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I"'ibya hareketlerine hür Fransız 

1 askerleri de iştirak etmiştir. Huıı· ~ 

lar İhlyan kıtalarmm taarruzla.· 

rını pöskürf.möştii r. 

Sa.'ııbi Te tJmam ı:e,riyaı 
MGdOrG 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Pazar 
31 

MAYIS 
19(2 

Gti"NDELIK SİY AS! HABER FİK:IR. GAZETESI Sayısı 5 kun·ş 
Tele fon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
14 4217 

Gazeteci gözile Mersin : 5 

Teşkilat 
Ticaret 

ve 1Yeni zamlar Ytl~ınm 
_ harbı mo-

Ankara Haberleri: 

Telgraf ve Tele/ on muhabere
leri hakkında vekilin izahatı 

Yazan: A.B. C. 
Buradaki ticaret kaydile 

liman ~ehri olan Mersine ha
ri9ten gel~n ve gidenlerden 
babıetmek iııtemiyoruz 

Burada mevzuu muz 

1 - Şekere ve inhisar mail.dele-
----- - - ---

rine zam gok. 
. --

2 - Kibrit 4 kuruş 

dası geçti Ankara, 30 (a a.)- Posta ve yapmıştar. 4.5 ay tahakkuk ede• 
telgraf, tt:lefon umum müdürlü· cek bu durumla telefon hatları 
ğünüo bütçesi •Üıakeresi sıra- mevcudun 3 misline ve telgraf· 

Londra, 30 (a.a.) · Alman• 11oda muhtelif hatiplerin ıözle- lar 2 misline çıkacakt:r. 
rlne cevap veren Münakalat Ve- emurlarımız.dan bir kısmı ların Rusyada ve Libyadaki harp 

lerinin netlceıini şimdiden tah
min etmek kabil değildir. 

kili Amiral fahri demiştirki askeri vazifesini yapıyor. Bun-

doğrudan dogruy" M6rsin Te 3 ş • d ~ ./ 
civarının mabtmJu olan na- - ımen lı ere zam yapıldı Ancak taarruzun yıldırım 

teklinde olmadığı anlaşılmakta
dır. 

- Poıta, Telgraf• Telefoo ların yerine aldı~ımız. kadın ve 
muamelat ıon yıllarda çok art· erkek memurları büyük gayret
mıştır. Telefonlar 3 miıli telgraf- lerle yetiştirmeğe uğraşıyoruz. 
lar 2 misli artmışhr. Bir Gmit Kaduı memurlar vazifelerinde 
beıleyoruz. Bu muhtelif nokta- çok çabuk muvaffak oluyorlur. 
!ardadır. Kumandanlar b 'rlikler s· k 

renoiye ile turfanda sebzeler 
ve diger meyveler tioaretidir. 

Çiftçi sabahtan akoama 
kadar gönetin, aogugnn, rö•
glrıo, ya~morun altında, dis 
kapaklarına kadar sn içinde, 
9olnğiyle 9ooogiyle 9alı,ıyor. 
8ermAyedar bütün kapitslini 
toprtiğa bağlıyor. Cömert 
t.•ıuak kendisine hryat ve 
para kapitalini vakfedenlerin 
yiiıüoft güldürmek i9in bütün 
varlığını veriyor. 

Bakat.. hundan istifade 
eden ne biJJzat toprakla uı
r-.ao, ne de bizzat •ermayeei 
ni koyandır. 

Ankara, 80 (a.a.) - Bazı vergilerine yöııde 7,6, İtbalit 
maddelere ••• yapılıUgına muamele vergisine yüzde on 
dair kanon reımi gaz,tede iki bu9nk. 

inti,ar etmittir: 8 - iıtihlik "erg-ilerine ka· 
1 - Merinos koyunu ver uçuk, parnukl• mensuceta yüzde 

giıi 40, Ttftik 45, koyun kıl kırk zam. 
ke

9
i 80, Man,Ja, At 125, Ka- 9 · Ayakkabılar hariç deri 

ipek, ipekli hazır efy• bir misil 
tır, eşek yergisi 25 kuruştur• damacana, •epet, kavanoz· hariç 

2 - Damga reamı kaon- pencere camı, saire, kendir, ke· 

00 maktu 3S önoö madde bir ten mamulatı çinilere yüzde elli 
miıdi artırılmıştır, zam yapılmıştır. 

s- Nakliyat res · . 10 - Şekerden alınan vergi· 

fı 1 
d l dmı 'ımen ler küp 52.~8 kristal 35,38 gili· 

dö er er e, vapur ar a yolcu· kozda ıs kuruftur. 
)llrdan birinci me~kide yüzde Ş k f. t t k 

.k. . . e er ıa ı ar aca 
25, ı ıncı mevkıde yösde 20 • • 
ö9önoö mevkide yü•de 00 değıldır 

Almanlar artık zaferi daha 
pabahya ödeyeceklerdir. ır ço poıta binaları kirad1r. 

