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Fransız gemileri kendilerini 
nasıl batırdllar? ------.... _________ ___ 

1 

Amiral Darlan diyor ki: Fransanın ümidi 
biziz. Buna iti.gık olduğumuzu gösterelim 

-------
Londra, 28 (a.a.)- Tolo- •ırıJ 2.8 bin tonlok Straz. goınileri lim•oın iyindtm dı 

K omisgon vergi listesini 
Pazartesi tama1nlıg_acak 

Mükelleflerine tarhedilen vergi formalites 
tamamlandıktan sonra t~bliğat yapılaca 

nun Almanlar tı\rafrndaıı iş- burg Duııkerk z hl 1 ı .. h 
• ' .. . ır ı arı ve Şttrı çıkmağa ı;oratJe teşe -gali üzerine Üdzair radyosnn krıuazorlerı vard 

da söz söy !iyen Amiral Dar- G · ı ı. . hfüı etmişlerdir Bu eRoa.da 

emı er IlaEıl battı~ 1 A J man tayyareleri eöratJe bu lan demiştir ki: "J ı 

u_arınJya, 28 ( l,a)-Tolo- 1 g~m·ılere böco n etmi• bir - Toloo işgal ordoırnnon ~ 

ve Bitlerin Rözörı~ ra~merı nan tşgali ve Fra ısız muka. ta raftan da tenıan~yi ve dok 
venıeti ve ge · ı · "t i•ga.I edilmiştir . Bn zaten ını.erın batışı Ja rı Jimanda.ki gemileri ını · 

v hakk d d.. ' 
h'lli idi. Fransayı e~ki dö~ - 1 ~n. a on ak~!tn tafeilflt ulyüılerle mücehhez gemi. 

V ı k .. komisyonunun mükellefleri ar ı vergııı 

tubit ile meşgal oldukları ve komiıyonan va• 
zifealni yakında tamamlayacl' tını yazmı,tıl< · . 

Ôgrenditimize göre komisyon Pazarh~ ıı 
günü Merain rnerkez kaıaaıodald bütün mülıel 
leflerln llatHini tamamhyacakhr. Bu listeyi 
tamamladıktan ıonra lıomiıyon vazifesini ta
mamhyarak listeyi vlliyet nıakam1aa verecek 

~~odan sonra bu vergiler reımen tahakkuk et
mek için formalitui tamamlanacak ve bu,u 

-t akip mükelleflere hbligat yapılua ktu. 
mu e 'f i ,.0 k gidi tutulduğu Komisyonun vazı u Y • 

. . . d -L lleflete ne kadar •ergı taıla ıçın lıste e muae f'h k 1 
• • • JA d ıo.Hdir . Mama ı om syo• edıldığı ma u• eg . . • - ı. 

. . çiftrinin ve akir aabıbınıo uç yı her taeırıo, y d 
lık vuiyetl•i göz önünde tatmakta ır. 

T . l i aümrükludeki mu•mele~ı, ban• 
acır er o e d • ib' Ak r 

k' uameleai tetkik edil ığı g 1 a kal~rda. ı. md ılda 2500 liradan fazla varidata 
sahıplerırıın e Y • • 
olanlara Yergi tarh edılmıştlr. 

manlarına karşı dödafaa va- ge mı~t 1 r. )erle takibe ve hombardımana 
ziyetinde olan Fransız gemi- Huna giire Rahab BAat 4del bllşlamıttır . Bu suretle bir

oileri ke•olilorini mertoe mü- Ahu~ 11 lıoın ha rd ıın an t.yya- don bire bir i 11 fil&k işi dilmiş 1 U ll US fa 
dafaadan Aoııra geınilerini 1 ~eler_ı htılot halhıde şehrin'vo •!'kasından iofıliklar t<l- k • 
bat~r':11ışl~rdır. Btı ışgal knv-ı uaerıoo gelmişlor . aydınlatıcı kip etmittir. lli: iofilliki ya· fa Vlge 

