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~ Roı s i cumbor lıı mot. l nö nii bug iin 
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Sa.'ubi Te tımam ı:e,riyaı 
.Hödft r o 

F U A D AKBAŞ 

ldare Yeri 
... 1ı1 ttt ••:ımı•ı • •un ' 

Cumartesi 
22 

Aaustoe 
1942 

<3-"ttNDEL:tK SİY A.Sf H.AEER. FİKIR. GAZETESI 
Sayısı 5 k• rı;ş 

--~~T~•~l•~fo::..;,;n No. 82 
Y ı la 1 Sayı 
15 428 

Belediye 
.Seçimine 
Hazırlık 
!ıapılırken ... 

Milli Şefimi Anadolu Tetkik Vilki Rusya ve 
Ortaşarkta seyahatine 

çıktılar 
Gasete hal'adiıJerinden 

' ;~reodigimiH göre Türkiye- Ankara 21 (.A.A) - Reisi 
ı. in her tarafında olduğa gibi cumhurumuz ismet lnönü 
ı.; iizel Mer&inimizd,, de Bel' Anadolu içinde tetkiki d 
~ıye ae9imi i9in baaırhklar b 1 k - er e 
! aşlamı.tır. Bn hazırlıklar u unmu uzre dün akşam 
11 19 şöpheBi• kanont olanlardır. 10,30 da Ankaradan hareket 
Yani belediye tarafından def etmişlerdir. 
t nrıer bazırlanarat ae9ime i' Milli ş r · . 
tırak edecek olan bütün ~f) .. .. e ~mız ıstasyon -
ı ı irlilerin i"iıoteri yazılacak da Buyuk Mıllet Meclisi re
vu r6ye ittirak edecek olan- isi, Başvekil, Genel Kur
ıu.raan hj~kiıosenio onutolma- may Başkanı ve G, Kurmay 
ıu aıuna gayret edilecektir. 

Bondau sonra se9il~ek erkanı, Vekiller, Mebuslar, 
oıan hetediy" heyeti lıepimi- Parti Unıumi katibi, Parti 
v.in Teylerini özorinde topla- erkanı, Aukara Valisi Em-
ını' olıoaBı itibarile çok ebem • t -d.. ' 
ıuiyetli bir •aaiteyi de derob- nıye ınu urü ve deniz ko-
'10 etmit bulnnaaakladır. mutanı tarafından uğurhın 

Kanuni haaırlık ikmal mışlardır. 

Ruzvelt namına bazı vazifeler görecek 
Vatington 21 (a.a) - Vilki ta y k 

Mi.ter Razvelt ile ötJe yem eti- y~jld ab ın Şa~kf ve .. Ru.yada 
. . i R d azı vazı eler gorecektlr 

nı yemıtt r. asya a ve yakın Vllkl kendi•i Je - " ' 
Şarkta yapmak istediği seyahat ci) d . ~ ~oruten gazete 

. ere emıttır kı · 
ten bahseden Vilkıaln ba meme- _ _ Bi 1 'k d . 
leyi görüşdüğü söyleniyor. Çine ve .1 'd r ~şı evletJerln şımdl 
ve Hindiıtana 4fldecrği hakkın- bir 

1

1 ebr~ 1~ • a memleketlerle 8lkı 
. v ·1k 1 ' ır ıtı yapacağını za d ' daki haberJerı ı l ya anlamıf yoraın. nne ı• --- - --

ingilizlerin Alman 
lara verdiği cevap 

-- -
Lonclra 21 (a a ı - Almanlar Hidiıenin büy:ı.._ bi 

b 
. ..m; r nıem-

mantıtın ve bidiaelerla Hra a- nunıyet tarafı alınan Alnı . 
f'kl · h l r 0 di 1 an eıır 

tına rağmen mütte ı erın are- e ı r. ngiltereye gönderilen 
ketini inceden inceye hazırlan- bu esirlerden kıymetli malumat 
mış fakat Almanlar tarafı~dan alınacağı şüphesizdir. 
önlea••• bir iıtlli bareketı oı- F ransızl d k 
dağuna .öyll1orlar. ar an aç 