. arasında telefon, telgraf muha. V . 
Rasya ve hbyada hazırlıklar bereleri olmakta buda normal . enı programımızv göre ye-

ne olarsa olıun müşkilita tesa• şekle tesir etmektedir. nıden binalar yapmak kararın
düf Almanların muvaffakıyetine Huıusi şikayetleride dinle· ı dayız.. Bu binalarda ayni zaman
enıel olmaktadır. Yıldmm harbi mekteyiz. ve umum müdürl6k da posta ve telıraf memurları· 
modası geçmiş bir haldedir. muamelitı ko),.ylaştırmdk mak· , nın ailelerinin ikameti içinde yer 
~::.E21C:aıc=-c. •• .,_,._,;aıc::mıc.:aıc:-:: sadiyle bir tirketle mukavele yapacağız.. 

" Ruslara göre M l,_,'31C ::om:: ,.,., ~=-:; J 
3 Ordu 

çevrilmemiş 

(~eden 'Terbiyesi) teşkilatı 
Maarif Vekaletine bağlandı 

Ankara, 30 (a .a.) - Büyük ui ve şekli ve kendisinin anla
Millet Meclisi tarafından kaba) dığı şekl i iz.ah etmit ve terbiye 

sam yapılmıştır. F.Uerlnde bu maddelerden 
din buhıaanlar hlkumete beyanname 

portakal ıneveiminde, Y Ayrıca yataklı Yagonlara ile ellerindeki mal miktarını bil· 

Bunun miaı.lioi kı,ın 

Mosko•a, 30 (a.a.)- Mosko· edilen b.eden terbiyesi kanunu- meıe~cıinin temamen Maarif Ve
•• radyoıunua bildirdiğine göre nan biriaci maddesinin kabulü kiletıne intikal etmlt olduğuna 
Timoçenkonun 3 orduıunun Har münasebetiyle Maarif Vekili Ha· söyleyerek fikirlerini tekrarla· 
kofta çevrildiği hakkındaki id- san Ali Yücel bu kanunun ma- mışbr. 
dialar hayali tekli ile vasıflan

llırfandaların yetiştiği meY- yüzde 1 Q zam y aptlmı,tır • direceklerdir i 1 i n 
simde 9ok iyi giirüyor0

•· Eşyadan alınan yüzd 5 it - Şeker ıtokları için ye-

1 
dırılmaktadır. 

Halbuki mahsuller kıy- den YÖ•de ona 9ıkarılmı,tır. nideu beyanname vermete lüzu• Amerika da çel Defterdarhğından: 
""etlidir. Bundan as&mi de- 4: K' b yoktur " 1 b "" - ı ritlere müdafaa ,. m a lat ı - Felkah\de vaziyet dolayısiy e :tzı vergi ve resiın-
r..nede ı'stı"fad• edildiği de vergı'ıı' 90 Gillkoz ve imalitntda gillkoır: 828 .40,,. 0 ..v para •amla beher lere zam ı·crasına daı'r olan 3 ve ~ !a numaralı ka-

D dl' &ı"mı'z gıbi kullananlar beyanaame verecek· 
muhakkaktır. e e k t ' k J · · ı · b bo istifade al&kadarların de. u uıo uro'a çıkarılmış- tir. Vaşington, 30 <• a)- Yakın- nualarm bazı hükümlerini ' heğıkş:irıd mk~sı kve azı vergi ve 
•Hdir. tır. inhisar maddele- ela netredilecek reımi radyoda resimlere yenic.4en zam icrası a m a ı amm 30-5-9'2 

Çakmaklara 9 kuruş zam harp imalitının evvelki tahmin- tarihinde neşredilmiştir. 
Neden alnının teri ile ı rı·ne zam yok 2731 1 k yap• mı,tır. den ziyade tahakkuk ettiği ırö 2 - Bu kanunla: · numara 1 anunuo birinci 

