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Bekarlık 

Vergisi 
Geni\! Tii rlr vatanında 

az oldogomnzn goruyoruz. 

Bn gü!lkii varhğımrnın beş 

misli yani y iiz milyon olmak 
hepimizin emelidir. 

Bn ı:ıehepten degilmidir
ki .. Her aklı eren bıı mel
zuda bir çare arıuuak 19ın 

çalışıyor. Arada sırada orta· 
ya atılan b"kArhk vergi~i ve 

HRİ r fikirlerde hep hu 9are

l'\rdendir. 

icra \'eki Her heyeli 

dlin toplaııdı 

Ankara26 (a.e) -

lora ~ekilleri bereli dOn 

eaat 16 do baevekıl doktur 

Refık SaJ'dam ı ıyaeeıinde 

mu&al toplvotıeının rapmıeıır. 

Başvekilimiz 
lı·an elçi•iyle 

görüştü 

Ankara 26 ( ı.a) -

Şark Libyada 
' 

Cephesinde Sirenaik tamamiyieı 
Tula, Sioaatopolda\ İngilizlerin eline 
ıiddetli muharebe- geçti 

ler oluyor Rommel kuvvetleri 
1 Trablusgarbe doğru 

insan ve nalzemece 
1 çe~_il_iy_o_rlar 1 

Almanlar 

çok mühim gayıp- , Binpazi cenubuuda italyan 
lara utrayorlar kuvvetleri sanl~ı 

İngiliz Krah milletine 
~itap 'etti 

Kral, bir milletin 
büyüklüğü o mille

/etin ruhundadır ---
Va~im ve tariM bir an 
• yaşıyoruz dedi · ~ 
Loudre 26 (e.a) -
Noel dolarıeile lngıltere 

Kralı dün radyo ile ıngiliı 

mılleliue eu hatapta bulunmur 

Filipinde 
Şiddetli 

ler 
muharebe

oluvor 

Bir Japon ~aniz altısı 
batnıldı 

Vseıugiou 26 (e.tı) -

lfarbıfe neıırlq}ıııııı ıeblrtı: 
[i'ılipın harp sehaesnıde ve 

Luzoııda oidde&li muharebeler 
olmaktadır. Aqıerıken "e yerli 

kıtalar düemsna kcrsı hüouml&r 
ropmışlıırdır. Aotımannn etra• 

BekarJık nddir 7 Bekir 

olanlar neden evlenmiyor' 
Bunan sebebi hiç ~iiphesiz 
iktisadidir. Bekar olanları in

celeyiniz. Hep iktisadi do

'"a mlarrnıo bozokloğnndan 
Avlenemezler. Keyfi için he
kar kalmak isteyen insan ise 

pok nadirdir, 

Beş9ekıl Dokıor Refık SHr

dam dün tıaat ıı.so de lran bü· 

rOk eloıtıınl baevekAlel binasında 

Rus ~ıtaJarmm ileri hareketi K L tur: 
aııirn, 26 (A A .) - r d Dıloraoın her tarafrnda bu· 10 8 mahalli muvaffaki1etler 

~evam ediyor Royter - Bingttzınin Bl'İ- lunan r:lilronlarca tab'tımın 00• elde etmıelerdir. 

kabul etmieıir. 
Londra, 26 (a.a.) -

Hong-Kong b 
Sovyel • haberlfc bürosu 

ildiriyor· 

tanya kuvvetleri tarafından ellerini tebrık ederken kendi Amerikanı" hah sııhiliude 
işgali Libya muharebelerinin ocaaımıo beemda ranımda krrı· •e Kalıfornıya açıklarında bır 
mı1him bir merhalesini teşkil lıçe ve çocuklarım o!du~u brılde döoman deniz ellıRıtıın ııü:-alle 

en iyi &eminnılerimi gönderiro· d 

Her ne kadar (Bekarlık 

Japonların eline 
düftÜ 

M k
. . etmektedir Bazı yerlerdP giz-

• os ova ceph~sınde bu- l . 1 l 
ltınan s l k 

1 
. 
21 

·ık enmış o an talyau)arm te· ovye uvvet erı ı . 1 • 
kfınundan 25 ilk kfınuoa kc\· 1mız en~e1 sı varsada Siren:.ik 

emamıy e lngı"liz1erin elı"ne 
uıına kad.ir 10200 düşmanı . . 

