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Berlin, 30 (n.n.) -

4-lehibi •e Umum ffefl'iJ•t 
MtldGrtl 

FUAD AKBAŞ 
Cuma 
30 

Biogazi klf~larımız t1trufıudu11 

lugilizlerden geri ahnmıştır. 
idare Yeri 

•uı ııınıD ••• :ııı•ı · wu " 

2 oci Klouo 
1942 

Gtrl'J"-

Uzakşarkta Pravda 
Gazetesi 

Avam Kamarasm~a 

Savıst 5 kun.ış 
Telefon No. 82 -----

EKMEK 

Yıll 
14 

Sayı 
4113 

/Vıaka&saı bogazın

t1a pek az Japon 
gemisi kurtuldu 

Japonyaya ihtarda 
bulunarak 

~üztıkerelere de
vam ediliyor 

AT L i 

Şark 
Cephesinde 

Ruslar ' 
Smolenake dofru 
ilerleyişlerine d€

vam ediyorlar 

Şehrimizde kart ile verilme
ye başlandı 

Maıezyada Son gü ~n iyi 
güler diyor 

ühumeti itimat 
reyi oeri.lmeaini 

istedi Londra, 29 (a.a.) - Rus 

JIJuharebeler fiddt1t· 
le devam ediyor 

Londra, 29 (a.~ j- Britl~ 
Loudra 29 (a.e) - ürıaytet pr(lsirı Moskovadan Lorıdı·~ :,9 (a.a) ' ilerJeyişi devam etmektedir. 

Dıladenberı sehrımiıd~ { k mek deA'ılma rerlerl ıoılmıı ol• 
m k ksrı ıle verilrnejtA başlnw dugundan furunların 6n6ode 
mıstır. Şubat &flllll nit kartla· l k!'ldbalık hemen hemen kalma• 
rı_:ı d hı;lka dıılrıt>lmnuına bele· mıetır. Dün bıııı kımaeler ekrrek 
dıre tıalonund<ı iki aündenberi seni rerlerınl ht>oftı bilmedik• 
devam edılmekıedir. leri oıhetle fırınların öoGoıie 

MılUefıklerıu jepon ıatııA verdıgi bir haberde denili- Avam kamarasında Çör Diin Sovyt't kıtaları düşman 
fıloeuna Makassar boQaıınde yorki : çiliu ~eınt-ci ile açıl:rn mıiza la şiddetli 9arpışmalarda hn-
ındirdiQı darbe ehemmııedı ol- kerPI devam etmektedir. lunmnş ve dtişmaua insanca 

Bu suretle ekmek iel rolu· bıraı fazlaca bulunmuılarea da 
na gır~ıe ?ul:ınmokledır. Ma- bıttabi bu, ilk defıtra mOnbuır 
helleluın bıı· çok \'erlerinde ek· buloomııktııdır. 

k Pravda gazetesi Japon muetur. JHpOn aemilerinio pe lt ' t .1• WJ
0

iitJ•T e 1 E~ki ·· .. js ve Avttm ka- a"'ır zayıa veruır ~ · . 
1111 kurıulmuetuı. mat JO!\tına kau~ı bir ihtar '"' K ı h ber mar, ı-ırıırı muhafazakar partisi uybişeften a ınau a • 

Lundrtt 29 (e.a) - makamın la ohın bir baş ma- 1 S 1 k' t ı · Bırmanrada Br aanra ve Ama· lideı i beyacıatnıda Çörçili öğ- ere cör:. mo 
6118 1 

tu hllksR /ngiliz hava faali-
kale neşretruıştir. Gazete şua mıi-= ı;e b::t'"vekıle mı1Jhakk~·k maolar ışımal ve o6ıınp - • • • • 

rı ııu tavyarole 1 dfişmauın Ran· ları yazmaktadır: :.- v " R k yetı genıf bır ıekılde 
ı.to 1 Oıerrne rap&ıQı akında fe9- itimat edi!di~ir ı ve fa~at bat nallardan ilerJeyeıı Ofi ·uv 
k ılde ınıllıım l ır muvaffakıre& J apouya daha büyük bir vekilın arkadıtşlarına karşı sa- vetlerinin <'oğrndıuı dogroya devam ediyor 
&ar..anmıelardır. Şehre hücum Asya diye tesmiye 6 ttigi Si- dal"ıttfndan dol..ıyı hayı·et etti- tehditleri i9i:ıe girmiştir, Bu 
erten :m jepon ıarraresınden berya ve . Avusturaı.lyaya. ~it ğini söyloy rek deınjştiı·ki: yeni ilerleyiş ayııi zamanda K11hıre 29 (aa) -

