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---------------------------------G°trNDELİK. SİY ASI H.A.EE:R. FİKİR. GA.ZETES! 

Sovyet Rusya Çörçi~Nuth I iran elçisi 
Irana 1921 muahe- Japonyada İyi iki hükumet İttİhamlanmn 

iranda 
ingiliz kıtaları 

Hububat için 
Jeaı mucibince gir- karşllanmadı l ·ı 

dili iddia ediyor •tı O)'a behane o/-
Nutkun tehdit ve dutunu iddia ediyor 

Mükaoem~tle kar
f ılaıtılar 

Mal sahipleri beyanname 
verecekler 

Alman 
tehlikesi 

. Loodra, ~6 (a.a)- Hububatın beyanı hakkın- hlara tevzi edilmiştir. 
propağand'1 nutku iaıınaton, . 26 (a.a.) ~. Selabiyetli mabtillerin lra daki karar ahiren villyetimize Husust surette her tarafa 

Zail olur olınaz ru• 

oldufu iddia ecli· . ra~n Vııııngtou elcıaı bari· na dair verdikleri maJAmata de teşmil edilmiş olduguodan gönderilmekte olan memurlar 
~~~e :0:::~.rı ~e,ıeıek ' baoro1 ı~uı· ~öre lngiliz kıtaları Iranda müstahsilll'rle tüccarlar elle- beyannameleri do,durtup tes-

/iyor . aıu ea ı e çı aa- 1 k ı ttır ı· d kl ıetecııere deaıiıli k. . mükavemet e arşı atm' .. · rinde bulunan buğday ve sair ım e ece er ve sonra Yilly~t 

a•kerleri geri çe· 
kilecek 

Tokyo, 26 [A.A.]- lranda Alman raj
1

~nları bulun Mükavemet dereceai heouz hububat için bet gön içinde merkezine göndereceklerdir. Bu 
m kt t b 11· d · ıd· lngiliz kuvvet· beya 1 · l d Qörçilm notkn J"p•n ga- ama adır. . nglllere ve Sot· e ı egı ır. mahaJli lıülnlmete beyanname nname erın nası o1duro 

zeteleri tarafmdarı tefsir edil· ~e~ ~u,,~ '.ttıhamlarını lraoı leri Basradan ve Bender Şa- vermekle mükellef tutulmuş- laca~ı hakkında alı\kalı memur 
mektedir ııtılA ıçln ılerı ıaraıette te ba- purdan karaya çıkarılmış ve 1 tb l lar tarafından izahat Yerilecek 

M k 26 ( ) · hane etmektedir .. k t ör tur. Beyam~ame er ma u o up f B ü .. d be 
os ova. a.Q. - Şimbnn gazetesi yazdığı • bu kıtalar mu aveme g . - kazalarda kaymakamlar ve ır. eı g n ı~ın e .vaooame 

Tae-25 agustoı sabahı bir makalesinde şöyle demek- ı·rana miişlerdir. Bu kıtalar logı- . k l . d . d doldurup teslım ttmıyeo kim-
Bay Molotof lran büyük el· te<1ir: liz ve Hindlidirler. Bunlar Mersın öy erın . e . J&D arma seler h~kkmda cezalar tatbik 
çisini kabul ederek bir nota Çfüçil nutkunda J8f>onya 'arasında Dominyon kuvvet- komutanhAı marıfetıyle alAka- olunacaktır. 
tevdi etmiştir. Bu nCttada şöy 'fe orta şarktan bahsetmesin- /ngi/tere ihracatı .teri mevcut değildir. NI 
le denilmektedir: den bn nutkun bir te6ditten Yaaak etti Hu·LuAnııtı'nıı'z i RA ı' Ati nada 

Sovyet hüld~meti lrana ibaret olmayıp bir propağan · L d 
2 

( ) 1 
klLrşı ötedenberi b~slediği doıt da nutku olduğunu göater- lo~ıı::~ t~co;~~ n~are&i Ira- ıranı Larıı yapdan İngiliz YB SovyaUır 
luk hiıleri muhtelıf anlaşma- mektedir. Londra mahfilleri oa robsatiuaiz mal ibraca\ıuı 1 f --

Sık •ık yangınlar 
çıkarılıyor 

larla tesbit edilmiQtir. Sov- zaonetmesinlerki Japonya böy 2~ a~ue,oetan itibaren raaak e&· /ı ·ı· l hbiJıün• Nazi nüfuzundan 
yet hükdmeti lr~n~n Çarlık le kaba yalanlara kapılacak- mıetır. ngı 1% •ıe . . k tarmak i in İ•Iİ· B11l11rad, 26 (a.a . -
Roıya ile akdettıgı muahede- tır Qör9il Siyanmla J apo:ıya So et den haberdar eclıldı ar b ' dç L/ Urari fl&zeteaioio Atloadao 
leri 26 nisan 1921 de fes- b ö l k f vy /ava Of O IR arını aldıtı bir habere flÖr.. Aıı·oada . arasını ozmaea 9a ışnıa ta- L d 26 ( ) .,,, ... 