Loodra 26 (a.a) - imha etmişlerdir Bu müddet gecmıştır. 
Ingıhere eümürgoler nazırı içinde 330 tank, 2 tayyare Libyada Alman zırhb 

Hooa-Konaı velıeine, kare, denıı 126 top, 1128 kamycın tahri- kuvvetlt>rİııin aşagı yukarı te
kunetlerınin tesiri olmaıacaeını hediJmiş ve dıişmamn 13 eti mamı malıvedi lmi~tir. Geriye 

davaıu yaluız bizim meınle- bıldıkıerinden buna göre tedbiı· kol orc,u vt. 268 ici piyade tü- kalan bazı A iman kuvvetlerj 
kette değil diinyırnıo her ta- ler alındıQıuı bıldirmieıir. meni genel kurma~ ıuı yok Pıt· Trablus~arbe doRfll kaçma~a 
rafinda. vardır. Ye ba dava-

sultanlık) derlersede bonııa 

d.>gru oldognnu i~bat edene 

lıenöz rastlanmamı,tır. 

Zaten bekarlık - evlilik 

Arianıo cıoau .colmie ııibi mışlerdır. Diişmaudarı büyük ı•ı:tfıamakt:jdıd~r. ~ mdi Mıs:rı 
ya dair söylenmemiş söz ol- görQnüyorda. Adadaki kuneller k Y Y v mi tarda mülıimma2 alınmış· tehdıt eden teh ike ortadan 
uıamakla beraber yine dava- yalnız Çın aahılıııde ilQ defa Ke· t B" l 
um halli yolunda bir adım len tehdidi reddelmie ve ı~elim ır, ır çok ö tileıle ıechizat kalkmış hnlunmakt-ıdır. Bu 
hile atılmamıştır. Qiinki G~r- olma11 kabul etınemietir. Fakal ka~lar alt;da kaldığından ga- suretle muttefık kuvvetleriıı 
nitür halinde ileriye sürülen ehemmiretli tıu haıinelerinln naım ve üşmıın kayıplarmın başka yerlerde hareket serbes· 
fikirJerio aslı evlenmek husu. düemauın elıne gecmeei ve bo- sayıMmı ukzmı sürecektir. tisiııi elde ettiklPri ~üphesiz-

d k. . k"lA H 1 b roların patlaması ve lamir eıiil• os ova 26 (a.a ) d" 8 . . 1. k 
ıun s ı muş ı attır. e e u AI I ' · ır. ıııgıtzı ımarı ısmen 
hi•im şehirlerimizde daha mek lmkAnı bulu:ımamaaı ,o- c ~a!ı a~ı:ı muazzam Rus müttefikler ve kısmen mihver 

k 
zOndon hlo bir çare kelm&mır ephesı uzeı ırJ<.Je halen teşeb- h .b d l · · d k b" 

rom. 
AnavaLaoı korumak 1010 

uzaklardan gelenleri, deniz, he· 
ve, karada fedakirlıkla Çalıeen, 

9azife baeıııe Qtğrılan, e'11arin· 
den errılan kadın, ge~ç kızları 

dOeünihorum. YüreQ'im islırap 
QAkenlerlP, harp eeirlerile, Rıkıntı 
Qekenlerlo bertıberclır. Kraliçe 
ile beu kelplen onları dö~ünü· 

roruı. 

Tşnrı onlorın rardıoıoısı 

olsun. Ş md r~ kadtır çok bü ü~ 

fedakArlıklar yapıldı. Ru harp 
brlkıde daha ~ok fedakArlık lar 
isurecek&ıı. Eller börle olursa 
bırna hflur ttn&lım. 