Libyada Zile de 
F okir halka yalıaealı 

dafıtıldı 

l'll a.aQı 7 si ımha edilmit ve bası barıtalar ueşretwıştır lngiltereOİf\ Rusyaya yar Rijevi rle tehdit etmektedir. Hııta &eblıQı ı 
hır Qolı.ları hasar uArahlmıeıır. F d 

80 
b" k . Dün avcı &arrıırelerimiz Mo-

Yaluız bır ıugıiu: uoaQı karbol· orn:oz a ası . . ın iıo dımını tamami~e lı~svibedıyo·, Rut4lar hmrn~i haberleriıu.e sos ve diQer yiırlerde rollardaki 

Zile 20 (a.a) -
Halkeviode yapalan bir 

tapla:ıtıda bir komite ıyrilırak 
topladı~ı 000 lirayla fakir ve 
malul olan ailfılere odun Ja-

mu@tur. metre hır r;ahayı ıbtıva eden ruın. Fakat beş seuehk bır 1 KalMıiıı cepbeHinde B baıfiy dıiemao moıörlü bırliklcrıne hü· 

Britanra hava kuvvetleri bir merkez olarl\k gösteril- silahlarımadaıı sonra Siııgapur le siiyhweıı bir şehrin füıönde cum elm11ler bir ooklarını &ah· 
~ıtmııtır. Komite topladıiJ pa 
rayı bu suretle daiıtacıkbr. Banaoka mutaffakıre&ll bır hü- mektedir. da 60 bın ingıJız askerinin harbedildiğini bildirmekte- ribe&mıe teıa rakmıelardır Bır 

cam rapmıılardır. Japonlar bu lptid~i Japon mnvaffaki buluudıı~unu bir tıirlü anla dirler. hava &eekılımiz Sırenaıkın balı· 
eehri B.ır~anra ve Maıezrarn yeti masa ba,mda oturan Js- yam yoı um. Hu hal gö teri Bu aarıhrn şebrın Rıjttv eıoda düsman motörıü kollarını 8. Halit ll&ldlğh 
karıı bır us olarak kullanmttk· pon yazarlarının başlarım yorkı uzakşukta elde olau ko .>lmıuu mulıakkuk ~ıbitlir. makınelı aıeeıne &utmuı bır Qok• 4. 

ıadMır.ı d B . k 
1 

döodürmöa olsa gerektir. Ja- laylıkl;,rdau faydalanıimamış- Ruslar bir şehri tsmsmiv tarını lbhrıtıeımie ve haı_ara ua· İstanbul hububat birli,.; 
a eaya a ırıtau7a unet e· "' · & ı T l A r 

rı. merkezde hafıf bır ıureue poular tiındidttn henüz 11ag tır. Rtııları öğen mebus 6 ay le znptatınedeu ,.e diişınaıı ra .nıs ır. arrare erımız ge- şefi Bay Halit Atq da J lıl . Al 1 d dabıa ve Eı gf'Jlodaln düerııao t 1 1 er 
geri oekilmielertıır. olırn bir tyırıın d.arisinı sat- 1 .~aı ar Ruaya " hır milyon mükavt'1ll6tini kırmadan o o&oC!obıl bırllklerıne hücum eı· 8JD hirlikl<\rİ müracaat IMiro-

Bursda oQ"ır oarpıemalar waga başlamışlardır. ö ll ve yaral• ve esir kaybi mahallin ahntlı~ını il&n 6t mıeıir. ıo fefJigioe tayin ediJmit Ye 

devam esmek'e ır. Bundan bar Vllktiylo alman m1'tbua- o~dugunu sC.iylemiş ve küçük mek aılet.hıde dtığildirler. Bombardıman ıa,.rareteri· &Abrimize gelerek yeni TUİ· 
lca rarım adaoıu batı eahııınd t d d b'· .. k ı1:ı l hır kahıhenııı te~kilini ve bu lll k b · d R ı miı S•oılradıı Kaı:m.,eda •arrs· ftısine La"1 amıaıır. , ııı a a oy n p an arn rast k b . ..ı.a.er ez cep esııı e us ar • • 'f" ... 

