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Ankara, 28, (Y.M.)- Biiyök M . 
s .. 'ubi •e tl•nım ı.:e,riyat 
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G"Ô"NDELIK SİYA.Sİ HABER. FİKI.R. G.AZETESI 

Meclisi riyaRstiııo verilen bir takrir 
Je meclisin kabramıuı Türk ordu· 
Ruııa seJ8ınları bildirilmiş ve tak
rir alkışlarla kn.bııl 6dilmiştir . 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

S yı ı 5 I' ı<LıŞ 
Telefon No. 82 

MAYIS 
1942 

Yılı , Sayı 

Ticaret Vekilinin Mühim Sözleri 
-- - - --·-

Yeni senede müşkülatı yen
meğe muvaffak olacağız 

Ankara, 28, (R G.) - Bütçe müzakereleri vlltaudaoa ekmek bulmak 

Tioarei Vekili bogiinkü d Tı"-ar t mecburiyetin(le oJdogurıo !4Öy 
e•noaın a •· e . . . . ınaddeler ve ihtiyaçlar bak- • • • ltimış ve bıç hlf şebır ve ka 

Japon Başvekil ı nin 1 
nutku 

Zafer 
yolunun 
başındayız 

14 4215 ---
Fakir Halka 

İmarethanelerde 
bedava yemek 

Ankara. 28 (Y. M.)- Büyük ı nişletmesini söylemiş buna 
Millet Meclisinde Vakıflar cevap veren Baş VekiJimi•: 

Umum Müdürlüğü bütçtH~i mü. - Bu hususta Kızıl ayla 

, k edilirken Çanakkale anlaıdık. LAzım gelen tertibatı 
za ere d 1 d k B - -k h · · d 

Z. Gevhe E .l. a it ı uyu şe ırıer e 
Tokyo, 28 (A.A .)- Japon M b'usu ıya r tı ı k 

. . . e . . . ışm fakir halka aşhanelerden 
kında vaziyetin açık ve va- Vekılının beyana- 1sahada balkt •9 •e ekmebiz 

zıh olarak milletce anlaşıl- tından bası parçalar l birglin bile bırakmamı,tır. 
ınaıu lizımdır, diyerek; 1941 ___ demittir. Ba~vekılı Toıo parJmontonun vakıflar idaresının ımarethane vemek ııı.· d . 1 . .. r verece~ız emış ve ~ -

toplırntııunda hır nutnk ~oy ı açtıQmı buolarm Kızılay ile kışlarla kabul edildiği bildi-hHadının normalin altında miş ordunun bobubat, pırınç Hük6metin auı çogalt-
oJdogonu, Tra!cyada ubliye yag' vaziyetini ... olatmıt ve mak için tedbirler alı!ıgını, 
yapılma8ını, Batıda eoların istihsal ile istiblik arasında ihtiyaçlar için vesikaya gire. 
kabarmasını, Qokorov_a~a ku hava V\i hal ,arttarmdan mü cek maddeler bnlondoğuno, 

ye_rek; Uzakdhoguda 6 aydı g~ç iabirlil'lri yaparak faalıyP.tİ ge- rilmiştir. 
mıye::ı kara, ava ve enız v ~ ------------

harplerinde Japon kvvvetle- General Veyvel · 
rinirı düşmımt nerede bnlda ltalyanlar 
iRe imha ettigini @öylemi,tir. • kilen ' 
Bundau scınra demittir ki: Hındistana çe Nis, Korsika ve 

raklık olarak geçmeeıoı ee- . 1 .. den dolan ye- f k t l8 ·ı sik 
hep olarak gösterdikten sonra: vazemHHZ ıguı .. . . a a mı yona ve a ve-
H h r . • ı· · . t·h tersi11lik oldogonu ııoylıyerek rerek tevziine maddi imkan 

al rpl a ın,ıo ne ıce,sı ıs~ -- ordunun nafal.a1111dan hir tek olmadığrnı ilave etmi,tir. 
sa e eman arı aı&a mış, "ır . . . . . 
9ok möaıabıiller piyauya a11 habbe bile kesılmedığını ıfa-ı Nihayet: Yeni senede da-

« - ARyada ehemmiyetli İngiliz ordusuna Tunusa 
bölgeler i•g•• olunmuştur. T kkür 

rnal fJıkarmışlardır. de etmi~th·. bs iyi hasat daba iyi tecrübe 

De•letimiz mua•zam bir Vatandatların ia'e meMe- ile ba yıl çektiğimi11 mö~kü · 
orduyu ıil&h altında taıma~ Ieaind" köylerin, hatta aşiret &Atı yenmege aıovaffak ola· 
ta ve bu ordunun ibtiyaoı leriu bile iatesile hükftmetin cağız, diyerek sözünü bitir

dön bir ise bugün ondur, de· meşgul oldugnou 4,000,000' mi~tir. 