Tun usta B. Çörçiı 
T aa1 ruz başladı ••tının hır tozak oldogouo :•m~alar •tar_ken ••tıhUmiar pan Btrazbıırg gemi•i olop Ankua 28 (R.G.) - Libya 

a~lamak kolaydır. 11 Sonteşl zerıne ~e ıııf_ıl&k bombaları idiger gemilerden . son.~adan Berlfo 28 (a.a) - Aakerf da aükuaet vardır. Sekiziııci or-rıııde •ırhlıların hareket et- •alıvermışlerdır, h•tmı•tır. Gemilorın muretto mahfellcr larilh ve Am.,ikaa du taanuı hu.,Jıt•ndad"· 1 J • U 
v kuv.-etlerinia Afrikadaki .takvl- Çat rölündeki kunetlerin K.ıı~nR 28 ~- . ugıltere mesini istemh•tim, Bo "Dretl... çakRa-.ar toı>ları nıuka b ı•tı ve knmRndanları hep 

8 
lh h k 

1 

u "or"ıl yarın 
v " " • 1eainl h11lanO"'"''"'· ' •••• • Utlni •B•teren •· Hap• 1 ' 0

• ., • gemilerin kortolaoagını ümit bole •derken h•zı Frao.,, hora bor ülnıö•• tir, Tanuota çöle doğru olaa m•nla• harrkelo • ç

9 

k et Alkellra (hoRÖn) büliin dünyaya lı i la· 

•tm i•ti k, Amir al da gemilerin kada ku•••I arı ... ımııtır, bcr yoktur. u u ·~endini gO. h•n M r ıüy l ov de hı 1 un• ı•ak kortarılaca~ .. . . F s it General Anderson ibtlyatla· taarruzundan aonra 

Bugün bütüıı dünyaya 
hitabeden bir söylev 

de bulnnacak 

ka.t şimdi 
1

::1 1:~ıt =~t;·het:i : ovyetle rı • ng •ı e- no hareketine memur edilmittlr tereeektir. tır. B 

k 1 Tunuataki haberlerde Tunus 
ır90 da eleman kaybetmi• b 1 A • /D l 

ld v • • • R s taarruzu Te Bizertte .... taarruz ·~ •• mıra ar an 
o a. renın kurbanı ımış u. mı,tır. Bunlar Tunusa 32 kılo· ı• Veygandıo tevkifinden •• ı · ı., 

A frıka taarruzunun metre meufeye kadar ge •• , ve ıro 
alabiyetierin hfik6.metteo alın 

maoınd•o, ku•votleriıı terhi- netice•idir dir. 1 
e:nden sonra F .1 Bedin, 28 (a.a.)- Berlio, ' many .. 

81
ndan daha aı tebli- f 'k d 

• ransanın ezı - .. Şı·mal A rı a a me•i kararı aşi k&rdır. 1 rıgilia subayı • .,: a dağıtılan kelidir. Vaşingt~n 28 (ı .•) -

Ebedi düşma~ı ... mı11" 1 A ğnoto• 1942 1 arihli bir 2 - So•ye. lor bar he kar Şimdi A merikada bulunma.ki• Hava harbi 
dileklerini ietıyerek vey• ie- beyannameyi ole geçirmi.tir. ıı •••uran• deum ediyorlar olan Moskova sofiri Aaııral Viıi, 28 (•.•.) - Amiral 

tem iyerek Y•p mı y acaj!ız. Mer Bo tn mimde k •mü oiıtlerle u 0otınama1ı ki her Ru• St.uley yeni Hu• iaarruzu.nun . 
28 

(a a) _ Şimal D H 1 aıı, G• nera 1 Jiro :l!'rao· 
hametRiz olaca~ız. Tulondakij ittifak yapın İngilizlerin hu kt>yüne dö~eo bomba Britaa müttefiklerin Afrikadakı ıler·ı Ceza yır 'k d I karar/ euı tahiyctirıdeu çıkarılmı~tır. 
bahriyeliler başka ümit olma ittif•ktan memoıııı olmayan d , Maltaya ve•air leyişinin neticesi oldugunu Afrika mülleh .

