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Berlln, 10 (a.a.) • Alman ba,kn· 

mandanhfı teblfti: 
h.'.ubl •• tJmaıa ı=•triyaı "

MGdtlra 

cFUAD AKBAŞ 
Cumartesi 

11 

G-t:fNDELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR. GAZETESI 

Hava kovv.,tlerimis Maltadaki 
askeri tesislere durmadan kuvvetıi 

darbeler indirmekte ve Adaya dal· 
galsr halinde büoomJar devam et
mektodir 

idare Yeri 

Sayısı 5 k•ıruş 
Telefon No. 82 

N t SAN 
1942 

Vıtı , Sayı 
14 ' 4174, 

Amer·kadan 
Rusyaya 
yiyecek 

Japonlar 1 İsveç 1 Filibe sergisin· 
ı HintOkyanusunda müdafaa de Türk 

'Jaddeleri gön
deriliyor 

h a k i m hazırlığı panagiri 
Tokro ıo (a e) - 5 aenelik bir planla Filihe, ıÖ (ıu~.) - Filibe 
Japoolerın Hiol Okranueun müdafaa tertibatı pılnflyirinde Türk pansyid 

daki muuffakireti hakkında çok alft.ka oyandırmı,tır, Ü9 
tafailAt .eren .Tapon ııuetesi tomamlanoCQh gündür on binlerce halk 

Mosko~a 10 (a.a) - muharriri dirorki . t 
Birleelk devleller Moekove Düemanın bir ook hrbı ) t Türk bıthlarına, temiz Rana 

lııh-ük eloıeı Stenler gazetecilere tardır. Hasara uQraran gemile· Stokh"lm, 10 (a a. - sveç •nBtitöleriuin el işleriııi, foto 
r1r-mıeıırki. rin adedı de 13 dür. Bir günde hükdmeti yeni möda~aa ter- Montaj ile gösterilen inkil&p 

Aoıerıka hüküm~~i Sovrel 24 geminin tahribi Javonlarıo tibatı i9in beş ıeoelık hir reMimlerini bayranhkla s"y 
ordusunun beelenmesı ıoıo IAzım Hint Okraouenodaki bakimire· plAn hazırlamıştır. Bu plAn t . l d" G t ler Türk 
o n ıhtlraolar kereıeınde elinden . . . re mış er ır aze 6 

ı . k d M 1 eme tini gôetermektedır. proJesı parlamentoya verıl- P"v d b b•etmektedir ae eoı repme ta ır. a ı .. yonun an a .. · 
hu "u~unda mOmkQn olan her mi~tir. Hona göre bet senede ----·----... --, 
eav verıl mektedir. Müttefıklerln Filipinde S mily•u 800 milyou kuron 
hectef ı harbı kazanmok&ır. A •k lılar tahsis edilmiştir. 

merı a Senelik maRraf 750 tnil-
Doğu cephesinde k yon kurorıdur. rrojırnin eMas-

H Mütare e larına ıteliııce ruAmleket 7 c.\ va ., 
akın 1 arı istediler ••k~;ı, b~~1:;:,1:~;::~:~~:~~ .. 

Tokro, 10 (a.a.)- Filipinde birlik, uçaksavar dört liva 
olaoak deni~de torpido mubBerlin, lO(s a.)- 8 isan- Balangodaki 60 bin tahmin edi• 
ripleri ve ö9önoö bir zırhlı da limen gölünde Aiman tay ıen Amerika kunetıeri mihare-

f · te•kil edilecek ha va kuvvet .. yareleıi havaum muhale etme ke talep etaıietir. Tealim ıartı "' 
r .. ıtmen tıçmuşl"r ve Sovyet l·"' leri de ordo ve ıdonanma em ~~ n hakkında ma umat roktu ... 
h'.ltları ıizeriue bombalar at- rinde 16 filo olacaktır. 

mı~lardır. 
Sovyet hatluı gerisine de 

aıılaıı lıombala r da bir çok 
dıı~man gaybı vardır. 

ALMANYADA 

Silah imali 
artırılacak 

Berlin 10 (a.a) -
Hitler iıtihaal nazırı Spre 

ri kabul ederek ailAb ımal eden 
fabrikaların pekçok oalıemalarıuı 
bildirmielir. Yeni karara göre 
fabrikalar oalıemalarını artıua· 
caklardır. SilAhlanma eodllatriıi 
nin himayesi iQin bir emirname 
oeeredecektir. . 