Bir taarruzdan daha az kuv hişi öldü' 
M"IJ" Ş f" · Rei.,ioamlrnr lsnıet lnönii •etle iatili hareketine baflamak Riyef 21 ( ) •. ı ı o ımız ,, ıl iddia olanur? fngilizler bir rına a k ka.a - Rıyef civa-

odilirken şehirlinin mühim ------------------- ~-- __ _ . ----- na. • 
1 

er çı artmada F ·ı . 1 V d' - köprlbatı elde etmişler 9 saat lardan 25 ··ı- 8 ran81z 
'\' ı lll esı o dugunn aöylemek ı e ek subay okuluna 1 Macarların burada totanmuflardır. Köprü dar. o u ve 5 yarah var-
ı zımdır. bafıyı kurmufken 56 nakli1e 

Bo bittabi yordıet"erlik ha- B vuparundakl kuvvetlerin dışarı- İngiliz gazeteleri 
Lımş::::.i.t:~~~.!•ğ::·i.tert ugün alay sancag"' l Sen Et en ~~ çıkarılmuınd• ae mini.... Lo'::ıe )'OZl)lor? y Bundaa bafka Almanların 1 . ra 21 (a .a ) - Bu sabah 
Hilha8At. bütUo va21ift5lerin •ı k t 93 uçağı tahrip ayrıca yüzden :ig~~z "•az~teleri Stalinrrad ve 
g ıda ma~deleri fiatından, M.Ö ver l ece yor usu fazla ta1yare'i hasara atratıl- St:lin r:xde~ın~e durm uılardır. 
ı ukabe hızmetindeo, temi•li- mıfhr. Kaybolan bava açatına 1 g akı Fon Boci, ordu 
~·' varıncaya k"clar genişle- Ankara 21 (Yeni Mersin hoırnai muhahi rindorı) - karı• düfmandan bir uçak dü· 1;:·~:

0 k~rşı•ında Ru•ların teb-
yon bugünlerde bu hizmet 

0 
Yedek 8Ubay oknlnna bugün hipodromda meraRimle alay Budapefte 2l (a.a ı - Macar fürülmüş ise bu nbbet çok 

1 
e vazıyetleriyle Riyef badn-

ı•dar goktur ki B l ıancağı Yerileoektir. Mera8imdeıı ımnra yodek ıtOhay okulu ların Sen Etyen yortusu Etyen memnuniyet vericidir. nı ~akkında çok fazla malumat 
; ak i9io .... od~· ka:ndufa~ a- b~yük bir geçit re&mi yapacak ve kışlalarına dönecekler Hortlnln ölümü ile meml-::keti la,.msJerin düfürdltü tay- var ır. . 

e• ır e •· dır mateme dütürmüt olmaıına raf areler ada üserlade ortalama f Deyh Heralt diyor ki: Mu-
-Ah fU belediye .. dedili- · men milli bayra• kutlanmııtır. tıre .tört açakhr. Rlyefte lngi- ~a !a.luyetle başarılan bu hare. 

ınhıi hatırlamak k&fidir. Hele Rus • Alrrtan harbı· Alayın geçeceği eaddelerde Uz uçakları yerdeki kıtalan du- ri~~ ıdame eta;aeli1iz. Bir Ame-
11.1 • · b' b" tik b' 'b k d 1 n ır• zete•ınln ' k • · 
J 1 erıan gı l oy ır liman binlerce kiti vardı. Alayda naı teklerken ra 10 aa uçmaı 0 

- ni b ı 1 ıncı cephe 
oları •e it bareke\i birdenbı"re Horti Kalay. diTrer zevat bulu- dukları için kara müdafileri ta- t n -~ff •dni'ıcı hakkındaki yazı•ı 