0
r. 1~ ar . 

Fransız. tabi.telin
den çıkarıldı 

dıgını görerek kendilerini el- sabaylar oldogu gözö11üncle ya la ae ıd~~', h" bıımbanııı söylemittir. 1 uAhından hildırıldığıre göre, 1 
.
1 

yer ~r uışım ır f'ı d l ıa erı e batırdılar . tutularak deniliyor ki: . -- müıtefık uçaklar evam ı -
F \ eksik oldngonu Ro.-yaya gı- H. l · Petene r. r•11ıız toplarıurn ••n gü 1 - .111.u,ıerok lngiha . ' ıl erın arruzlarla 40 mihver uç••• rültü~ii l!'ran .. yı tekrar di . Sovyat ••feri komüııi iliğe d~n her laok çiil~e .d~·m•~.ın mektubu imha etmitlerdir. Londra 28 (a a) - Res-riltmıştlr. Zafer önünde he. yol •9101' değildir. bıı· t•nkının ek&ıldıgıoı gt>11- Berlin 

28 
_ (a.a) - Tu· M"ll fk ha·,. kunetleri men lıildirildiğirıe göre: Alman 

pimizi toplanıııştır. Zaten Muzaffer bir harpten 800 _ terir . 
1 

i g:ıli mı1nasebetiyJ~ u e 
1 

il UÇ ' kları sahil r.oıntakasına hü 
yenmek i9in de baı:ıka yol ra Ahnany' komünhıt <'l"a Bu tamim Je Sovyetleriu onun ~ p t e trön mihveriu muvasala_ vo arını cum etrnialerdir. Bir Alm:ın 

Alman uçakları 
faaliyette 

v " Bitlerin Mareşo:ı 1 e en "' .- k v yoklar Almanyayı, İtalyayı bile Bolşevik Alm•on l!'red· lngiltereoin ~orb•nı olaoağ• derdi"i mektuptan bazı pare bomb1lamışlar ve duşman • · tayyaresi dıiıürülmtişıiir. 
•••oek ve vatanımızı korta-! rik, \rilbem h•tı& Bitler Al gö•t•rilmektedir. !arda" Almanyanın musama· şif birliklerinin ileri hareke- • raoagız. Artık ~.,ransız bay-, - . "men Fransııların tir o mAııi olmuşlardır. 11 Madrıtte asker daveti rakları bizi bekliyrtr. :E'rarı-,P ~ hasına r~ws A · Ilı· _ . ~ d· bu suretle D ., bir çok general •• mıra duıına~ ~ç•."1 a Nevyork 28 (a a) _ A-Ranın ümidi biziz. Bnna layık ogu cep '--esı·nde 1 ~özlel'irıde d:ı .. madığı ve dliı;urüımuşıur. b ,. . oldngomuıa göı'lterelinı. 1 n TID • • ·ı ftalyanın alda- sus ete pres ın Madr1tten al-

Almanya ı e . . . k"l" General dö Golün ---=~::=~~=..-.......;:::;..=~====--...'"'===._=.;11 ııldıAının sabit olıluAu bıldırıl filip!n Ba~ve ı 1 dığı habere gö~e 9J8-9S9-940 

sözleri 1 Esaslı değişiklik Yok mekıedir. dıyorkı.. sııııfıarının ıkı sınıfı geriye 
L>ndra, 28 (a.a.)- G•••· • 'k d m Vaşington 28 (a.a)- Eski bırakılmışhr. 