Hava Faaliyeti 
devam edivor 

Şehir ve 
Memleket Hab-;rle~ 

====....=;;;:;;;;;;;;;==~==~====== 

Teknik Terimler 
komisyonunun 

toplantısı 
Ankara, 10 (a a )- Teknik Toplantıda kurulacak çahş-

Te~imlerle u~ra§mağa başla- ma kolları ve tı.kımları üze
yan Uzmaular bu gün saat rindeki programlar görüşülmüo 
ı ı de ,\laarif Vekili ve kurum ve 14 Mayı~t" tekrar toplana
başkanının reisli~i aJtmda rak ilk hazırlanacak terimleri 
ikinci genel toplantısmı yap- gözden Reçirmek üzere toplan-
mıştır. l tıya nihdyet verilmiştir. 

~e~rimiz ithalat tüccarlau El konmay~n 
Ankaraya bir heyet malzemelerın 

gönderecekler •toku 
Milli Kcrunm:ı kanunu 

Şehrimizde şayi ol~n ha- ile ev, deµo, ma~aı.a ve rlıik 
berlere göre: Tüccar ellerinde k~n gibi yerlerde arama yapıl
mevcut çe satılması emre m~sı için hüktlmete geniş 
bağlı idh:t.I madddlerinin biran ölçüde seı~h ;yet verildi~i ma
e•vel satışını temin maksadile lOmdu.r. 
ı.idha)At tüccarlarmdan bir heye- Tıca.ret VekAlet;, bu gibi 

laveç üzerinde 
uçan tayyare 

Japonların 
ziraat 
çahşması 

Edenin 
Norveçlilere 
hitabı 

tin Ticaret VekAleti ile temas ~erlerdA a.am:-t yapılabilmesi 
etmek üzere yakmdR Arı~arll- ıç~n evv.elA beyana tlbi ve 

a hat1iket edeGP.kler; ö~ıttınil- hukOmetın el koydu~u mad-
Loodra 10 (ıt.a) - y . . deler olması !Azım geldi~i csa-

ruıştır. k b 1 . 15 
lıd dOıman uQaQt luıiıtere· --- sırıı "' u etmıştir 

Sovyetmi? 
Alman mı? 

nin cenubunda uoarak bh' çok F" t Ü k b ( · ı Londra 10 (a a) - 10 m ro Q e srıyeıı,Jr, lOccar, Clük-bomtıalar a\mıetır. Huar olmue 
Nor•eoın alınan orduları tor. komiayonundn kAn ı1ahibi veya hu•usı eşlıa~. 

tarafından iegalioin ik:inoi rıl Bertin 10 (a.a) - . F' k be devletçe el konm~mış madde toplanarak Büyiik AEtya ara- 1 · Şehrimız ıat mura a j d ·ı 
1 

. . 
.1 DOo gece inıiliı &arrare uı . k •..J er an ı ıı1ya9 ar uı betıııde v .. · · ·· .. ·· dönümü müoB11ebeU e dıln inıi• k t planaı s yenınen u 

ziRinin işletiimesını goro,muş almaın koro uıerınde uı:mue omısyon~ı ~ •e ışlerinio icaplarırıa &:öre stok-

ınümes illerile Ziraat Nazırı 

'l'okyo, 10 (a.s.) - Ordu 

lerdir. Japonya, Mau9oko ve liı barloire nazırı Edeu Noneo bahri re topçuları tarafından idhaJ ddılmı§ olan Çay laı· vücuda iJelırebilecelderd' 
.,.- Qinde yi.veoek ınf'ddeleri iH- lilere bitap ederek iogiıiı mille· i:UlıiirOlmüelilr. Manifatura eşyasımn satış l> l ır. Mo ~kov" 10 (a.a.) - Ta t' · · ·ı ·1· ev etçe el k ~ • tihsali için 10 yıJlık program ınıo eargı •e barraotıaını bil· Liıbon 10 (11.a) - fiatlarıoı tesbit etmış ve ı gı ı d oıımanııı 

bil liriyor: l.ıazırlamıştır. dirmie te 19'6 rılındaki Noneo Dan gece 22 re doQru Por· . irelere bildirmiştir. ~a d~ler stokuudau dolayı 
4 ı;i~anda lsve9 ajansı. babrireııioin ko9tetlerine muka· to aoıklarıoda aahilden 10 kilo• oa • E . hıç hır vatandaşta mahkem~ye 

bir giin evvel biı· tsyyarenin l v • bil bu glln 60 barp aemiainde metre uıak&a loQ'iltı olduQu tab· BeleJıye nciJmenı sevk cdilmiyece~tir. Japon ar ı ongar . · ı b\ . ' rare lıH·tn Uzerin~ bomba attığını Noneç barraQıoın eerefle dalga mıo edı en r gemı ar Şehrimiz Belediye Erıcü· -r 
y • d l . larafıudan bombalanarak batırıl • arau k k bil<liroıişti. Hu lıııherdoa son- nehrıne var ı ar. land1Qıo1 te S,6 mılıoo &ooilıto· mıe\ır. Kartı.lin oan kur&arao meui tiün rei~ vekili Yusuf 8 ayma amı• 