hetmiştir soura 26 nı- 1 k ·ı 1 on rll, a.a. - •JJ• d. I r oıkao ilk ıık J3oaıu dolar11ir-
san 192; tarihinde lranla dır. ngiltere Singapnr, Ma· 1 a arı l1ana kartı haşlanan ha- 1 ıa e ıyor a le ıcndaicıların öiOm ceıaaana 

. . •1 1 n lezya ve Malayada tahşidat rekAt alakadar devletlerden oarnıl ki b · ı 
akdettığı muahed6 ı e . ra. yapmaktadır. rr b • J .. . ve Af- Londra 26 [~. a.] - ., acı arı ı dirilmektedir, 
tonraklarının Sovyetler bırlı- . d . I e rrze uofru 40 Irak, Mısır, Turkıye . 15 A~ustosta lran hüktl . H . 

.. . .. Dom'3ı e hır yazısında • . .. A ti . bal- 5 ırvatı t .1 ğine ve Sovyet aleybıne duş- Ç .. 9ilin nutku nn 1 . k.ılometre ilerlediler ganııtan bokume erın.~ . metine verilen n<-talara lranm S 80u8 
mau unsurlar bulunmiyaoa- or n yan ış ı~~- dirilmittir. Bilhassa Tur~ıye cevabı tatmin edici olmadıA'ı 
ğını ve iki memlekst arasın- ha~Ja dolu ~ldog~n~ t~b.arua Tıflis, (a.a.) - bökftmeti ahval ve badH•t- anlatılmıt ve yeni notaların Jandarma teıkildtı 
da dostlu~nn tesisi i9in bu &ttır~ekte~ır ~nıdı 9ını ıne Tası - So•.ret kıtatırı lran tan her ne. olursa olsun 1~- hi bir iee yaramıyacatıda an-

h d . altıncı maddeıin- ıelesıne gelınce. J apooya bu- hududuna geotıkten ııonra Tet- gilterenin ıranın toprak bo- ç l S yet lna·ıı·z yapılıyor 
mua e enın d 1. . . .k . tfl . laıı mıı ve ov , .. ı 

k d d . 1 . ti ra a mus ıhane anla~malar rız ıstı ametınde 40 ı ometre tünlügi:i ve iıtiklalini taabt.iıt . . .. 
de şu hu .. os ay e ı mıtl . yoluyla hareket etmişti D ilerlemielerdir. . . . d.l . tir Bir- meofaatlerının korunma~ı ıçm Roma, 26 (a.a.) -

Başka bir devlet raua . r. e- Londra, 26 (a.a.) - attığı teuıın e 1 mış · l baı:ıka türlü hareket etmek Hına& bl1kam r J 
. ö tt ' lt" y mektedır . leşik Aoıerika da lrauda n- v M d d 8 1 •odarma• 8llabla teoav z e ıe• ve a . Alınan malumata aôre Rua ımkAnı kalmamıştır. üt a - nıo reniden lenaıki ioi · 1 

lran topraklarının bir hare- Oş~ Şimbun g~zeteside yaz kılaları Erbil istikametinde Her- giltere ve Sovyet BnRy~nın dit d.,fa)ar lran hOlulmeti ikaz mirnıme neıre&m iıllr. 0 Ye:~d e• 
ket Ül!IBÜ kullanmak iRterligi d~gı .~ır . makale8ınde, ~enrin lemektedirler. giriştigi barek&ttan temamıyle edilmiş isede di~er bitaraf bee Jandar'lla aları &€-tkil e~ıı:~ 
veya Sovyet bndodisrını teh· y~klu hır p~tro~ ~emisı ~ila- haberdar e'1ilmiştir. m ... mleketlerde olduRu gibi ceklir. Ordara m~nsub Jandar 
dit ettiği tc\ktirde Sovyetler dıvostoga gırmıştu·. Gemı Yu Rus demiryollın tiddıtlı ı nda da Almanyanııı bir lıü ma teekil Atı harbire neuretine 
birliği Irana asker sevkede- nan bayrağım taşımakta idi. 9 Garbi AlmlftJIJI ı rf siyaseti takibettiAı. lrauın baQlı olacaktır. 