R 
, a • " __ 

1 
" _ R" f eeaau e eğer 

gunithHliği i9in nöfos ve ib- usla rLe n· ı n • ratta nu1ordu. Herke. merHlm elb~,·.~ rafından Mdukşurul mudştu~. d· ı~r te Riyef ba di~e.i nde 1 1 
lerlni giymi!lttİ . Köylüler de mı 1 paraşütcu ıta ar a ın ırı me- hakikat d ıın atı an 

tıya9ları da o niabette artan .,. l Al 1 ·· ük şu ur. Hava h·k· ı · · ı 1 ' kıyafetlerle alaya katılmıftı A· mittir. Bun ar man ara goz eğer ;şgal altınd k' ad ım yeh 
lıolediye vası e eri birdenbire t layın geçmesi bir ıaat slrmü•· memiştir. Bunların mühim gln mak istiyorsak ~uıhy~~ ~ t~tun 
::;:~;;,.birde bo daha mü- aarruza geçtiler tür. -- , .. ;ç;a •• klaadıt• mal6mdur. 6•tüalit6oü elde .ı:el~iz .••• 

EaaBtm bugiinkö vaziyette Al Hı·nt te s.uı~aristanda ,. spor: 
1 olediyemisden arada •ırada Dlanlar bu taarruzun püakürtüldd· ,. 
H! UeDifte bolODOfOflak bunun l}üntl bildirmelıtetlit • • ı · •Jı zı ra 1 '---=--- -
Mcbebi mevcut i' pl&nı ile bu Müılüman hır ıfı e 1 k il Ati ti t~iinktl Jlerıioin hakiki ihti- ~ünk!nkara 21 (R.G) - Bu riyorki bazıları Donu geçmiş müza/ısreye hazır seferber İ . e erimiz 
) ı .çlı1rınıo tamamen kartlla- Kafka 1 Alman resmi tebliii bazıları geçememiştir. Geçee IS ta b 1 
ımmamaaından ileri gelmek- mldaf· arda Uusların çetin ler de köpr1lbaıı kuramamıı- y . D Jh" 21 (a.a) - Mü•· AnkarA, 21 (R.G.) - Hul - n u a 

aasma ra"ıa .1 . h enı e ı _ 
t l'ldir. Zaten bono 4a hepimiz reketi ... d • . en ı erı a- tır. lü bi lit' icra ko•lt••I uç garistandan g6ltm hah~rı.,r g•ıttı•ler 

•• evam ettıı· . b "ld" . B" b bb- h •an r ı bir . . . . takdir eUigimi• i9in hötün yor. iDi ı ırı- ız u l8fe uıün _er ne ıünlük toplantadaa ıonra zirai vuıyt>ıtı ıyı olan hn ınoın 
iı1teklerimiai yeni beledhe So . . bahasına olursa olıun Alman tehlit neşretmittlr. Bu tebUf.de lek~tin darlık içinde ol ıhıA-u 1 İıtanb ld -
m 

9
imine talik etmi,tik. • varda v~et tehhtı de Franso- ların burada vaziyeti genişle- muvakkat bir hBkulDet t~k: :: anJa~ıhyor· kiye atlet~z.: bfr~Pı!j.~~k . Tir· 
ı,te 

0 
gön de gelmi' bo- dut~ mudafaAat IQ tiddetli ol- teceklerioi zannediyoruz. müsakereye. hazır bulun u u HıılgaristRnda zirai Mefer- eabakaJannda lçel~cıt~ .. :;: a:ıu· 

J 
g · d' . t ki . .•

1
• 'kt nu '98 hnanların bir Leningradda SoTyetler blldirmiftlr. berlik olmuş V6 hir karııı ve cek olan atletlerimiz din e •· 

unuyor. "iım ı H e erımı mı ar il l d "ğ" · . . . F v.; - böl gece ,ıaha iyi l'e daha eBaılı yapa nazar ~re ı illi IOyledilme taarruza geçmıştl~. akat Al- 1 rin boş kalmamaıu kararh:ş- Q'in r:da~:~~şkanı Muharrem Yı-
J.ilmek 

98 
gthsel Menini ket an. u _mmtakada hare- manlar Sovyetlerı~ taarruzu- Japon arın mıttır . . ,.. . . lerdir. nde letanbula gitmi,_ 