"' Hitler propagandRB\ der- D . lok Noneo ticaret aemiıioiu de geıniai imdada koemuetur. Kılıcın riya.seti altında toplau- nrn teltiıleri 
• 

0 ıı· n Tokyo, 10 (a.a.) - omeı Mü&t r· ı...ı · · 1 · - ı-k · l • · d 
b"I faaliyete ge9mı~ oer , e ı .. er ıcıo Qa ıetıtıoı ılAte mı~ ve gun u ış bf uzerın e Tarsu~ (Husu•t) _ 

b ajansı bildiriyor: t · l l tT J • LJ n lı. l 0 o Roına Vişi rıu\yoları ıı J kuv- e mıetir. ta )'an "e ıan ını görüterek bazı arar ar ver- Kaym karnımız bay K •. unaıtın. Sov"·et uragı oldo~n- Çantııngdak. i aw. n L • • . t ' • 
y ,., • .1 ) t var- A ınerı· L ndan avrılan ordV"U teTllfl mış ır. muraıı Tugmap dün E\'Cİ, 3 1 . 1 di Bu serid6n vetlerı Yangsı rıe ırme "" n.- , J G Jd• 

~~~ 1 '~" ;m~şi~:nd~ Be~lin rad· mışlardır. 640 Çinli psir ahn- rniı.v•• J,· ... ıomatları Siveo 10 (a.a) - a.z ge 1 Köle musl!ı. N~carlı, Ra~lar-
fl .:n·C::O P'C ltalran telıabli ordunun Şehrimizde gürılerdenberi ba'ılı köylerini teftiş i~.iu bu yoırn ihtıyntıuzoa hır Ş6Yİ ~91- mışlır l' l Morıtevideo, 10 (a.a) - talimlerinde bulunduktan. a~ora beklenen gaz gelmiş düıı Bele. köylere gıtmi~tir. 

"'a vnrmuatu r. Hi tlerci ler rn- 1819 kiş cie tes ım o muş. lO O I 
1 

aık • b' l'kl ·1 teflie etmıetır. b 
e " . . , · k · SO b' 5 Alınan ve 1 9 ta - erı ır 1 er diye tarafmdan ayilere dağ_ · nun Sovy6t işaretıuı taşıyan lur. Çungkmg uvvetı ın ıya d • 1 işaretler: 

. ldn .. d. nın bulun ago İRpanY" F• l d" tratıı..GIJ t lmıı.lır hıT Alman tayyar6RI o •. kı§I ır. band ı ın an ıya- ıy 1 R 1 y • D 1 t D . 
ğarıu 11öyJemişlerdir. ld ıra 1 Tapar diplomatlıakrı· Ü k /eri fül gt!nde StlJŞ~ başlana. 9V 9 emıryol-

d a alarak dün gece hare et m .za ere .. caktır. larından rica 
Suvyot iş"retini ta~•.r:: Birman)'a a etmiştir. Vapurda Urog"ay Roma. 10 (a.a.) - Fmlan~ 

Alman o9aklarms go ın · Yeni Delh;, 10 (a.a) - Alm'an ve lt;lyan el9ileri de diya ile Vıtstikan arasmda~ı 
itirafa benziyen keşif Berhn Çungkiag den bildiriliyor: •ardır. Geminin iıkele tar&· siyfl,sJ müzakereler devam adı· 
rady mmn undur· A merı kan gönü llti tayyareci. fında «Diplom::a:.:t:en:•:_::.Y:.•'_1_ıı_d_ır~·-Y:,O:.:r~.-------:==:--

B [ Jeri Bırın 1rnyacla 10 Japon p o R 
U gar tayyarPsini hhrip etmişlerdir. s 

asker/eri Amerı k·i lılamı kaybı yoktur. 

Kafıt tevziatı 1 
Meraiolo iktieadi uzirette 

K~~ıt ithalAt birlillirı~ rAıOuG •61dl1ren ıetteJll Por&a-
dün bir tupiantı yapılmıştı;. kal ıonra da &orfandrt ıepzeci

liklir. 
V ı!Aydtleı e vPı ılecek kclaıt la rla 
1 .. Portakalın feei halini ı5rıe-
,Jl~nbula ayrılmış kAıtıtlarm mete lılıum roktur. Bıltlln ümi· 

Sırbistanda Avustralyada 

mıktarlan lesbit edilmi .. tir. dı aebıere ba4laran Mereioliler 
Bu k~ğıtlardii n birinci h1tmur aeoenlerdeki ao~aklardı ilk 