Reugeue oitarıada Qeti11 Qarpıe· la t k a ıneuırı lwr ~<lll toplauma 79 kö tin tekrar ele ge9ir- re uc;ue alaolarına ıaaı isabet Bay Halit tt•uo mttddet 
,081 r olmaktadır. Bu mahallerde wı 1 • sun tekhfelmı~tır. 1 eden bombalar almıslardır. Ko• h . . d h 1 
n· 

105 
k 

1 
f J t ·ı · b D ıt b' ı. b Ç ıoiışlerdir te rımız e u onmot ve keo· 

t;ıugapur ı ometre me s ..ı• apon gaze ecı erı ve aş· ı"'er ır meımş ay ör . · . mizzoda da tam ısabeUer elde d" . . .. .. . 
de b 1luomaktadır. kaları bundan ibret almah· çıltrı a•am k marasmda mey- . Berlrn r_adyoırnnun Vtir~lı- etJılmıe ve ıiddeLlı infıllklar ıımu botun muhıte taoılmlf 

Atinada 
dırlar. İptidai muvaffakiyet- daJı oknyuşuu ı teııkıt ~tmışhr ğı habere göre Kursk tebrme 11ıdilml1&ir. kıymetli gen9lerimizdendir. 

. . 1 d · sarkmak için .Huslauo ilerle- K h' e 29 (a ") O'dd' t' dli · ı lerın ı~ ~nnnno getırmekte- Bn r an so.ıra söz alau . . . . . . a ır ... 1 p·e ı, riut öll, 9a 

'\ 

GIJnde 500 kiıi 
diliyor 

dir. Ruscada bir darbimesel devlP.l nazırı Atlı beyauaHa me~ ıstedıklerı bıl~ırılmek- Ortaşark fngiliz tebliği: lışkırnlı~t ile taoıdıtımıs ar-
lun uak ci nı• .. ~tnki: tedır. AlmAnlar aynı zamarı- Vaziyet umnmiyetle de- kadaşımızı ttıhrik eder, •eoi 

vardırki t<iyledir. d K l R k "' Uzakşa ita gereken takviye a. ırımt a usların 1 .. • ra_r ğişmemiştir. 7 gOnluk çarpı§- vazifeleriudede ll'ovaffak ol-
Soo 11ülen iyi göler k k bb ı " k1talan ı,:öndc·rılmiştiı. Fabt aR or çı arma teşe 011 erı madan seyyar alman kuvvet- maların1 dileriz. 

· b l kk 1 f l b' nirı akim hır~kıldığı bildiril- . l .1 Lo dra 29 (a.a) - lrandan unuı. na ·ı 'a az~ ır şey . · lerı AlaKey a ı e Msos araNm-
Yunan hfikOmeLine gelen !\öyliyernem Serbes•ce lıareket ınektedır · daki geoit bölgede azimli bir 

h'lborl l'0 göre, Atiaada günde İngiltere ve Raıya ~d b lrn~k- ~?n rHerimiz b~ğ:~ Lı" b va da faaliyette bulunmuştur. De 
ö eolı r n eavıeı 500 bulmak&tıdır. • • • \K. lmı~ cıogı!ız_ F_llkat dehşetıı vamb yaRmurlar herhangi bir 

Nok1111 Ekıık 
Miiaadere edildi 

Şimali irlan~a ~aşve~ili 
Dövalera~ı haksız buluyor 

ıle müna•ebetını hır h l'p rnakırıe~ıle karşılaştık • yerde toplanmamızı imk~nsız 
kesen devletlerin Şic did·· dı~eı bııııa benzer hir Rommelın taar1 aza tııraUı. Duşmaıı kıtalarımızm Dün ~ehrimiı1de 9ah .. n 

l k 
lrnı p ın·ıkimsilo kııT'şıh mış şimdilik durduruldu hafif bnlundugu perdeyi geç~ furunlartlau ü9üntin noluıan 

memu arı çı a- bul - . . ekmek 9ıkard it .. öl .. unuyo~ıız: ~ • • • • rek Al{edebyayı ı,.gkl etti. Böy . 1~ 1 gor mut ve 
rılıyor tn~ılız ı-ıcılerırıin duşmau ek askerlan m•ıllz kuııat- lecP- teşebbiısıi yeniden eline lwledıye zabıta müdürJti1tön-

Louura 29 (a.e) - b k I l 1 ce b 
1 

e Şııu l lrıaodaya Amerıkarı ı ava ·ı 111 311 a tında elde et- ' • f b b aldı. Du~man kıtaları Mso~ta u e;unekl"r müıadere 
kıtalarıum gelmeıu üzerine Tahrau ~ (a.a) tıkleri istihsal çok bü.> ük ol- 8JIY 8 8f3 Br ÇlrPlllJ8f d s~yy;u kolla .. m C ll k edilmiştir. 