Pattifik ile Biııt Okyanus eşe 
1

, girecekler mı·?. 
taki miittefiklerin deniz te-
şekkülleri yok edilmi,tir. ediyor 

Ele geçen bu bölgelerde --- Londra, 28 (a.a.) - Deyli 
imar işleri yapılmadadır. Yeni Delhi, 28 (a.a.)- Ge- meyil ltalyanlarm Karsika ve 

Uzakdogadaki hı.ırp amaçJa- neral Veyvel !eftifdeo dönmüş Tııı111sa, Njse girerse zorluk-

Siy ast müsahitlere. 
göre· 

H k f 
rına da d*'v•m edilmektedir. gazetecilere verdigi bey~na~ta larla karşılaşacağı ve Frausız ar o ta 1 lmpsratorlck kıtaları Qnng- Aleksandr k.talarının Hmdıs- vatanperveırlerile şiddetli çar-

ş • d d ti• li.ing ordıılarıııı zayıfJatmı'- tau hududuna gelmi§ oldu~u- pıı;ıaoaklarmı yazmaktadır. 

Afrıkada 
- ---· 

Almaıl ya ve Japoüyıda Al 1 1 e 1 tır. Müdafaamız kaya kadar 

ma n ar 1 8a~lamdır. Amerika ve ln nu söylemi-.tir. Nisde 26000 sivil halk 
gilterenin iıüilasına karşı do- General Veyvel general Alek- arasmda 2 bin lt 1 

h d ı.ı. - et a yan var-

Yeni 
cephe 

k azan mlş arp ga milJetltuinirı möstalıak ol- sandır or uınma teşeunr - dır . .Esu:ılarda . . . . 
dak!arı m~vkie kavnıatnk1arı- miş ve demistirki: foşızmı ıstemı-

v ~ · ı. yorhr 
nı g[rmek memnuniyeti mo- - Japon kıtalarını gecı• - · 

1 başı ad 1 oiptir. tırmek ve Hindistan rnüdafa- Korsika lılarda Fransızları 
Rualardan 165 bin ' (Sorıu ikincide) asını kııvvetleud rmek vazıfe istemektedir. 

5 ı 7 tank oe molze- nizi yaptınız, bundan dolayı Tunusds Ofı 90 Fran-
Vatinııtoa, 28 (a.a.) - Siyaıi Londra, 28 (e. a.) - Ros Su var iken teşekkür ederim. 1 sızları istiyor. o nı 

mlşahitlere röre öaüsaibdeki me a/ınmıf cepheRinden Hoora Libya cep- T Ceneı'al Aleksandır da or- Musolini k . 
bir ı aç rüa içinde Almanya ve besinde hareket başlamı,tır. eyemmüm dusıuıun va?ifesiııi yaptıgın- l ıtaları nerede 
Japonyaya kart• yeal bir cephe .Bedin, 28 (a.a) - :ima~ Aylardan beri devriye faaliye· Caiz olar mu! dan dolayı kıtalarma te~"kkOr l az mu ı~rebe ihtimali varsa 
açılması ihtimali artmaktadır. babşı · ııı.~umaodaohA-mm usus ti yapan iki taraftan Alman- -~ - etmiştir. oraya gıderler. 

d - I b' b .__ te ı.,ı: Ja "k " d h Yeni Mersin Guctcai Müdürlütüne -- - - _ _ --- - ----
Loadra • ror şen ır aı- Harkof harbi Almanlar Ye r ı ı or oyu "yıran oo sa- MERSiN --

devletler mümeHilleri toplantıaı silah arkadaılarmin zaferıiyle hayı. daraltmıolar::lır. Bngön Bir kaç gündenberi au ıaati l ŞJ LDAK 
baau ııöstermektedlr. b" . . Kahıreden gel.i)D haberler de olmayan evlerin aula raoın kecıi e· - - SU .BAŞI ıtmı~tır. L· . 