------ıı--"!~------lfl!llll--- l . tut fandanın da m ht ld ~ ----- o aııla.rın.rı rıe mıktarı defter • 8 o u.unu 
t> l L· l l Denis H. O. G.- Mer- . . . bOıun acıııaı ıle görmüeıerdir. 

Sidn&y, 10 (a a.) - Port ,. oleyı#Jo Tına yapmaya tahsıs edıll'CPğı ve Şimdi · hataların dllıekaeai 6ıe• 
aazel;:8~:~nıt,d~~1~~:·~i; !:~:ii~ Morsi de Rabo}iman~nda bnlu tnü•abakaları •in ffalkevi futbol rıe kadarının lstanbulda def- rıoe sebzeler birdenbire gelır 
rlue ,.o"re.· Bulgar aekerlerı nan aemı'ler 41iddetlı bo-bar- .A b haları ter hRline -getirilecer.i 

1
• l miı ve Mersinin r'1ılloıl trOldll· 

n rı v •q mu•CJ a . . . IS nce e~- recek bale gelmıollr. Ancat buo· Sırbısıan ısııkame\lnde barekı:t; dıman edilmiştir. loeı bôlgeai tolerbol ıampi• . mıştır. Bır kaç güge kadar dan istifade etmek ihrao ile 
de bulunm ıktedırlar. Bulgar pooluau final mG11bakaları bu Ioel futbol eill ~irinoihk tevzııta başlanacaktır kaim11ir. 
Belgrııda 60 kilometre ,.a~ınsın: Bı·r yo 'cu fG'VVQreaı· aan Deniz harp okula 11h11ıo· mueabakalarına rarınkı paur . . . 
dadır ar 6 Bulgar ttlmenı tr Jı J.h . gGoQ Merıin stadında dnam p f • MüL . . . Detlet Demırrollarrndan rı-
bi ' a.A ~ da rapılaoaktı. Merıinden Dentf &dilecek te Deniz harp okulu ar 1 ~efflflmlS camız munlaıacı sertialerle stava gelmıe&ır. ufıu. 

Almanlar Sırbietandao oek· harp okulu ıOcü, Ortaokul v~ ıDcii takımı ile Mersin Halketi Adanaycı •ıt · bunların süı'atle ıetk te bir de 
tlklerı aekerıerini Sovretl0r üze Melburn. 10 (a.a.)- lmpe- Turrat G. K. TaraoıtınOr&ıokul &akımltrı karıılaeacaklardır. Saat gı t Anber tarafıodan muRmele re· 

h · olu• · f'I 15 de yapılacak olan bu kareı• Rir müddettenberi Yil~ye- pılo a mOddelinin öttle zamanın• rioe göndeı dıkleri ta mıo ratorhık denız ı osuna men- ile Çokurota G. K takımlarının taıma rGıbaeı Sellbaddin DemiJ" t i . kadar uıa&ılmaaıdır. 
nuror. sup bir uçak Danin limanm- iıtirAk edeceai bu kareılaımılar ıor &anfından idare edilecektir. . ırn z merkezınde ve kaza~arda Bu iki ricanın lsafı M• nılnll 
Cocuk binaya temel, . d k l elemio111roo uıulile rapılacak Bu müsabakadan enel Mer ınc~leıuelerde bulunan C H. ba~cecilerin hiç olmaz a bu rıl· 

VarlıOa emeldir da denıze üıere parça a~~ birinoilili kaıaoıokk &akım loeı alo ldmao rurdu genolik kl6b0 P. müfettişi fj Halit Onaran dakı zorar u ıırRnlarını bir 
ç. s. ıc. O.- 1 mıştır. 15 JOlcudan 

3 kı~ı bölgesi tolerbol ıampiıooui takımı da baeka bir takımla ant- işlerini bitirmi~ ~e . evvelki parça olsun hafitleımıı olacak· 
----------u.ı __ ..: ölmüştür. olacaktır. remao müaabakaıı rapacakur. gün Adanaya gıtmı§t•r. tır. 
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lı~ılımizin bir aylık hayvan inhisar idaresi 
ıı hıyvın maddeleri ithılit od acılarına Radyo Satılık 