ı Iran harıcıye nazırı Sühey muş \ e bu hir rekor kırmış- ır. '1 ıı 0 1 
----

môırü Dövaleranın raptıQı pıo· li Ru ya ve lnailıe .1 d' t A k d h- Kahıre 29 (a.a) - ile Mtıosun ~imalinde Just Okullar 
ıedorn cevap veren şımali fr- .., ıe 1 e ıp- ır. vam ımHasır ;.ın ukö 48 s aueoberı Libradıı. Rom· d ı b' h 1 m· 1 k m .. a b ti d b . . . ı arasın a umum ır at üzo 
ıauda başvekıli demietirki : O a 1 un se e er e U· mele ıtımat reyı vermesini ıs- m 11 kunetıerl bır ıetakkot . d d -

MôdVÖ Dövaleranın elmall lunmıyao devletlerle münase- temekten ziyade hükılmetin deetr:sı geolrmekıedlr. Bu suret· rm e uşmıın~temastadır. 
iri ıoda elerlne karıemara ve b&tlerini kese·eğini bildirmi~tir umumı siyasetiııi tasvibetme- le harbin ilk ınfhHI ıooa ermıe Almanlar · · ~ · ' · · d · · b ıemekıedır. Brı&anJa kottet· 
bırleeık ~rallıaın bu parQaeıoda Rusya ıle dıblomatik m .. sını ıstıyo·~ım emıştır. e~ . 11 k d _ . . uoase .B . 'k 1 . lııtrı Moıoıoo ııma ne a er 
hukllmı aulık ıddıa etmeıto hnk· betlerirl! kesememiş olan Japon r ıl~nya ve_ A~erı a ~- farka dotru umumi bir bat 
kı yoktur. Amerıkaa kı talarmıo siyasi memurları T h d k lan~dakı ha va uslerıne ılJ&ı aseriode dDımanla &emaetadır. 
ıımali lr andara gelıei mihverin kl f k y· . a ran a a yacı oldutuna .core bunların Mo@oe Bıugaılre 110 ki.o· 

laca ar 'l at ışı Fransas k' ·ı A ör. n .erm6 1 k d ~enilmeei yolundaki geoit pli· I 1 ıra sma ve vu '>" me re eer la ır. 
nıu bir kıımıdır. memurları ranı terkedP.cekler kanununa göre kiraıiaoması Londra 29 (a.a) _ 

dir. hususunda Çör9il RuzveltJe Bugün bildirildiliııe göre, 
göriişmüşmfıdfır diyP. soran Lıbyada Qek askerleri dOemaoa 

b l Ati" kaı·sı Britaora kuuetlerile bo· 
me us ara ı: t .ı . rabor döeü,miielerdlt. 

Bu konu etra ınua mı ster f 

96, Ç'~ bir: demeçte. b.uım mak Bulgaristan da 
ıslemıtemıyor Jemışhr. 

İngiliz -Raı-lrın Amerita tayyare içia 
Anlafmaaına üc 

madde ilave ecliİdi 12 buçuk milyon 
dolar harcayacak 

Tahran 29 (a.a) -

lrlandoya J 09 bin 
Amerikalı geldiğine. 

• • 
ınanmıyorlar 

Bedin 29 (a.a.) -

Pazarteaiye kadar 
tatil edildi 

Şehrımız hıf1111ıhb11 meclı• 

ı·nın gördü~6 IOıum aaerin& 

okulla rn p6ınrteeıse llladar ta• 

tıllerine karar verılmıı te ba 
k.mtr d8odeo i&ibtıreo ıa&bJk 

edılmeae bıılanmııtır. ---
Amerikan 

Si)'aal memurları 
Bü#ıreıte 

loııhere, Ruıra, frao ara• Vaşington, 29 (a.a.) _ 
•ıuda imulaoao anlatmara ılo . . . . 
m6him madde ilbe edilmlıtır. Ayan meclısı ordu ıçıo 

Belgradda 
Kdmür darlıfı 

Ekmek tayini yeni
den azaltıldı 

Bir kaç Amerikn kıtasuım 
lrlandaya gelişin Royter Juı,· 
liz aJansı mübalağa edrrek ıuo 
b·u Amerikan askerinin lrlau 
daya ~eldi~indeu bahsetmekte
dir. Halbuki irıgilizleriu Fran 
saya asker çıkaı ma •amaomda 
100 bin kişılık bir kuvvetın Bılkreı 29 (a.~) -

Soiy ı 29 (a.a) - nakıi içiu bir buçuk milyou Bırleıık Amerıkanın eoııa• 
Bu maddelere göre Iranın mali istenilen 12 milyar 556 milyon 
karıplar vermemesi, ıulb akdin- 672 bin 4 7 4 dolarlık tahsisata 
de fraoa var verilmesi te İranlı ait kanun projesini kabul et-
dotrudao dotrura alilkadar . . . 
olan me1elelerde konoı 1 mııtır. Bn para ıle 23 bin H ma ara 10 b' 1. iı&ırak edebilme1i &emin edilmek- vaş ve ın ta ım tayyaresi 
&tdir. yapalacaktır. 

v a r Bulgar naz11 lnr meclİHi ve ton hacminde geminin lazım 8rıs&aodalu eloılık te memarlara 
. I d' 1 olgarısıanı te k . 