9alı,anlar Y 8 serıaay~ı~ni 5 - Tiyatro, sinema re Ankara, 30 (Y.'VI.) - İnhisar rülecektir. maddesile 3828 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibin-
tehlikeye 'koyanlar am&mı 18

" simleri yüzde (0 a çıkarıl. maddellerine yeniden zam yapıl- 60 bin uçak imali tah.•~kuk ce istihiAk vergisine tabi tutulmuş .o~an. maddelerden. 
tifadeden kendilerine dü'8n mıştır. mayacakbr. İnhisarlar Vekili bü- edecekdir. 1939 bu yıldakı ıma· A) 2781 ıımnaraiı kanunun bırıncı maddesinin beşinci 
biıseleri almailnlar. 6 - İhracat maddelerin- yük Millet mecliılndekl beyana- littan ziyade son bir ayda ima bendiniu D E P' fıkralarında yazılı kauçuk ve m IAtı 

Bunun 
.. ebebı" te11kı"l&teız d l ·1 bnda evvele• yapılan :zamdan lit vardır. Taı.k imalitıda daha · ı d i 1' 9' 10 numarah bendlerı'rı•1e 1 amu k .. " en a ınan vergı ere yn"zde b k ı e mua ~ e ve "' ya11 ı pamu • 1 aş a ayrıca bir zam yapılma- timdiden 1941 yekununu geç· 1. t ve pamuktan l · 

lıktadır. Teşkil&t yapılma- 10, Banka, Sigorta moaırıeJe yacağını bildirmiştir, mlştir. ip ığit pamuklu mensumı t ~ d ıazır eşya, yün ve 
dıkça 9ift9i de sermayedar da ------------.:.....-==~-=--·..:_...:._ __ ....:.. kıl iph~i, yün ve kıl mensuca' yuıı en ve kıldan yapılmış 

k Akdenl·z . ·ıt Japon hazır eııyamn. başkalarının elinde oyunca ' ıngı ere v B) 84 tarife 11 umarasma giren yüzleri boyah boya~uz 
oımaga, baş!caıarınıo par• Akd . 8 . 1. ~. ı d kll•anmdarıDa t\let olmaga enız Amerika ili ıgı derilerden ve tabanları köse e en veya sair mevaddan ma-
meohordurl~r. • • mul ayakkabıları hariç olmak üzere ~731 numarah kı\nıınun 

k 
milletlerınındir kons.:.y·ı Tokyl', 3o (a.a.) - Başvekil bı'r"ınci maddesinin 8 numaralı bendınde yazılı deri ve nıa-

Bl·~e go"re buoa arşı :V- T · d' ı· · k d ,. OJO ıyet mec ısı apanışın a mulatı iie 11 inci bendinde v1zıh her ll'3Vİ demir ve çelik 
koymak için portakaloılar, -- kısa bir nutuk irad ederek de· l b 
mandarinoiler, Jimonoolar, Roma, 30 (a.a.)- Ayaa aza- Vaşinıton, 30 (a.a.) - lori- mittirki: ve 12 nci bendinde yazı 1 akır ve halitasının . 
sehmeoiler hol&ıa bahçeciler aından Salatı bir aatkunda yeai liı lıtihıal nazıra yakında Ame-

1 
japoaya dünyanın tenılkin· C) Gümrük tari.fesiuiıı 1~9 B, 182 B n .. mal'alarma gi-

t
·t Avrupa kurul•tundan bahsede- rikaya aelecek ve amerika istib- den lbar.t harp amacını gerçek- reu sun'l bükülruemıı. ham ıpekler, sun'l ip~kten nıamııl 

birlRAerek bir koopera 1 yap- • ı · 1 k 'b 
-,. rek demiıtirkl: ıal nazırı ile birlikte konseyde l ettirmiştir. i t A 

1 
boyalı ve boyasız ıp 1 ve 1 rişim hariç olmak Ozere 3828 

malıdırl"r. Satış kooperatifi Yeni Avr11pa kurulutu mib.. 1 Birliğimiz ngilb ve mer. numara1·1 kauunurı sekizinci maddesine baölı cetvelı'rl 1 nu-
b t ça •tacaktar. kalılara kar•ı Japon milletinin ., 

iami altında 9alı,aoak 0 e- -er 1·ııalı'ndeki avrupada ıimdı.. ., 1 b dinde yazılı bilcümle ipe1
• ... • l'kl ·ı " __ .........._ çekilen azmini ifade etmiştir mara ı en . l\ -.e ıp ı eri ile ipek ~e 