l hamam Sev 
i ı a n 

içel tapu sicil mu~ afııl1 ürnc~n · 
va ihracatı zam TORK(VE Rqrhoel' uerslolo klremlıhao0 meb"l- ıı · t 1 h d h ıu ., u " arı:ı oın rn ıce mn allesiu e vo topunun temmuz 310 tari 

ANKARA Rı:ı<IJosu lesinde 121 No. lu sokakta Hadrtt 18, 19 No. larıııde 650 areın mukabili 344,75 metre mu:-abbaı 
M · · k l · d Comtırteıtı- l l.(.l942 bahçt! Karı tııelı MPhınod 011tu Sülermanın tehıı tasarrufunda 
l arsın ıs e esın en geçen 1 l · 1 hamHmı namlle mııruf hamam, 

- -
n ııs:u ar Umum miidfir·ı!· 7•30 iken mum11ılsrh Sötermenın 328 rılında vefatilo veraseti karısı 

Mart ayı içinde yıırdumıııa lıı6lıı harp dnrumıı ylizıirıde~ı ı Pro.crAm VP memleket H9et ve uynı mahallede yine Hadra Meryem vo l:ızı Zelıha vu hemeiresi Diba VA Salharı terk '8 

425 hın lira dPğerjnde J,.ri ve meydl4n;t at!len hay~t pahalı· ı ıuarı verPselerine ıtlt tıeş ev satılıktır, Selh•l' ın ıia 330 eenGeinde ölmesile ~eraieti oQullerı Mı-hmut 
Yü 'dh l d 1 ·. · " ' 7.'1 3 Mo7.ık.· Hafıf ProarAm (nı,) S ı· k H 1 n 1 1 e ı m ştır i :ı:. I} "' "' " " Al k d l · H h ve " .im ve ııl ır ı ılA ve Hamideri ıork ederek ölmeeile mez : · ı~mı göz önfı:ıe a•arak k d ms arzu e en erıo adra s-

16 b . 70 ' a - 7 45 Ajaoe H -tberlerı kQr veresoler arasında yapılan intıkal ve rızai teksim net cesin. 6 m O kilo katlar rosmıdR bulunan odacı VP / 8.oo- mamı mosteclrine veyahut Oray 
1 d J ·ı de (Ş J rkau Saliha o(tulları Mahmut ve selim •e kızlaı ı hilA \ 

o an sı~ır ve maıJ a 4 erı f'rİ bekçılerdeıı b·r kısmının ücret 8.30 Seufon •k Progrsm ıPı.) csddeslnde No. 47 MotörcnlUk ••" h'lmıde bahoesı gerbeu Merremden selim entabi karm Zer· 
Sudan, Amerika, Hindist11n. leri:1i artırma~a kar ar ver- 13.30 Proıır,.rn ve Memleket llA" ı deolz DBkliyut flVl B. Mehmed nobo gecen bahoe eimalen ebdurrahmeıı ve ömer nleri cı o o ben 
liirmanya, Cava ve Irakdan miştlr. Rn aıtııma ile 20 lira "JR:ı Emin Tez şeriki Hadra veresele- reni küşad edılen tariki has ile mahdut) 120 areın mukeuıli 69 
gelmiıtir. ücret alanlar 25, 25 }:ra alan· 13.33 Muıık: Neeeıı $1trlııl11r. rlnden B. AbdOfkBdire mOracaat metre murabbaı mehel Dıbere isabet etmie olup işbu taksim 

83 birı 600 kilo Merinos lar 30 lira alacaklardır. 13.•6 Ajııne Haberleri etmeleri ııaa olunur. •333,, 4-10 nı:ııicesiııde eubat 341 tarihinda tspu senetlerini elmıelı rııa da 
yünleri de cenubi Afrikadan t4.00· hükumet vaııgınında kerıtlerınrn renması ve tapa senedınin de 

Z • k A f L zeri olmasından bahs ile 980 rılınde •efet eden Dibanın te ıelmiştir. Do'-umacılora ı·plı" ,_ 14 30 Muıit.: ı R•rııeeıi Comhur ayı as erı eaR.ere 
R R Bood')a,1 • 937 ) ılıuda vefat eden Diba kızı Rukirenin varisleri terefınden lhr.1cahmız yoktur. · .., u 

lçelde yeni fidanlık 