Mlıter Ruzvelt ba husuata Çenberdeki Sovyet kıtaları ıbyada. göze çarp<ln faahyet rek saat yerine masura takıla 
sorulan bir ıaale ketüm davran• kurtulmak için ıığra~.m~ılsrsa olduğu bildirilmektedir. Uçak cağını ve au ücretlerinin drth-
111ak ve bunun yeni bir ittifak dı mukadderatını deA"ıştıreme- lar da kara kuvvellerile do- ğını eşidiyorduk Bir kaç gün 
bağı olduğuna ıöylemittlr. mişlerdir. Münferit mukave- toya doğru i!erlemektedirler. evvel su ücretlerinin % yüz art-

d tığını ve muuraların takıldığını 
R•11-Amerikan it birlltide mel gösterenler var ır. . Henüz bu hareketin baki öğrendik. 

artmaktadır. So•yet elçisi Lltvl- Şimdiden 165 bıu e~ır 517 ki öntimi hakkında bir ~ey 
Qof ı saal kadar hariciye naıı:ı- tank 1 180 kamyon v~ bmlerce ttöyleııemez . Bo 'iıar~ketin bir 

malzeme ele geç.miş11r . Rakım 
riyle f6rüştüktea sonra Beyaz lar durmadan yiikseliyor. 
Ruayaya gitmiş, 1 ıaat kadar 

Halbuki. Nafia Vekaletinin 
•ular hakkındaki 3611 sayılı ka
nun h6kümleri ile gene mczkür 

(Sonu ikincide ! kanunun 34 üncü maddeıiode 
İle, İfbu kanuna muhalif bulu-

kalmışbr ve Ruaya ile Amerika 

•ruında ehemmiyetli bir hare

J a po n l arın nan Hİr ahkim ilga edilmiştir. Alman Serahahna karşı . Belediye _mec · 

ket olıaaıı, buna aakeri hareke- b k 
ti• takip etmesi ihtimali vardır. as ısı 

muvaffak. etı· IJi•inin verdiği kararan, yuksek 

durdu IY Nafia Vekiletince d~ğlşti~ilen 
1 l ,u tarifeai taadlk edılmedıkçe 

Aorupa iktiıadi 
6akımdan: 

Çok 
dardır 

- 1 Tokyo 28 (a.:t.)- Şc1nghay belediye kararanın mevkii tatbi-
Vaıington 28 (a.a.) - Rus dan hildı;ildiğine göre Çeki - ke konulamıyacai.• aşikar iken 

t k ı '. d ~ n 8as- belediy•mizin tehır ıuyunun ay. 
an kuvTet arı uşmanı f fangın merke:ı.i olan Hingvaye lak tarifesini bir misline çıkardı-
kıımı durdurmu§tur. Ruslar Japon kıtalarının girdiği "teyit ğı· ve 1'15•942 tarihinden itlba· 
lz,omda şiddetli taaı ruza Ke- etmiıtir . ren de. tatbik mevki ine geçtiği 
Ç6rek bir yeri Zil btetroişlerdir, Çin kuvvetleri imha edil- ve bu da kifi değilmiş gibi bir 

Kazaklar 137 mil içeriye miş veya esir alınmıştır., de _maaura takarak aaat parası 
. . . yerıne 2,50 lıra maıura para11 

cırmışlerdır. - - --.-.--- tahsil etmiş ve bu paraya uıu 
. Londra, 28 (a a.)- Buyuk B. Şea.t Kaya len bir makbuz verilmesi lizım 
msan kitlelerinin vuruotuıu gelirken makbuz dahi verilme· 

Ankara, 2tc (R G.)-Müttefikler Ukrayna cephesinde iki tarafta Tarsus: [Hususi) - Dün mlştir 
ık · · d d ~ u 8Ö 1 Resmi bir nıO.., .. e açıktau 

Alman iıgali altındaki ha 1 ıyı ur·.umda ol U150D ... v.e- ~hrimi7.P. geleu Ticaret Vek~- para kabul edebilir mi? 
mektedır A ı manlar nıuhtm 1 · ··" · ı · .ıA B ş uyar•ık bulur.durma~a çalışı · k d"r etı muıettış ermucn . evket Bu masuralaran takıldığı giln· 

. gayret gösterme te ı . Kaya, Kayma~am B. K~mu- den ltibana ,ehir ıuyu mevcud 
Jor . .lu~al ku vvetlerme karıı Muhakkak olarak hu taar- T S iken maauralardan dolayı aayun 

Karla dağ baflarıoın rudur, akan •. Y:ldızlaran ışığıdır, dökü· 
len . yeşil dalları salkım Hlkım buz tutan Çaın ağaçlarının ko. 