'ekkül muliatkak ki ahoı ı e dea batlamıt buluauyor. Kurıuna dizilen malılut ipek rne:ısucatın, ıpek ve mahlut ipekten hazır '3Ş-
1&taoıyı -"ar•• karşıya getire. Akdeais, Akdeniz milletle . Çeı..ı~, ~artinilffe iki yanm. .r-
oek Ye arada kaJJanaoların rlnindir. ltalya bir Balkaa dev- Rıe 7" 1 ma 1 k ral D) 2 iJ. on ra 1 anunun birinci maddesinill 6 ~e 7 
biıhıe1ini aatıoı lehine kayde- let oldutuadaa bu ıabadakl fe· Lolldra, 30 (a.a.)- Prat rad ya 1 1 de y 1 inci beod erın 1 azı 

1 pencere camı ve kA"ıt ve muka' va 
cleoektir. llt•elere llflli balunuyor. Bu yoıu mahlıGm edilen 12 Çeki• k ııs 

K t.fı . e fayda nama Arna•utlukta Urlltdi1', k Vifl, 30 (a.a.) - Martiniğe ile 3828 ~umara ı . onuna bağlı cetvelde y~zıh baharat. 
" arıuaa 4isilditiai bildiriyor. ( 1 elde d l l 

oopera ı erın D ~============~=::s gelen yar•!• .bir Amerikan torpi· terkip yo ı e e ı en p astik maddeler ve bunların ma-
ıı olur.. demete de liisum kooperatiften bab980İ aıamt daba iyi, 'daha gömel •e daha d~sundan ıkı ağır yaralı karaya muiAtı, kafl~malık a~aç yaprak ve şer1tlar. parke tahtası 
YoL•ur. tamirdeki tisöm ve temı'• ,e'-ı'lde go"t"'rmek ve çı arılmııtır. 'fd kontrap a tahtaları ketan kendı'r ·ı k d' · JQt •• derecede f.ıydalr.nır. • u __ • • l'k . l' ' , , manı a en m, 
iooir satı' 'ooperatifi, tütün Bu mevmu öserinde 

90
k arzetmek al&lıadarlıırln ihti- K d d l "ite• vesaır kı~ 1 ı~a ın~ veya dokumaya elverişli nebati mad. 

kooperatifi bötfto müıtab~ilin . • .. be yaçlarını süratle temin etmek ana a an ngr deler e en, endır vesair mevaddı nebatiyeden mamul 

Ythıtinü göldürmö,tlir. aö•den ziyade •• mns t o.e- reye buıtl-day geliyor mensucat ve bunlardan yapılmıl? hazır P.şya, muşamba ve 
be k vesaire gibi su, vagon, nakil 5 muşamba mamulAt · . . 

Malın kıymetli ,.kilde ticeyi verir. Bn s_ek pten ıbl Yasıtası, tohumluk ı'nı'n bu". Londra, 30 (a.a}- lngiliı la- · ı . ı cmı ve porselen mamulAtıoın ıstıhlAk 
b b ,. , K d ile yeniden •ergı erı a rttırdmı1:tır 

· b" t~bböı olarak ır aç a - .. . e naıuı •n• a 3 y . "' · 
•atılması, hah9eeioin ımaye -T- • • • yok sermayeye ve hır te~ek- bir buğday mukavelesi iın:ıala· - enı kaııunuu nın\'akkat biıiııci maddePİ hükmü · 
ıi hatt& bah9eoinio iıtibl&k çecının YÜouda g~tıreoeıı hır köle ihtiya9 vardır. mıştır. Bu J,560,000 tooluk but· ne göre: 

edeceıi maddeleri daha temiz kooperatif şirketı muhakkak Böyök sermayede kolay da1 içindir. I) Bu suretl6 istiblAk vergilerine zam yapılmış olan 
daha iyi temini salama me&- ki en kıH .zamanda hötün eoya ve mevaddı yabancı memleketlerden ithal ederek too 