. Martını te uru . . A .k v l ral dö Gol nzun bır se11sız- Ankara 28 (R G) _ Stall J Filipin Başvekıh merı an ı a nız 941 sınıfı Sonteı-J
.kt d.. k ··- b- Kl·p• Kaya alın ı v· . 28 (a a) - Fransız . "k . d ı en oonra uu a t•m ou grad •• Doo da ••••lı bir deti· j ~ ışı . M - . 'k Hariciye Naıırıyle gllrllıtu . rın e askerlık şubHine mll-

k ft tü boz m uşto r. şl k ilk ·yok tur. M osk~va 28 ( a • • )-Kleps m üstem leke na ıırı ~ ~t:: ten sonra: racaa 

1 

edecektir 
Dö Gol radyoda Tnlo,da . Stallngrad ••nubundau . ı Kaya gerı alınınııtır. KOyauda dıırum~n deıı ı 1 - Demokrasiler harbi ·- • 

ki ll'rao••• doııanm••ınıu yok mat baımnda ilerı .... k iaı ,, Ruslar 4 mesktı.n diğini ıükQt. ııo.ku.mferma o -

t eyea b'ld ı•tır kazanmıştır. Onümüzde~i yıl oJdoğuno s.o.'"yliy. e~ek mü ret e- Alınan ve Romen kıtalat-ı Gr yeri aldılar duA'unu ı ırm v . b 

ı ı 1940 da • Filipinedönecel!imi umuyorum • rnın goz •rıııın . . gün •YYalki mevıilari elteriado Mo•kova 28 (a .a) - Dün 
kapandıQı fakat bo bA.dıRe~ın bulunduruyor. Esaıı. bir detitlk · rece 27 Sonteşrindeki kıtalar Mı•ırda bır ıey yok demiştlı·. 
on günde feoi bir Akıbet ıle ilk olma•ı Atman bat kumau- taarruzlarıoa devam e.ıe•ek Kahire 2S (a .a) - Orta Japonların hücumu Evimizde amaıörlere mah açıldı~ını öylemi ve: 'Iıto danlıtı• tedbiri ••1•ainde •••i- Stalinıırad CİYaı·ıoda 4 meokQn Şark lo~iliı lt~vveileri karar- sus re•im ve fotoj!raf sergisi 

Awinl •iizünde durmuş mu- yete biki., oldutunu •ôıteriyor yeri almııtır. aAhıoın teblıl!•' K_a ra knvYet u h yaoirNıgton 228J (a.a) b- 19 hirincikfmun 942 Cumar-k vemet etmiştir. Almanlar • I va nye azırı apon om· . 1 
Jerimiz arasında h;rşey 0 

ma- bardıman tayy!.oresı"n in Goa- tesı günü açılacaktır. Eserler 
limanı ve donanmayı kaybet idama mahhüm Denizde bulunan " 
mitlerdir. Artık Fran8'z mo- mıııır, dal kanala lıücum etlıl!ini en geç 15 birinciknııun 942 
k8Yometi artacaktır. Alman edilenler İngiliz ce.etleri Amerihalıların bildirmietir. günü Balkevirıe teslim edil-

lar İMiedikleri kadar yumruk Londra 28 (a.a) :- Mus· Elcezira 28 (a a) - Deni- muvaffahiyeti Yeni Ginede miı olmalıdır. 
aalJasıolar ba ola<·aktır. takil Fra. nsız ajan.•ı 1109 saatte ze bir· çok ' lugili~ cesetleri 

7 
( ) D ıh · M lb 

28 

( ) Y . Fazla mahlmat almak si· 
ı ı. ı ı h Londr•, 2 •.•. - • ı e ıırn a.a - enı . . Gemiler battı 

18 

Bt çt • ınııı 81 

A taıımak, gelmektedir. Malom oldugu don bildiril•' iQiııe göre Ame. Ginede Gıına ile Buna kuşa- tiyeıılerm E•imız ıdare me: Loodra' 28 (
n.a.) _ Ofi Almanya aleyhınde harekette b J b' m 

1 
ı. 1 t l k J I - caat etm .. le 

. . d. . • • bulunmak, casusluk yapmak üzere un ar ır çarpış a- rikan bom•• ıı9a. •rı t ır en aponların laarruzu mur uıtuna mora ~ rı aJanıı bıJ ırıyor. 'd hk d'I dan sonra loııiliz iıemiıiı;deki don 8 hin lonluk bir püaküıtülmüştür. Ja nlarm Tolonuo ifgaliııde kendi 1 Au~u.ndan ı ama Ola Om e ı 
kendini batıran ge111iler ara-, mııtır. 