kusudur, içe sinen· 
Bakır tas)ar111Hz• doldurup kana kana İçiyoruz bu furup 

gibi sudan.. , 
ı imden bahara kavu 

Kanayıp yanan ç • Şmanın ve yangın yaza 
. . t ınlz duygu111 var, Bu b 

gırmenın sonsuz, e . . su aşında ; onun bir 
salkım ıöğiit dalı gibi su7• .e~ılen kırpikleri ve içi ateş dolu 
gözlerimde olması, belkı guzel,. olan hu fey hazır olacak, 

güzlerimde. 
Su basında boy verip, su başında yıldızlara ula•. mak . t 

.,,. d k b - - ~ ıa eyen 
bir çınarın köküne )a• anma , utun bir voraun o- - "H" 

1 • • V & mru ıç,, 

t k demektir, ben m ıçın.. e yıne benim .. e me .. - ıçın: acı ve aazı 
.. d çen gunler, boylece su bıışında su il b b 
lÇln e fe k d e era er akar fİder 

j kafuının arşısın a, kanunları k ' 
aıan . .b . na arşı durularrııyan 

t b. t ,ahlanan bır at gı i dızgin kırar b~ z. a ıa , . . • .. an, 
Y '

aaıak güzeldır. Hıç bir şey bQ kad _ 
" . b b • ar ruz.el olmaz insan 

. i Mademk• bır a s r ıçinde ve bir aka b 
ıç n •· d ;ı, • • k r ıu aşıodayız Ma-
demki her şey eaışıp • madadır. Ve made k" b. b '-

k d fD 1 iZ U aaıta 
k uydurma zorun ayaz. Neden Ôurl\ d 1 aya uu 1111 bir lcabve kö-

şeainde ? 
Dünyada lafmı kalmadı . Terakk · b" . 

1 •mı tttı . Su bafına git ve 
karla dağ baş arının :rQhundan ak 

1 r 'ı dı"nle l>i ı k an, yıldızların t~ığından dökü-
len ıes e n eme gö k 
bilenler, dinlenebilirler. ' rme kadar derindir.. DinJeye-

B. • b ır yar,. aev ıu atında "y . . 
ilk ·· 1 · b k · ar,, ıle auya cğıl Suya düten 

çe goz erıne a . Göreceksi k" . 
hakikaten güzeldir.. n ı; ın ııan ve onu yaratan tabiat 

. b 1 ran uguman, ıtma möca- d"· 
rnukı. ve met takvıye en e em- ruzun almaolaıın t~arruz p An d 

1 
d k F h . pek az akma11 ve baıı:en de 1 

ıniyetli mesela oluyor. larmıo de~ittirecektır. e ez· o toru a rı Kurtu~uş ğer evlerden su alındığı ıaın•n: =,,.......,~=-~==-:-==-=~=:-=.,.........~-
. . ve ıraat memuru lbrahım lar muıluklı.ra ıa deı111emeıı k'"' ı ki - -- -

B k ll b d • a.r ı ara katlanmak . 1 
TOPUROGLU 

ırço amı er una yar nn ç· ·ııı hakdmeti Serili ile birlikte Deli minnet yilzüadea susuz kah1oruı. Amme hizmetleri i ; &uretıyle, umumi sı~hahn vik~yeaini ve 
ediyor. late darlıaı bunun ha in mı • Çatalkeli Ôzel Abdal kuy ısu Su mes'elul temiılfk, ıağhk t' .1 . ç.n, meydana kanunun huınG tatbıkı noktasın· 

d 
• b • L. • ' ' ı ile hayat ge arı mış olan ı:ehil' d d b- - kı . . . tan adır. nın· te rıııı L"ylerı" nf-! aı" derok bı· r tetkik hulila _bütüa man .. Ş hl d h Ik . • suyun an an uyu erimızın nazarı dık· 

au "' v..; mes'elesı demektir e r e su a ın ıstlfade edemeo:esi ve katini celb~tmeyi kendim için, 
Avrupanm en sıkı iktisadi Na•kins, 28 (a.a.) - D.N,B. gezisi yapmış ve akşam şehri· pldutu halde çölde kalmış gibi mahrum kalması yüzünden tek amme namına bir ödev olarak 

Şartlarında yaıaöıgı inkAr edil- Milli Çla bükOmet barleiye, bah- mize dönmıişlerdir toprakta teyt'mmlm etmek rnec· rar bir çok evlerde kuyu ıula- telakki eylediğimi saygılarımla 
rneln"'kledı"r. rİJ'e naım Tokyoya gidecektir. M r . . T ' 

