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Fakirlere bedava 
şeker verilecek 

Türk 
lngiliz 
dostluğu 

Ankara, 12 CR.G.) _ Bu Çok çocuklulara para 

Almanlar 
taarruza 
geçti mi? 

&tln lngiltere ile im•al•dıı•- dağıtılacak 
llıız deklerasyonou 3 önoö . . 2 milyonluk ordu 2 
, 11 .. .. .. . . Ankara, - Şeker ıetıblaki ! Dıger terat&ao altı te ahı· b • L 24 hl 
. dooumudür. Bo vesıle ıle rClıomoodao elde edilecek bE.1 den fazla coook ubibi olan in uçarc aır I 
Loodra Badyoso 9olc eamimi miJron liranın Oobooak milro- 46000 aılere rardım edil~eai tiimeni 
hitapta bulunmu,tur. nooua para111 ee~er dagıhlma· hakkındı eneloe_ arrılau. ta~ei-

ıına, aeri kalan bır buouk mit- 1at miktarı retmıı beı bıo hra- NeTyflrk, 12 (a.A)- NeT-

- - -
Sayısı 5 kuruş Yılı 

Telefon No. 82 14 

SPOR 
............................................... 

Grup şampiyonlan ~arşllaşması ~itti 
Mersin S - Denizli O 

Trabzon 4 • Eıki,ehir 1 

Trabzon birinci, Mersin 
ikinci oldu 

Sayı 
4201 

Bo duygoların kartılıklı ron lir111010 da ook ooouklo dan birbuouk milroo llrara Qı· . . Dört grup pmpiyonları • 
ld ·· . kt d r e york Taymıs gazete&ı yazı- _ - d b · M 0 nıuno 14öylemeıe loııum ıılelere yardım fa~lıoa arrılmı- karılmıı bulunma • 1 • u ıu- . arasında uç ~UD en erı er-

'"~tur. ıına karar teriJmııtir. Paraeıı 1 retle 1935 rıhndaoberi eenelik yor: 2 mılyonlok Alman or- !'İn stadında yapılmakta olan 
Ebedi Şeften 

Milli Şefe 
Ttirk - lngili11 dostlnto 

ge9oıi,te oldolo gibi bnndan 
lloura da kar.ılıklı itima.ı ha· 

•ası i9inde gelitmelere de
•aoı edecektir. 

ıeker daQıtmanıo hanai ea11lır- iıtiblralrı olan otuı lirar ı, tab· dosu Donez havza1rnda taar- ·sa bakalar dün sona er-
la rapılacaaı hakkında bir tali· ıiaat olmadıtındaD doları ala· r . t' G t . m~ . 

1 k .1 1 . uza ge9mı' ır. a11e enın mıştır. 
matname b111r ınm~ tadır. Ka· mırın ook ooouklo aı e erıo bu . . I kar ılaşma Merı~in ile 
nuoun öniımOıdekı ıaoıerde arrılrnıı olan bir buoak milroo Bern mnbabırınden aldıgı ha lk t d I 
meclis umumi heretinde m'111· lira iid bü&wln alaoıkların hep bere göre Moskovadan gelen Deoizli arasın a dyap~ mışk ve 
kere edilerek, baıiranın ilk ıiln birden almıiarı m6mk6n ola· b b Al . 

1 
müsabaka rnnur. a sı ıra h~ r· 

...... IOA . . . · . a erd" manlar şıma de M ·n takımı le ıne !erinde rurur .e aırecetı te oaktır. Yapılın 11tatıatıklttrden . şı betle ersı 
-_:----------- ıeker datıtılması itine de arni anıaeıldıtına 11öre ook oocuklu Dıneprotodan Ker9 Yarım neticelenmiştir. 

taribler~e baelanıcaaı ftmit edil- ailelerın rhde 80 ini körlG tee- •dasına kadar 490 kilometr~ • lk"nci müsabaka Trabzon 
elrtedır. ır · ı · 1 d l 

Bayrak 
koşusu 
başladı Ç6rçilin nutkunun 

akiıleri 
m 

1 etmektedır. üzerindeki cephede 24 zırhtı ile Ef(kiıebir arasıo 8 yapı -
.. · T b u- sıfın bir oyun Tercarı 12 ( a ) A Amerikahlar 

Martiniketen 
ne istiyorlar 

Al tnmenı 2000 uçak ve 9ok sa- mış ra zon . . .. 1 "· ta. manya . ·ı Türkiye pmpıyonunu bıre tnrk bayrak kO$UHO devam 

