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Auknra, 18 (R.G.)- Mih•er r&porla· 
- Fılı·s tiıı Suriıe, Irak. lranda 

rına goı e • 
Halk garri memnuııdur. 

Radyo Gazetesinden : 

MıRırda Abrar ve Sadi partileri 

N nbas paşa ırnrtisi ırnQimini bıı1tala

mak için ırnçime i~tirak etmemege 

karar -.ermişlerdir. 

Sa.'!l.ıbl 'Ye t.ımam ı:etri7aı 
Mtldtlrtl 

FUAD AKBAŞ 

s .. 'ıibı ve tı mum ı:e,riyaı 
MOdCrC 

Ft; AD AKBAŞ 

ldare Yeri 
•1111 tılı1'.1D. •••••• , • tılırtlt 

Pazar 
19 

Temmuz 

Perşembe 

12 
MART 

1 42 

GÜNDELIK SİY ASİ HABER FİKIR. GAZETESI S yısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı j Savı 
14 4148 

il 

LiMAN İRKETİ Ho 
J 

gkongda 
ponlar 1 

ibyadaki 
İngiliz ordusu ko
mutanı oazifeden 

alınd! 

Hindistan 
meselesi 

Devlet De ir yol- '5 mi yar do ar Esirlerisüngü- Stafort Grip 

Meselelerin halli 
icin Hindistana 1 • g fi Ordu harp malze- /emiş ve kadın. arz emrzne eç mesi için sipariş 

veril,ii Zarın namusu-

],Jnrıdra, ll {a.a )- Avam 
k'u:nR.raımıda lınrbiy~ muste· 
şarı bır demecinde şunları 
(iylomişti ı·: 

• 

Bıup•eldiletC'e ı:ıılırimiz lif itıbart>rı dtt deniz tahmil Vt:ı 

matı şirkfltfo111 yapmhkta ol- tıdılıye işleri kııra n kliyHt1y

ılugn tahmil ve tnhh)e işle· ie koor<lin.., ı:,<lılmek iizore 

riııiıı De' lot Demir yolları dovlot demir y.ıllllrı tn:nfın-

umıırıı miidürhij?iine .'!evre- dan ıdsra ..,dılnıege 

dilmeRi oınrtıdilmiş \ ei)üuderı mıştır. 

t ıışlau-

Doğu 

Cephesinde 

Muhurebeler şiddet
le ,.devam ediyor 

Mo,kova 11 (a a) -
Roylerııı hu u. ı mtıhabırı 

bılJırıyoı: 

Ru lal' tıütün meıkdz cep 
he;;inde hüc ımlarda bulunn

yl')r)ar. Alın~nlarana yollardan 
sürülmfışleı dir. laşelerını temm 
zorlaşmı~tır. Karbrla ö;tülü 
yol!ara ÇPkilen Almanlar la şid 
detti muharebeler olmaktadır. 
Almanlar bir çok top ve mal
zeme t~rketmişl~rdir. Başka 
bir yerde Ruslar nebrir. öte 
tarafımı ~eçmişlerdirkı Alman 
lar burada ruslara kaış1 şid· 
de;le mukabele edeceklerini 
umuyorlardı. 

Ruslar burada bir çok 
Köyleı i ~eri almı.Jar ve Alman 
l"ra en az 2 bin ölti verdirmiş 
lerJır 

Hıı11l:ır tara fınllan çeuber 
içine alınan 16 ne• al~al~ o.rdu 
Rtlll1\ karşı Ru çenberı gıtııkce 
daraltılm lktadır. Duşmaıı şıd 
detli topc11 ate,.ı rlo1ıtyisile kö~ 
lerden dışarda siper ve mevzı 
alm.ığıt mecbur edilmiştir. Alı 
na11 A lmau esırlerinc:le alınan 
maltlmata göre çeub~r ıçinde
ki Almanların miktarı 60 - 70 
bir1 kad ı rlır. Dıınlar içinde 
bnlundııldarı vaziyetin ne kadar 
vahim olduC{nnu ıdrak etmek
tedirler. Ele geçen mekıııplar 
bir ay evvelki tarihi taşımak· 
tadır. 