20 25 
bariyeti, dtruıu haılkımızın hay· rının kullanılmaaının umumi aih- arzeduim. 

aq "' • • 11• h-k 1 üıetfıe.ın arımsta • . 1 · ı t s K Harleiye nazarı mı ı u timetlD v retıa macıp o muf ur, bati ihlal edeceğinden kapanan inger umpanyası Mersin 
Bunun kaı şısında halk SUİ· Japonyayı tebrllr için bir heyet gQn kadar kalac!ldarı habeF Senelerdenberl ıudan mah- ıularau açılmasını ve pi~ s'uların ve şubeleri müdürü 

kastlar tertip etiıliyor. 16ad•tlifinl ıöylemittlr. almmtflır. rum olan Mersine, büyük feda- kulianılmlllının önüne ııeçilerek A. İskenderoğlu 
• 



Martinik 
meseles· 

Vaıingtoo, 28 (a .a.) Hari-
ciye nnz111 Huver gazeteciler top 
lanhıında martin ik müzakeresi· 
nin devam ettiğin i söylem iştir· 

ltalyan valisine 
suil ast. 

Berlin, 28 la a,) - İ alyanın 
avrupanın sahillerinde Aı na vut 
luk kıyıhrında çetecile r faali• 
yette bulunmaktadır 

Zara valise tüfenk ve mit· 
ralyöz ile hücum edılmiştir. 

Alman v lisin e 
suikast. 

Prağ 28 (a.a. )- Alman kralı 
muavinine suikaıt yapılmıştır. 

a. suikastciyi bulan veya haber 
verene 10 milyon KuruD vade
dilmlştir. 

Almun kumandanı 
Helainkide 

Helsinki, 28 (a.n .) - Şimal 
cephesindeki Alm n kamandan& 
Helsinkiye gelmiş Reisi Cumhur 
Başvekil, Harbiye rı azın tarafm
dan kabul edilmiştir. 

YENi MERSiN 

Japon 
B~şvekilinin 

nutku 

Radyo 
TÜRKlYE RRdfOBU 

ANKARA Radroıu 
PERŞEMBE-28.5.19t2 

Zayi karne 
Mı,ı aıcden alciıQım 24241 No· 

lu ekmek karnemi zari ettim, 
Yeni11Jini alaca~ımdan eakieinin 
hükmü rok&ur. 

(570) 
Mabmudlr~ mahallealnden 

Fatma ôrreneez 
-Bıriuc i <ltrn ıutarı-

Bu, zaforn giden yolun '
7
.so ~~:~:am '"memleket aut Zayi ekmek karneleri 

haşlsrıgrnındarı haşka birşey 7.33 Muzik: Karıeık proaram MerRin belediytı&ir.den al· 

değildir . (Pi) 1 mış oldogom 10712, 10717 
'.rojo, hnndırn sonra möt 7.45 Ajanı H!lberlerl · 1 . . k 

1 
. . 

8 00 M• ·k 8 t ' k 88Y• ı ağır ışçı arne erımı t e fikhn i A lmırnya ve ltalya- · uıı : en onı parça• . . • 
ler (Pi) kaybettim. Yenilerını alaca-

ya hürmetini helirtmi~, ha 1t d ( ı ·ı · h k 8.so E•io saetı eım an evve kı erın ö mü 
rnerııleketlerirı müşterek harp 12.30 Program 98 Memleket 18a yoktur. 
gayretlerıle 7.llfero kavuşacak &rarı Meninin Nueratire mahalle 
larıuı sHylem iş ve demiştir ki: 12.83 Muzikr Karısık makam ıiode 31 ıokak 25 No. etde 

' . 
-Amerika ile lııgiltereye lardao ıarkılar lbrabim oQlu Muıtafa 

karşı muzaffer olmak 19ın 12.46 Ajans Haberleri (573) Süpürenler 
h lıe b 13.30 Müzıkı Şarkılar proaram 1 

müttefiklerimizle • era r er 
ınııı dA•amı Z • k l.. k • türlü muazv.nm yardımı ve 1 uemleke avı e meR arneal 8.0o Program ve ııu T t 

her ~eyi yapace~ız. Almanlar - f'aa& aran 
lu, İtalya o tarla işbirliı?i yap· 18.03 Müzik: Fuııl her eti 

1) mRkta Vf\ yeni hir nizam knr 18.40 Müzik: Hafıf program(p 
makta hnsnsi menfastımız 19.00 Konuıma (k:itapeetenler 

BBati) vard\r. 
19.15 Mihik: Hafif proıram(P lııgiliz. imparatorln~unun 

HirıdiRtan iisleri J tlponların 
eliude holuuuyor. H\ııt mille. 