B
elarad 

29 
(a.e) _ rilen ekmek layiui miktarmı olduguou ıddıa etmı~ er ı il· Bftk . r e&mıeler te • rese maddı ıorl ki · ı d 

Yeniden azltmaaa k&rar ver- aıltere ıı.imdi do~u asyaya 100 ~ . 0 
er •o D • 

Belgradda bılyük bir kömılr e e .... l e b" ı~o kerf'lı gelmıılPrdır 43 mı• 
darlrtı vardır. Ge('eleride 111 mıştır. Çar~auha ~üuleri Bul hın kıtı nak ede ılmek ıçw ,,,., d nı ıb 11 reı 1 • ,. . o ar AmPr kalıtır 
elek&rik rakılmıaaı ıoın Ledbırler gal'lstauda ekmek yeriue hal"d eame 750 bm tou gttmı geçı Bdar Pe\eıı z 
1 r ·ı k · . . b h · d b 6rıf .. P ro .. , .• Lıılo a ıomııur. pateteı verı eoe tır. re bıbr&e a uyar ır. na &ideoeklerdir. 

il 
J 



2 inci Kluun - 191.2 Cuma ------
• 

___ /~im izde_-----: 
Casus Var/ 

Böyök devletlerdeki Oasos 

tetkilatıuın i~ yüzü . 

NAKLEDEN: 

A. B. C. 

No. 12 

İskeleye çıkan g~zetecilere bir yabancı adam geldi ve 
ynreklerine inecek bir havadis verdi : 

- 25 gündür beraber seyahat ettiğiniz Hindli Lavrens' 
in kendisidir. Gazetecilerin ne kadar nadim olduğunun dü
şnnnnnz. 

Lavrens bir casus için lazım olan bütün şartları haizdi. 
Bilhassa kendisini gizlemesini çok iyi bilirdi. 

Bir İngiliz gazetecisi ve fotorağçısı Lavrens ile görQş
meği ve resmini almağı ka!alarına koymuşlar. Evvela. telef on 
rehberini karıştırmışlar. Lavrens namına 22 tane Londranın 
muhtelif taraflarında telefon adresi bulmuşlar. Sonra muhte
lif teşkilattan ev adresini aramışlar Yine 25 ev adresi bul· 
muşlar. 

Hele bir kere garip bir vak'a olmuş 
Gazete fotoğrafçısı bir gün Lavrensin en ziyade geldiği 

hakkında şayia çıkan a.partımanın önüne gelmiş .. İngiliz bi
naları bOyOk dairelerdir. Tek kapıları vardır. Fotoğrafçı. 

- Ben.. demiş.. 23 saat, 48 saat her halde bu adamı 
göreceğim .. 

Yemeden içmeden tamam 2 glln kapı önünde bekliyen 
fotoğrafçının bir şey yapamadığını tabit anladınız. Yalnız 2 
inci günO akşamı kapı önünde beklerken bir ihtiyar adam 
gelmiş: 

- Ne beklersin delikanlı .. diyt:1 sormuş. 
- Bir adamı bekliyorum? 
- Lavrens .. i beklemiyor musun? .. demiş ve yornmeğe 

başlamış.. Bu vaziyet karşısında fotoğrafçının ağzı açık kal
mış .. ve hemen ihtiyarın arkasından koşarak yakalamak is
temiş. Fakat adam derhal bir otomobile binerek savuşup 
gitmiş. 

Meğer bu adam Lavres'in ta kendisi imiş. 

- Sonu var -

rırkiyıdı 86595 memur var ------------------Ankara Radyosunda 

Bu günkü neşriyat 

programı 

YEN-1 llEi\SIN Sayfa ; 2 

İ 1 İ A 

Vilayet Makamından : 
i 1 a n 

Mersin Sulh hu~uk mah~emeıinoen : 
2-17141 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konu· l1uhtelif tarihlerd~ llersiıı memleket hastaha-

lan 2i7 namarah koordinasyon heyeti kararının 7 inci mad nesinde vefat etuıiş oları Ümuıügülsüm, Ahıued 
deıiııe gören b.uld , Y •e di~er .ekmeklik hububat unlarından Özdorrau Ahmet kızı Tevfika , isnıail, bahri. ne-
akmekıım aayrı unlu maddelerm yapılması ve Katılması men " ' .. 
olunmuıtur. Lokantalarda resmi daire ve müesseseler ve şet fazlı . parlak bahı·i, nıu~l(• fa, ıuustafa yuceJ, 
eşhas tarafından işlettirilen aşevlerinde yapılac~k hamuriş , şabau, hayriye , cenıil, hayri uslu, bedriye , nuımet 
lerıd~ memnu maddeler arasinda idhal edilmiş'ir. {hüseyiu, ahmet , ııecati şa<liye, halice , ce\ det. 