Teb'tılarım, eiıı rakıudr:r 

dtieüoü~oruz. Ht-<p lııriı ve sızıt • 
le bernberlı. lııte bu, btr ol mık· 
la harbi kszaneıoe~ız. Bır le5rn a 
bir ruhla harp sonuuda bakıkı 
eulhu elde edece~iz Bir milloliıı ço tor. b- - ll . d tar rı e ı mış ıse e ya 111 ır 

E
vlenme isteyen kız ta tır. Bundan ıki gOn evvel ralnız usu e erın e tuttukları yer , . . 

btr gtlul1lk au kalmıılı. Şimdi• Sivastopoldur. Fakat burada zamanoa ışe yarar bır hale ge· burüklüQü o milletin ruhunda• 
rafıoııı burnu kaf dağandadır. · · h d" · · dır. Bu hal tarıhıo baeındanbe-

re kadar Hong-Kooguo mftda- düşman hiç bir netı"ce elıie tinlece~ı şiip esiz ır. Bıngazı 
.Erkek tarafı iıe yuva f k h d l · rı böfle olmuelur. Harp sahası 

aası umandanınıo ıl amlı ida· edememiştir 6 glio içinde nin en ziya e hava kuvvet eıı 
kurmak isteyen ogollarma geııieliror. Harp pasif•h uzan· 
derd anlatamame.ktadırlar. resi ahında kouetli oımue isede duşman en az 20 bin kişi kay nin işine yarayaca~ı zannedil- mııtır. 

kahramanca savaea eoo verilmie· betmiQtir B a6 t · · mektedir Vahim \'e &arihi bir 80 fa· 
Netıoede ( bir kürklüyü- lir. İotriliz, kaııııdıtlı rerli oönAl- d b" 'll J·- ııraya_ dsaa - ıçm e .. " e 1·· K eıroruı. Harp b1lrüdük-

oıtlaıı hel)enme.digi, iki kürk- lülerio kabraman1ı11oı uzun ıamao . ı~ uşman pıy:. e ume ahirP. 26 (a.a.) -e ,., wı m S k d f h- . . -I b o~ davamızın büslik olduAuoa 
lüıJe oğlanı bftğenmedigi ) gönOllü:crden c1kmı1aoaktır. · e ız da ucıım etmışllr. l ııva kuvvetlerimiz ~tı· inauıroruı Bu aüt ün erkek ve 
i
9
in her iki tarafta. bek&r ya- C~rşamba günü 3 Rus ya doğru ç~kılmekte olam dtiş kızlarına ctırorumkı, beden ve 

şama~ıı nıahkftm kalmaktadır. Fransa tayyaresirıin ziyaıııa karşı 12 mam kovalamakh ve dfışman ruhlarıuııı terbıre edırıız. Hız 
. Blllboki köylerde böyle Alwau tayyaresi dO ürülmüş- kafıleleriııe hücum etmekte- genç, ıhtiyar hepım z bu kader 

detrildi r. Bonon hayırlı ne.ti-. A merı"kaıı..•ı protea- tür. Ayni ıüııde 12 tank, dirler. Düşmanın 4 h yyare~i- bihük bir da<-ouın lllılDOI İQIDde 
~ 'J 4 hl b" hl asla tııremeden ve eeln kusur 

cesioi k<»yleri gezenler ıy• ta zıı 1 otomo ıl ~e 4~6 ~ır. 1 ill3 hşıt kolhrı tahribadilmi~· etmedeıı davayı kar.anmeQa 

eoıze daldıtf ı görülmüe 98 
tarrareler bomba attıktan eoo• 

re deniz altı surun fÜtÜDEı çık· 
mıe \'e aı sonra balmıelır. Denıı 

ahıra bomba isabel etmie oldu• 

Quııdeu enkeıı huera fırlamıı· 
ur. 

Kana~a devlet adamlan 
Vaşington~a 

Vııeıt.ıg oıı 26 (a.rı) -

Keuede beevekili Makenzi 

,ıng ıle bohrıre, herbıre. hava 

oa, ırlRrı Vaeıngtoıı konferansı• 

ua ıeıırek Plnıek Qzere bure)'a 

gAtmıelerdır. 