b . kolay temiu edilijoatine aöre Me L.,. Lanın t . 
eleıi bepıi bu kooperatifin Merain ve oi•arı ba çecilerı- cı R R an veya porak~nde satan itbaJatmlBl', 
Yaaifeleri olar. ni 9atl8ı altında toplamama- müıtahıil!erin birleşerek bir harp ilanı 11) Bu maddeleri itbalatcılardan veya memleket için-

kooperatif kurmaları bu ın· M k ik 
30 

( ) M k 'k <1eki ticari ve ıunai müeA86flelerd6n mübayaa ederek satan 
Bn ıuretle alıcı ile ka11ı 

kar,ıya gelen •e kendi tir
keti kendi menfaatını daha 
İJi daha gömel temin eden 

'faffak olar. . • 1 a, a.a - e ıı a 
H6laıa, t8'kil&tsız 9alı.- retle mallarını L.ıymetlendı parlementosu mihnre kartı harp toptancılar (miibayaa ettiği •ıtY"Y• umumiyet Üz6re dog. 

ma devri geçmittir. 1hra9 rerek claha çok iıtifade ede· llyibaıını kabul ederek ayan rodan doğraya müst6bliklere satmayıp muta.vasıntlara 
malluımızı aboının ayağına · cekleri k•naatiudeyiz. mecliıine göndermittir. (Sonu ikinci sayfada) 
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Zayi ekmek karneleri 
Taraua&an aldıQım ılo adet 

ekmek karnemi zayi ettim, Ye• 
nieini elace~ımdan evtelkilerin 

ANKARA Redroeu hükmü olmadığını ilan ederim. 

Radyo 
TÜRKiYE Rııdyoeo 

-~----... ----· 
YF .. Ni MERSiN 

1 1 n 
No. 40 

Fi at Murakabe Koınisyonu Riyasetinden: 
PAZAR-31.5.19(2 Tarsu11; tocehark mahalle-

(605) ainden Yahra Kıraei 
8.30 Proiram ve memleket a98t ----·------- :\ hiren muhtelif tüccarlar tarafıudan ithal olunan manifatura 

Loptan ve p~rakende fiatları aşağıda gösterildiği gibi :! 8-5 . 942 
esvasmıu ... CllıS ve uevilef'i ile 

ararı Zayi karne tarihli konı isvou ictiuıaıı · du 
• • Moıik: Hafıf pro(lram(PI) M · d 1 · ,.. l336l N 

A
. F.l b 1 . "rııc en a 01 11 1m o 

8.33 
8.45 
9.00 

1anı a er erı 1 k k k . . . 
M

- k. H r·r ll e me arnemı zarı euım. 
uıı • a ı paqolar ve y .. · 1 k' · · 

Lesbit edilmistir. 
1tba.IAt9ının ·adı Manifatura JiJn i Milrdarı !t.balatçı T"ptıuıcı Pornk~ıııleci 

M enı"ını a acaQ'ımdan ee ısının 
arelar (Pi) hükmü roktur. cins ve nevi santim Metre fl&t ışı k TR, ~atışı kış satışı \ rş . 

9.30 Evin sesli R BahQe mahalieRinrten eşat Ara~ ve Mehmet Hindistan Pop-ıio 72,5 11712 124,18 132,87 143 
12.30 Program ve Memleket Hat 

&J&rl 

12.83 Muıikı Sn eserleri 
12.45 Ajaoe Haberleri 
J 3.00 Mütik: Şarkı ve Tıirkıiler 
14.30 Müıik: Ranro salon or· 

kes&reeı ( Violoniet Ne· 
c!p AekıoJ 

18.00 Program ve Memleke~ 

lhrahim oQ'lıı Mi14kavi 
(597) Ali AkkR8 > > Hint Gabardin 120 10540 276,19 29ü,25 !H 8 

z . k k k • » > M.erıner 110 4:5750 80,12 5.72 92 
avı e me arneıı Nazım M.i~kavi Amerikan baRm& 90 34804:,77 160,12 171,32 184 

Mereindeo aldı~ım 27780 No. NOT: Mersinde ıniiesses perakendeciler ithalat es.yası111 do~rutlaıı do~._°'l'll'.'a itlıalatcıhı r·dan 
lll ekmek karnem• ZıtJİ ettim. 
Yenisini .. ıacııQımden eekiaioin alacaklarından ayrıca topt·lrıcı kArı ilave edilemez. işlıu perak~ıı<le ~atış fialları llel'siıı iciııdir·. 
hiikmü olmedııtı ilAn olunur. • ( l~ \ 3) 

