
Vaşmgton, 17 (s.a.) - l ngiltere 
ve Amerika, Almanlar Fransa fılo

sona el korlarsa derhal müdahale 
edecektir. 

s .. 'ııbi 'Y9 tım•m 1-!••riJ•' 
MtldtlrC 

Cumartesi 
18 FUAD AKBAŞ 

idare Yeri N l SAN 
19,2 

•nı ••rıılı lı•ımnl • ••nh 

Gti"N:OELIK. SİY ASİ HABER F'İKIR GAZETESI 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Vah J Sayı 
14 41801 

Lav al Amerikada Edenin 
beyanatı 

Uzakşarhtnki har 
haberleri 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 

kabineyi şeker 
kuruyor vesika ile 

hak- Çinliler Çörçilin harp 

kındaki demeci tehlikede 
Çay Kahve inhisara giriyor 

. 
Almanlar bunu in· Haftada yarım libre 

ne zaman? 
~ _ Çunkin~. 17 (a a ) - Çin 

Londrlf, 17 (a.a.) _ Bari askeri ~fü:cusü lrevadi üzerııı· 
oiye nazırı Miı1ter Edrn de dı:ın ılerleyen Japonların Çin 

Ankara,- Gümrük ve lııhi- pacnklır Kahveri Qekirdek ha• 

esrlar Vekili beranbtta buluna- lınde, Qarı dR olduQu Mibi ka
rak eunları eörlemıetirı pah paketler iQinde satmalı: lıli-

giliz ve Amerikan şeker verilecek 
- Kahve ve Qaırıu ietıhlAk ıroruz. Bu paketler ınhiearlır 

miştirki: kıtalarının saR kanadıuı tehli · urda sokulmasını ve rurt atölyelerinde hazırlanarak üıeı· 
ıoın ' leriue idarenin ferik alAmeU 

diplomasisinin mağ· Va~ingto;J7{a .a)- Res- Amerıkırn ttirleşik devlet- keye dtişürdü~iiııfı söylemiştir. içinde ea\ılmaeanı dnleı inbiea- k 1 k k 1 1 onu ece \'8 tıp ı e gara arı• 

tik 1 hl l"rr Marı:ı. 1 ·ı Japonlar diğer bölgelerde men bildirifdiğıne göre, erı mura ıas n ._,8 1 e . . . 
defa olarak bırleşik Amerika- Hopkins haşvekil ve harpıde tehd.t etmektehr. Yenıden 

L 1 k b . s·ne . . . b. · • k J , kuvvAt alan Japonların 5,5 

lubiyeti gösteriyor 
rma alan kanun lilrihaeı mec-, mızda oldu~u gıbl berlre mo
liee sunulmak üzerediı • LAıriha kabilinde bariler uaı&aeirle eat 
kanun olduQo &aktırc1e bu iei &ırılacaklır. 
iobieorler umum müdürlüQQ ya-1 {Sonu ikincide} ava a ıne 1 1 da sek~r ve~ika ıle tevzı edı- ka ınesı ıle muza ereııe bıı- . . 

'J' • • • • ı t 1menı gelmıştır 
kl.mler girecek l lPcektır ,Jayıs başından ıtıba- hınmaktadır lar. 1 1 1• 1 Rarı- • 

. . k J k ngı iZ tayyar~ erı Venı sene ren haftada yarım Jıbre şeker Londrada kısa a aca lar . ~ d 40 ki' emi!iiıı in 

Peten Laval milletin daöı•ılması karadaşmıştır. dır . Bu s bepten baş vekilin bo'lkg a na ıye g ~ ~ ~ Beled·ıye 
"' harp hıdc'<u.ıd-.ı ki_ . de~ec~ni n~ leer ı.emekte old .. ğırnu ROrmuş-

fükranını kazanmı, Yuna,.n·ıstana gon~erilen z~mıuı sövlıyeceıı• önnmuzdekı a.r. -~- bu·· tçesi 
toplaı ı tıda bildirilecektir. 

Berlin, 17 (a.a.) - Yarı --- --- Maltalıların mcine· 278 bin 160 lira 
ro~mı bir kaynaktan bildiril- Buğdaydan Almanya viyatı mükemmel 942 IJll\ıı yılı ~ebrimiz 
diı?ine göre Lavalın hö:ldime- haber yok belediyesi bütçeı<i belediye 
te girmesi İngiltere ve Ame- istiladan Malla. 17 (Ha)- Dün ak- 6üOİİID6llİllC0 278 hin 160 li 
rikt: hasıntnda tahriklere ve şanı hav nm ferıalıRı dolayı- ) rok tesbit edihniA ve 

. . ra o s "' • " 
yanlış neşriyata yt'l açmıştır. Londra, 17 (a.a.) - Avam KorkUYOrmu. ! 