. . T hl.k ·ı Japon boğazlarının ehenım· · l h 'b ·ı· u . ---bıleceklerdır. e 1 e zaı . p l . 1 a n 8"1 ıyor bitaraılılm• temınde zorluk 
. yetı an•wakanaınınk•nden u 1 ·t· , ·lerı· . . Mı·hael olur olmaz bu aslterler gerı d lt·ıd· 

8
. l .k A ngı iZ ayyar~ çekecelı noktası da ızah edll-

nekilecektir. akz peeı ır. kır eşıl lllb eri- Berlin 26 (a.a.) - h l miQti. lranda bulunan Alman 
y e· 1 a arıama ana ını lok• mutat ücum arın• 'il 

Son samanlatda ıt er ettigi nıüddetce Japon 24: Ağustosta Alman hava l ların memleket dahilinde kar-
Almanyas1 Rul\yaya k~rş_ı al- da keudi denizlerini blo~anın_ kuvvetleri tark cephesinde mer yaptı ar ıap.lıklar çıkara~kları şüphe 
çakoasına taarruz etmıştır. mesi pek tabii lınlonma~::_ . kez kısmında So•yet demiryol Berlin 26 (A.A.) - sizdi, Alm~n.lar ~ ~nda elleri o 

Almanların lrauda bulun dır. larma ve iaşe kollanna Ye mü D. N. B. _ lngiliz tay- de çok muhım ıktısadl . a?ah-
maları Sovyet A~~r~aycanı, teaddit demir yolu istasyonla- Yareleri Pazartesiyi sahya bal tarları bulundurmakta ıdı .. 
Bak~ ve Sovye~ Turkıstan~:~ İran da rına büyük tahribat yapm~t- hyan gece cenubu garbi ~l- x:om~u memleketle:-den. Hm 
tehdıt etmektedır. Alman lardır. Bir çok hatlar kesıl- rn yayd taarruz etmişlerdır. dı.-ıtan ve Irak bunu tecvız ede 
yük .,ıçisi Tahranda. Sov:et Şehirler İngiliz tav• rniştir. Gomel bölgesinde yere D~n manın attığı bombalar e mezdi. Iraktaki isyan hareket 

Rosyanın bazı yer~e~ınde ın- yareleri tarafı d sOrünecek derecede alçaktan h~~miyetsiz olmue ve askeri leri, Irak asilerinin ~ilaha sa-

Baaarabyal'ı ziya. 
ret etti. 

Bôkree, 26 (a.a.) _ 

Radar ajA011 bildirıroı : 
Son gOnlerde kral Mıbael 

Mareıal >ntoneılrooun refeka· 
tinde kurt a "ılm ı e olan Baeerab• 
rarı ilk defe olarak ı i reret et· 
mııtır. 

filaklar çıkarmak 19ın bodot- in an uçan tayyareler bombalarım b. b" hasar yapmatnlf T0 nlmalarında oynadıkları rol 

lıuda silahlı teşkilat y~pıuış bombalandı dOıman Zlrhh trenlerine bırak h~çr ~ndüBlrisiode zarar olm~ mahlmdu. f 
ve cephane aubarları vöonde mı l rd B I rde p Bet dücmao tanıreın Lo ıdr1, 26 (a.a.) - inlandiyahlar 

t· · ti Al janları Tahran, 26 (a.a.) - ş a ır. 0 tren e n en- m .. tır. Rorterin aakeri muharriri ra 
~~ ı:o~ışin;ilak ::::del:ri ha- İngiliz bava kuvvetleri kaıdan başka eser kaimamtftırdüıörQlaıtlştür. aıror: Mühim 
zırlamışlardır. müteaddit Iran şehirlerini ~ lnıiltereolu lrandaki 11&keri mavallalıi

yetler kazandılar B u hadiseler dolayHiyJe bombardıman etmiştir. Şehir Elektrik "'ereyanı hanı barekelioin ilk neLı ceei 
cotrafıa bakımından Sotret 

vaziyette bir tehlike görülmüş Mısırda muntazam verı·ımı·yor - Sona ikincide- HelRinki 26 [A.A.]-
Te 1921 muahedesinin 6 ooı So 

b ~ Cab 1 vyet deniz kuvt"etıerı·n .. 