Londra 11 (a a) 

Reisi Cum~urumuza 
Amerika elcisi 

' 
itimatnamesini tak-

tim etti 
Aııkar:t 11 (.t . ~) 

Reı~ı Cuıniıııı· lsmeı !uö· 
nıi rl in sıtaı 16 da ç..nkayada 
Bırloşık Amerıka bıiynk elçisi
ni kabu! etmışler•lir. Bıiyıik 
~içi Reiııi cumtıurıımıızıt itimat 
namPsıni ta kıı m e1mıştır. Ha 
rıciye Vekilıd!;> ıalitim merasi
mindP. hazır bu'unmu~hır. Riı
yük elçinin gPli ve harP.ketle
rinde mutat töreııle elflmlan
mı9tır. 

Yenigine 
açıklarında 
4 Japon gemisi 

yakıldı 
Kambere 11 (as) - Avuıı· 

ralre hava kuneUeri Yeııi Gine 

ttcıklerınde jepon ıstilA fıloeona 

ı•ddetlı bır hücum rapmıttır. 

Gündüz 1apılı.u bu hücumda 4 

düşmen gemiEI alev!er ıoinde 
bırakılmıeıır. Bunlardan ikisi 
rınmelue 0 up dıa}er ıki11 kara• 
ya o\ur:nuetur. Hır krRveıör 

vera bürük bır destrOJ"ir de 

lıun isabetler elmıeıır. 

~ombayın 

Denizden hücuma uğra

ma ı muhtenıeJ 
Yenı delhı ıı (a.a) - Meo• 

liele söz. 11lau Hındısıao milli 
mOdafaa na:ıırı demişurkı: 

Bombay ve Ksracı lımanları 
denir.den bır hücuma u"rarabıl• 

Rus C?phP.sinde Rus kıta mesı mü'Dkündür. Vazıfpsı olmı· 
Jarı hsrekQtlerıni inkişaf ettire yanla ın enhirlerden arrıtrrıaeın 8 
rek tJJ.arrıızı faaliyetlerjne de- ı:rıahellı hüklirn~t karar v~rebılır, 
vam etmektedırler. Ou~mıtndan • 
bir çok meskun verıerı g.,ri Amerıka Rus
a1ınm1ştır. PazHertesi gtinü 30 -'! ... ---~-·------
alma·ı tıtyyeres:m n imh~sına 1 h r d 
karşı 12 Sovvet tayyare.~i kay yaya e gar l· 
badılruiştir. Ruslar Kalenin 
ve Fhrkof bölgelerinde alman mz yapacak 
larcian hır çok mevzilen z~p 
tedmışlerdir. 

Vaşington 11 (a.a) -.... 
Harıc;ye mnsteş~rı Vels 

bir demecinde şunları söylemi 
tir; 

ÇtJrçil Hindi•tan 
hakkında demeçte 

bulunacak 
Birleşik Amerika Rusyaya 

L'lndra J 1 (a.a) -
var k vetile yHdım yap tcaktır Sör Grips başvekıJ Çor\İ· 

lin lngilterenın Hindistana Kiııtlama ve ödiinç verme lıca-
nunund~ rı isıif"de ede ı devletalalcalı siyas~ti hakkındc1 ka -

ma. anıu önümüzdeki içtimam- lerP. lrup malzarrıe~~~in l!Onrfe· 
da bir demeçte bııluaca~ır:u rilmesınde Husya dıger devlet. 
bildiruılftİr. jerden önce iti b ra a lmacsttır 

Vaşington, 11 \a a) - 65 
milyon dolaru mal ol tcak yo 
ni Jtskttri fabrikıılar kurnhua 
sına dair talı~i~RT kllbul edil

mi~tir Hu parR ile luarp 

malzemH fahrika~ı kurulacak 

ve iiç depo da te is edilecek. 

tir .lfabrikaJar atlı ~<>ylerırni-

yen yerJor<le korııin~nktır. 