teoaiinde ho/aylık 15 30 Mu1.1k : Rireee&icumhu:: ı.:a.ersın AMkerlik şnbeıün- iebu mahallin tııpura baQ'lanması talep edilmie olmak!& kerfi-

Fılarmooık Orkflstreeı den aldıg11n aKkerlik toske reli tasarrufun tetkiki içiu mahalline 20·4-942 gününe teeadüf 
Koo&Mıoin Devlet Kon· rem Jükkılnım yandığında eden pazartes i günü memur gönderileceQinden bu geı rı men
aervatuarı Salonlarından yanmış ve zayi olmuştur. Ye- kul üzer inde b ı r hak ıddiasında bulun11nlarrn bu göne kadar 

· · · 1 ellerindtki evrakı müsbitelerile hirlikte Tapu sicil muhııfızlıQı-

L l k Aukara, - f ktisd V t!kA-
rcuru aca • 1 . ı .. ı · k· :11 ı .. h.,. 

etı, p1mu" ıp ı ıerııı· 1 ..... 
naklen neert. D1'4ın1 " aoağımdan eRki~inin 

na rerııhut ta mezkur tarıhte mahalliuo •erecek memure mü· 
18 00 Program ve Memleket lıiikmü olmadı ... ı ilan olunur. 

"' r::ıcaalları ılAn olunur. (343) 
Orman Umum Müdtlrh1~ 1 adilAne ıfa~ııılma:;ı iç;ıı yeııi-

10 yurdumuzdaki ormanların den uazı tedbirl6f a 'maktadır. 
fnlalaımasını temin etmek El tez~Ah.1 dokıımacıla rı 18 03 

ılıere köylüm ize ormaıılık kcıf\perı:ıt fleştı• ııı>~ı k \"t' . doku· 18.46 

fidan ve: metl: kuarlııştırmıf mııcılara Vf>rı~.ıo ıplıklerıri mıt 18.55 

va bunun için dd 1~38 yıl n- lı:tl.ıode saıfolunm<t,ı ı çi•ı de 
te·ibirler alı:ıaoak 1 .ı. 

da orman tid~nlı6lı kurulma· 
imal olurıan dok· ııııa :arııı 19 30 

sına başlamışı·. 
kooperatıtlP.r tarafnıdı:ır, alma 

Umum Miidtirlük <J;avamlı rak t~k eHeıı sttılacaktır. Bu 19·45 

çdışmıları sonund" yurdu eekilden beş tezgAh ~ahibi olan 19 56 

~uzun altı bölgesinde erman lıtrla ve dokıımacılı~ı me.~lek 
fıdaolıQ'ı kurmuştur. Fıdanlık· 'tt'I d 1 . l'f d ı· .1 20. 15 
l ,,. k E k. b. 1 ·el 1 ı ıaz e ım er ı~ · a e et ırı e· ar, nn ara, s ışe ır, ı.. 20.46 
ç,nlurı, Elazı~ ve Siv3Sta hu cektır. Mıııava~sıtl:uırı ortadar~ ı.oo 
l kt d O _ _ d kı' y I hıduılmas! da ahı,11cak y~m 

21 15 unma a ır. numuı e ı db' . 1 k • 
· · d b ı d 1 ki d n ld te ıı lerle temııı o nııaca tar. 21 45 ıçıo a u ıı ıın ı ar 11 e e 
edilecek fidanlar parasız ola- Malatyalı Hacı 22 oo 
rak ormıın kurmak is.iyen 
köylülerimi~ dağıtılacaktır. Mehmed Oral 6ldü 22.30 

!'BDt 3Jarı Bakkallar çereısınde İ 1 
RADYO QOCUK KLÜBÜ. 1 lbrahım o~lu 333 D. 

1 
a 0 

~i::~: ;a~:~~~ DAa~ o,-1 (346> ıeneke~ie~:dnerdi lçeJ Oefterdarhğın~an; 
kesıraeınınHERTELDEN 1 1 !)93 l' 2 l 
Proaranıı. Zayi vesika 1 ;> • ıra 2 kuruş >edeli keşifli emniyet 
Memleket uaı ayım ve mİİd(İrliİğÜ hİll3SI aftmda \Jaliye evrak 3ıtbar 
ejıtDR haberleri Diyarbakır tılyyare bölii- deposuııuıı . akfile chıhildeki hiitiin ahşap kısmı-
Serbeat 10 Dakıka Ründt"rı aldt~ım terhiR vesik" ı. " • · · 8 4 949 'l · d · 'b 
Moıık ı Hüzzam ve Sııba . . . 11111 uO)alllllUSl lÇlll - "" tarı llU eu ltl are11 