Gaza 
gazla 
rnukabele 
Almanlar için ceza 
•ız kalmak zamanı 

geçmi,tir. 

yıda pıyade kullandıkları an- 1 e · lerdir f'ldiyor Kal b ı ı1t k 
h b• ka · . karşı dörtle yeomlŞ • , ' il a l~lll COŞ OD ar 1 zana- taşılıyor. Lenıııgradda yenı Yapılan bütün miisahaka tezahüra tı araıırnda bayr.ak 

Bnı taarruz bareketlerin:len l ti esinde Trabzon 9 PU· Keymakarn tarafından atlet-
ar ne c · 7 ao- lere t r · · · Smolenskte Almanların hare- vapla birinci, Mersın puv ler es _ım edılmıttır. Atlet· 

ketinden Te orta keaioıdeki la ikinci Eskişehir 5 puvanla Erzıncana doğru yola 9ık 
Ankara, 12 (R. G.)- Mar· Nevyork. 12 (a.a.) lielçi . . _ _ _ ' 

0 
nizli s puvanla mı~lardır. 

ı · ' k d f .. ·· hareketten habsedılıyor . Smo- uçuncu. e -::---:--.. -------mı s ası etrs rnda goro,me ka ve Hollaodanm Almanlar . dO do .. olmuştur. 1 B 1 . 
ler netice vermemittir Vişi- t f d . 1. i l d- lenıkte Almırnlar orta kes~m r Docu k bu imtihan- e edıye · ara m an ışga m n yı ooü- ört ta ım 
den bildirildiğine göre Ame- - b . I Nevy l.. T de büyük: öl9öde harekete d l k derece ile çıkmıt- seç·ı m • . , . . muaase etıy e ı orll ay- :rn par " . . 1 
rıka li ranınz komıserı Bnber . . . kalkacaklardır . l d Geuçlerimızı veı mu· 
den ~unu istemiştir mıs vazdıQı makalede dıyorkı: ar ır. Trı1bzorılnl~rıa Haz l ki b l 

7~ 1 - ·çind b' 'raarr Z henu••z vaffak ol,.n b · ı. iT l or Of ıyor Bazı noktalara Ameri - · gun 1 e ır şey ~ j U Mersin ldm~rı ynr~ııı: u te rı ll 
kan aak,rlerinin yerleştiril· sabit olmuş, oda Almanyaaın b l ederiz. Kanunı Müddetini doldu-

Londra. 12 (a.a.)- Tay· me&i . Franıız gemilerinin Bi- harbi ka~anaoıiyacaQıdır. aş agamaz - ~·~-=:_,._. ra.n B~tediye meclisi aza Ye 
• :aoıc=-ıc=-ıc:oıoc:JllllC:-= • K reıslerı · ·d . ibis gazetesi Qör9ilin ontku- l&hlardan tecridi. Petrol ge- Almanya, ıeflerıyle birlik- M Hava harpları • nın. yenı en seçımi içiıı 

lltı tahlil ederek diyor ki: milerinio A.merikaya -.eril- te yıkılacaktır. Harp en nazik Ankara, 12 (a.a.) - Nev- l=-:ac:mc ~~=-= m~~le~tm her tarafmda hı-
Almanlar i9io OH•••• kal meıi. noktaların aımııtır K anç- york Taymis muhabiri taar· l ·ı J •ararlar Zil ıga aşla nacaktır. 

. • 
1 

• az. l •·k d b" h ı.._ naı tereae • Reled.yel · d' · · · trıak zamanı ge9ıaıştır. Al- Bu şartlar o kadar atır la k 1 F k 940 ruz ıaa ıo a ır a..,.,r ~er- e H f f h b . . er şırn ı aen ıntı-
h .k r ayıplar o uyor. a at . R 1 h t B 1. l2 (• a ) - a ı a ata ıştırak ed k 1 1 trı"nlar artık yanan fa rı •- degildir. Çünkü Vişi hiikd· k&b 1 ,. . mıpede omen er ~nüz .ıue· er ın. : ·