Halkevi 
reiılitinden: 
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ersi Mersin ve Havalisi YAZAN: 

ıırt~ '/( urtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

savaşı 

hatıraları 
-32-

•tık mücadelede Merain 
ye ha.alisi fedai müfre 
~eleri U m u m grub 
kumaLdanı. 

Uınum müfrezeler kumandanlığıua 

Erdemliden: ~1 Mart ;~Sti 

uporla 1 - Dun gece end11hl edilen silHhlar h11kkımJH yapıhın t11h 

ilifked Jdkatla gece devriyelerimizin dokuz alan tarat ıncla çalılar a~a
enide 1pında beş altı şahıs gördOkleri ve pttrolamıza cevap vereım dık-
ilerl lerinden Uzerlerine ateş ettiklerini \e birisinin (~hl) diye sedH 
arara çıkardığını i:;dtınişler, fttkat ne oldukları geceleyin anla~ılamanıış 

0 8 tır. Bugl\n alelsabah iki suvari ınEzkOr ınevkie gönderilip ornda 

llifke 

kun gördüklerini ve izleri epeyce ileriye doğru takip ı:tmi~ler~e 
de bir netice elde edeınt:nıişlerclir. 'l'1thkikat yttpılınaklıHlır. Bil

ahare alınan marn.mat bildirilecektir. 

i ı a n 
içel pamuk ve yağ T. A Ş. 

(iç pak) 
AlelacJe Umumi Heyet 

içt,imaına davet 
~iı keıinıiz hissedarlar umumi heyetinin şir

ketiu merkezi oları llersiude Bozkurt caddesinde 
fabrika hirıasıııdaki yaz1haHesiııde 16- l2-1942 
Larilıiı.c ııı:ısadif t;a,.~an.lıa giiuü saat ı f>de Adi. 
)'eıı loplaıırnasıııa km·ar verilnıiş ohu:. lda şirket 

l lıissedul'Jarww Hyuı güıı ve saaue hazır buluu
nwlan ı·ica olunur. 

Ruzname: 
ı - M~clisi idare ve murakıp raporunun tetkiki 
2 - hilaııçoııuıı h tkik ve tastiki 
3 - .\leclisi idare azalariyle !llurakip ücretinin 

tcehili. (1438) 

2 - DUnkü ve hugOnkU Arpaçtan gelenlerden yıtptığımız 
tahkikata nazaran Fransız kıtaatmın cümlesi Mersine doğı u çe
kildikleri ve 1'öınükte yalnız iki jımdaınıa hıraktıklttnnı haber 
aldık. ü~~ suvari Arpaça gönderilip tahkikut yuptıktıuı sonnı size 

bildirilecektir. 
3 - Dun casus olarak yakalanan şahıs ta ıııevcudan izam İ 1 a n 

olunmuştur. · • 

1 
[ • .1 

1
• d 

•ek v ı 4 - Casus zımniyle tevkif olunan iki kadın hakkında talı- lÇB mm~et müuür uğün en: 
gön • kikat H\zıma icra edilip nf>ticei hıhkikatta cttsus olımuhkhm ttn- I 

Saba Iaşılmakla kefaletle serbest bırnkılmışlardır. 9 4 2 Y1 lı islilı kakı O nıa k Üzere 48 bekçiye 
!iğini 5 - Caı;us oldukları ihbar olunan Alata kariyesinden Halil ı ya1Hır1Jaeak folİııİll arUırma \'e eksiltme suretile 

hita: ile Ali mahfuzan gönderildiği ve Koyuncudan llııteme lıenrız l muııakasa,·a kouulacacr11ıdan talip olanların 21-
gelmediğinden; geldiğinde i~zam olunacağı. 1 • ,_, 