mı kazaen zayı ettım Yenı- l 5 .. "dd 1 k ·ı k 1 'J 1 Maka.nıadan Şarkılar. HİUİ gcın ııııı ete e ·sı lıııeye ·onu uıuş Ye 1 ıa e. 
Redro gaıeteei aJl\cagımdarı eskisinin . 23 9 

,. l .. .. l 
hükmi' k 1 d lt .,... d sı -4 4 '!. perşem le gunu saat ı f> de yapı aca 

Muıik: Beraber Ttirlıftler 1 8 ma ı~ını 1 a.u e e- • . 
Konueme(Bürftk adamlar) rim . ğrndau taJip olarıla;·rn depo·~ito akçalarıııı müs-
Muzik : DinlPrioi istekleri 
Kouoıma (Posta Kutusu) 
Muzik : Radyo Salon 
Orkeetraeı 

\1e:nlekeı Saat Ayarı 

Tarsue Çataklı mahallesinden tahsiben Defıenlarlık makamına müracaatları ilaıı 
kuruıoou oQullerından oluııur. (344) 11-15-19-22 

332 doQumlu Mehmed o~lu ---

T~ Baheie (345) i ' i n 
ajans h11berle:i te borııalar Zayi vesika Mersin Sulh hu~uk hakimlig"inden ,· Tı.rıms (Hususi) -

22 46
_ 

Çukurıı~ fabri~ası milli mücadelede bir çok 22 60 Y8rıDlr1 Program ve Mer14i11 AMkerlik şn~e81D · 2-4· ~42 tarihinde Memleket lıastanesind~ 

Rl'l·rı· ı'nıllll hizm~t ve fedakArlı~ı görülen katıanıe. den almJ1~ oldagam terlıiı; üLrn \1alınrndiye mahallesirıdeıı llakkı kızı flatict~ 
9 Malatyalı Hacı Mehmet Oral teskeremi zayi ettim. Yeni- nin terekesi tahrir ve teshil edilmiş olduğundaıı 

Tarsus, (Husust) - ev\elki oOn .,efat etmiş ve Zayı hayvan hayıf şiui ala.cagımdttn es'kh1 irıin 1 I ki I b" ., Jorç ve a aca · ı arııırn ır ay zarfında varis ol-
Çulmrov.a Fıbriiası tara- cenazesi kalabalık bir cema- ilmO.haberi hükmü olmadıgırıı ilan ede 

hodan yaptırılmakta olan 25 atla kaldırılmışhr. . h 
1 

• • "
1 

rim. duklarım. iddia edeııleriu 3 ay zarfında ilpn tari-
. . Merıun e edıye"ınden hi11deıı itibareıı vesikalarile birlikte Meı·sı·ıı stıllı yataklık re•irio inşutı hitam Merasıme hır kıta asker mıış oldugnm ı, 2, 3, 4, 5, s Mersin fhsanite mahalleeiu· 

bulmu,tur. de iştirak etmiştir . . 9 ııumualı v~ 3 4-942 tarihli deu 331 doğumlu Ramnıan hukuk h:ikiuıliğiue müracaat elrneJeı·i ilAn olu-
010 h t d ı 1 otlu Mus&afe Bilget (347) 

E ık . .. 'lA t f yen me ı er. aı e ~oo k ı k h. ııtıı·. (~42) v•e ı gan •ı 1:1ye en . . k d I . . I ~ oyun, rner 1-'p ve ır 0 
müdürü B. Hıfzı Bilik ile sınıu ~ er arını pay aşırız. ke9iye ait yeJi adet hayvani•-----------

DOK TOR 1 aA n Sıhhat müdOrü B. Tevfik lsmail Anuysal kayıt ilmiilıaherini k"zaerı 
Demirok buraya g~fe,·ek revi Sıhha& memuru zayi ettim. Karıların yeni~irıi f AHRi AYKAN No. 27 
ri gözden geçirmişlerdir. HHtllla..rımzın her türlü çıkartaoagımdıuı evvelkilerin yHtıarıRıtn~'!:rınınl ""ArRb)t(l<>Url!ikDŞoakbte'Rıri fıat MuraLaLe Kom'ısyonu Rı'yasetı'nden ·. 

Sıhhat ve Fen noktai enj8li,.iyonlarırıı evlerioizd6 hükmü kalmadı~ırıı ila:ı ede ı.ı. ., 1\ U 