Beledire ıanzıfef arabacısı u EIBDt 3Jarı (600) Mehmed Nefeeli 18'03 ~r::i.k:Radro ciaos orkei- i a n lçel Defterdarhg"mdan; 
18.40 MOzik: Fasıl here&ı Zayi ekmek karneıi No 4 ı • -Birinciden arta.n-
19.30 Memlekel saet ayarı ve Mersinden aldıQ'ım 4310, 4312 f. M k 1. K • 8. , J 

ajans haberleri 4313, 4314, 4815, 4316, 4317 ıat ura aue omıs~onu ıyasetmuen : veya sınai mtiOEl808elere 81\taıılRr kaEıtletlıJmiştir . Bunlarırı 
19.45 Ankara ilkbahar a\ koııu- nornaralı ekmek karnelerimi za· Henüz ~fersiu piyasasında tanı yağlı saJamu- mösteblike de mal 81\tınal&rı toptancı vaRfrnt degi~tirmez) 

!arının ı:e&iceleri ri eUim. Yeoisioi alaoaQ'ımdan , . • . , • ..... . . III Bu maddeleri memleket içinde imal edip de 2731 
19,66 Mil?:ik: Keman soloları- eekilerın hükmü olmadıll• ilrtn ra peyını 1 bulunuıanıaktadır. Geldıgı takdırde numaralı kanunun ikinci mıulde~iııin heşinci fıkrası mu 

Pakize Albarrak olunur. nıal sahipleri Fiat '1uı·akabe komisyonuna haber,oibince istihldk vergisirıden muaf huluııan miieRReRt>ler 
20.15 Kooue.na (Tutum, bakım O~manlre mıshalleaınden vermek ve raporunu göstermek sureLİle aşağı- Bu maddeltH<len kanunun ııeşrediltliği giinüu yıuıi 
20.45 Müıik: Şarkı ve Türk~ler 12 _No. I~ evde daki fiatla Satarlar. ~1-5-1942 giiniirıün 11ahahında dükkan, mnğaza, fabrik& 
21.00 Koouemn (Zıraol eaatı) (598) AbdulQaoı Şerbet ımal&thane, anbar ve depoların(la şube veya Acenteleri ve 
21.10 Ter.oeil - Kımgil ailesi Z . k k k . Toptan Perakeude ya komiııyononları nezdinde vesair yerlerde bulunan Rtol.. 

M
- . o ayı e me arne&ı ıoo· ı 5 ı . 'kd ·kı tı .. 21.30 uıık: Karmen perııaın 1 (602) arının cıns, mı ar ve HI e erını, pamuk, yiin ve kıl 

Mersinden ıldı~ım 9262, tt · · · dan (Pi) 
9263 

k k k 
1 

. memmoa a ayrıca bır metre murabhaının sıkletını 'VA bn-

' 

numaralı e me erce erı· 
22.30 Memleket Saat Ararı mı zayi ettim. Yaoieini alaca~ım londokları yerleri bn ilanın yapıldığmın ertesj gönünden 

ajans h1tberle.'i dan eskilerin hOkmü roktur. 1 1 i n itibaren üç gün zufında bir beyanname ile bağlı olduk-
22·45· NusrRtire maballeeioden ları varidat d"iresiod bilJirmell'e mechurdnrlar. 
22 50 ~:r~:!:ıı. Program ve 6 No. lu evde İçel tapu sicil . muhaf1Zhğm~an ; . (Bunlardan ınnai miieHHeselcr kanun an ne~ri tarihin<lf. 

(599) Ekrem Onursal imali tekemmiil etmemiş bnlunan mevaddı bf\yannamel6 
Köyü Mevkii Oinıi Mikdar> 

Kiralık ev ı . k k 1. Yalınayak Zongon Tarla 30 rine iptidai madde haliud~ki mikdar ve 61kletlerine gfüo 

ayı 8 me 1arneleri Hududa: Şarkau Şakir hacı ibrabim tereııelert tarlaaı ge9ireoeklerdir. 
Dört oda, bürük bir salon . ben muhacir Hüserin ve Ane etllUarı tarlaları eimalen tah~ar- 4 - Kibritle çakmak taşlıuından s,Jınan müdafa& ver· 

tb b lı: ı u ol Menıoden aldıQ'ım 11116t 1. ap g'l · d tt l Jd d . mu a , reme sa oo an te ve ı tarlası cenuben rol te ba rolan arka1ında boca zade ı erı e ar .ırı mış o agun an. 
1 k 

