ~arıııa- pirinç Cc)lrnn 26·50 28 
ıııeleri lıeı· zmııa11· göre hiliı·ler. \lakarna irmıkli mer~in 23 26 

:-- ı 2 5 30 4 ,, i rmiksiı 22 24 ___ __._ __________ _...... _____ Çay se)ları 45u 500 

i ı a 11 

~ersin askeri satm alma komisyonun~an 
Mulıamıne tık 

l}ed li Temiııaı 1 11 A 
Liı ,t K. Lira K. Güıı Sa. 
3 20 00 234 00 4 1 940 1 o 

Süt 600 

Yu ıııt HOO 113 75 

kahve çiğ 
kahve çekilmiş 
Şeker kesme ~u val 

,, Toz 
Sabun çamaşırlık birinci 

,, ,, ikinci 

. 
nevı 

" 

114 

114 
1530 

27 

32 
30 

Yeni Mersin 

125 
160 
32 
28 

37 
35 ,.,, 

• ~ $~ -

NUSHAS:I 5 ~T~:rl_ UŞTUR.. 

oııu l:jrafrndan yapılacaktır. 
TfHllinatlar ~ksiltnıP- saatırıa kadar kabul 
edilir. 
Fazla hilgi edinmek isteyen istP-kliler askeri 
~atın alma konıis) onunda mevcut şarlname 

leri lıer zeman görehilir. 
19-25 30 3 

Abone { 
Şeraitt 

Senelik 
Altı aylık 
Üç .. 
Biı ,, 

T~rkiye için 

·1200 kuruş 
600 .. 
300 .. 
100 ,. 

.Hariç için 

2000 kuruş 
1000 

" 500 
" Yoktur. 

Hesnıi iUınatın satırı J O kuruştur. 
- # 

Ymıi l\Ierriin Baımııevinde basılın ışhr 