madi!esine uygn:ı olan are· , t ·ı h a lütt 'k b k u ·ı . ıranın •• ı aaı e"• arı 1 Ü. yü zayiat verdirilmı·cıtı· r. kete mecburen geçı mi,tır. ..,__,• Geçen sene olduğu gibilllPftır. v 
lrao bökftmeti dahilde bir canla karıılandı bu senede bir •1a yakın za- Şu halde lne9ten kayı' • • • • Bır muhrip, iki mayin gemisi 
kargaşalık çıkmamasına bir K h. 

26 
< ) mandanberi şehir elektrik cer- gelinceye k•d•r hir çok za- Yaralı ıngılı~ gemı· ~e bir petrol gemisi olmak 

nihayet v~rmek ~öyle donun n:,1
,:e; _ ı:~:. ;•rıı ~n~ıı- yanı montazam Vf'rilmemek- man i 9ln ue muntasauı rad· lerİ geldiler uzre 

6 
Sovyet gemisi tahribe 

Alman ajanlarına bi9 bir şey &ere H So•ret Rosrı &ırafındıD tedir. Sokaklar kap karanlık yo üinledlek ye :ıe de ,ınuo dilmiıtir. 
h ı.. ı 1 1 Lalinea, 26 (a.a.) -

yapmamıştır. !randa itti az taıd 0 an m1lıterek baretet b•- Te "eoe gündüz istenilen ıa- ta•am 4' görmek kabi 0 mı- . Bir tüccar · 
ı Al t b beri Kahire mahfilleri d bl· q ' . • D. N. B. -Bır çok lngi- . aeavıi ile bir 

edilen tedbir er man e - . 0 8 man elektrık oeryanı bolun- yaoak deuektır. 1. b .1 . mayın tarayıcı aemı"s·...ı 
. . d rGk bır hereeanla kırıılınınır . . keti e eo 88_ uı arp gemı erı ağır hasara • l•ıe 
lıkeııne kar'ı _ır. tır. Malum oldalu Oıre kral Pa mamakt~ır .. Şirket idare et· Elelltrık 'ır g 9 uğratmış oldukları halde Oe ha~ra uQ'ralılmışhr. Fin kör-

Teblike aaıl . ol:~ı ol:~· ruton bem11ireai lrao teliabdi ınek endı'6&ıyle baz~n b~r n~ ol~ogo .gi~i bu sfenbe~: ~le~ bellöttarika fı'elmi,lerdir Ma- fezınde düşm'lnm elinde bulu .. 
ukerlerimiz gerı 9e ı ece ır. ile etlidlr, mahhalllledede vb~ ba~adncl dtıger bıar tdrık ••rketı aıtgeemrı·n •et:"~ •:e kineleri tahribe uğram~a bir nan adalardan birisi işgal edil 

1 S• k b' ma • e ır mu e oery• an eer1anı '( " ·oı· o..... . iran par ımantosu ıyam a masinde -.erınek •mretiyle haroket et- ı;•yri muotaz•uı oeteyau •e- d~stroyere kayt.ediimiş 0 •za- ~· •r .. UOf hm tonilaıoıuk 

1 
.1 tiği zannedilmektedir. rilme&inio önüne ge9meli ve rıyle bakılmaktadır. a: ~emı ?atırılmııtır. Mote-

f&Vk81İd8 top anuı ~eğişiklik yapılacak Söyleudiğin.a göre bu se- ayni zamanda sokaklar• ıtık Dı~t\r bir de .. ır,ıyerin baş d_ t ~e~ı ' 8 mavnalr ate19 
ne Je ge~n sene oldo•o gibi vermeli4ir. tarafına bombalar İ'4abet et- verılmııtır. 8 adet 12l lik top 

Tahrao, 26 (a.a.) - 811okok 26 (a.a.J - · 9 · t" B . d · it k b. k 
lrın pırlameo&oau tetkalıde himıdı' ıaran menbalardan ıaakin~nin kayıtı kopmottor. Ait olduğn makamı~ ~ik mı! ·~· ır eo~z a •.nın u- ve ı~ ço mühi?1~hat ye mü 

bir io&ima yıpmıııır. Bıı tekil bidirdilioe aöre sıram kabine ~e yıne ıöylendigine gnre kat nazarlarını bn mnbım ·~ı b~r ~~ba ııtabetıyle tah- teaddıt kayıklar •Atmam olun-
m4biD' bir na&at 16rlemi1Ur. ainde detiııklik rspılaoat&ır. kayı,ta ta la-.eoe ıımarlaD· me1eleye 991.eria. rıLedılmıtür. muıtur. 