Ordurınn oksıltıne ile VM<İiği 

Ripııriş .vekfınu hu Auretle 5 
milpır dolar: ~otml\ktl\dır , 

f ransız harp gemilari~in 
Almanyaya verildi
ği haberi teeyyüt 

etmiyor 

•• na tecavuz 
etmişler 

Rav Erten 

Japon imperatoru
nun da bu işte mesul 

)~vvelot:ı Libyadaki ııci 
ordu kamaııdaııı Knlingnm 

bir miıd lut evvel Jllllll) ene
sinde ıHbbi dararnıı dole>yısi)
Je hir ?.aman ı<;lıı lıizn.ıct ot

ınemeRino karar verilmieti 

8orırliki ınuaveneRinde lıiz 
mot. Yapıtbiloce.gı hakkında 
hir hıışka 1·apor verilını~~odo 
ıniiıılıal hır vazife bnlnnma
maktc>dır. 

tutaıacaıını b~tdirdi ingiliz müstemleke nazın 

gidiyor 
Londra 11 (a.e) - Resmen 

tebliA' edılı~or · 
Sör lstafort Grıpe hususi 

l ır vazıre ıle Hındı ıono gidPcek 
tir. Grıps Hınrtietan umumi \'a
heı ve bae kumond.ilaı ıle görü• 
eerek ve Hındisl;n ana ras8 s1 
ıeklıflerıne Hındısıanın muvat· 
r11keı1111 ıılocnkıır. 

Londra l l (e.a) - Bugün 

H ı dısıa.n hakkında reomi bır 
deıneo ıepılmıeıır. Jepcn ilcr1 
hBrekeLı rüzünden Hındıslande 
vukun gelen tıir bchron üzP.rfne 

Loodra ıı (e.a) - lngiltere Hım uıanıııın müsıevlıden ma· 
hüküm1:1\1 dün bir resmi tebtict Japon mezaliminin sun kalması IQlll bir bırlık lemio 

nı>eretmiştir. Bu tebli~de ei'ırle bütün dünyaya bil- edılmek ıeaenılmietir ln~ıltere 
denilmektedir: hükumeıı J940 de Hıudistande 

.Japonlar HooR"koogde bir dirİ/eceğinİ söyledi takıbeımek istediQi sırnseı hak 
çok mezalim ıııpmıştır. Kurban Lıırıdra, 11 (a .a.)-MüHtem-ı kında tem bir demeo yapmıehr. 
gıdonlerıo aııelerıne en keein l k 

leke 11'\Y.lrl ıora ar amarasın. Avustralya haberler almeduo evvel hükumel 
V · buna d .. ı·r bir e"'' söılemek iıı· da J'aıwnlR1ın Hon!.!kong~aysp R~tngton. 11 (a R..)- Ha n • :F d M 

· · ıem"'mialir. tıldarı mezalime daır " enin evdan muharebeaİ rıcıye müsteşarı Vels }"ra'!l- '"' 11 l '-' 
lı Simdi. \'ee elde badieelerı sövledi~i democ\ııe her.zer >e- L k J b 

sız arp g*'milttrirıirı Fran~a • · · k' peR ya ın a aş-
t a0-ılerile aören ve bilAhare ka- yaııatta hnlunarsk demıştır ı: 
arafırııtan Almanyaya veril· "' "' kl ı / k 

oan kimselerin aulattıklari_le Ja· J Bpoıılsrın. yapt··' .. arı m .• e- ayoca di~i hakknıda 9ıkan haberler d 
poolarıo rRptıklıırı meıalıın sa• zalim radyo ıle bntun un- Kambere 11 (e.e) _ Cenubi lıakkında Rornlan Roale ·. Bu · ı er lıu 
bit olmaktadır. Japonlar Hoog· yaya bildirmek ı9m 1 - PBBifıkae Q'enfı öloüde bır sefer 

haber teeyyüt etmemiş hir kongda harp eeirlerıne .e halka Rusta tedbirler alınmıştır. faalireli göze Qarprnaktodır. Bu 

mahiyettedir kareı 1937 de N.rnkinde ysptık· Japonyarıın kızıJhaç harp genie herekeller neticesinde Ve· 

Vişideki elyimiz Amiral ları barberlıQı ıekrsr eımıeler esirleri ht\kkındaki miikave- oi Gıııede lıruaolara Qıkan japon 

Lihi hiihumeti aiiratle her 98 50 ıngiliı saba, 98 Mini du· leye imza k<lymamış oldugn- lar bu limanları depo •e malıe· 
vara d3fararak ve kollarını bat ,. 'ole stokları iQin kail kt d 

şeyden haberdar etmektedir~ nu Ranıyorum. ]j"akat ., apoo- anmP s ır. 
laıarak eılngıllemieludir. Yine Yakında baeıaracak olan A•uet 

Elçinin verdigi raporlarda 

bu meReleılen babsedilmenıek 

tedir. Umnıni bir oekilde hu 

haberler ynlar,lanama~ v& he 

ııiiz me!4eleler her j ki biikft· 

met l\raııında lıalledilmemiş

tir. Bu JUeAeloler için V1şi 

ile V RŞingtoıı ~Pasında mo

h"boreler olmaktadır. 