Buna nazaran· yapılmflSl ve satılması menrıolunıın bu k d. d d . rı "b 1 . l acı 
maddel'!rden maka~na. şehriye ve bisküvi imal eden 'Ve sa-,m~mel,. a ır, u ll:. emın, sa 1 l, 1 ra um, l 

tanların ellerinde bulunan unlarla imal ettikleri mamul ehf, emıııe, alımel, sul~yman, servet, ıueınet ah
maddelere elkonulmuıtur. Bu gibi müe8~eseler bu günd~n met, osmaıı, abdullah , durdu. menıel , zekiye, 
itibaren elleri~de .bulun~n bu elk(,nı_na .h~k_müne tabi tutu- fatma duran. ibrahiıu, uaıl ire, nıustafa, nwnıet, 
lan madddelarm cıns, mıktar •e nevılermı uç gün zarfmda . ' • . • , 
bir beyanname ile Mmtak~ Ticaret Müdürlü~üne biJdirnıe- tahır, meruet, nıustafa, hatıce, tahsıu, kemal, me-
le mecburdurlar. (122) n1et, hüseyiıı, zeynel, vijdaıı penbe, fatma, ab-

• .. <lulkadir. sabi ha. pak ize, eınine, ahmet, ~erife, 
Dz. G d. Okulu Satın alma komısy onu ~askanlı aından; ali ii 111111 Ü g iil sii ili' il Hlll le ı., ıı ı us ı ara, d ll ra il, ' iil ey.. 

. . ..., . man, ayşe, su rıa ha tice, yusu f, hüseyin, şerif, sii ı _ Okulumuz ihtiyacı ıçın aşagıda c1ns ve 
1
. 
1 

. .. .. t ı · e 
. . leyma,ı, a ı ıayn, omer, muzeyyeıı, es mı ,, nıe 

miktarı yazılı yiyecek maddesi açık ekııltnlc de met, hasaıı, ıuemet, nwmet, dön<lü, lıiise)'ill, me-
satın aluıncaklır. d. ı · f J • 

.. .. ı,· d k. m~t, memet, ayşe, ;yap, ıatıce, yusu , ıayrıye, 
~ - isteklile~in 9 2-9~2 ~urıu okul 1:ı~a11• •• a 1 süleymP.u, haydar, şebup giilşmı, dudu, memet 

satuı alma konusyonunda lıızal:ırında bosteı ~len namındaki eşhasın iizt riııden çıkarılıp mahke-
saatlerde ha.zır bulunn1~lar1 ( nıuvakkat teı*'iilt meye tevdi edilen eski çamaşır. ve elbiselerin 
nıakbuzları ıle beraber) ılan oluraur. .. .. .. bilnıiizayede satılmıs olduğundan bu eşhastan 

3 S ·t anıeler tıer uün levazım mudurlu- · . ·ı · d · ·b 
- -. ar .. n . . ~ borç ve alacaklı olarıların ılan tarı uu en ıtı a-

ğünde görulebılır. ren bir ay içinde ve varis olduklarını iddia eden 

Oinsi Kilosu Ma::~~en ilk teminat Saat lerinde 3 ay içinde sulh mahkemesine vesikala-

Koyun eti 
Sığır eti 
Söt ( inek ) 

(88) 

10000 
1000 

10000 

Lira Lira rile birlikte nıüracaat etmeleri lüzunıu ilan olunur. 
(800 
200 

1600 

360 
16 

120 
22-25-28-80 

10 
10 
11 

{ l 19] 

i 1 a n 
Mırsin icra mımurluğundan · No.942 

607 
100 liradan fazla 
aıll maaf alan 

memurlar 18 dir 
CuRla 80-1·942 İ 1 1 ft .A.IAOAKLI .Mer1inde emekli öğretmen Moıtafa 
7.30 Proğram •e memleket Fehmi Doı-u 

saat ayarı Mırıia Bılı~iyı Riıısıtin~an: BORÇLU Mersin Alata köyünden mehmet otlu 
lı&atietik umum miidiirlüOö 7.38 Müzik Hafif Parçalar arabacı Ahmet Elibol 

omumr te mftlhall: büdoeıere (Pi.) Belediye bahçesi Şub~t ~42 tarihinden it;ba- Tapa k~ydı ve tarih ve nomarası : Şahat 937 84:-50 
dahil maaılı te tlcretıi memur· 7 46 Ajans Haberlari. b. eı'e nıu .. ddetJe acık artırma ile kiraya Oinı dönüm •e ziraı ; Bir hektar 3150 metreden iba. lırıa m6teferrill: mOstabdemıerıo 8.00 Müzik: Senfonik Paı·ça- ren ır S • • 
19'1 eeneıi bldaretıodeki mill:- la ·ı L • ret bahçedir. 