Almanlar 
Sovyetlerin vıkıla
cağını sanmıı!o: 

Mo kova 26 (a o) -

Sovretle. rüksek dıtanı re· 
ısi Kalenin boranaue bulunarak 
demıeıırkı: 

Almanlar kızıl ordtısa in• 

dirdlkleri darbe ile E-ovyelleıl 

ımhn edt>oeklerıuı sPnrnı~lardı • 

Fakat, bılAkıs sovyPller sarsıl· 

maı bır birlık lrekıl etmekte 

olduQunn alınanlar görmü~lerdır. 
bi!irler. to etti Aşıt vası_tası ta!Jr~beclılmıştır. tir. Alageyle tayyare meyda- azmetmie olalım 

Hemen her köyde her Vaeiuaıon 26 (e.a) - yrıca bırde muhımma• depo nınt ria hücum edı1miştir. Bu Kuvvetli ve cesur oluntu. Bay Mansur Boz .. oo .. an 
ailenin hoy boy oguHarı, kız. su berhava edilmiştir, . . . Geoen rıl tehlıkeleri reIJdıQioiz. U 

. lerde Fr~nsu: bürük elqlsi Hanrl Moskova. 26 (a,) - 1 hareketle.rlie. n ıkı tayyaremız den doları reııı :rılıu eei"'ini • 
ları yar.ılsrrne gore HV • H S p · d • "' er ao irer u Mieelon Resmı: Sovyet kıtlo\ları j önmem!ştır. azimle a&lorınıı. Önümüzde Marııe mebusu baF ~tensar 
tarı.da bl·zmette babasına müsıemlekelerln L',.aneıı k t • R ı· k 1 . >" f ı. k 1 k 1 ki B d 

, C'• uvve · b·ı- h b d · omme m uvvet erı hın u Ull arau ı oma e beraber oz oAen mu~akkııl bır nıüddel 
anasına yardım etmektedir. lerinlu iegalioi haber alır almaz u un cep e oyunca ıişman ' ıe•ı?• .ıöe&erecak rıldıılarda var-

'
8 

.. 
11160 

hepı·nıim köyün A .k la çarpışmalarına devam et- gaziden cenup yolııııda ricat 1 
" merı arı eidrtetle proteato · . K l k r . d dır. Bu rolu teorıuın ınar,etl ıle 

Ve kxyıu··ıııin bu bayatını bil- etmietir. mışt1r, a enin batısı ve ce· etmektedir, Siıte <irıezın e11 
u b rürüreoeQiı. Bu rota ıeıQa 

digımiz i9in srRdığımız çare· --~~~------- nup atıda bir çok kesimler~ gaç~re~ ~ıablıısgarbe kaçmak kavueuııoara kador ıeık parlıı-
nin 'ehir balkı için oldugunu Şel.ıirlilerle temaK çok de şiddetli mııharebeler of istemP. tedirl~r. ltalyanların rwoeyn kadar devam edecegız. 
söylemt>ge lüzum yoktur. kolay oldngondan maddi yar- muştur. Sovyet kıtaları bazı biiyiik bir kısmı Bingazı CP.nU 

Rnuun için ne yapmaht dımlarla şehirdeki evlenmenin yerleri işgal eflemiştir. bunda sa.-ılmışlardır. Kaçmak 

Vergimi koymalı'f .A vropa- çogalscagıııı tahmiıı etmek Sof ya mahkemesi ,. ta ola_n Rom mel kuvvetlel'İnin 
Jının y1tptıgı gibi çoouk oJ- safdillik olamaz. Zaten yapı· daha ll'lrde İngiliz kuvvetleri 
dukca uıemnrlarm .maa,ına laoak telkinle şehirlerdeki he- l J kişiyi 6lüme I tarafındJrı önlrnece~i umul-

Manilla 
Açık şehir ilan 

edildi 
•~ın mı yt1pmaht Almanların karhgın snltanhk O)an".ııgı mahhüm E-tti . m11k!adır 
ıon gönlt rde yaptıkları gibi anlatılabilirse muvaffakıyet _ _ _ j Tokyo, 26 (R.a.)- Murıil-
evlorımek isteye:ılere cihaz basıl olmuş elemektir. Bu Sofya• 26(a.a.) - ! Çinliler lanın a<Jıkşehirilan edilmesi 
paruı mı vermeli! arada hir beklrrn dahi ~vlen- Sofya mıthkemesi büyük ı hakkm<laki Amerikan baber-