( fdeal 'ehir) haline aetirebil- gBenıııemıi ıayıhr. ou püıkürtmüılerdır. ., . lhtıka.r çogaldıgı ı9111 mub TGrkiye b' 1 ·1· 
., u ıe . 1 aldıgı k " 1 "d ır ncı ıti m b ıııek i9in 'ehirli 11fatile vasi· ıuı eme yarım ada- Londra 21 (a a) - Roy- t6 ır ere ı aw cezaın tatbiki- kalarıaa böl . d usa a-

tomi•i tam yap k meobo- !'10 müdafaasını Vd Norosiık' terin askeri muharriri Mareşal ·met ue Laşlanınıştır. davet edilmişf~~~u:İ ~ •p.orcu 

ııyetiodeyiz. 811 ~:•ifeleri ae9 ID mu~a.taaasıvı titti~çe mfiv- Fon Bock ku•vetlerin~n. hAIA ga n 1 .. Teyfik - Disk, g:;ıe:n~eklç 
1''8k ve H9ilmek itibarile ~Gl_le1.tır1yor. deınelt!r. Don Stalingrada varmak ıçın yol Tok10 21 (a.a) - Domeı Uçak s~~-~la1111a. 
ikiye ayırmak dotro olur. l~sımınde kanlı çarpı~mılar ıçmata uğraılllam yazıyol: ajansı Niıaplaada Honan erale atl:ma;a 100.200 koşasana uzua 

899mek •azifeaini ö•erine ? u~r . • Almanlar adım adını Almanların burada kuvvet ı tindeki hudut balgealncle 27 ac! harpleri Büı~~t - Di•k ü 
· ~··=- btltöo ••hirliler rey• İf- ılerhyor. Zayiat ta buaa a~re mukavemetle karıılaştı~ını Çln kolorduıunUD imha edllditı . larnıa. ' g lle atma-
Hr&k ederek bu ödel'lerini fazladır. Donu geçen Ahııanlarm ~öp- nl ve ılllb atokla~laın el• ıeçl- Berlm 21 (a.a) - Alman I İlhan - Ciride. 
mtuhakkak ifa f'tmelidir. De- . Don dirıe~i temiılenmi§ rtl~aıı kuramadıklarını ılAve rilditini blldirmittır. radyosunun verdiği habere ~ünir- 100-200koşularına. 
iğimis gibi bo bir vatan tır. Geçit yapıldılı muhakkak edıyor. C b• göre Rus uçakları Şarki Al- ti uraa - Sırık ve yüksek 

•rou, bir tebirıı bor(.'luJur. bilinmiyor. Lendra radyosu Geçen aene bugiJn! enu 1 m anyada izaç uçuşları yap- a ·v:t:r - 100.2oo koşuıuna 
8e9Umek Ta•iyetiade olan buraya Almanların çıktılııu Ankara, 21 (R.G.) - Bu •t•kt mıollr. ve üç adım atlamaya. 

kad&flara gdinoe .• Belediye fakat köprübaıı kuramadıkla- gön Alman - Boı harbinin p8$1 1 e Alman uçakları da bir hyaa - Di.k, gülle, çekiç 

•••yeti araııoa dahil '1lmak rını bildiriyor. &ayılı gönlerin den biridir. vaziyet ln~iliz limanmı hücum etmiş atmak-:ıni~· - 5 o 
•ifeı~ni alaoak bd arkadat· Sovye~ler Kleps Kaya ce- Geçen yıl bogtln 800 bin •~ Doklara isabetli ahşlar yap it!ir~k ~d~ceklerdi~? ::::b:k: 
rın lf hoıoBonde 9ok mu- nubuoda oıddetJi muharebeler Alman MoıkoTa öserine yö- Vafinl'ton 21 (a a) - Birle- ffiJŞllr, ~ununden uç gün evvel l•tanbul 

~ıp olmaları l&lımgelmek olduluou tank lutılarınm Al- römllttö. tik . devlet~er b~hriJ~. na~~~hğı Londra 21 (a ,a) _ Bir ~: ~:'u;~:~~o~an İpdorc~la~;mız 
Jır. Şimdi Meralnli ııfatile manian imha ettiAioi bildir- Londra gazeteleri Luno tAeblıt~~e go_rleih. endu 1