1 
']terenin r l . . ece o an arın 

la k enip derin . . . . . usuartık ka mamııtır. Gızlı ket etmemişlerdir savsı tayyareler• nl(ı . ıs esıaı hazırlayacak ve bun rırı arşıHna g Y metı Japonyaya Hınd19ınıde 'lAhJ . . k · T k ton fabrı"ası lar temm 
derin düııönmeA-e baıtlıyaoak- . .. . . . sı ca arm kıymetını de tarttı . İtalyanlarda yola çıkma- cenubunda o O l uzun sonuna kadar 

v • 1 de aynı mueaadeyı vermı,tır. B . . . . l ktan bomba ar tamamlanacakta lardır. Almanlar kenJı e• e· uda dOşmanm ihanetıdır· mıştır. Bu günlerde çıkacaktır. tesisıerıne aça y .. · . r. 
· · · .. · d ,._ Bun k ·ı hl b ı . . F b "ka bacalarının eCJı ıutıhaba ı eyliilde tının harabeler• uzerın e •e A • k a arşı 81 a anmış U u- Ruı ceph~sine na kıl f ·dılen ıtmıotır. a rı . ba ı k . . 

1 • merı a nuyo arııııcılP.r gör· ş anacıt nıhayet 20 ılk te•-•Yaoaklllrclır. Başkatuna ıztı- ruz. Macarların mühim bir kısmı yıkıldıQıoı taYY · · rinde tamam I· ı. Y 

d. ·n f . 1 ki 1 au acalltır. r~p 99ktireoler ken ı ~· e •· Noroeçte ııkı garoızonlarında hazırı ara müştür. • 
tıın "ll•dığını ~öreoektır. F an sa meoguldür. A lmanyaclalu 

Bunun bir tek 9areoi Bit- r tedbirler, Ana n~nda . hazırlanan hasarlar 
lerden knrtulmaktır. • ı•.., • Alman birlıklerının nakhyıt. 

1 
T 

n·,. h" azete: Bitler gergı n ıgı londra, 12 (a .a .)- Norveç tma çok geç başlandı~ı için Londra, 12 (a.a.)- DRI ız dafıtılı)'OT 
•e•r ır g . · ·ı · ı telgraf ·an~ı bildi · o · . •leri son akınların- ı 

raz knllauırH genıt 0 çüde aJ · rıy r. hunlarda henüz nakıl halırıde- hıtva kuvve h d , . stanbuida, halka tahsiK 

lstanbulda pirinç 
faaulyo, yaf 

L k lJ · l' h - k"' · l 1 Ruvr anasın aiılı d'l "endi üzerlerinde gas u a-1 2 ( ) _ Vi · . Quas .'~g u umel~ ~aze 8: dir. 1ıte bu sebeplerden Al· Ja Kıye ve e. 1 en l{ıda maddelerinden pi . 
Otldıgını görecektir. Nevyork, 1 a.a ._ . tı l~rın fogılız tayyarelermıo _yem manlarm taarruza ha lamaları fabrikaların ha~rlctrı.nı fotv~- rınç fasulyanın dağıtılmasına 

Londr" 12 (a.a.)- Brita- ile Berlin arasıod~kı vazı1e· ıılablari: ıd~n bıhsetmesinı ya· k 'htimalle bahs§ dT rafla tesbit etmışle~dır. Buna başlanmııtır. Ayrıcada k~rne 
' tin inki,afı bökJeDıyor. Mar- sak etmıştır. ço az 1 e 1 ır. ıeziAhlardakı hasarlar başına ü , . 

nova bavaoılık yasarı, Alman l . h V . ı· d Cenupba 2' ?ırhlı tümeni gökre Orta kanalı çok büyük mekt d.Y zer gram y?ğ •erıl-
la t ili•le tinik adaJarı meee eıı enı erden ta ımat arasm a 'h . ço tur. e ır 
. r g•• kollanırH og - . . ı · b k Ru@larm ilerileyiş arasmdaki toplanmuı ı tımali vardır. in~ muhtaç vaziyete R"el- . 
rın gq ı. u_llan~aga b-.Iır~: Amerıkanın emnıye ı i a •· tnailiz propatanda11odan bahs Yalmz bu günkü günde ::ir. TezgAhdaki Transatlan D k. 
aaııuı temın edıyor .,.e dı mandan 'Ye hem d• M bvere etmekt kt bu kuvvetleri bu bölkede top· ' L ' nrında yangınlar çıktı~ı O tor 8. A ı/an 