n 
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27 - AnUSTO.S - 194.1 Çar~aıuba 

Şehrimiz Limanında ' 1 , 

VENi MERSiN Sayfa : 2 

Ankara. Radyosunda Saym Bayanlar Baylar · 

Y · T Bugünkü neşriyat programı "oğu~ su caddesinde bulunan dukkamuıı Kışla 
enı esisat yapılacak caddesinde 43 ııuuırıralı dükkana naklettinı kohı, 

Ankara, - Türkire ile logiı- Bunlardan ~80 bin SlP.rlinQ' sip:ı Çar~auıba 27 - 8 - H41 j 18.45 Çocuk saati ütü, leke, temizlik, şapka tamir ve bo~'a ) apılır 
ıtıre araaında mev~ıud ıicar~t 1 rieıerde ifa edilmek üıerndır. 7.30 Proğram ve memleke I 19.30. Memleket ~at aya- Fiatlarımız rekabet kabul etmivecek derecede 
anl~emuı htlk6mlerıae göre tı· Bunlardan bir kısmı imaJAt uf· saat ayarı rı, VQ ajans ho.berlerı. 1 . d' . b k , · · 1 ·.. • ,. , 
carı müoaaebe\ gıkttıkça iukieaf hasında bir kısmı se•ke müher· .. . . 19 ..ı15 M". "k· F 1 h 1· enen 11 oya ve le eleı ıstını e )Upılu bo~al,l-

7 33 Muzık· Hafıf parçalar -~ uzı · asıı eye 1 l 
etmekted!r· GeQ~D sene_ bu va · ıa bır halda beklemekle, bir kıe . ' 20.15 Rad o bazetesl rınıız gayet sabit olmak şartile garantidfr. 
kılla lngıltere hukumetı uamJna .mı da TürkıfeJA müteteccıhen (Pl.) .. ~ . _ ' .. ~ • · ' ·, · · . • ·· •· 
Inaifit ucaret birlıQı n·emıeketi- , td b 1 kt d D 11. b 7 45 A" h b l . 20.45 Mu~ık: Bır halk tur- f Savın nıu~teı ıleı ımızııı hır defa tccı ubcleı ı o a u unma a ır. ı l§er &· • Jans a er erı kAf'd' " 
mizde kuru merva mubauat.na ZI eşralar Türk hükümetin·o 8 00 N - "k H r·r l küsü öğreniyoruz - Haftanın C1 1 ır. b 1 , B d k 11 . uzı : a ı parça ar _ k _ _ E .

1 
_ k- _ _ a, tımıe 1 u ·~oe e meı r resmi ~ak~mları tarafından Vfı• pro ramu, devamı (Pl.) tur USU: mmı er tur U8U. Adres: kışla caddesinde kolaylık i~tim boya evi 

ıırk:et daha aeaıe mobaraaUa rıleo eıparıelerdır Bunların ba· g 21 O() z· t t k . · 
bulunmak ıoio eUldlor rapmak· •ıcda bOrOk be• ·har un deı isi 8.30 Evin saatı T · k hıraall . abvımı ve Ahmet Hallac 

• • v v opra ma su erı orsası • 
tadır. Geçen senanın_ reküu mu otomobil ıaatikleri, teneke IHh1& 12.30 Program ve memle 21 IO M- ik· Sol k l (366) 
bayaa&ı 22 mılron Turk lıraBıoa bt1rük tonajda pamolr iplifi u ket saat Ayet.rı • uz . o şar ı ar 
belit olmcıetur. Erık. armut, bir miktarda kauçuk urdır 12 J3 M·· "k K k k 21.25 Müzik: Violonsel so- ----------------------

22. 23. 24. 26. 27 

k i 1 k A • f ıya · . uzı : arışı şar ı 1 ,1 Ed" S 
arsı, 00 r, uru uzum HU Jngıhereden Tür l: ıııanariioin - k- ı O arı - ıp ezen. 