doktı:r la't'siye~i üzere yapar riın. SAhri Menderesin maaye. . • . . oaıarıodan verilen projelere 

uygun oldu~unu tesbit etmiş
lerdir. 

Müracaat reri: nehanesinde kabul eder. ~1 tllı kOflllllll3 k31ll111llJIUll J} JJICI lll&ddde~ı 
Urar caddeııiıırte ÜLGEN MuAi:ı: Kasap (324) 6 10 . 7 r k x k d 

5-10 (322) M11~aıııR1 (348) Yakup Demi• taş · - ı ııın ı rasına ~ure pera (Hl e veya toplan satı~n 

1 L A N 
No. 28 

Fiat Mürakabe Komisyontı Reisliğinden 
Ahiren nıuhtelif Lüccarler tarafındau ithal olurıan manifatuJa eşyası mu ciııs 'e 

toıatan ve perakende fiatları aşağıda gfislerildiği gibi 28-4-942 tarihli komisyon 
ıesbit edilmiştir. 

ne' ileti ile 
ict.' nıaında • 

ltbal&toıoan adı 
Manifaton .Eni .M1kdıuı l tbalakı satı~ı Toptancı satıl)ı Perakendeci satışı 

Krş. . Krs. Kr •. 

Mehmet Şefik Hariri 

• • > 

J'•bri U ygarmeo ve 

1ımail A~ar 
Neoati Hancı 
Mehmet .-e Sabahat· 

tin Akdotao 

• » 

Nazım :Miıka vi 

• 
Necati Hano1 

• c 

.il Şefik Hariri 

Oins Ye nevi santim metre 

El biRelik yünlii komAış 

Krep hasma 

Elbi11elik yiinlii kamao 

PaHo 
Poplin baıııuıa 

> Pijamalık 

Gobardin 

Karamoridol 
Baama Yoyo 

Sasson 

Faotazi bmprime 
Jöt ipligi 

___ _..t..-

140 1045 1489,89 1638,87 
70 13725 149,65 157,89 

147 1883 2249,64 24 7 4,60 

70 
70 

56465 
18725 

104,3:J 
105,29 

73 6588 102,10 
65 6588 94, 85 

125 915 398,06 
60 16370 84:,95 
60 106506 70,54 
70 84161 117,63 
(5145,5 kilo) kil.>MO: 271,66 

• 

ıı0,07 
111,09 

106,87 
99,28 

4:16,66 
89,63 
73,84 

124,10 

l788 
172 

2700 

120 
121 

117 
109 
458 

98 
81 

135 

NOT: ·"ersinde müesses perakeııdeciler ithalat eş) asırıı doğrudaıı doğruya itlıalatcılardaıı 
alacaklarından ayrıca toptaııcı karı ilAve edilemez. işbu perakende satış fiatları 
Menin içindir. (350) 

al'zedil(~ıı aşağıda gösterilerı malJara ciıı~ ''e fi:ıı
larmı müş'ir etiket konulması mecburidir. 

1 · Komisyonca fiatları tesbit ve ilaıı oluımıuş 
veva olunacak her maddeve. 

• • 
2 - (~ömlek, kıravat, her ııe,·i erkek ve kn-

dı rı çorapları, k~dnı ve erkek iç çamaşırları, şap 
ka, k askeı ve mek ıep kasketleri. 

3 - 1a"-ara 'e masura lıaliııde p:1ıııuk 'e 
ipekten nıanıul lwr nevi iplik, beyaz \e reukli 
yumaklar 'e örgiiliik yünler, trikotaj ıııamuhhı 
havlu ve mendiller. 

4 - r ii ııdeıı, i pekteıı, prıuıuktan veya keteli -
den mamul bütiiu kumaş ve mauifuturala.r, 
eltezgah bezJeri. 

ô - llazır elbiseler. 
6 - Kuru ve yaş meyvalar ve sebzeler 
7 - Mektep defterleri, kalenıler, her ue' ı 

uıiirekkeplar. 

8 Sabunlar. 
}J - Yemek takınıları, porselen alel umunı 

tabak ve c;auak!ar, aliminyunı nıutbak malzcnw~·i 
çawt, lııçak, l1ardak "e çay takımları . 

Bu eti ketlerin üç gii ı . zarfıııda kouula(•ttA'ı ilaıı 

:349 
Yeni Mersin Matbaasında Buılmı.tu. 

... 