'k . • . h . 11117t 11118, 11119, 11120, 19510 m t 1 l ) ~ · · · 1 
e e trı ·, ıome e_u .eRtBnt~DI 891 19511, 19512, 19514 19515 19516 aaı ar Bili, Kıbrıt lrıhı~nrı .)etme şirketi aceutelerilt• 

bır ev möbilresıle birlikle kira· . ~uma_ralı ek~e _arne erı· neden beri babadan intikal ıort&ile senetsiz olarak Yahnarak il) K ıbrıt alım ve satımı ile iştigal eden di-
bulunan bahQelı ve ıemın katlı 119513 ' k k ' 1 . Yukarıda hudut te vuıfları fllıılı otuz dônQm tarla elli ıe . . 

mi ıarı ettım. Yenılerını alaca· • .... . , . • 
lıkhr. Qımdau eekilerio hükmü roktor körundeo köse ali torunları aree te eminvnin tahtı tuerrofun ger bılUilıUIH hakıki Ve fıii kmi S:lfaıslar (lOJlla11CI 

Iateklilerıo Yeni Menin . da olup buoıardan Emınenin 825 rılında ufatile oQ'lu lbrahimi . "' 
B.ahçe maballeeınden terk ve ibrabiınin dahi SS2 de tefatile karıeı teılime ile o"'lu OISUU, perakeudecı olsuıı) da yukarıda bu ilanııı 

matbaası idare memurluguoa 41 No. !u etde Halill t~rk eri d.,.. . b k re ver 1 . • .. .. . 
müracaat e&meleri. (568) 3-3 (601) Ali Artac 8

. '•' te u er ese . 0 1l~ arına senetsız ta· lJP.UflClİ maddesirıde yazılı mahallerde IHeYCll earrufa_uan teacıl ve bu ureıedeo Halıl bınulni ahara teraQ "! . • . 1 

edeoeQ'ınden bu emvali aarri menkulenin bakknıda tahkikat kıbı·ıtlerle çakmak taşlarıum ınıktar1111 keza htı 
i 1 i n r~pılm~k O~r~ 27·12~94~ '~ 81·2·942 tarihind_e ~aballine memur ilanın vapıldığuun ertesi güniiııden İtiharen Ü(' 

8 
· R • 1 • vooderıtmeeı ıtao edılmıe ıee de hnaoın muuıt olmaması rü- .. . : • Mersin ele~ıye eıs İğmden; züoden keeif iÜDü 10·6·9'2. gÜDÜDe talik edildiQ'inden ve ma· gun ıçmde b.ağh olduklal't varidat dairesine hir 

A 
• k ı. l 1' 1· • , ,ı• l ı·kı'ı•cı· , f halline memur aönderileceRınde~ bu. rerde bir hak iddiasında beyauname ile bildireceklerdir. (Kihril lnhisaı·ı 

t;I ull U uaıı ~ il a 3S 1 maaş 1 • ~llH bulunan urea evrakı müebitelerıle bırlikte ra memura •arahllt . . . 
belrdiye zabıt.a uıemunı İ<;İn f)-6-9 4 2 cuma gü- Tapu eıcil oıuhafııtıfına mOraoaattarı ilAn olooor. (596) işletme şır·ketıne aıt olup aceutalar nezdinde emH-

nii saaı 15 de miisabak.a imtilıa111 yapılacaktır. Mü h 
1
• m· ı laA. n net.en buluu<luğu kayıt. Vt~ vesikalarla tevsik edi-

Tali p olanları 11 Hel~diye memur ve nıiistah . leu kibritler lıeyaııırnmeye itJıaı edilmi~·ecek ı ir ) 

demleri niıamnanı•·si11iıı "!. iııci m~ıd<lesiude ''azılı u " M .... 1 5 - Kaıuınun neşrinden evvel satıhıııs olmak-
ve ikalarla birlikle uuıayyeu aallcrı evvel ·,·eıe.1 mum 1 agaza ar la beraber ıuezktlr larilıte mÜ~leriyelevdi veya 

diye rİY:.'St!İİ11e müracaat evlenıeleri il:iıı olunur. ' T. A. ş·ı rketı• n den .· irsal suretile teslinı edilmemiş olaıı llUtll:ırda he-
. · · ( 604) yauuamede gösteı·ilecek tir. 