19145 
ti ayAklıuımıt, hıtiltlAlini al-

1) 
19.30 

mnk için uıiisttHmıı hir fırsa- 20.ıs 
ta ınal:kti r. A va11tralyA Pasi· 20.45 
fikttt yo tim hale gelmiştir. 121.00 

t 2ı.10 
Afrikada 22

•00 

Memlelrel saat ayarı t e 

ajanı haberleri 
i MOzik: Klasik Tftrk müı 

Qi proiramı(Şef M. Cem il 
Ractro gueteai 

Müzik: ıtarlnlar 
Zıraat \aktimi 
Temsil . Müzik: Radro salon or 
keıtrası (Vıalonist Neci p 

Menin belediyesinden al 

mıt olduğom 15790 N o. lo 
ekmek karnemi •ayi ettim. 

Yen isini alacağımdan eakiıi

nin hükmü kalmadılını ilAn 
ederim. 

(572) 

Bahoe mahallesinden 
Ask1>r Halil kızı 

Semiha 

Za)'İ ekmek karne•İ 

- Birinciden artan -

Buda peşte, 28 (a a.) - İtalya A iman taarruzu başlangıcı 
maliye nazırı pe.şt eye gelmiştir. olmaı.ıı ıhtinrnli de vardır. 
Şerefine Macar maliye nazırı ta. 

ita/ya IVJa/iye 
Nazırı Peıted€ 1 

Aekıo} 
Memleket Saat Arar 22.30 

r ajanı haberleıi te bor1&la 
22.45-
22 50 Yarınki 

kapan ıs. 
Prograoı t e 

Meuioden aldığım 7896. 
7897, 7898, 7899, 7900, 7901 
No. lo ekmek karnelerimi 

zayi ettım. Yen ı lerini alaca

l•mdan eskilerinin hükmü 

kalmadığını il&n ederim. 1 
N nara tiye mahallesinde 

hükftmet caddesinde 
R<ıınelin evvelki kayıpla (671) Hav•a Katrancı rafıadan ziyafet verilmiştir. Bu 

ziyafette nutuklar s öylenmiştir. rıııı Ketirttigi tskviyo ile ka· -------------

patt ı ğı muhtemeldir . Alman- Zayi ekmek karne• • · Zayi akmak ~arneleri 
Fransız - /tal-yan 

gerginliği 

ların l rıgiliz geri batlarana 

par aşütçiiler indirmeıü de 

ıniimkii udiir. 

Londra, 28 (a.a )- Franııa- Deyli .Meyil gazeteıü hn 

ltalya buhranının Almnı. hakem h us asta diyor ki: İlk ilerle

liği ile uzlaşacağı zan edilmek- melt1r heyecan vermemişti 1•• 

tedir. Dah evvel lngilisler bııno 

Fransada hava 
harpleri 

bbkliyordu. Almanların he· 

defi Tobruktıır . 

londra, 28 (a.e.) Birıtanya 

uçaklar ı şimali Fransada uçmuş 

lar ve bir Alman uça ğı düşür

müşlerdir. 

Dey 1 i Ek preK ıle, d iişma

ıı ı rı T ., brnk üzerine yüklene· 

ceğin i yıtl':ıyor. 

Sebze piyasası 
Denizaltı tehlikesi ~8-5-942 

Nevyork, 28 (a.a.) - Ayan Oiıısi Lira 

deniı komisyonu reisi gazeteci· Ayşekadın fııitnlya 
lere deniz altı tehlikeainin y4!ni Hnrhoııya 

tedbirlerle önüne geçild iği i söy Sırık \'ah 
lem iştir Yer çalı 

Domstefl 
Norveçte istilaya Pathcıuı 

» 

1 

K. 
14 
10 
14 
10 

100-110 
4.0 
90 

ı 

il Mereinden aldıtım 22368 n 
maralı ekm&k karnemi zari et 
lim. Yenisini alacaıımdan eıkı 
sinin hılkmQ olmadtiı ilAn olo 

. 
-.. 

nor. 

YoQur& paıarında buıco 
(664) Ahmet Tıe 

Meninden aldıQım 22350, 
22352, 22353, 22854. 22351 numa 
l'alı elrme karnelerimi zari ettim 
Yenilerini ıtlaoaQımdan eakilerin 
bGkma rolrtor. 