Şi1?1ali Afr.ikruıos yiyecek 
gfiııderi 1 mesi İRtati ktmıı un mo 

h-.füza. edilip edilmediği hak· 

kında ~orulan hRşka bir su
ale de: 

teabit edıldıtine gôre ıehrin ya bn makave;enin hütiln ru :alra meydan muharebeeı Avuat 
eiikıııuoden 10 gün sonra rara· buna riayet edecegini bildir- ralranın bırkao nokıasıoda ola• 
hl8t" kaldaılmr.mıs ve ölOleri miştir. caklır. Jspouların kıtaı 

8 
birl:ao 

gömmekten j:tpoolar imtina et· Kı7.ıl lıa9111 tdkliflerini nokledarı çıktnal}a hazırlandık· 
mielerdır. Aıralı •e Avrupalı ,Japonlar ret ettiler d"miş l6 ları Rörfilmektedı:-. 

1 K iiçük kısa haberler 1 
kadınların ııanıusıarıTJa tt:ıcavuı hnuon iizerine Japonlarla mii 
edıldıkten soora da ötdürütmür nasebet leri olan Sovyet Rns
lerdir. Nıharel jııponlar la-rafın· yanın harp esirleri hakkında 
11an bir oio mahallesi umomi bir tavasRutta hulunop bnluuma- § Sumeıramn merkezi Medao 
mah311~ haline lronolmul,ıur. !Jo!tendalılıırın elinde bulun• 

yao&~ı RUali :rn nazır demiş-
!LoodrA l1 (ıı.ı> - Harıcire tirki: 

nazırı Eden avam kamara1ında Hu 
jeponların rapltQ'ı mezalim hak
kında. re11mi demeot. okum•e 
•A eunları eörlemıeıir: 

mo ole önemli bir ıne
Reled i r. 1 lgili adamlara hil
direoegim. 

maktadır. 

§ Qaakenek Bırleşık Ame· 
rika ordoeunden Amerıknlı ge· 
ner .. 1 Sıuvehi Om aenel kuı may 
reıılı'tıne ıerin etmışıir. 

Jcpon aski>rlerınin rükeek 
Meseı.,ıerin hiitiin rnauıuu ciunmertliA"• hir rirakArlıktır. 

"Ydııılaıı111caya kadar her şey Jı1ponlarıo mezalimı biıim oole· 

bug~n ~i ~eklinde kalscaktıT. I rı kau suretle ~eQ'hi-p etmemi~i 
df11nıştı,.. ı icebellırmek ltdır. Bunun ıom 

Essende § Hıudiıııao umumi •aliei 
dün Hinllılere ıelılıke IQıude •a· 

Grup fabrikaları iki eanıldığını bıldirmieıır. 
b b / d § Amerika herioire mılsle• 

gece Om Q on l barı Şımali Alrikadakı Fralleı& 
1 gerreılerimizi bir kol deha arı• 

Sırbiatanda homo· ,,rmaıcıa b1.1 mactıub!,,eı•n kahtı 
Lou(!rR, 11 (a.a) - lngi- topraklarına gönderılen rirecek 

Jız ba,·a kuvvetleri pazartesi muddeleri Vıeınm Amerikara 

v" Ralı giuii Alm-anyada H~- lalminkar hır cevap verilincere 
tıeıı vo RardRki lıedefiere 1a.- kadar RÖnderılmereceQmi eörle• 
arrozlarında gorıiş ha[iarlar mıeıır. 

nistler kurşuna 
diziliyor 

Fel1ırad ı 1 (e a) - Sırbie· 

landa feeli113tıe 
0

butuoaıı Ko'rno· 
nis\leı;den ehı batıı Sau Bıeiç 
kurşuna di:ıilmiıııir. Her rerde 

körlü hükumete yıtrdıırı etmek· 
le.dır. Bôtıln k.ocoonıst ee.llerııJIQ 
7akında ele geçirıleoeQ'I eüpheııiz 
görôlme'Jctedır. 