· --· · · ı _ Sirketiuuzııı lstarıbul, Ankara, lzmir 6 - Kaııunuıı ueşrinden evvel satılmış ve alı . 
j 1 8 0 llersiıı ;e Samsundaki autrepolarına tevdi edileı: eıya göııderilıııek iizere yola çıkal'ılal':ık satıcı 

1 1 
· .1 I ., Gümrüklü ve Giinırüksiiz her nevi emtaamn kıy el.~rıdeu çıkmış. ve kaııu11uı_ı ııeşri tarihinde Jıe 

çe orman çevırge müuür üğünuen metleri bildirilerek yangına karşı sigorta ettiril- ııuz ~lıcıı.~11· .. ehra~~ geçnlell~.ış mal!a.r allcı ~~~ va.~ıl 
M3 D3. OinRı Mniir:al.ıi\t"tı nıesi miidileri tarafından tahriren şirketimize ?l~ugu guuu .takıp eden guı~deıı ıt~baren uç guıı 
545 ooo çHın :ıg11cı 4 60 bildirilmedikçe mesuliyet kabul edilnıez. ıçınde a) rı hır beyanname ıle varıdat dairesirıe 
ı 1\onva vilavetiııiu Ermenek kazası dahilinde 2 - Anadolu Sigorta Şirketinin Acerıtası bu- bildirilecektir. 

Keben d~\'let o;nıaııırıdau ~4 5 metre mikap luuaıı şirketimiz her uevi sigorta için vaki olacak . 7 .- Bu il~nııı ~rukarık~ beu~leriude mahalle· 
kere .. Jelik ~ana ağacı satı a çıkarılruıştır. müracaatları siiratla intaç eder. rı v~rıdat daıreler111~ verılmesı mecburi olduğu 

2 •;am eşcarmııı beher metre mikap gayri a _ Sayıu müşterilerimizin sigorta işleri için tasrıh edilen beyaımanıeleri müddeti içinde ver-
manıuliirıiiu muhamnıe11 bedeli 46tı kuru~Lur. vaktinde şirketimize naiirnc:ıatta bulunmaları ken- rneyen ve~a mevcutlarmı beyanuanıeleriııt~ ııok 

3 - artuaıııe ve uıukaveleuarue projelerini di me11faalleri iktizasındandır. sau geçirerılerdeu beyauıaamesini vermediklt~ri 
görmek istiyenleri~ı ~Jersiı~-~evirge mü_dürliiğiine <565) 29-31-3 veya noksaıı bildikleri maddelerin ver~i. i he. 
li..rmeııek Ornıa.~· .~o~~-e_ şefhg~:ııe ve A ukaı·ad~ or- • A n kat fazlasiyle tahsil edilecektir. . • 
nıau uınum mudurlugurıe ınuracaat etmeler1. 1 1 a :\ Utkada ·la. •a b T k .. ·ıa 1 . ( 6 U"") 

4 - Sal!~ 6-6-94 2 giirıii saaı 1 l de &lersiıı Adana Ha 1 ke v i Reisliğinden. . 1 1 (, 1 ııııııe ıızere 1 il o lllllll. l 

ormau cevirge miidiil'liiğiinde yapıla(~aktır. . k lt . · · 
b - ·satış umumi olup açık arttırnıa - u. ulile Adarıa. Hal~evm.<le ~ç~laca ıle gazırıosunuıa 

yapdacaktu·. şartuanıe~.ı. ~adıl e(J~lnııştır. . . . 
6 _ hıYakkat temirıalı 189 liradır. En mulum demırbaşhu· temın edılecektır. Ta-
7 . Talipleriu şartııamede yazılı vesaiki getİl'- liplerin Adana Halkevi bürosuna süratle rnüra-

nıeleri lazımdır. (498) 22 27 31-5 caatlar1. (563] 29-31-2 

Kayıp kasa anahtarı aranıyor 
Diiıı Habalı hir ka>01\ anahtarı ~rnyi erlilmi~tir. Hıılıııı 

zat, Yeni Men~in gazeteAi idıuohane ine teslim etli~i tak

tlirde memnnıı edilecektir. (üOli) 

Yeni Merain Mathaatnnda Ba~lIL.:.;~ır 

r 