Maboıodiye mahallesi 169 
ıokak 10 No. la etde 

- ( li67) Ahmed Seıvin 
• 

-
Zayi ehmek karne•• 

. Zavi ekmek karneıi Merıun helediye"inJeD al 
tderainden aldtA'ım 23898 No. 

, 1 mış oldnjtom 5188 31774 
28641, 61775, 28640, 28643 
31776, 31777 sayılı ekınek 
karnelerimi ıayi ettim. Ye 

ni~ini alacaiımdaa evvelkile 

o ekmek karoeaıi zari ettim. 
' 
. 
. 

Yenieioi ıtlaoaQımdao eekieinin 
hılkma olmadıl• ilAn oluoor. 

( 

Bahoe meballeeioden 
13 No. lu etde 

Abdurrahman DaQbölen rin bökmü olmad1gını ilin 562) . 
~---------------------etlerim. 

Belediye Hali kar,ısınd• 

Kahveci Mahmut Yavotı 

(574) 
_:ı:: ---

Zayi askeri ve.ika 
Karadeniz Ereğliden aJdı-

Z ay; ekmek karneai 

1 
Mersinden aldıQım 10455, 

0456. 10457' 10458, 10459, 10861 
32064, 32065 numaralı karneleri
mi ıari euim. Yenilerini alaca 
tımdan eakilerinin hükmQ olma 
dıA'ı ilan olunur. 

GGmrftk Muhafaza memu· 
ra 3830 numaralı 

ms.• ~ -
- ~ - - - . 

L"ayfa ; 2 

M .. him i n 
Umumi Mağazalar 

.T. A. Şirketinden: 
1 - ~irketimiziu lsra11huJ, A11kCJra, İzmir, 

~1ersiıı ve Samsuııdak i anı repolH ı · ı ııa ıevdi tdileu 
Gümrüklü ve Giimriiksliz her uevi emtaa111u kıy 
melleri bildirilerek ~'atıgıı ı:~ kar"ı sigorta eltiril
nıesi müdileri t.arafıııdau tahriren ~irkeı im ize 
bildirilmedikçe ıııesuliyet kabul edilmez. 

2 - Anadolu Sigorta şirket.iııin !\ceulHSı bu
lunaıı ~irketimiz her rıevi sigorta için vaki olacak 
müracaatları siiratla i rılac eder. 

• 
a - Sayın nıüşt.eı·ilerinıizin sigorta işleı·i lClll 

vaktinde şirketimize ıuiirnc:ıaua huluunıaları k~ıı · 
di me11faatleri ikt.izas11ıdaııd1r. 

(565) 29-31-3 

i 1 a n 
Adana HaJkevi Rei sliğinden : 

Adana Halkeviııde açılacak aile gaziııosunu11 
şartnamesi tadil e<lilnıiştir. 

En mühim demirbaşlar tcmiıı edilecektir. T~
liplerin Adana Halkevi bürosuna ~iiratle müra
caatları. (563) 29-31-~ 

Satılık Ev 
Kiremithane mahallesinde Gezipaıa okulu arkaernda 181 ci 

oıkmaz sokakta 12 numaralı et ıatılıktır. 
Et, iki oda, bir mutbah, hamam, kömürlük te aair mOet~· 

milAh hui te bllhQelidir. Brıledire sa u elektrik tesisatı 
tardır. 

Burası 80-5·942 tarihine raetlarırn cumartesi gün6 11at 

14,30 da et ıoerieinde artırma ile eatılecaktır. 
lateklılerin terin ed ilen zamanda mezkur evde bulunmaları 

ilAn olunur. Tereusı Şehit Muetaf9 maballeai 
211 No. la eokek 6 No. la etde 

(525) 2-4 Nirazi Yeltekin 

1 1· n 
No. 39 

f iat Mura~a~e Komisyonu Riyasetin~en : 
Etiket koııulnıası lıakkıııdaki ı 1-4-942 giiıılü 

gazetede 27 numaralı ilarnmızla bildirilen cim~ 

ve fiatla birlikte etik~tlerde malın ueviuin de gös-
terilmesi nıecburi<lir. (577) 

1 

1 n 
Vilayet makamından: 
26-5-942 günlü zeyliuyağı hakkındaki ilauı

mızın H maddesi yiizde 5 ila 8 asitli olduğu tas· 
hihen ilan olunur. (576) 

Acele kiralık ev Kiralık ev 
karşı tedbir Dolnısiık biber 

Stokbolm, 28 (a.a.)- Norve- K1th11k 

çin istiliııaa karşı sahil bölge 

ıindeki balkın bo.şaltılmuı dü
fÜnulmektedir. 