1 paıjı ıkte ka9 Almkn uça~ı dün aece ederek fenerba::eı a.t:ad •dtı ade 

(
g ·~ · • ) • •. merıaan ıı en az arı apon . 5 l!ı T • ın a an-
'30DU ıa.ıocıde mıktedır. Almanlar bundan anlatarak Alma;ıyanın bogun ları temizlemekte devam ediyor cenup sahılleriue bombalar at treman yapacaklardır. 

t4- 8. C. haw vermemiıtir. Bu göete- harekete geçmeeil•i bekliyor. ı.... mııhrsa da basar yoktur. ederi~unffakıyetler temeaal 

• 
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22 - Ağustos - 1942 Cumartesi YENi MERSiN Sayfa ; 2 

1 an i ı an Gümrük Çıkış vergisi 
talimatnamesi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
komiserliğinden: Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

:? 5 Ailustos 942 Salı Ut.ı'ııt"ı saat 10 da Borsa komııta_ nl.iğ.ın_d_ a_n: 
4040 aayıh kanunun 36 mcı şehadetnamesi ibraz edilmemesi ~ ;:, 

maddeaile konulan ve 4226 en1ı1ı halle r ı, veailcalarında yazıı. kıy- Eucüuıeni intihabı yapılacağıudaıı sayın abonele· , 1 -. Benız l.ıısesı bırmcı sırnfuıa, Lise hiriııci 
kanunuıı ı 1 ınct mnudeane de- metler orasında fark bulunmaıı riıı mezl~tir ... 0,rın ve saatte reylerini kullaıııuak ı sınıfla _ıkm:tle k~ılaıı okurJar ile Orta mektep 8011 
ğiştirilen gümrük çıkış vergisi gibi boJlerde yapılacak muamele ~ f k 
hakkındaki hukümlerıe, <040 sa- ikinci bölümünde kat'~ olarak üzere Borsa salouuua gelmeleri rica olunur. suu la 1 male kalan okurlar bilahare ikmal imti-
yılı kanu"nun bu ver~iden fstisn~ vergiden müstesna ~!anlar, ~a- intihaba İŞLİJ'ak e<lecek zevatın isimleri saloııa hnıı~arını nıuvaffakıyelle verdikleri takdirde kay-
larana muteallik : 7 ıncl maddesı yıt ve ,arta bağlı htıanalar goı· . Jedıleceklir. 
nin tatbik şekline ait olmak terilmekte, üçüncü bölümde be- tahk. olunmuştur. ( ı 080) 22-23-25 \ . . . . 
üzere Gümrük ve İnhisarlar yan şekli. beya_nnaınelerin ne -- 1 2 - Lıse bırıııcı sınıfa 15 yaşından 6 aya 

Ve.kaleli tarafından har.ırlannn suretle yar.ılacagı, ~eyanname· kadar kiicük olaular kabul olunacaktır 
c Gümrük çıkış vergiıi talimat- leri kimlerin vereceğı Ye bunla- ,· 1 a" n l 3 D . . G rkr k 1 ( • . 
namesi> 14 Ağustos 1941 tarih ra yazılacak malumat göıteril- .. ClllZ JeC I 1 O U Ull3, )rla okulda ık-
ve s1s4 numaralı resmi gazete mekte. dördüncü bölümde poata Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 1 nıaıe kaıanıar butundukıarı sınırın muadili oıan 
ile ilin edilmiştir.. . yohyle yoıpılacık ihracat hakkın gedikli oku tu sııııfrna ahııacaklardır. 