Bize göre bunların hepsi m"si bir kazaııcdır. Çünki bir dava hakkında kararını Joponlardarı bir leri Amerikshlarııı dnrum-

yapılmakl" beraber eTlilik bütün dünyaya göre bekarhk vermiştir. Bu dava maznun- J lanuııı ferıs oldu~ırnrı v,öı.ıt~r-
hakkında oehir delikanlılarına insan gihi yaşayıp hayvan larından altı kişi fırar h:ılin- ıehri daha geri mekterlir Burıa tlRir Nışı Nı~i 
telkin yapmalı Te evlenen 

tel.ıir bayanlarına da çok ço

onk doğurmaları anlatılma

lıdır. 

gibi ölmek, evlilikte hayvan rledir. Burılar içinde doktor ,1/dılar gazet"tıi diyorki: 

gibi yaosyıp insan gibi . öl- Oimitrof, lngiliz elçilik ateşe- ---- Bü,·le olRa bile Japor•Jar 
mektir. si, Yugoslavyanın Sofya elçi- Vı&ı 26 (a.R) - M.arul!aya hücum edeoekler-

Şayan şükrandırki insan lik kMibi vardır. Bunlarla di- (hrnrKıoden alınuo haber• dir. Boranın stratPjik ebew-
Yani evlenmekten mak- gibi ölmek isteyenlerin yekft ğer 1 beş kişi ölüm cezasına lere göre Çın kunelleri Hong• miy.,ti Tardır. lugilizlerdo 

aadıu 9ocugun çoklagano, nü- 00 bütün dünyada yüzde dok- ÇRrpılmışlor ve diğ deri a6lır Konguıı 80 kılometre ı.ı•mtılırcle ist6rlımw Ho•ıg Koug v .. Sın-
fusun artması oldogo ••ılan- 1an dokuzdur. hapse mahköm edilmi~lerdir. ,N rulıo eehrıni J.ıpo-..lardıuı gt.ri g1ıınru tiÇ k ıı bir ilan tHlti· 

malıdır. A· B. c. lki k!.fi de beraet etmittir. f almıtlerdır. bilirler. 

ioin eııhrinıiıe 

geldıoız df!rız. 

gelrnıetir, 

Bay Mitaı T oroğlu 

Hoı 

Beledı)·e reısimiz baJ Mıta& 
Tuı o~lu ıoezuııen Şl'hrırnize gel• 

mıeur Hoe ~eldinı::ı derıı 

Emnıret ve huıur ıı.;ıııae 
ıdrak elli~ımı:r. kurhan borra· 

mını, bu emnireı;, mıllt bır

lık ve mil.i vı:ırdımla lıir d&ha 
&ahıweye vesıle &ddetmek, 
mılli eıarıınızın :venı bir tecel

lisi olıtoaktır. Vataudae: Hava 
kı rumuuu unu,me. 

Milli ve d ıi b 11 rrıım, halk· 

lakı yardı.n berecauıoıo lop· 

ıu bır gaıere le\'oıhıne ıaı-a· 
reu aıiz hır •eeiledir. Valan· 

riae1 Kurban h )'remını bava 

kıırumuıu' 'RpHco~ın milli hır 
v .. raın ıı hu (l11fe)'e varııte 
etnııe oıacaksıu. 
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Japonlar 
Vake adasını zapt

tettiler 

, i 1 a n 

Manifatura Fiatları 
fiat Mura~abe Komisyonu Riyasetinoen : 

d 
Tokkyo, 26 (n. ıı ~ - Vakel' \laireu muhtelif tilccal'lar tarafından idhal olunan manifatura eşyasının 

a ası uvvotJorımız tnıtılııı· • 

d t d
.
1 

. . 
1

,4

00 
ciı s ve nevileri ile lo1>ı°a11 ve ı)erakeııde fiaıları asaü:u.la .!!Hstcrildilri ıribI 

an zap e ı ınıştır. ·~ u . . . . • ,_, u ~ ~ 
h.ıy V6 er t'8İr alınmıştır. te. bıt edılnıışt11·. 
Amerikau koıuandauı da esir 

ler arasında huluomaktadır 
' 