!) - Dağlılı suvari Halil izam eclildip;i. 11 :!-94ı <}<ll'Ş ınıba gÜ11İİ saat lf> de müdürJÜğÜ· 

i 1 a n 
Tarsus Orman Bölge şef liğin~en 

.M ubaw monvabit fiatı 
Keııtal Oinıü Lit a Koruo 
876 Kıuı,ık M•·te kömürü 35 

- lçel vih\yeliniıı Tarsus kazası dahil iııde 
~ırt devlet ornıauıııdaıı 8 7 6 keulal ka rı~ık nı<!~e 
k:ümü rü satışa çıkarılnıışlır. 

2 - Behf•r keııtal muhauınıeu bedeli 35 ku·· 
roştur. 

3 - Şartname ve uıukaveleuanıe projeleriııi 
görnwk istiyeuleriıı ~)ersin çr,·irge müdürlüğüne 
Tarsus ormau bülge şefliğiııe ve Aııkarada orn:aıı 
umunı miidlirlüğiine mliracaal etnu leri. 

4 - Satış tü-12-94:! günii saat 15 de Tarsus 
ornıaıı bölge ~efliğinde yapılacaktır. 

5 - Satı~ umumi alup açık arltırma usulile 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat tenıiııatt ıo liradır. 
7 - Taliplerin şarınaıuede yazılı vesaiki gc-

tirmelel'i lazımdır. {1435) 26·29-5-9 

Orman emvali satış ilim 
/çel Orman Çeoirge müdürlüğünden: 

Mık tarı 

K~ııtal Muhammen bedeli 
Cınsi Lira K. 

703 00 Karıeık kömür O 25 
1 - Ioel 9ilhelinin Meı sin kazası dabılınd hudutları 

eartoamede rezılı Oôkkorak Devlet ormanındım 703 kentAI 

Acel 
7 - Burana kuvvetimiz gayet nzdır. Ev~akı götUrecek suva- ! miiz bi11t1Sllıda hazır buluaımalan ilan olunur. 

riler kalmamıştır. Her tarafa suvari görn.lerıln1ekte olduğundan 
ı karıeık kömür on iki ur ioerısiode çıkerılmak üzere 
H.11.42 tarihinden itiberPn 19 gün nıüddetle aoık artırmera 

lıooolm uetur. 

Ben 

vas 

Ou 

GE 
• 
ır 

Is 
an 

oa 

rip 

kle 

k 

JI) l 

r 

ş, 

k 

li 

bizde kuvvet kalmıyacaktır. ~10mk0n ise oraya gönderilen su- ( 148 9) 
varilerin iade buyurulınası ricu olunur. 

8 - Başkaca şayanı ehenımi~et bir havadis olmadığı marn-

zumdur erendim. 
Suvori bölük kumandanı 

Süleyman 

Bu sıralarda Silifkede teşkil ettirip orada bıraktığım Silifke 

bölUğO takını kumandanı Nuri ile Kız kalesindeki taras. ut mOf
rezemden aldığım ınaltlnıatla mnteahhitleri vasıtasile Mersindeki 
düşmana 130 çuval Sisam, zahire, yağ vesaire y!lklU kayıklarla 

kara yolile gönderilen aı abaların tevkif ve musaclere edildikleri 

bildiriliyordu. 
Esaslı bir tahkikatla keyriyeUn tesbiti için kararg~\h kuman 

danhğıtıa tayin etmim olduğum vezir Yusufu göndermiştim. ı\l· 

d1gım c1:ıvabı dercediyorum. 

Dünyada: 

-SONU VAR-

Neler oldu 
Nel erol u~or 

7 5 bin çuval tsrezilya kahve· 
si imha edilmiş 

Orman emvalı satıı ilanı 

içel Orman ~evirge müdürlüğünden 
Mikcları 
h~cmi 

M3. 03. Cınsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

1 4-00 000 Ç"m a2acı 4 90 
ı 1 - ıçcl vilayeLı uiıı Anamur kazası dahilinde 
i hududları şartuanıede yazılı çömlekci devlet 

1 
ornıaıını<laıı 4 00 uıetre 1 iip dikili çanı ağacı on 
iki ay içerisiu<le çıkarılmak üzere 14.-11- 942 
tarihiudeu ililıareıı 18 giiıı nıüddetle açık arLır
ma) a konulmuştur. 