Rangunan nüfusa 

bir kaç bine düştü 
Maudalay, 11 (a.s.)- Ror 

terin mnh"hiri hildiriyıır: 

Raııgunurı 35 kiJnmetre 

uzakh~ıiıJftki ermayın pet
rol tasfiy.e f sbri kası tewa

miy le yakılmıştır. Fabrika 

tamir edilerniyeceği gibi bo
rnJar d" keırilmi,tir. 

600 bin nö/nslu olen &n 
gun nüfusu şimdi bir kaç bi

ne kadar düşmü~tür. 

olaoaaıudu her lres benimle ba· 
raberdir der.ııe ve sorulııo muh· 
ıelıf suatlern cev11p veren haricı· 

re nazırı japoalarıo ~aplı4t bar 
barlıktan ralrHz askerler de~ll 
japou ımperalorunuo da mesul 
auıuıııcaQ'ıuı bıldirmıııııir •. 

Macar siyasetinde 

değiıiklik olma-

yacak 

yapmaga muvaffak olmuşlar- § Dün gece bir ıılmeıı ter 

dır. Pilotlar her tarafta çok raresı hkoornrırn eımalınd~ bir 
şiddetli yan~ıııl~r çıktıttını rere bir kaç bomba aımıetır. 

l'ı Haear ve ölü roktur. 
ve bücum eden tayyarelere § Qın bükfı.netı Vaeınvtona 
Ru-rdaki hedefler pllrl6k Mrer bir oqkeri heret gôndermeAe 
hedef t.o~kil ettiklerini üyle karar vermıetir. ·., 
rnişlerdir. § Geoen hafta Jçınde Ameri-

ü~t ütıte iki gece en ziya ka;:ı ıaırereleri Bırmouud~ 43 
yacle Krrlp fabrikalar?na ta- japoıı tarrereeı düeüro>Ufllerdir. 

Buda ••eete 11 (a.a)- D. N. B. a·ı § Atleoıikıe bn Amerıkau ,, arıruz e ı rniş-ür : 
Hüküıneueki deA'ieiklik ha.kkıu· petrol gemisi ıorpillennıteılr. 

Rur A iman har[> ekooo- 1 ..,. ü ı rta tefsirlerde bulunım ı;cazeteler Mal\aJP. sa ı gdı ıepı an 
ıniai lı/ııı lısvati elıeuımiy.eti akında 9 mih•er ıeyrereaı dü· hüldimeı sıraselinde hiQ bır de· "" 
haizdir. 1 eürülmüeıür. 

Qıeık:hk olmırac11Q'ı'nı rumakta- § Amiral Darlan Freneıı 
dırlar. Marer Q3,ag ge•eteıl fngİ[,ere harp maa- 'harp aemilerini 'eftıe e.tlnek 
eörle raımaktadır • rı üzere Tulooa gitmıetir. 

d rar ı arı iki bur.ak 
Macar siraeelınio eum ~y lirası munzam tahsisat istemiş 

edeoe,..i bQtOo naı1rların yerl6· mı· /ı· fi " • a:r ı ve lavibayı kamaraya vel'iı:ken rinde kalma81 iebat etmektedir.. ı, 
DeQieıklık bas•ekıl Berdosinin Londra 11 (a.a) pemi~liıki: 
ı'ahallnılıQ'l do'8rıeıle •akua Maliye nazın KingRley Vut r~~rP ~as~a.fları iki sene 
gelmieıir. Bıtuıbi bGtGmet baı· avAm kamarasında harp ma~· evvelkme gore ıkı buçuk misli 
9el.:ileiı kalamazdı. , rafları için 250 milyon lnKılız artmıştır. 

, 
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Ekmek Miktarı l n Raşit Rıza Tiyatrosu 
. 
l a 

! 
ı 

Tekrar 37 5 grama çıkarı
lacak 

Devlet Demir Yollerın~an ; 
Oeuiz tahmil tahliye i~leri ile kara nakliye-

· Sanatkô::- tlalide Pişkinle birlikte 

siui koordiııe elrnek ·maksadiJe Devlet l>e;nir Pazartesi gününden itibaren 
Yolları Cmuıu \1 iidiiilüğiiııce Mersin Limau Şir. G u·· s ,. asın d 
k · d · ı· ·· · ··k k ,, k~ neş nem a Bundan bı r müddet evvel başından itibaren bu miktarın eıı unuu·mrnrı te vır C( ıımesı yu se ,a ve a-