Manıfatursnın Cioı Eni Mık tar 
Teehıt olunan aatıi fiatı 

Perakeote 
İlh ılilıo nın Adı ve Nevi Santim metre loptan karue Kuroe 

-- ---
ş eo !Car deş or Toprako 70 1152,90 73,~1 94 

Savfa : 2 • 

i 1 i n 
Devlet Demiryollan Adana 6 ır cı isletme Aıttırma 
Eksiltme ~omisyonu reisliğinden : 

.-\~öğıd~ iki ıuevzu olarak gösıerih\ıı nwhani 
inşaatı k:ıpalı zarf usulilH \'alıidi fiat. üzeriııdeıı 
eksiltnu~ye konulmuştur. Bu biııalaı 111 insaa\I icin 

• 
lüzumlu olaıı ray d~mirleri ve istekli tedarik 
edemediği takt.irde çimeıııo , kum, çakıl, ıa~ ve 
kiremidi idarece verilecektir. 

Vı\tnııı!nş k< 'Cf'l?ll kuı " ,, Pıııgpon~ Hasma 62 10980 61716,9857 1838.4 i - Bu işleriıı mulıaumıeıı bedelleri. eksiltme 
bauııı btıdeliııi, yahut dorısirıi " • R ma 70 15 50,45 '* 
Hava Kururn'Unn ~ermekle .Notzını Mıskı\\'t S JRh Selen 71,50 6374,35 169,49 194: günleri, HHtVak\.at lt~lllİUat miktcırları H~al?ula 
bew ftlllıket görınfü~ vataullaş- ., ' Beraı Hosse 85 375l5 73.03 85 dördiirıcii 11ıaddede gilsterihııiştir. ~ 
1 

,. ,, Pııun 67 ,50 38704,50 105,25 l2l ·l 
1
. ki. ı. 

arm; hem de yarınııı Sllhip- ,, ,. Buma 00 27450 7o.75 81 G - Sl.e . ıler ull işlere aİl Ş<trt.11ame \'4' S3İr 
Jerı oları kims1:Hd1: ıııiıı i ıııiııi • '!Ü 13725 58 38 "7 

" Kareli jabon dokuması u n5',.16 '1'09 evrak 1 Dcvl•~l deıııi r·.volla f') .\ ııkar·a 1 lla,"·dnrı>asa 
yavrulaı ııı iuıdadıııa yeti~miş ~ t:!O Hl H ncı Empirime 70 39994 v .r • 

,. ,. Sıuuıon 70 54900 64,16 74 Adana, Kcıyseı·i vezıwlcl'ile f\ oııya naı·ııı<J:ııı dör-
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Ankara Radyosunda 

Bu günkü neşriyat programı 

Cumarte i 27 - 12 - 491 lar Saati.) 
7.30 Proğram ve mPmlekel 19 15 Müzik: Hadyo (Her 

saat ayarı te)ıiPn Darısı Orkestrası proğ-
7.38 Mıizik Hafif Proğram ramıİıırı devamı. 

(Pi.) 19.30 Memleket saat ayarı 
7.45 AJan lıaberlerı ve aJ'UlS b~berleri. 
8.45 Müzik: SePfonık Parç-ı 19 45 Konıı~nıa (la ,e Saati) 

lar (Pi.) 19 55 Mtız k: Mnht~lıf Şar-
13.30 Pro~ram vtıı meml"-

ket saat A V(trı kı e Tür~ üler · 
13.33 Müzık: Iluzzam Mıtka _(,; 15 Had\'O ~;.zPteı1i. 

mınd ım Şarkılar. 20 45 M ıiıik Ş r kı ve Tıı ı 
13 -45 Ajan~ llxberl rı . 
14,00 Müzik: Hıy ısPticum

hur Bando. u (Şef: İh an Kiin 
çer. 