ı T . ~ L e yan ır. tıa cı K v ._ 
1or ki: Bu me11ete•e ngı ••· LaTalın yardım etme3ı ••ı· lanmıı olm•ları hakkmda bir örülmüıtür. rup fabrikala- • GRUP 
lerden daha ko•Tetli yoktu~. mındao ele alınmıttır. La•a- Manah şey 86yleoemez ~ deniz altı tezg~~larm<ia iki Bir hafta e'Yvel mühim 
~hnıanlar gi111i Ye ıon k8'~f Jın MihTere her türlü yardım •• •• · tahrip vard_ır. Kıyeldeki bir bir ameliyat i 9 iıı Anamur 
l•ılardan bahıederken lngı- (Sooa ikinoide ı goruşrrıe Uzakıarkta haoa kablo fabr1kaıuda harap ol- dok t orları tarafından davet 
liıler de yeni ga•ları ba•ır· Ü el l • muştur. ed.ileıı ve A ııamura giden Ni-
laroıştır . .Mi11illeme 90k daha A ·k~ Be r 12 (a a ) - Vitideo m ca e e•ı saıye operatörü doktor Aslan 
fel&ketli olacaktır. Almanya. merı -5t\ bildir-rdı.;~ gOr~ Laval dlln Melburu, 12 (a.a)- ~vust Zeytinyafı tacirleri Yakup mavı&ffakiyetle bıuJtll· 
•aın bunu hesaba kattııı bun- • • Ja 

1 ~-· mek l . .. 1 0 11 ralyada bulunan miUtefık ~~- A k d RUH tedavi ederek şehrimize 
dan dolayı ga• kuUaomadıgı 13 tayyare gemııı m=r. uyü e çısı ı e g r ş- ~ular karargı\hından ltildırı~ n ara a. dönmüştür . __ _ 

bildirili.yor yapıyor hyor: A k 
1 · • • Bomba u~akları Borneoda 0 _ara , - llŞe Mü~teşar- B. Kadri A kçaal 

At tJ, J Ne•york, 12 (a,a.)- Aıııe- Bır Am~rılıa düıman uçaklannı bomba!~~ ~!' :~~:.ıudn yaQı tacirlerini ayın Antalya mıntakası Zeytin 
ıaır a a rikaa havacıh~ı için ev,elce alayı eıır mıttır. 4 motorlu merkez uç 15 ~ • m e Ankara ya Javet mfıtahiisSıMt H. Kadri Akçaal 6rıfday yok .... - "ld"lü den daha çok Tokyo l2 (a • )- )("ide- hasara utramıflır. . ~tm~tır. _Bu tüccarlarla yapı- Aotalyadaıı şehrimiae ırelmi1 . 
Habire, 12 (a.a) - Yeni Ouvunu 

0 ~ - . • . ' . · • 
1 

SalRmon allalarındakı ıe· 3~8 18~1~reler sonund2ldevlet tir. 
lllah 1 k L d 1 .1 tayyare gemısı ınea echlıyor. aova adaıındakı 69 uncu IA· milere karşı yapılan taarruzda datrelerının ihliyaçlsrı olan Burad:t ve k:izalarda Zey sn çı mca ya aa ar ncı - · · ht l'f . 

1 
t y · · - -

ter~ hükO . M 12000 13 tayyllre ıeınııı mu e ı merı_ka alay kumandanı ala- isabetler o muı ur. enıgme •eytun ya~lar· ayrıldıktan son- tin agaçlaı mın ve aııla;mı• ı 
tonluk ye~etı bu•;:, stoku inoa safhalarında teZdhlar- yile kaytııa 'artıız teılim Morsbi ba•a meydanluma ra geri kalan yağlar piyasaya vaziyetini, bakım memurları-
••l'llliftir. 

1 

dadar. olarak e1ir edilmi,tir. hücumlar yapllmııtır. 9ıkarılacakt1r. om ışlerini tetkik edecektir. 
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Tüccarlarla fJ anka
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y ap ur.ak 

•• 
O ğütlerimiz 
Mernleketimiziıı eıı iyi ~'mu otlar111<la11 : 

KORUNGA 
_ Dıirı<ltrn nrııHı -

l oprttğı darca olan yerlerde yaz gUn dönümünde snrn
len toprağa kıraç bostanı ekilir, boş bırakıldığı zaman kaz 
aynğı ile işleme yerine toprakta bulunan zararlı otlar, lıos
tanm çapalanmasi)le temizlenir, havası ve toprağı nemlice 
olan vfülyetlerimizde çapalanarak yetiştirilmekte olan pattt
tes mısır bostan ve herçeşit pancarlardan sonra toprak korun 
ga için temizlenmiş demektir. Yalnız bunların tarlayı erken
ce boşaltması ve toprak yüzünün korunga ekiminden önce 
bir defa hafifçe snrnımesi ve tıımıklanarak dllzeıtilmesi 
şartl1r. 