1, e 111 si i J H re ba~ıayor görülen lıizum üzerıne mu çoğaltılması çok muhtemeldir. let<;e enıir buyrulıııuş oh.luğu11dP.11 f)evlet l>enıir' 
vakkat bı.· zaman için her Miktarııı ne kadar olacağı henüz Yolları tlltı nnı '1ii<liirliiğii 11-3-9 4 2 tarihinden 
glin verilen ekmek miktarıom ' - l 'ş o'ımakla lıe itibareu şiı·ket mnantel:hım Ledvire haşlamıştır. ·ıık T . Ben. •• p u·· n u·· z . eayyun e mea.ı 1 
375 gr rnd ıtn 3u0 grama i11dı ("J39) l ~- ı 5- 1 8 2 ı emsı 
· aber aeçen aylarda olduğu oJ ' "" 

rıldıgı mah1mdur. Ankaradaıı r • " -----------------
haber verıld ğine gort> yakın gibi yine 375 gram olacağı Komedi ( 3 ) Perde 
zamanda, belk1 gelecek ayın "Ö~lenmektedır i a n Y<.tzaıi: tstanbul Selıiı· Ti\ütro..,u :-,auatkftrlaruıdan . . 

Tar sus Rasim~ey f a~ri~ası Kollektif işletme şiiketi 
müdürlüğün~en ; 

1 - f .. Jeınıeoıiz ihıiy<ıcı için cış<ığuhı yazılı i l a n 

1-5 
Bedia Statzer 

(338) K.il r Haddi 
Hükumetimiz tarafından 

tesbit edildi 
gıda uıaddeıflri hirtıeu , eya iki iiç defada t.e ıinı Tarsus Sul~ hu~uk ma~k~mesin~en ; 
ediJuıek Şartiyle \e p3zarJıkla Satıu alınacaktır. Tarsusun müftü mahallesinden Hacı Eyüp kızı Hadiye Polat'ın 

2 T id"fleriıı L" t"' k . Je . . 1 a · ı eski kocası müteveffa Mehmet Hilminin yetimleri 928 doğumlu Du-
- e 1 ll lifi atem l' JÇlll yapı m s du ve 934 doğumlu Zehideye davacı Hediyenin çocukları bulunan 

Ankara - Tıcere\ VekAletı, ekreduıfsi~ yüıde 15, toptr<::: Ş31'l değİl(lİI'. fler madde için yapılacak a~11'J tek- ktiçükler~ en yc;.kın ak~abası old~ğu v.e .vasiliğe ehil .old~ğıı. şeha-
bütun ııdslatc;ı. toptnııcı ve pe• kArları yuu1e 10, perakend lifler kabul edilir. detle sabıt olmasına bınaen vaı;ı tayınıne ve keyfıyetın ıJanına 

k od cılMlll meern kAr hadle- rüıde 20, pamuk ıplıklerı. kaput , \ b d . 26 2-942 tarihinde karar verilmiş olduğu ilan olunur. (235) 
ra e e 3 - ahtl e eh teslimini müteakiı) dtJrhal ---
rinı yeuıden &esbıt ctmıetır. ber.ı ıoptaııcı kArları riiıde 8, d . . r 

Pamuklu mensucat (kaput perakPndecı rüıde 15, rün ipl!k ö eıııı. 
beıı harıQ) ıthalltQI kArlnrı ak- lerı loptencı kftrları rüıde 10, 4 - Talipleri11 1 o güıı zarfında Fabrika mii-

ı 1 a n 
Mersin Sul~ huku~ ma~~emesinnen : redıuflı fÜzde 25, nkredıtıfeıı ı>erekendecı yüzde 20• diirlüaiirıe bizzat veya V3Z1'1le ıuiiracaatları: 

rüıde 20, toptnocı riiıde 7 pe· Makaralar: Topıaocı lıArı ~ • • ... 
rakendecı rüı 10 J5. rüzde 8, perakeadecı röıde 15. 5 - Ton kuru fasul~ra 

Erkek ve kadın yünlülM, Her 0091 ree '8 kuru ham 

Mersin htıstar,e caddesinde Mehmet EJip Öz marangoz 
'ıtaratmd~rı tüccardan Mahmut perşP.nbe al~yhine açılan 