r (Pl.) verı ecea.tır. Mevkii hudodo V6 eveafı : Mersin Ala ta köyöndtt &ıranı aöeteren bir iıtatietik neı E . S t 1 2 1· 8 ) ' 1 ' 
rerlemietır. Ayni zamanda 1938 

8 
l5 vın aa 

1 
Muhammen icar bede İ 80 ıra l \Uruş O up kara yer mevkiinde e•velce tarla iken balen i•bu tarla 

18011tndeti memurlar mıkdarını 8.30 Müzik: Protramınm muvakkat teminat bunun yüzde onudur. içinde tahminen eJJi muz ve ikiyöz elli limonu ve dı makar11eli bır eekilde ibtiu 1.45 Son Kısmı (Pi) ., .. •. 
lA 12.30 Proıloram ve .Yemle- Kiralamak isteyenlerin 13-2-9~2 turua gunu elli tur1109 agaoı vardır. 

edeu bu eHrde telrAleıler " • ı & l 1• E .. Şarkao Ali oğla Y akop ve bem,ireıi tarlası, Gar hen ,
etler ilibarile memutlatıD maaı ket saat ayarı. saat 1 .. te belediye dairesinde ıop anaca~ ncu- ş Merıı'ıı 

t k k ~ ı. Şaban iken •imdi şaban Tereıesi tarlası, imslen ,. 6oret dıreceıerı de ıer 1 
J 2.33 Müzik: Karııık Şar ı - raeaaı eylemeleri ve icar şartları haA.-

edilmie butuomak&adır. Etlerin •e Tüı·küler. mene DlU b ı Silifke şosesi, Oenuben RU barkı ile çevrilidir. 

baııodikl umumi holAsart1 na· 12.45 Ajans Haberleri. kında helediye nıubasebesiııden izahat alına i e- Yukarıda göatarllen garri menkul açık artırma f8 P• . 

HUD detlet demir rolları 
98 

13.00 Müzik: Şarkı •e Tür- ceği ilan olunur. ( 118) 30-ö-8-1 a ein para ile muhammen kıymeti olan OD b i ıı liranın 
limanları ve aakeri tEıkıla& hario küler Prolrammm De•amı yüz de 75 ini bulduğu surette 16·2-942 Pazartesi günü saat 9 d» 
olmıak Cbere umumi ve mülhak 13 80 Mtizik: Karııık Prot ·, 1 •• n Mersin icra dairesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktı r 
bChoelıre dahil maaılar 98 

uc· Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezkur garrı mflnkulün mu · reUı memurlarla muıeferrık mür l4.00 ram (Pi.) T t . ·ı uhıt zlıg"'ından . hammen kirme\i nın yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok 
&ahdemler rekuuu 1938 de (7418 18 00 Program •e Memleket lrlUI IPD llCI 1 1 ı artıranın tcahhüdü bal<i ka lmak üzere artırma ıs gün daha temdit 
S) olmaaına mukabil ıtM dı saat Ayarı, . Tanoaoo KOo6kmioare maballeelnde eehuı ııaibeden andan edilecek yani 26 2-042 P~reembe saat 9 da en çok art ırana ihH le 
1885~f>) kıeidır. Gene bu ıetaııa· 18.03 Müzik: faıul Heyeti. didodan mettGk u baıinere m6ntakil dört tarafı rol ile onrili oluoacakhr. Artırma şartnamesi 2 2·942 tarihinden it ibaren icra 
~ııe nazaran 100 :ıradan faıle 18 4'0 Müzik:! Film Parça.la te ttlretm pap11 perpunun nıUuıo ieııalinde bulunan binanın dairesinde açık olup herkes taraından görülebilir 
11