Tatimalnamcaın bhlncı ve d beşinci bölüm b le- (Ryh'ıl-1 inci Teşrin) ekmek karneleri tevzia- . c (J'kl' )k . . . 
ikinci maddeleri Türkiyedeu ya· ri: verileceği gümrüe:ı::~aı::nci lllH:I lJasJarımıştır. 4 - J'f~ 1 1 .<. uh~na gırışle yaş haddı olarak: 
baocı memleketlere çıkarılan . k le tnriklle lh a at d ğ' d D K. l . . . 1. suııf ıcın 12 : 17 
maHardan yerli yabancı men· 11 c k r c , 0 ru a 1 - arue er Halk Bağıtnıa bırlıklerı tarafından il . 13 • 18 . ' _ . " _ doA'ruya ara yol•yle yapıJacak . . . • _. .. • '' '' • 
şelı olup Turkıyeye gumruk ver ihracat, tescil muamelesi, takip evlere gcllrılerek lev l1 edıleeegınden nufus kA- HI. " ,, 14 : 1 ~l 
gisi ödenerek veya muafJıktao oluoml}'arı beyannameler için ğıllarile MaVJS··Hazirarı karnesi dip kocanı ve 5 - İsleklilerill Mersiııde Deniz llarrl okulu 
faydalandırılarak sokulmuş ve npılac--k amela"t - t k .. • ' y.. .. mu ı ı:os l!r:nc 'r \"" k l .. l k . d b e 1 . . K l .... <1 d"kl. . ınUlileştlrilmiş mallann güm'rük tcdir. lem muz : gmHos . arue er1ın ıer . es evın e u- v ... ısesı . ıguıa. :ıe J . ıve isteklilerin Deniz 

çıkış vergiıine tibi olduğunu Talimatnamenin altıncı bö- luııdurınalıdır. Gedikli okulu ıniirliirliiğiiue ıniiracaatları. 
zikretmekte ve mal ıö:ı.üoün " " .... . . 
(Ticaret aleminde bir kıymeti lumu, muayene ve tahakkuka, 2- .. \gır IŞÇller her tevziatta olduğu gibi ağır (1062) 6-10 

. tahakkuklara yapılacak itirazla- · · b · - --
olan) her nevi toprak ve ınnayı . . dll k 1 ıscı evarıııamesı doldurarak. ---

- . ra, ıtıraz e en eşyanın çı arı - • • • 
mahsul ve mamullerı, canlı can- ~ v 11. · k · · M · d l M • h } k 
aız hayvanlar ve nakil vasıtaları masana ve ~ez;lı vergi alınması iJ - 11 ... vve l\l · arrıesıııı ersuı en a mayıp 4.. ersırı a ına 
vesair menkul kıymetleri de na dairdir •. e inci bölüm vergi \1ersi11de UZllll müddet ikaıuet edecek olanlar 

1
• 1 a" n 

· · Jd ih t kt d' nio ödenaıesıne, ıekiıtinci bölüaı "k 
ıçıne a ığıoı taar e me e ır. . . k - ] · auıet he,·au11·1 ıııesi cloldtırarak 

T l• t • b' • . b•• rılnf vergıaı açakçılıoJfta do• -.T U • r• o 
a ıma oameoın ırıncı o- '1' • • ıcaret d s d 

lümünde; yerginin matrahı, prim kuzuncu b6lüm defter ve vesika 4 - ~llerinde niifus ciizdauı bulunmıyanlar, a ın an: 
verilen eşyalar, bedel 1 e masraf Jann kontrolüne, onuncu bölüm ciiı<lau almak iciıı hükıinıete mliracaat ettiklerine 

}arın tevsiki , fatura -.c men'şe d~-~~errik hükümlere aittir. dair vesikaların~ beraber alarak 

Zeytinyağı ve sabun 
fiyatları 

fi - Evvelki aylara ait karue veya dip koçauı 
buluıınııyanlar, iliifus cüzdanlarile birlikte 

Belediye dairesi aıde iaşe bürosuna rnÜ'racaat 
ederek yeni karnelerini alacaklardır. 

Sayın halkımızca biliunıek üzere ilau olunur 
iz.mir Zeytinyağı sRbun I Bu ta~imden sonra, p~kçok 

ıabşın1n serbeatiıine ve eski yerlerde yuk.eltilen yat fıatları (108 ] ) 
fiatın ibkasına ait son Ticaret I derhal eski seviyesine düşmüş- ---......--~...,......,...,.. ........ ~~ ........ ----~~..-~'""!"'119---...... ._ 
Vekaleti kararından sonra bele· tür. 

diye dahili aatıfı bir nizam içeri Birkaç güne kadar bakkal i 1 a n 
•ine almış ve kara borsanın Jarda I30 kuruştan satılan :ıey... , , , 

a
1 
yaklb•nma•ını tönliyecek tedbir tinyağı iki gündür ı ı4 kuru.lan Mersm Ashye ceza ma~kemesmden; 
ere •••urmuı ur. 