' llk baharda ekilE!ceklerin yeri son baharcltt iyice ~1lrll
lür, ilk baharda ekimden bir kaç glln önce bir defa tır
mıklımı r. 

'l'oprağın hazırlanmasında dikkat edilecek en esttslı 
nokta tarlayı zararlı otlardan kurtarmaktır. Biraz evvel 
yaz gnn dönOmünde snrolcltıkten sonra kış gcın döntlmüne 
kadar yeşerdikçe toprağın kttz ayağı denen ıııelle işlenmesi 
veya çapalanan mahsullerden sonra korunganın ekilmesini 
ileri sürmekten aradığınız netice hep toprağın zararlı ot
lardan temizlenmesidir, e{!er bu yapılmazsa zararlı otlar 
genç korungalardan daha hızlı bOyOyece_klerinden bunları 
boğabilir. Hele el ile savurarak ekileceğı zaman toprağın 
zararlı otlardan tamamiyle temizlenı:ıılş olmasına daha ziya
de dikkat etmelidir. Çnnki makine ıle smı üzerine ekilen-
lerin arasında biten otlar çapalanarak yok edilebildiği hal
de e_l ile savrularak karmakarışık ekilenlerin 11rasında çapa 
işlemez. 

Sulu yerlerde korunga tarlasını bir dUzUye sulayabil
mek için iyi düzlemeli ve tavalara ayırnınJı<lır. 

Böylece hazırlanan toprağa sonbaharda en geç kasım
dan bir ay önce, ilk yazın ise yerine göre Nevruzdım lrnş
layarak nisan ortalttrıntı ktıdar tohum ekilir. 

Bir dekar yere soyulmamış tohumdan el ile 25-35, ma
kine iJe 15-20 kilo atılır, el i1e savularak atılan tohum hafif 
bir tırmık çekerek kapatılır. Çok kabarmış olan toprakların 
Ozerinden en sonra bir de hafif yuvarlak geçirilir. 

Sulanabilen yerlerde gerek ilkbahar ve gerek sonbahar 
ekımi kurağa rastlarsa tavalora tohum atılmadan önce su 
salıverilir, toprağın ekme tavına gelmesi beklenir, tohum 
bundan sonra ekilir, eğer böyle yapılmayıp ta tohumun 
Uzerine su salıverilirse killi olan yerlerde toprak kaymak 
bağlıyacağından bunun tıltmdaki tohumlar havtısızlıktan 
boğulur. Çıkmaz, ekimden soı:ıra yağan yağmurlar da top
rağft kaymak bağlatabilir. Bu halde kuymağın hemen çalı 
snrgostı çekverek kırılması şarttır. 

Ne vakit biçmeli ? 
Sonbaharda vaktiyle ekilenler ilkbaharda kış nemi he

noz tükenmeden bir biçim verirler, ilkbahardtt ekilenler ise 
ekimden sonra sık sık ytığmur yağmıyan yerlerde sulan
mazsa o sene yazın yalnız köklerini derinleştirdiklerinden 

biçime gelmezler. Su bulunan yerlerde bunlar toprağın ku
rumağa başladığından itibaren bir iki defa sulanırsa yükse-
1 ir, ç çek salkımlarını snrer ve çiçeğinin kırmızı rengi görün
meğe başladığında biçilir. Yonca gibi bunu da ne bu çağdan 
daha erken, ne de daha geç biçmeıııelidlr. 

Günlük yeşil ot için hemen her glln veya bir kaç gtın
de bir gelişi güzel bir kısmı biçilen yoncalık ve korungalı· 
ğın gelecek seneki ot veriıııhıin ele azttlt1<·ağıııı hesaba kat
malıdır. 

Biçilen ot bir kaç gtin içinde kurur Kuruyun otları 
sabah çiği daha kalkmadan loplayarıtk arabalara yUkletmeli 
ve otluğa taşımalıdır. 

ilk biçimden sonra vakit geçlnnedeıı korungalık sula· 
nır, biçime bir hafta kalarak bir defa sulanması gereklidir. 
Bu halde korunga dekar başına yoncaya yakın ot verir. 