~ ·· Arlırnıa i>0-11-942 tarihine müsadif 
pazartesi giirıii saaL l 1 de Mersin Orman binasın 
da ) apılacaktır. 

3 - Heher ga)· ı·i mamul metre küpün nıu
h anı uı e ı ı l. ult· J i 4 9 O 1 u ı u ş d tı r. 

4 _ ~J u vak kal tenıi11au 14 7 liradır. 
ô - Şartııame ve nuü. avele projeleri Ankara 

<la orman unıunı müdürlüğü ve ~lertdn ornıan 

2 - Artırma 1-12-942 ıarıhiN müs6d ı f Salı günQ 
aaat 11 de Mersinde orman bineııınde f&pılecaktır. 

3 - Beher kentalın muhemmrn bedeli 26 kuruelur. 
4 - Mutakkat teminatı 14 liradıt" 
6 - Şartname te mukaule proJelerı AnkerAda orman u• 

I mum müdürlüAü 90 Merı.in ormeu çevirae müdürlüQ'ü 9e Mer• 
aio orman bölge eefli{tinde aörülebilir. 

il 6 - lstelılılerin T .oaret od• aı veeıkaaile birlilıde belli edi· 
~n aOu 9e saetta ihale komiayom.ın'l müreobatlaı ı {tu 9eeika 

1 körlillerdeo iatenmeı) · 
7 - Satıe açık artırma aıııilile rap.taoakıır . 