Belediye, alakadarlara yap- aatılmata başlaumıştır. ç., lışmakta olduğu Meı sin fçpak fabrikasın~aki jşini 
tığı bir tamimde fiatlann eski 1 Bu arahk 78 kuruşa çıkarıl· kabule şayan bir mazeret olmaksızın terketmek suretiyle 
Svviyeıini katiyen aşmnmaaını 1 mış ulan sabun fi_atlar.ı d.a 72•5 Millı korunma kanununa te1fikan Mersin Mat.mudiye ma 
ve a,ac:ak olursa milli korunma ye 11,s kuruşa inoırilmıştır. . halleainde 50 snkak 3 sayılı evde oturur Hakkı oghı 340 
kanunu hükümlerinin tatbik edi Belediye, yağ ve ubu.n pı- doğomlıı Yusuf Var hakkmda yapılan duruıma sonunda: 
Jec:eğini yeniden ve kaliy<tle l yasaııo• günü gününe takıp et- Suçlunun sabit olan i bıı suçundan dolayı 3780 sayıla ka-
bildirilml,tir. mektedir dd\ · d · l k 

Uçan 
kaleler 

· nunun 1 O uncu ma esı elAletıle 4:180 sayı ı an unun 
~---------------8 l d. · ine 54·2 ve (E) b3ndiae, 63 Ye T.C.K. 55 inci maddalerıne tev 

, e e ıye aeçım fıkan 66 lira 60 kuruş ~ğır para ceza~ile mahkömiyetine 
1 hazırlık yapılırken dail' olan 15 7 942 tarihli kararın kesbi ka.tiyet etti~i ilAn 

1 oluQur. (1078) 
- Hirincicbn artıuı -

Faaliyete geçti l şu auı 1ııü.ikatı harada yiire· --~-·- --------~----·--
giwiz sızlayarak tekrarhyo- ı ı • 

Londra 21 (a.a) - Per- rnz: o da Nisan, Şut.lat, Teş- 8 ft 
şembe akşamı uçan kaleler rinsaııi ay.l~l'~llf]I\ Yl\ !Iİ h~_ltı Mersin Asliye Ceza Hakimlig~inden 
Aponse 500 kadar uçakla bir dı) ti ruoolısrn111 topJırntı gu n- . . . 
l'kt h-

1 
• 1 d" U , k lerinde gaztte kollekıüyoola- Bır :ldet ekme~ın beberı 10 kuruşa satılması 1Azım6{e-

1 e ucum e .~ı_ş er •. ır . ~a rıuda.ki l'lntırl l\rdır. Heledi ~·e lirken mııhik bir sebep olmakıuzız 600 gramlık ekmeğı 37 
luımızııı hep ı üslerıne don- rni11inin miilıiın iı;tima rıızua- buçuk kuru')a satmak suretile Milll korunma kanununa tev
müştür. Bu hücum Haverden meAiui ilan ederek möteına fikan Mersinin bahçe mahallesinde 121 sokak 10 No. evde 
Döugerke kndar geniş bölge- cliye~: (Jı:k 14eriyet olmadı~ın- oturur Bekir karısı 45 yaşında Temime Mantaş hakkmda 

d l 
dan ıçtıma gtılec~k haftaya y~pılan dııruııma sonunda· ' 

e o mua.tur ı·k d"I · t· ) f k h' " · 
.. · t~ 1 0 1 mı~ ~r •. _1 raRı ıç Suçlıınuu sabit olan işl·m suçundan dolayi 4180 sayıh 
·ı · ki şopbesız hepımızı alakadar M'lli koı·unma k ·<>2 . . dd . . (A) b ad"ı lngı ız uça arı ı anuounun ~ mcı ma asının e 

eder. Zira Ba satırlar mühim delAletile aynı kanunun 59 uncu maddesinin üçüncü ben· 
isveçte Şttlıir ıneırnleleriuıu kolaycu diue tevfikan beş lira a~ır para cezasiyle mankô.miyetirıe 

OlNSl 
Reukli Nakış makara 
Koton Perle 

· Rokoko ~ile 

1 Zincirli ~akara 
j Zincirli makara 

l'üfekli m&kau 
rf.öfekli makara 
Beyaz nakış makara 
Beyıı~ nakış maka ·a. 
Beyaz uak!f makara 
Beyaz nakı' mAkar a 
Zinoirli makara 
Beyaz rıakış makarası 
BeJ az nakış makarası 
Beyaz nak1ş maka.3 atu 
Kordone yumak 
Kordone yamak 
Kordone yumak 
Kordone yumak 
Kordone yumak. 