Amerikada 
planörcüler 

Patnt68 
SarıınRak 

Kay~n 

Şeker pare 

Y tmi diirıyl\ 

J1Jri k 

4- 5 
35-40 
35-40 
35-4.0 
50-60 
25-30 
25-30 

gım terhiK Yesikamı ve mu 
vazzl\f lık askeri tezkeremi 

zayi ettim. Yeniıi ni alaoagım 
dan eskBerin hükmü oım .. dığı 
ilin olnmır. 

Kerein Mahmudiye 

M.aballeainden Ah-

-(669) Eıref Tonci 

Zayi ekmek karne•i 

D 

Merıinden aldıQım 11179 
uaıarıh ekmek karnemi zari 
uıaı. Yeniıini alacaaımdan eski 
inin h6kın6 roktur. 

e 
1 

Hastane caddeainde merhum 
Hasan Kork hanesi acele kiralık 

tır. 3 oda, bir ealoo, matbah, 

iri ıu, elektrik teeierıtı, teraQa 

ve baboeai olup güzel havadar· 
dır. Görmelıc: istireillerin metba· 

Dört oda, bürılk bir salon 
mntbah, remek salonu olan 
elektrık, içme lilU leRiaatını bati 
bulunan bahoeli te zemin katlı 

bır H möbilreııle birlikte kira
lıktır. 

leteklilerin Yeni Meraln 

Vaıington, 28 (a.a.) - Har• 
biye naz111 Birleşik bava kuv-

vetlerinin 16-18 yaşında plbör 

cüler yetiştirmeğe başlandı2'ını 

söylem•ştir. 

lngiliz çilçilerinden 
çok verim istenivor. 

Londra, 28 (a .a)- Ziraat na

zırı söylediği bir nutukta huku· 

metin fngiliz çiftçilerindca daha 

bGyük vetim istediğini ıöyle

mittir. 

Fran ada t alimler 

met oğla 328 doğum Bah9e ınahallesioden Hamil 
lu Mehmet Yanık (566) karııı Fatma Zorbilmeı (578) 

amız idare aıemurluQuna mOra- matbaası idare memurluQuna 
caatları. 2-2 (552) müracaat etmeleri. (568) 1-S 

~--------------------------------~----- ..____----------~-------~--------------------------------~ 

i 1 
İçel Defterdarlığından: 

A 

a n 
){o•- Mova-
ınele kazau9 habran zene U41ak 

Li. K. Mükellefin ismi 1 ş i Mahallesi Senesi Li. Kr. Li. K. Li. K. Li. K. 
----------~ -------- ------..:·--~ ------ ----- -----.M a b m n diye 938 ı~.55 Ali Uıza Kolonyacı 
Hasarı 'l'iimer 
Haı.ıuı Febrni 
.Melılllet Ssraçoghı B. 
Doçe Le•ante 

> 
» 

Linye Acenta 
Akdeniz Ltd . Şrt . 

> 
Oamişerif 

Nözbetiye 
Nosratiye 

938 8.28 
938 2.82 
938 

938 
938 

12,~0 

49,65 
4:.50 

2 50 

14: 60 
5.46 

85 
394 

1 70 
1.20 

Zam 
Li. K. 

13.56 
8.28 
2 82 

15.00 

Yekt\n 
Li. K. 

27.10 
16 56 

5.64 
30.00 

92,50 155. 90 
39.30 51 .40 

Birinci ib harnamenin 
Tarihi No. 

16 3.942 1/12 
• 1/11 
> 1/13 

28 5-942 2/ 9 

20-5 942 7/28 
18 5-942 7/31 

'ukarı<la isimleri yazılı uıiikellefleriıı ikameıg~h adresleri meçhul bulunduğu cihetle ııamlarına tarh oluııaıı vergilere 
Viş ı , 28 

(a a.)- ~areşaı Pe- ail ihbarııanıe tebliii edilememiş olmakla tebliğ nıakanıına kaim olmPk üzere ilAıı~n tebliğ oluııur. <57 5) 
ten yarın askeri tatbikat tali- " 
minde bufunacaktır. Yeni Merain Matbaasında Buılmı~tu 

• 

J 

f 