Kıraçlar da ilkbaharda bir defa biçilir, sonra yağmur 
olursa bir defa CJaha biçilebilir. Olmazsa ertesi ilkbahara 
kadar biçime gelmez, fakat toprağı iyi olmıyan kıraçlttrda 
bile bir biçimde en az bin kiJo ot verdiği görülmektedir, 
kurutulursa bunun dörtte biri kalır . 

... onbahardn korunga üzerine serilen gübre ertesi yılın • 
ot verimini fazla miktarda arttırır. 

Korunga kıraçlarda da yetişir 
Ve böyle yerlerde yoncadaıı dııhn fazla ot verir. Korun 

gaclan asıl fayda görülecek yerler kıraçlardır. Fakat bura
lara mutlaka kıştan önce ekilmelidir. Kırnçta bulunan tada 
larınıza korungavı sonbaharda vakitlice ekip lıir kaç yıl 
otunu biçtikten sonra bozunuz ve anızuıa islediğiniz ekini 
ekiniz, korungadan önce aldığınızın iki katını alacaksınız. 
Böyle bllllln kıraç tarlalarınızda sıra ile korunga yetiştirip 
bir kaç yıl otunu biçtikten sonra bozmakla bu tarlaların 
hep ini de g1lcllnUzlln yetmiyeceği kadar gübre ile gübre
lemiş ve topraklarını girizma yapmış gibi gevşetmiş olursu-
nuz. 

Korunga tohumu r.-:Jsıl alınır? 
Sulanaıı tarlalarda ikinci biçim tohuma bırakılır kıraç-

larda ise tohum alınmak istendiği zaman ot alınmaz, daha 
açıkçası ilk biçim tohuu;a bırakılır, bu biçlldikten sonra 
korungn her kıraçta daha bir biçim veremez, taban tarla
htrda ise sulanmadığı halde ikinci bir biçim dal~a. verebilir. 

Tohumunu almak için körungayı, rfçeklerınm penbe 
yaprnkları dOkOldllkten sonra göronnıeye btt~lıyaıı karınlı, 
ve Ozerl nğ gibi damarlı kısa fasulyaların ren~lerl koyul
laş"tığı zaman biçmeli, lm işi en iyisi sabah ~:lğı kalkmadan 
yapmalıdır. Biçmeye başlamak için de bUton fasulyaların 
ermesini btjkJenıemeJt, eğer botun rasulyaların ermesi bek
lenir. e o vakit hem kendi kendine, hem de biçerken pek 
çok tohum dOşer, kttybolur. Biçilen korungalar {'UVallartı 
konup azerlerine sopa ile kısa bir zaman vurulunca tohum
lnr kolaylıkla ayrılır, ya rOzgAra tutularak; yahut delikleri 
iri bir kalburdan geçirilerek tohum temizlenir. Hiç bir to
hum kaybetmemek istenirse hırlaya girilerek tohumlar el 
ile sıyrılır ve önlOkJere konur. 

Bir dekttr bOyOklOğUndeki yeı·clen kuvvetine göre 
100-160 kilo tohum alınır. Dr. Omer Tarman 

Amerika - Franaa 
gerginli ti i i ı a n 

Mersin O. m. Umt nıiliğind( n 
Birinciden artan -

1 

Ankar:t - Tıiccarlarımıı yapao1tgı döşfinii lerek Marti- 1 - Mersin ceza evindeki mevkuf ve m:ılı-
eskiden olc!uğu gibi köylünün nik aflal&rı ele geçirilmiştir. kumJarm 1 lıaıiran 942 tarihirıde11 31 Mayıs ~1..ı 8 

1 elind, bnluuan m~lı dPnar Bn adaların .şerefli Fransa ' 
fi . . kl larihiıw kadar hir seııelik ihtiyacı ola11 do~ 'Hll fıatırıı vorerek satın alacak ıçırı "" anması terefli hir 

ve hunu bıslca şalııslara de~ı l vazife olııcl\ktır. bin kilo eknu•ği11 bir ay nıiid<letle kapalı ıarf 
tayirı edilecPk b uıkalarım1za Ceııovre, 12 ( ıı.t\ )-HıHl\H usulile müııaka aya korıulmu tur. 
s:.tt-~caklardır·. Ofi dip:omatik ınnbahiri t-.il- ? '} 1 1 · 9 l 