5 - 'roıı kuru ııolıut alacak dav'"'sının duruşmasını.:..: 
pamuk ıplıklerı ve kaput beıı : derıler ve , ardımcı maddeler il• 

hhalAt kArı akredıtıflı rüıde 20, halA.tQı kAr hedlerı ekreditiflı 
1 Müddei:. leyh Mahmut perşenbe namına çık aı ılaıı gıyap 

5 - Ton pirinç k:lr:ırıom ik~meıg.lhında bulıınmadı~mdau .bila tebliğ ıade 

Hollanda 
rüıde 20, akredıtıfeu: yüzde 16, 
tsıenmıe derı ve kO&eleler akre· 

diııflı rOıde 30, akreditifsıı 

1 O - Tou bulgur edildi~i ve halen nerede old u~ıı belH olmadığ·udan gıyap 
3 - l'on mercimek kararmın il~nen teblığiı,e ~arar verılerek muhakeme J. 1isan 

ı larhe :-'orıuua kadar 
deva111 edecek 

rüıde 20 
ı 000 kg sade yağ 942 günü saat 9 za talikine karar verilmiş olduRundan bu 

günde mahkemsye gelmediği veya bir vekil aöndermedi~i 
1000 ku. zeytin yau KAQll, mukavva ve &atbika-

tı : Bılumum sargılıK kAQıtlar, 
" - " taktirde hakkındaki duruşmanın gıyabında ceryan edece~i 

Liv~rpul 1 t (;\ a) - (214) 8 4 1 O ve bir daha ma:,kemeye kabul edilmiyece~i ilAnen tebliğ 
Liverpnl belediye r ... ; i ta ırı, sarı mukanaler ve aezete olunur. (241) 

f d f. .1 b. · 1ı1aıdı idhalAtcı kir hadları ruı ., I 
1
• 

ra il) an Şere me veri en lf ZI ft h d 
. de 20 \op\eoc• y6ad• !), peralıı:•D ı~- Zaıvr· mektep •a a etnam•ar· yafette söı. alan Hollanda preıısı ' . . ~ r ~ 

B h l d.-.miştirki deci yüıde 20
• Dı~er bılumom ı"çel Oeftar"arlıgwın"an . T•rl5U8 rüııdıy68İild6n 335-386 K6ae8İll5 ait mektep er ar _ k1Qıllar idhalltcı kAr hadleri U U • v 

Şu sırada l ars gunıer a d , 5 toptancı rftıde 15, :. • , . • •• , k ... . şabadetommemi zayi ettim. Yerıito1 iııi alacagımlJaıı eski8inin 
·ç· de yaı:ııyoruz Fakat harbe ' z e ~ • . 30 Elvanlı nahıyesı hukunıet onaj.tı çatısının ya- hükmü olmadı~• Han olnonr . 
J ın 'i • • perakendeci r6ade . • . • •• . 
t10nnna kadır .azmet.mış bulu· Qauı, ıunuiQ.a ,e ıcu ma- pılnıası HO 16 lıra 84: kuruş keşfı uzerınden pa- Tsrsoı belediye ikinci k&tibi 

Y ı (337) Oıtm8D nuyorur. em gem• er ve as- molllı: Bilumum maddeler itha zarlığa koımlmuştur. 

kerlerle kuracagımız donanma~ lltı kArı meceeioden rihde 26, Pazarlık 19 .. 3-942 perşembe günü saat 15 te 
m z müşterek dıışmanı hangı ara memleketıerde 1'1ıde 20, top • ... f ... l k 
del)ı··de ı..ııhırs'ik orad" mfica · k d c· - _ Vılayet De terdarhgında vapı aca lır. 

c. '' • &ancı rOzde 6, pere eo e ı ruı . ., . . 
dele edece~iz. Çok uzak bır de 15• Muvakkat teunnat 226 buçuk lıradır. Tahple-

1 devirdP. bir lııgiliz kralı Bollan Çaı " kaku: Osr, hbataı- rin üç "Ürt evvel nafia nıüdiirlüğiiuden alacakları 
daya sı~ınmış\t. O zaman ln cı kAr hactı"ri meneeıode rösde • b 'k . d .k . .. i 

'l ' k l ö d' v. • - l • d 6 neraksodeci ehlıyet vesı a ve tıcaret o ası vesı asıle nıura-
ıı ız ra ına g ster l5ıttm1z mu 5, toptancı rus e • ... • • • , 
ufirperver:iği ~i1 bize bin misli rihde 15. caatları ılan olunur. (2 40) 1 2-lf>- ı 8 1 

ödediniz. Hatta r.tominyon\arı- Kahve, ithalAtcı kir hadleri ! 
mı kartm ve ÇO\!lli?UffiU k:ibnl rtlzde •• ara me:nleketlerde rua j 1 a fi 1 

ettiler. de '· toptııoaı 5, perakendeci 8. 