kii 1 

21 QO Zm·at tak vımi. 
21 10 Dınley ci tstı:ıklMi. 
21 45 Konuş na ( Günü 

14.50 Müzik: 1uhtelıf~ rkı ~fS"IPleri. 
ve Türktiler, :!2 00 M iiıık: Radyo Salou 

15.30 Mıizık: RiyHseı cnm Or,. sıra~ı. (Şet Violonı t 
1

e 

hnr Filarmonik O ke ·tı a~ın.rı cıp Aı:km) 
konseri 22.80 MemlPkPt saat ::t arı 

Deylet Konser vahıar Salon ve t'\jans halJerleri 
larıııdarı Nnklen Zıraat, l1sham,- Tahvilat 

18,00 Progı·am ve Me-:J>.lekeı Kambiyo - Nukuı b11ısası Fi
at) aat ayarı 

18 O:l Müzik: Mt<yJan F~slı. 22 45 Miızık: Radyo Salon 
18 40 Mıi1ik: R~dyo (Her Or.H~ hası pro~rammın devam' 

Telden) Daııs Orktı ırası 2300 Yaııııkı proğram ve 
19 00 Konuşma (Kahraman kapanış 

. 
1 ı a n 

İçel orman çe irge mü~ürlüğün~en; 
MS. 
729 

n:1. 
000 

Cınsl 

Qam aQacı 

Muhammen tabı\ fieh 

Lıra K. 
4 90 

l - lçel \ilayetiui11 'lut kazası dahilinde Ya . 
rmıcalw11 devlet oruıaııııuJ:ırı 7 2~ uıetl'e mikap 
keresteHk çam ağacı ~atışa çıkarılmıştır. 

2 - Çam eşça1·1111lı lwht·ı· mc.tı·P- n~ikap gayı·i 
nıamulii11ü11 ıınılıanııııeıı lıedPli 490 kuı·uştur. 

3 - ~art ııame Vt' 111 u kcıvf•lenaııae ıu·ojeleriıı i 
görmek istiyeııleriıı \le:·sirı c;r' irge miidürliiğüııe 
Mut orman bölge şefliğiııe \H Aııkarada orman 
unıum müdlirliiğli11e ıniiracaat ettnelt1 ri. 

4 - Sau ~ ı ~-1-~ 4 ~ güııi'ı saat 15 de 'ti ersin 
ornıaıı t;eviı·ge müdürliiğilrıde yapılacaktır. 

5 - Satış uuıunıi olup at;ık arttırma 11sulile 
yapılacaktır. 

6 - ~1uvak.kat temiııat 2 )8 !ir:tdır. 
7 - Talipleriıı şarluaıııP< P yatılı vesaiki getir-

ıueleri laznıı<lır. "853,, :..6-~ 7- f· ll 

i 1 i n 
f i~t Murakabe Komisyonu Riyasetinden ; 

Kaçak bulguı·ların 12,n kuf'11. taıı ofis tara-
f11ıdaıı mubayaa edileceği il~ıı olunur. 8f>5 

i 1 i rı 
Mersin Bele~iyesi Olçülar ve Ayar memurluğun~an : 
ölçü, Tartı ve aletlerile 

alakası olanlara 

zımdır. 

a) Temiuat rnekt.upları, ve~·a muvakkat. t.emi·· 
nal. akçaları 

h) Kaım;ii ikametgah vesikaları, ııiifns cüz 
danları ve Ticarel odas~ \CSikaları 

C) Hu işlere mahsus olmak iizt1 re ayrı ayrı 

münakalat Vekalet iııd~ıa alırıacak elıliveı vesika . 
• 

ları [bunurı içi11 ilıale giiuiiııdeıı erı az 8 gün e, .. 
vel .\1 iiııakaHit Ve ~ aletiue ıııiiraca . t edilmesi 
lazımdır. J 

4 - ihale mevzuları . 
a) \'enicede iki . ..\danada iiç. Ceyhanda iki 

ikametgah ile kezalik Yenicede bir büfe biııası 
ullaııuıu~·a, ~aılıf,a hazır v•~ liizunıuııda kul inşasın<lan ibaret. hiriııci rnevzuuıı ilıale gliııü 

lanmak vt•ya satmak frı.'re saklı buh111t.lurulan 2- l-9 ~ 2 Cunıa saat 15 olup muhammen bedeli 
( ~ • 'ı) da 111 ;,ah bil t'111nın~ öleli lttrlı 'e ~ letlerini n ~ S,OOO lira ve mu \'a '~kat temirıat rııi k ı arı 61fl 1 ı 