bu mubaraalı dabıl bulunmak· fabrıkalar:oıu ve naklire eebe- Ye tur 11 er. 21.4:5 Müzik: Mozart • Di-
tadır. kesinin mııbtao o!dııQ'u eeralar- 12.45 AJANS haberlerı f t (Pl ) 

i 1 i n 
Fındık Pınarı · Bıından baeka tıhilı, keten dan da bir kısmı gelmiı. bir 13 00 Müzik Karışık şarlı ver ımen ° _ . · 

kendir. ıerıınreaı, konsene 98 kısmı da Tılrkirere ıelmek ve türküler programının de- 22· 1° Muzık: Solo şarkılar. 
balık mubartl8tı da rap.lmııtır. ioin hazır bir uzire ue ~okoJ 22 30 Memleket saat ayarı M uhtarlığındaıı MeblıQıo 160 bio lirası konsene muetur. va~ı J

5 
_ "k k k ve ajans haberleri Esham, fah 1 

balık mabarauıoa buredılmiı . . . . · Muzı ; arışı prog- .1 . 
9o buna llıım ol•rn teneke .a ,_ 750 ~ın aıerlın ~ırm.e~ın~e ram (Pl.) vı_ at, kambıyo nukut borsası Köyümüze ait Kahve, Dükkanlar ve Fırın 1 
k:alPy lngiltere tarıtfından temıu lo1Lomotı 9e vagon tıpıırıeı 1 

e 18 00 Program ve Me~leke Pıyat) L..., l"l t "h' d " , .ı ·ı 942 · 1 · 
oıuumuııur. madtıo ocaırıım ıevuıımı tabri· ~aat ~yarı 22 45 Müzik Dans müziği ""Y u arı 111 . e nıuza~ eu~ ı e seııesı ıazıran 

7 milron soo bin lırahk ku- ka 'edek akumı buuıar arasın 18.03 Mtizik dans mfıziğı (Pl.) bidayetinden itibaren bir seııe müddetle icara 
ti • J()() b' )" 1 k d k hadır. Y . 

ro zum 10 1_n ı a _ar· . (Pi.) 22.55 ar.uıkı Prcıgraın ve verilecektir. Talip olanların nıeıkür oüude lley 
111 satılmııtır. Zeytıo 1 al}ı muba flıQer trreftan lskenderon . b 

JdBı 3 milron 92 bin lirara 90 '8 Mer_sı~ lımanlarıoın bu?d~D 18·30 Serbest ıo dakıka kapanıs. akçeleriyle birlikte köy heyetiııe nı ii ı·acaatlarJ 
tiftik satıeı da 3 milJOD 175 sonraki UcareUe dııba muhım ı· ı a n "lA: l • 

· ı d h 1 · · · ı dk · kı ı i:tll o unnı bin lirara balil olmuetur. rol ı a e e ı meeı ıQın e ı er 

İtte licaret birliA'i dıl}er ta- rapılmaktadır. Bu lim9ularda 'ı"el Vakıflar Mu·du·rıu·g"u·nden • (571) 
rahan bu eıralara mukabil logiliı lıman mütebauıeları y • ------..:...-----İ--}-------------

memlek:etımiı IQin hıırati ebem· Türkire ~ükümeli_ ile iebirlk:i~i Yapılacak iş: Vakıflar idaresine aid, Mer- a D 

26-27-28-i9 

ll'İfeli haiz mamul maddeler le· yaparak lımao ıeeıut 98 teı ı· • • • . • • • .... • 1 ı .1 f d f d 
mia etmi,tlr. Bu maddelerin ba-ı lQtının 11lahı varelerini aramak• sıu Lınıan şırketı daıresının buluudugu hınanın ıçe ue ter ar ığm an 
11ları ticari piraea ıbtiracatıdır. tadıriar. keşifnanıesi nmcibince, açık eksiltnıe suretiyle 

Tamiratı. 

Keşifnaıne nıiktarı : 3210 L. 67 K. üç bin 
Silifkede Et buhranı 

Silifke. (Hususi) - masına rsğme:• et .almağa mu iki yüz on lira altmış yedi kuruş. 