Tarsus Mal Müdürlüğünden . 
Ankara Radyosunda Muhammen bedel 

HUDUDU Cinai Miktarı Mahallesi Lira Krş 

Doğusu : Zabtiye Sü- Bir baD 206 M2. Yeşil 80 00 
Jeyman vereseai hane 
Batısı : KAmiJ paşa haneai 

Bu giinkü neıriyat programı 

M- 'k · r Kuzayı : Tarihi am 
Perşembe 12-3-942 IS.55 uzı : öır n.onçerto Güneyi : Mısırlı Halil Hutu Tapunun 

7.80 Proğram ve memleket (Pi). Tarihi • No. 
saat ayarı 19.30 Memleket saat ayarı ~ayıs 941 20 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DER::S:.AL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınıa 

(620) 89 -90 

Foto Abdullah 
7.3S Müzik Hafif Pr~oram ve Ajans Haberleri. Hudut ıuiklar ve sair· evsafı yokarda yazılı 

(Pi.) 19.•5 Müzık Halkevleri folk hane yeşil nıaballesinde bilfl varis ölen Ahnıet Temiz, Sanatlıdrane Fotofraflar, 
7 46 Ajans Haberlari. lör Saati. . ağrabideu mahlulen hazine nanuna tescil edilnıiş Afrandiamanlar 
8.00 Müzik: Hafit Proğra- 2o.ı 5 Ra_d:o Gazete,•. . olup nıülkiyeti sauln1ak üzre ~-3-942 tarihinden Vray Caddesi 

mm Denmı (Pi) 20 4S Muzık: Saz Eserlerı. . "b 5 .. -dd 1 k k l -----------,.-------.-. · 
1 

ıtı aren ı gun mu ete acı artırmaya onu -
80.15 EVlN 21:00 Koouıma (Dert eşme Oluştur, • Yen i M ersi n 
1.30 SAATİ S t) 

aa 1 
• M kk · k 6 ı· d 

12 30 ProA"ram ve .Memle- _ . k T- uva at temınat a çası ıra ır. 
21.16 Muzık: Şar ı ve ur · k d l I · 1 1 · · 1 · ut wıt ayarı. k Vo ar a yaıı ı aaueyı a ma ~ ıstıyen erın nıu-

12.33 :Müzik Kadınlar Fash üler. K (h'k ') vakkat teminat akce~ile birlikte ihale giiuü olan 
21.:lO onutma ı Ayesaatı . . • •. .. •. 

12 45 Ajans Haberleri. 2 45
M_ .k 8 d C'.'- fı . 24-3-942 tarıhme tesaduf eden salı gunu saat · ı . uzı : a yo Of'llJ om 

ıs.00 Müzik: Kadınlar Faıli 
0 1_ (Şef D P t . ) 14 de Tarsus mal müdürlüğünde müteşekkil satış 

ra.estraaı. r. rae orıus 
13.SO ProQ'rammıo devamı. M 

1 
k l komisyonuna duba fazla malumat ahuak ve şart-

M l _.22.30 em e et saat ayarı • 
18.00 Program ve em eket . · . namesini görmek istiyenlerin her gün Tarsus 

NUSH.A.SJ: 5 KURUŞTUR. 
Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir .. 

Türkiye içirı 

1200 
fO) 

300 
100 

kuruş .. 
" , . 

2000 kuru~ 
1000 
500 

Yoktur. 
•• 

aat Ayarı, AJ&ns: Haberlerı. ve Borsalar 
18.03 Müıik: Fas;l Heyeti. 22.45 Yarınki program ve ınal n•üdürlüğüne nıiiracat elıneleri ililn olu- :-Rııiııieiııılsm_i.il .. ~n.a.u.n_sa.u.rı_ı_o_k_u.ru .. ı .. ıu.r •. ---·----
18.45 Ziraat Takvimi -· 22.50 kapamş. nur. (236) 