. :, . • lıra ve sartname bedel ı 3 90 kuru~tur. 
'enulPn [,.mıelık nıu:.ıvene ve damga] zamaııı vak- · b.) ,r· kk 1 d .k. v . d .k. · k • · • opra ··aeeı · ı revzıı>aaa ı·ı ıs · eıı-
la:ıo ı:tı r. · ' ' 

940 damgalı ölçü. tarlı ve fllNlf>ri buluuaıı 
resmi ve gayri resmi bill'mllrnı alakadar daire\ 
rulie · ese. 4>suaf, şahıslar ( 9 ~ 2) )'ılı birinci ay 
kfuıu n saııiniu birindeıı ay sorı u ua kadar nıev-. 
cullarrnı bir Bevarıname ile belediye a''ar me-.. . . 
nıul'luğurıa bildirip bir nıliracaat. kağıdı almaları 

r 1782 I sayılı filçiiler kallllllllllllll ! 8 i11ci ve 

ı 4826 sayılı uizamrıamesiııin ı 7 iuci maddeleri 
lı ii kii 111 leri ı ıd eııd ir. 

Verilen mühlet içinde müracaat etmiyen 
alakadarlar mahkemeye verilir 

Ce~a G6riJrler 
.\tınacak miiracaat k:lğıdı muvakkat damga 

dernektir. 
İJerde f ekrar haber verildiğirıde muayeııesi iste
ıdle11 ölçiilerle birlikte getiri1ec(•ktir. ller hangi 
bir koııll'ohla ibraz edebilmek. üzere ivi sakla-• 

27-5 yımz .. "854,, 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatiznıa 

VE SOGUK ALGINLJGJNI 
DEBHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) ot-90 

derurıc.la bir ikametgah ile Ceyhan ve iskeııdtı. 
runda birer büfe binası insasıuda11 ibaret ikiıwi . . 
mevzu11ıı ıhale günü 3-1-942 Cumartf'Si saat ı <ı 

olup mulıamnıeıı bedeli 63,6t o lira ve muvak 
kal lt)nıinat miktarı 44~0 lira ve şar111aıue bt.-· 
deli 319 kuruştur. 

5 - isteklileri11 yukarıda gösterilen gün ',. 
saatlerc.Je1 birer saaı ev,·~ı 2490 numaralı kamı
ııuaı emrettiği şekilde hazırlaımnş teklif mektup
ları11ı .:\danada D. O. 6 ıru•ı i~leınıe nıüdiirlü~iı 
bi11ası11da toplaııan arttırma, eksiltme konıisyonıı 
reisliğine tevdi elaııeleri liizunıu itan olunur. 

(807) 13-18-2~-27 

i l a n 
Mersin Belediye e:yasetin~en: 

l ooo lira bedeli keşifli Ntıcati lwy okuluııa 
giden soğuk su yt)lu iizeri11<le 500 uıelre tul kal 
dırımın yaptırılnıası pazarlık suretile eksilnıey•~ 
konulmuştur. 

~ ı . 942 tarihine lf•sadiif edeu cüma güııii 
saat 15 le ihale~i icra edile(•eğiuc 1 e11 talip olaıı
ların nı~zkur µiiıı ve saatte belediye eııcümeııim~ 
uıüracaatlıArı ilaıı oluuuı. ., 

847 25 - 27 . 4 - 8 

Yeni Mersin 
NUSH.A.S:I 5 K:U~-U-Ş_T_u_·_R_ 

Abone 
~ 't'{ ~raı ı 

Senelik 
Altı aylık 

Oç .. 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 
000 
300 
100 

kuruş 
,, 

" ,. 
Resmi ilfmatın satırı 1 O kuruştur. 

Hariç •·;in 

2000 kuruş 
1000 

" 500 
" Yoktur. 

Yeni Mer11in Mathaatmıda.Basılmıcfı,.. 
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