11 maae alan memor adedi 78 rı (Pi) Hnede gayri merbut bolunmHından doları ıenede raptı iste· ipotek sahibi alacaklıarla diğer alakadarların gayri men kul üzarıo 
,. aıami 600 lirara kadar Qore& Jg.OOKonuıma (lktiHtsaati) nilmiıtir. deki haklarını hususile faiz ve mas rafa dair olan iddia l arını eıın-k 
alan memur adedi de 8 kieideo 19.15 MOıik: keman Virtüoz Meılıtlkre ıure&I t11arrufi te temliki balrlııoda 10·2·9'2 aılnO müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bi ı dirme ' eri !Azım 
ibaret bulanmı.k&ıdır. Vekile\• maballeu eıit te tahkikat ıapılacaıındıo .bu b.ina ile alakai dır. Aksi halde hakları Tapu sicilile sabit ol madıkça satış bedelinin 
lorln merkea ıeıkılllındaki me· laaı (Pi) laoarrnlireleri olanlar taraa mGıbeı •traklarılı bı_rllkle lanne paylaşmasından hariç kalırlar. Arlırmaya işlirak ederek. ola.nlar 
mur u Ocretli adedi dE: 8929 19.30 Meml~ket ~aat ayarı tapu ıicil mubatııhtıoa H retmı muarıende keııf maballınde ğayri menkuliln muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nısbetınde 
kltidir. ve Ajans Haberlerı. huır bulunmaları ilAu olunur. 120 pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubunu 

P 1,• h 19.45 Müzik: Kluik Türk L k tereoekındir. Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen ıncır lıUR ·~ 111 mü1iği Proıramı Şef Mesut Merkez o antası olan zamanda icra dJi resinde buunmadığı bulunup ta artırma 
1 C ·1 meclisini terk etli~ i t ıı kdirci e yüksek teklif v ıı ki olursa lftllfl ıyor P.mı . l d almaktan vaz geçmiş ad olnoacakdır Kendisine ihale olunan 

20.15 Radyo Gazete~i. A ,- z l kimse bedel ihaleyi vermezse ihale feshedilecek ve aradaki farklar 
K6y /üye ıe11İf y'lr• 20 45 Müzik: Muhtelif Şarkı y dan 

98 
zararlardan mesul tutuıacllkdır. alıcıların icrara wılracau 

l ,_ •e türküler. • ı arı illn olunur. (128) dım yapı aca1e 21.00 Ziraat Tak•imi Dört ay evvel bir kaza neticesi ile yanını·~ 
Ankara - Şeker " doıarı· 21.10 Temsil bulunan Merkez Lokanta•• bu defa bütün • ile pancar fıaııoa rapıla'1 ıam· 22 ()() Mizı'k· Radyo S•lon 1 d 

· ... k ları ı·knıal edı·ıerek tekrar açı nuı.ı ır • dıtD doları pancar ıürraını 5 - Orkestrası (Violonist Necip Aş no san ç • 'j 

6,5 mılroo lira kadar reni ffl 22.30 Memleket !\&al ayarı Lokantanın bütün malzemesi yeniden izhar edllmiı ve Boludan flıla bır aelir ıemın edılme,Utt• . 
AJ·ans·. Haberleri. ve Borsalar tecrübeli bir Atçı uata11 celp edilmiıtır. dır. Bu ıam oıf&çiri daha fazla 

iıubule ınkedecektir. 22 45 Müzik: Radyo Salon LOKANTAMIZ en netiı yat kullandılı gibi diger 
Her tara han gelen haberle- Orkestratn Protrammıo de•amı malzemHlnide yök1ek kaliteden se9erek almakta l'e bu 

re aöre, bu aeue en aeniı bır ı2 56 Yarmki protram ve ıoretle hi9 bir feJak&rhktao çekinmiyerek Nefis , le11iz 
pancar ekimı ubuı baıırlatnak 23.00 kaparuş. yemekler yapmaktadır. 
iQlo bılyQk oalıemalara baılao· Lokantamız sayın mn"terilerinden şimdiye kadar gördüğO b .. batJltuıoca 111marlanıo mObim ...., mııtır. Gerek &iraı& ıoauı, teveccnh dolayısile fiyatlarını da çok mutedil yapmışdır. 1rerek ı ket 9irkeli tohumluk mikdarda pancar ıohama Al· • • • 

tHaır bueoıu icıo kör hl re fD ., .. n,adao memleke&tmiH aeı· Bir defa teşrii ederek yemeklerimızı 
ıeoıı rardımı raıırorlar ura mıııtır. Bir k11mı da gelmek tecrübe ediniz. ( 121) 1-5 
rapmıyı b11ırlıoırorlır. Zir11& Sberıdır. 

Yeni Mersin 
NUSHAS:I 5 KURUŞTU~ 

Abone 
Şeraitt{ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir ., 

Türkiye için 

1200 kuruş 
000 

" 300 " 100 ,. 
Resmi illnatın satın 10 lmruptur. 

Hariç ıçiıı 

2000 kuruş 
1000 

" 
500 •• 

Yoktur. 

Yeni Ke11iD Maibauında Buılmı4tır. 