B l ..., - ı ıa e ı ıaz1rau -ı 2 ı>azarte i giiuü ~a · " Suretle ııususi SPrma.- diriyoı: Martirıik uda8J ırıe~e-
y~leıJe i~lewc;ık s11h~ temin . ~ . . 15 de C.M. f'murııiliği makaruırıda yapılacaktır. 
edile eğı gıbi ııiıtııs te9kilatı ~.,ı"'r,,d Ek~aıısa 1

•
16 t~ merı~ka ahr~- 3 - istekliler ( l 3500) lira ihale bedeli iİZPl'ill·' 

ı. ı R ı •ıunye ı nazı ır 
aıırarak lm te .. kilAtın bazine'/e <l 1 ()( 3 ı · k k · L 

Yl~lı. 1 .. ., safhaya Hokmu~lıır. Madagas- e11 ) ıra 11111va ' at temırıat Ye teklif 111ea-
j( o maması önüne geçı e- k . · 1 · 1 · 

cektir. ar ad aın ıışgalın< ekı protetıto tu plarıııı j ıale giirıii olan 1 . hazİrHn 942 pazaı·te:3l 
Bu ıı!ıulo uygun olarak mc,rnlesi ciddi eıoıodar düşün giiııii saat ! 4 de C. M. Cmumiliği makan!lııd8 

mala el konmuş ola:1 yap'1ğı dürmüş i ken Lualın şifahi J J 
S1fJ~I 1 Jıazın-rı 1942 taıİhin. İzaLı ve tAmirıRtı }fr ıuıııa ile top arıacak O atı kOlllİSYOJW tevdi etmeleri. 

. den itiharen ~erbP.st olacaktı r. A ınet\k~ »rnsınd" doRtlnk i~- 4 · Teklif mektuplurı ihale giinii aal 1 4 de 
! ' teruo~i <lnruına dmüaııe de· kadar ıaahh:iıJii posta iJe veya hizzat kapuf ı zarf 

.. Sabuncular Vl\tr} ettirmişti. • <leruım rıda koıuisyoııa tevdi edihni·: bulu ııaca k 
A nkarada. Avrnpa möşahitleri nota- ve nıuayye11 saale kadar her ııe suretle olurs3 

Ticaret Yek~letinin d\veti ~ıı o •e teminı..tın Amerikayı 1 1 
o sun komisyhııa verilmemi.. mekttı)>far kabu ıizı->riııe ıntmırıun ettig iııi Röy lerken • 

t tanhııl.ta k i ~abııncu!ar vl\~İ ll fı(tOnOO Antilieri kont· olnıımıyacakllr. 
sabun vaziyeti hakkında 6{Ö· role ıtl maın bi r •lz gıırip g<>- f> - Verilecek ekmek şartnanH~)'C muvafık oJa
rüşmek fızere Ank~r& ya bir riiıımüştiir. Fransız hitk ft meti rak ve şehirde ka11u11en kabul edilen tipteki ek-

• heyet ~öndermişlerdi,.. ;!ı in süldHö mAnl\lı sl\yılıyor. 
nıekte 1 1 veriJecek ve her ekmek tam 7 50 gra111 

1. i ı a n olarak pişirilecektir. 

içel Vilayet Daimi (ncümeni Ri~asefin~en ö " ~kıııek ceza <~vi ınüdürliiğiiniin ~ö lere
ceği liizurıı iizerine 2f 0-300 ar .. srnda hergiiu ııi-

1 - Hususi ,\J ulıusebeye ait olup Silifkede lıayet saat ı 4de ceza eviue tesliın edilmiş bulu· 
bulumıı ı eski ma tbaa biuasuıdaıı n•iifrez 9 sayıJı nacaktır. 
dlikkan ırı mülk iyeti açık a r ttırma ile sa tılığa çı- 7 - Eksiltmederı miitPveHit bil\ameın rnsuın, 
karıJacakur. teklif, <lanıga resmi ve ilan iicretlerile iııdelhace 

2 - ihale ıs 5-9 J ~ perşembe gii ııii saat ı 5 t kmekleri11 veya un tahlili içiıı ve hilciirnle nıa-
Je E rıciiuıe rı odasında yapılacak tır. sarif ıniitealılıide ait olacaktır. 