(1413) 15-18-26 -29 
~~~~ilan --

lçel Def ter~arhğm~an : 

Kırmeti 

685 
463 
492 
4:86 
480 
512 
540 
658 
657 
483 
494 

Miktarı 

M2. 
684 
462 
491 
4.86 
479 
511 
ö39 
657 
656 
432 
493 

No. 

' 5 
6 
7 
8 

12 
13 
14 
15 
18 
19 

Mahalleal 
Nu1retlye 

• » 

» 

> 
» 
> 

» 
> 

• 

Kaza11 
Mermi o 

• • 
» 
• 
> 
., 
" ,, 

" Bazı devletler, başlıca kahvenin imha edilmesini em· Çt~virge müdürlüğü ve Arıamur bölge şefliğinde 
cenubi Amerika memleketlerı retmişt~r . Resmen bilriirildigi· gürülebihr. YukaruJa cius ve ıuikdarı yazılı l 1 J:>arçd 
harp güçlükleci dolayısiyle oe göre, Brazilyada 1931 yı- 6 _ isleklileriııiu ticaret odası vesikasile bir . i ~rsanııı mülkiyetleri 4-12-942 tarihine rastla 
ihracatın dur ruası yüzünden imim şimdiye kadar 75, 7 r kd l ır d "leu ,,.. u •t l k. . . ya u cuma güuü saal 16 da ihaleleri yapılmak 
kıymetli ınahımllerini imha milyon çuval kahve imha edil- ı . e .. •e ı el ı (b~ll n v.ek, saka .. al .. ıl ıade ~mısyonu . üzere uı ülkiveLleri satışa P-1 karıldını ndan r 

k d. 1 8 1 1 mi.ııir. na nınracaal arı u vesı u ·oy u er en ıstenmez) 1 .; " t:' la 1P 
etme te ır er. 0 0 a.n mısır .,, k . olanlarua Oefterdarlı k ma kanuna nıüracaatları 
ve hutday mahsulleri yaka- bu münasebetle bir Is- 7 - satış Açı arttırnıa usulıle )'8pılacakdır 1 ·ıa l ( 1432) 2 5_

27 
_29_ 3 

cak yerinde kullamhyor. K~h viçre gazetesi yazdıgı bir rna- (1412) 15- 19-25- 29 11 rı 0 un ur. 
ve mabsul~tı denize atılmakta kalede (Dünya kahve borsası ~----------------·----"' 

veya yakılmakta •e yahut ta na tesiri olmaddn bu h1zurn Orman emvali aotıı ilanı D K 1 • 
yollarda asfalt döşenmesinde suı kahvdler Kızılhaç vasıta- 1

' eva a şe e rı 
kullanılmaktadır. sile ihtiyaç hissedilen memıe - içel orman çevirge mü~ürlüğünden: 

R;o rle Janeiro'dan bildi- kellere gör,deriJemf:ı. mi, böy-
Mıkları 
hacmı Muhammen bedel 

la 

rHdiiine göre, Brezılya Tica- lelikle insaniyet namına bu 
ret Nazırı. kahve fiatlerinin kahlelerden istifade edilemez M3. D3. Cınai Lira K. Baş, Diş, Nez le, Romatizma 

ın 

o 

Ü 

a 

dü~memesi itin 75,000 çuval miydı?) demektPdir. 

Dünyanın en küçük keman 

250 00 Qaın aQaoı 
1 - loel 9ilAJetinin Anamur kaıaaı 

eartnamflde razılı Sıradereai 
oındeo 250 metre klip dıkili oem eılaoı 12 
mnk üzere 14-11-... 42 trırihiuden ıubaren 
artırmara konulmuetor. 

' 90 
dahilinde hoduUarı 
devlet orma• 
ar ioeriıtode oıkarıl· 

gQn mOddetle aQık 

Dünyanm en küçük ke· \ niu sı~acağı kadn ktiı;iikUh. 2- Arıırma ~0·11-342 tarihine müııadif paıart11i aDnft 1aat 
. . 15 de Mersinde orman binasında rapılaoaktır. 

manı Vıyanadadır. Bu mucıze Kemanın sapı le çeneye 3- Beher garri mamul metre küpfin muhımmeu bedeli 

yi, genç bir sanatklr babası dayanacak yeri abonoz ağa- 490 kurueıur. 
nın yamnda yarım sene .;alış- cmdan, diKer ·kısımlarıda çam 4 - Muukkat temina&ı 92 liradır. 

• d l 1 6 - Şartname 9e mukuel0 proj ,, leri Ankarada ormıo ~-
makla yaratmı9tır. Kemanın agacın an yapı mı~tır. nce -d- 1-1\- M . . -d-'' 1- 110 A • . . mum mu ur u.u 90 ersın orman Qetuge mu uru. te na 
uıun!u~u ıade 85 mılımetre hususı keman telleri bulunma mur orman bölge e0fliaincte görülebilir. 

dir. Bu mikroskopik keman, dığından tel yerine bey~ir kıl 6 :- hteklılerio Tırıtret Odası teeik aeile birll•de belll edi· 

di~er kemanlar gibi kendisı ları konmuştur. Ü&u da ç-0k ı~~ ~ün 9a s_aette ıhale komısronuna müracaatları (bu teaika 
korlulerden ıateumez) 

...... ;citı.v.ı:ı.rolıu hus bir kutuya nazik ve sanatklrane yapıl- 7 - Sıttış a91k artırma usulile repılacaktır. 
keme e4ıleceklerdir (1429) 2-5 • -. - - • - -- _ • (1414) 15-19-23 - 29 ' 

Ve Sofuk algınlığını derhal keaer. 
. 

DEVA kaşelerini 
Her Eczaneds arayınız. 

Zavi şahadetname 
331 yılı Adana iiseıinderı mezun oldu~uma dair alfll ş 

oldutum oehadetnamemi kaybettim. YeniAini alaca~nndall 
d9kiıinin hükmü yoktur. t 

Tarsus Kızılmurat mahallesinde Mahırı~) 
o~lu Mehmel Yılbaşt (144,_ 