Yirmi günd~nberi. narh yü- Taffak ola~ıyan dığe~ kıs~ıda ~uvakkat teminat ıuiktarı : oı de yedi bu-

zünden şehrımızde hır et bub lYahu evıme on gundur et • . • .. ıo • • 
ram ihdas edilmiotir. lleledı- girmiyor. Belediye hiç olmazsa çuk hesabıle 240 L. 7 5 K. ıkı yuz kırk lıra yet-
yenin narhını az bulan kasab narhı yük8eltse de şu elim nıiş beş kuruş. 
lar, et kesilmiyor denmesin vaziyetten kurtulsak) diye dert Te'ıninat : Nakid veya milli bankalarınuzın 
diye ye~~iye .k~me~te oldnk terini yanıyorlar mektubu ile dahili istikraz tahvilatı. 
ları <•n ıkı keçıuın bır kısmını Kasablar güya bu hareket •. • •• 
kehabçı ve aşçılara verdikten leriyle kanuni şekilde hareket Munakasa mebdeı : 27 -8-941 Çarşanıba gu 
sonra geriye kalan pek cüzi etmiş oluyorlar, Fakat parası niinden itil>aren 15- 9-941 tarihine uıüsadif Pa
bir miktarmıda güneş do~maz elind~ et almak istemekt~~ ha§ zartesi günü saat 10 da Mersin Vakıflar idare
dan önce tatlı uykusunu feda ~a hır ku ·uru oh~ııy~n _hıçare sinde yapılnıak üzere yirnıi gündür. 
ederek kasablar çarşı~ına teha- nalkın bu en mü hım ıhtıyacını T • • • • • 

cümle et bekleyen yüzlerce t9mirı edebilmemektedir.Bu hiç \ apılacak olan bu ışın eçık eksıltıuesıne ış .. 
halkın bir çok didişme ve se- ten doğan buhranın ne suretle o tirak etmek isteyeuler Devlet nıünakasalarına gi · 
pet kavgası .ırasında he.men lur~a olsun bir an evvel ort~d_a~ rebiln1ek sıfat ve selahiyetini haiz bulundukla· 
bir kaç daki~a içerisi~d.e. bazı kaldırılm:\~t esbabının temınını rına dair ellerinde buluuınası lazını geleu vesi-
kısmına tevzı ederek bıtırıyor- çok değedı ve çalışkan Kayma • • : • , 
lar. karnımız Bay Nihat Danışman kalarıyl~ Mersın Vakıflar ıdaresınde mes ul nıu-

Bfıtün mevcudiyetiyle uğraş dan rica ederiz. hasipliğe nıüracaatla keşif ve şartnameyi bedelsiz 

Çin Hariciye Nazın 
- ••• ..-;r-

Çörçilin nutkundcın 
memnuniyetini 

bildiriyor 

· olarak resnıi tatil günlerinden nıaada her gün 
1 ra n ı saaı 7 ,30 dau ı 4 de kadar görebilirler. 

İngiliz YI Sovyetler isteklilerin tayin edilen gün ve saatlarda 
Mersin Vakıflar idaresine nıüracaatları ilan olunur. 

- Birinciden A rtao -

1 
Ruara iJe bir iı birlil}ini temin 
olmHındıdır. Bundan börle Fi-

(572] ~7-4-9-14 -----
i l L N 

Qang king, 26 (a.a.) - liı\in, Sıırire, lrak rolurle ea~ka lçıl P.T.T. M" .. orıu·u·onden 
doQru lrao ve Kafkaarıı llıerıo· UU 

Qiu hükftmeti hariciye na de deHmlı btr ıı LirliQioi rap· 1 - ihale tarihinden 31-7-9 42 tarihine kadar 
zırı gaseteoilere yaptığı beya mak mümkün olacaktır. Türki· 
natında demi,tirki : re de Alman tehdidinfı kareı İSlasyoua gelecek Ve ist!lSyondan gidecek trenlere 

Qör9ilin nntko Qinde bö himafe adılmiı olacaktır. Tür· Mersin t>.T.T. nıerkezinden yaylı ve çift ntlı ara
yük memnuniyet dogarmu11· kirenl~ arkaaındakn ıa~e ro~arı ha ile posta alıp verme nıüteahhitliği onbeş gün 

t 9e aroı zamanda ana 9e as-
tur. Bu nntuk Japonyaya ~n · ra BaQ'dat artı:C her haııai bır müddetle açık e~Siltmeye Çikal'Jfnı1ştır. 
giltere ve Amerikanın mü,. ı.blıkedeu kurıarılmıe bulun- 2 - Aylık muhanımeıı bedel ı 00 liradır. 
terek ku_vve_tleri.yle karşıl~~: maktadır E~er lran Ntızi nufıı· 3 - Aslı kefalet mikdarı 100 nıuvakkat tenıi-
madan ılerı gıdemeyecegını ıu altında kalmıe olaaJdJ bu "kd 90 ı· d . . nat mı (ll'J ıra ır. 