H - \1uhanımeıı hedeli 800 ve ıuu vakkat te- 8 - ~art.nameyi bedelsiz oJarak almak vey:ı 
ı ıuiııal akçesi 60 liradır. ( 41 ı) 7-1 a- ı 9-ı7 görmek ve dalıa fazla izahat ahııak istiyeulerin 

latil gii11leri miistesna olmak iizre her giin C. M. 
Sa tı i ı k ev unıhm i ıiğine müracaat etmeıeri ilan oıunur. 

Mer·siıı canıişer i f mahallesiııde 38 inci sokak
ta l O rıumaralı ev satı lı k tı r. 

~ıı _99•n r u lıarısı 4 oda bir mulbah, 11 9a Q ıeı ÜQ ortad ır. 
Öou bahtelıklidır. Yeni ıu teeiaalı va rd ı r. 
Almak ietı r enl&rin ŞPkflrci Ömer u, ııale müreeeııt etmeleri 

ı An olunur. 1 2 (432) 

~ ~~&~Wrg -- @~~~&V@~ 
nox:TOR. 

ASLAN YAKUP 
Türk iye ve Ruaya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahail etmiş. 

Uastu lı·ı ııı her ~ürı saat 9-1 ve L 5 <le ı ı 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M S 1. Il Yoturt Pazan No. 1 
0 f Telefon : 172 

-------------==~~ .... ----..... --------.-.J 

(402) 1-6-12-17 

• 1 a n 
Mersiı Liman Şirketinden: 
Liman Şirketine imtihanl11 deniz pu· 

antörü ve makine resaamı alınacaktır. 
Kessam, sanal mektebinden iyi derece mezu

ııı ı olması ve pucıııHirleriıı de orta tahsili bitir·· 
nı i~ olmaları ve :t )\erlik lıiznıetleriııi ifa eyleıni:; 
25 . 35 la~ arasında huluıunaları şarttır. 

Bu gibi şarıları haiz olaıılarııı lazınıgelerı ve 
saiki lıir dilekçeye lıağhyarak 14-5-942 perşem 
be güııü 1 ~ ye kadar Şirket [unuu müdiil'lüğii11e 
müracaat ları ilAn olu uur. 

i ıu t i haıı ı 4-5-942 perşembe 

sonra saat ı.ı de icra e<iilecektir. 
günü öğlederı 

(389) 
~5-1-7-13 

Yalnı7. Mi ll i k~ıv.vetl_eri l İ 1 a 
rnize gii~('JHli~imiz gı bı claıma 

n 
MırJıJ1 '"ıooaTAIJARIMı.j icel Defterdarl ığından 
ZA UÜVE.KELIM. l ı. t I ' . 

ı ·n~ ta ıes ı Sokak No. Mikdarı O insi Bedeli mü- Kimden metrilk oldnjtn 

Güven zsyede lira 
K.irem i tba tıe Arsa 12:1 1677 /5 4005 BocloHkideıı 

Sigorta Sosyetesi j I\hb: u.ıive ; :~~ ~~~ 25~g 
(420) N Ul'r1t t iye. « 230 110 

ı~~~~~~~~~~ Bahço « 142 120 107 

Zavi ekmek karneai ~ulııtr atiye « 7ö0 1125 
J oll ÇÇ} « 260 200 
Marıa 9ı:ı lıazıran arlarına .Nuıu·atiye « 29 33'1/5 635 Numıuı Habb:ır,: 

aıı 22449 No. ıu okınek karn"mij M&lıınod iye HarRkR lı &ne ,118 200 ÔJii Aliyeden 

·z 1
•• euırn. Yerı• 111111 ıı~caatımdanı 4-5-9 !2 tarihitıde ihale.edileceği vak tile ila11 ediln1iş olan )Ukarıdcı 

e~ku••rım lıükmu oımadı~ı ilAnl ıııevki ve evsafı yJzılı 9 pa rça arsa il•~ harakadau lıir balı hane ve arsa~ı 
o un ur. 

> 

Mavrowatideıı 

Ha~ar karısı Sultarul.ır• 

« 
Pınliden 

('134) 1''alııuıı~• Kayacan 25-5-942 tarihine ıesad iif edep pazarle~·i giinii saat 15 de ihalesi y<ıpıhwa ... 

VAnİ l,fnrı:ıin MsıfhJllllH nlt tt 
g-111darı talip olaularuı )' Üzde 7 ,5 depozito akçasilJ Defterdarlık ınnLaıuıııH 
müracaatları Hau oJuııur. (433) 

b 
Tl) 

lı 
la 