Namara&ı 

10-50 
8-12 

24-60 
40 

40-50 
10 

25-40 
10-50 
10-80 
10-40 

ltJ 
25-60 
25-50 
10-60 
20-60 
20-80 
20-70 
20-50 
20--100 

B~heriııin pera· 
konde satış 
kıymeti 

32 
20 

6 
22 
40 
11 
16 
63 
28 
39 
25 
25 
78 
68 
32 
(0 
42 
4:1 
39 
45 

Yukarıda cins ve flerakend~ satış fiatları ya
zılı makara ve yuma~\ iplikleri Uray caddesinde 
Haydar Sezer, Attar Eyup ve Silifke caddesinde 
Attar ~iikrü Alınç, Mehnlet Ernıiş, Hüseyin Ha -
sırcı, lbrahhn Ahun çiçek~ Ahmet Erhuy ve Sü 
leymaıı Albayrak ticarethanelerinde satılıuakta-
dır. ilan olunur. (1082] 

Temiz iş dikimevi 
Her türlü kadın elbise ve mantoları, 

Pijama, Göınlek, makine ve elişi nakışları 

gayet zarif bir surette yapmak emelile 
kurmağa muvaffak olduğum: 

. . ballredil~ıedigiui gHstorir.. dail' olan Mersin Asliye ceza mahkemesinden •erileu 16-7-
l "to.,holm 21 (a a) - Bır re~ı ar temas ('.tmak ısto- 2 'h'. h"k - k b' k . . . ·1 l (1079 ı 

D ... • • • • • 94 tarı •• u mun es ı atı yet euıgı ı an o un ur. 
lngiliz uçak kafilesi Darıİmlir ~ıgımız bu mevzada seı;1lmek 

(Temiz iş dikimevi) 
lsınet raşa hknln oiYarıeda 36 No. lu evd6 açılmıştır. 

_ . 18tcye11 arkad8'1anfa aradı~ı-, 

ka Malmö uzerınde uçmuşsa ınız vasıfları da teknrlaınagı -------------.----------..... 
da geri gitmiştir. hir hoı~ lıileoe~i~ . A.B.C. Ye n i M ersi n 
Amerikan çı-kartma Zayi karne/er 

81 yarıda kaldı Tarsusıon aldıgım 13960, 
--- - Y289, 1603, 1604 numaralı 

Tokyo 21 (a.a) - Japon ekmek karnelerimi zayi ettim 
urrııJmf karargAlımdan bıldiıil Yeni!t+rini alacağımdan eskile· 
miştir. Amerıkalıl a rın Jilbert rinin hükmü yuktıır. ' 
1aknn aJasındAn Maki adata- Tarsusun Yeşil matıaJle ' 
rına yapmak istedi~i asker ginden 226 No. lu evde 
çıkarma teıebbüsü kıtala rımızf Sebzeci Süleyman 
tarahndarı püskürtülmiiştüı·. (1083) Kaplan 

NUSHA.SJ: 5 KURUŞTUR. 
Abone 

Şeraiti~ 
Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir 

" 

T'iirBfe için 

)~()() 

600 
300 
100 

kuruş 
,, 
ti 

,. 

Resmi ilanatın saun 15 kuruştur. 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

4 

kuruş 

" 
,. 

Teşrif edecek müşteriler son 
derece memnun kalacaklardır. 

Yttrddaş! 

ismet Pata okula civarında 
15 Sokak 36 No. evde 

Terzi Fatma Akay 

Hava kurumuna üye ol 
Yeni lılel'lin MatbaaıJmda B·u1 lmuttr 

• 