anlatmı'ltır Rozveltıo teşeb- rollar leblık:ere uQrardı. Baeka 
bösıerinde ~aponya üzerinde yerlerde paraeütQtııer1e raptıtı 4 . Şartnanıe isteklilere Mersin P. T. T. nıer 

ı eerleri Almanlar aerrah camı kezinden bedelsiz verilir 
muvaffak o acağını zannet- . . . . • 

altındakı Almanlarla rapabılırdı 
5 

Ek .1 29 8 9 .. .. M . d 
miyornm. lraoın bu hayati mesele kareı· - Si tme - • 4 J cunıa guuu ersın e 

Diğer taraftan genişleme aında bo ııibı lehli kelerden kur· p:r. T. nıüdürHiğü odasında iaat onda toplanacak 
siyasetinden vaz geçecek de· tarmak zarureti Hrdır. Börte- komisyonca yapılacaktır. 
.&'ld. r.ı J ·ı ı k likle So9ret Rusraya Hıodistao • • • • • b.l . e• ırr. aponya ı e varı aca . 6 - ısteklılerın eksıltnıeye gıre 1 ıuelerı ıçın 
bal sureti müşterek beyanna 98 Amerıkadao gelecek mabe- . .. .. •• . • .. •. 

d 
'k d.l k " d menin gırmeei mOmkün olacak- Şartnameıııu dordunCU ınaddeSIUI de goLÖilUlldt: 

me e zı re ı en se ız ma - &ır, So•ıetlerle rabita ıesie oluo b l k k · 'k ·1 " • • 
deyle intibak halinde balon- u unnurara mu tazı vesaı ı e muracaat etme 

duk&ao sonra lazım olan barb •• 
malzemesi ıemio edilecektir. • lerı ılaı} olunur. (645) 14 ı 7 -22-27 maaı lazımdır. 

Enıııiyet Müdürlüğü biııası altında kaiıı nw
liye matbu evrak aubarıııda mevcut denıir kasa 
on beş gün nıüddetle 28-8-941 tarihine tesadüf 
eden peı·şenıbe giiııü saat un birde pazarlık su
retile satlığa çıkarılmış olduğundan görıııek isle. 
yenlerin Defterdarlığa Vaı·idal kaleuıine müraca-
atları ilau olunur. (550) 16-20-24-27 

i l a n 
lçel P. T. T. müdürlüğünden 

1- Mtır·si nıf e ~imendifer ista~) onu ~anında J ül 
Narle~ ~ ail arsadaki 5588 atlet Lt>lgı·af rlirt-ği

nin ~lersind~ vagonlara nakil, lahnıil v~ istıf tıdil 

mPıeri işi paıarlığa korımııştur. 

2- Vagorılal' idarPce lPnıi11 t>dilPcPk Vt' v:.go . 
n•ırı hnzır olduğu miitaahhide ihbar edildiği giin 
nıdıallirıde lıat baş ba~ıcısııı111 gü~ıert>cPği rlirek
lt'r o giin zarfında miiteahhiı tarafından vagona 
yerlf>Şlirilecek Lir. 

3- Muhaıunıerı l>edPI, lwlıer tiirt>k ic;in 14 ku
ruş nıt>ernuu için 782 lira 32 ~uruştur. 

4- ~I tn a k k :-i l te 111 i na l, f> 8 1 i r a 6 7 kuru:: L u ı. 
5- Pazarlık 29 b-941 perşt-ınıhe giiııü saat 

10.Bo da mersind~ p t.l. mlidiirlii~ii odasırıda top 
larıacak komisyonda yapılacakt1r. 

6 isLeklilerin:o ~ün ve saatle teminat nıak 
bu:1.u ve ticareL odası vesikası ile birlikl"' komh; 
\'Ona müracaatları ilon olurtur. 

(5-t 7) 14-17· 22 27 

i 1 a n 
Mersin icra ve iflas memurluğundan ; 

Müflis Sadettin Abdulğani ve şüreka~ı iflas 
'1asası nıuanıelatı tasfiye edilerek ıuahkenıece 

ıı ~ asaııın kapatılnıasına karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. 57 ı 

-===::::ıaı::oı.-=: 

Ki.ralık Ev 
Fevkani llavadar 

3 oda salon, nıutbah, hanıam, su, 
tesisatı konforludur. 

elektrik 

Foto Güne ıuüracaat 

Yeni Mersin Matbaasında Basılmı~tır. 