1 
sıyle sak . ge~ınış ve bır kaç: iııoelenMek kabul eJilmek 

Hadisenin mahiyetini neş- kamarasında beyanatta bulu- - tayyareden başka faaliyet gö- .. belediye meclisine veril 
riyatı:ı şeklinden anlaınak da narı iktisat müsteşarı, Yuna- Londra, 17 (a.a.) - Sehl · rülmemiştı.·. Vali devlet nazı- nz_re_ 
kabildir nistana gönderilen 7000 ton hiyetli kavn.aktan ven len ha-' rındsrı bır me aj almıştır. mıf~~ işleri biit9t ılen bariç-

Alml\n hariciyesi Vişide I b11~daym Pireye Martın iİ"Üır bere göre, (ieueral Fon Brıı- Vali şu demeçte bulun- . S · ı t .,,· miillıak 
ı ~ b «lır o ış o me ... 

kıırku teşkil ettigiuden bn hi- ·cü haftasında vardı~mı fakat nsıetin .lfri>.~sanın atı n1m_ta mıı~tur: b"t~e olarl\k irnhnl edilmiş 
dirienin ileri geldiği söyleni- bu buğdayın Yunanhlar.!l da- kasııııt kunııHl~"n olarak gon Ahalinin ma11eviy~tı mfı· v: bnnn rı i9iıı de 83765 JirR 
yor. Bu hadise lfransızların iıtıldı~ına dair rapor gelme- derılmesı Alm~ı~larııı Fransa- kemmelciir. Bu fırtınayı tan- lık bir hiitçe yRpılmıştar. 
Amerika ve logiliz zaferin- di~irıi söylemiştir. da~i komut~rı ıga n~ . k_atl~r rınuı yıırdımiyle atlatacağız. Yeui belediye hütçesinde 

d .. 11 
emin o]madıklarnıa mi _ fazıa ohemmıyd verdı~ını gos • . . 

4 
b' t ., J d' 1 8 • • • k]RJDB JAlttrmo 1 rn, 6-.,. l · bü ük ter mekte ır. ır tayyare gemıaı lışı " s1tldir. ngı IJ; erın 6n l)' Al . . ı mizleme işlerine 18,800 • 

Gftya Laval bir Aıneri • J t ah ı~u hurek,.1 rnaııların ıstı battı or te kilatıııa 7104, asker 

Zeytin yağa 
ve sabuna 
fiat kondu 
Aukare, - Tıcuret VekAle· 

\inin tebliğıce göre memleket 
dahılinde remeklık te sabun
luk zer tın )'ağı ile prina reQ'ana 
tl'l sabuna uamf loptan fi)'allar 
konmoetur. Zerıin ratı ttatları 
eudur: 

o/o J,5 Asilli 101 kuruf 
% 2,6 " 
% 3,5 " 
Lsmpadınal 

97 

93 
87 

Sıra malı 85 

• 
• 
• 
• Sabunculuk 82,5 • 

Rafine yaQ'lar 100 
Prina raı:tı 65 
Kokulu sabun 68 

• 
• 
• 

Ptırakende eatıe flatlarını 
mahalli mürakebe komisronları 
tesbit 'e illn edecPktir. 

kR.l gı.zete muhabirine dtı gemı es eg l lAıfan koıkduklatı ıhtimalı da IEIP .ş . . 55 048 

b b d h., 1 ailoleı ıne ) ardım ı9rn • Süt/ l 
ytıııi bükt)metin hedefiHi an- om ar l m an ııındedıı. - - Vaşington, 17 (a a )- Bah lira ayrılJıgı ögrenilnıiştir . er au u mu 
Jatırn hir beyanatta bolnnmoş . .. l br~ d' - aatılı"or.' 
ve Alın"nya ile barış lngili•- edildi Ortaıark kumanda- rıye nezare. e 1 e ıyor: -- l" . .T 

t 
~ . . 1 Kare Gidore limanıuda Hıf zıasıhha mec ,., Bır okuruQumuz İdare eti· 

lerle de btrı' yapacağını ve n n eı-tı l rı . ö 
· h 1 ını ~ _f e 1 Finçmain tayy .. re gemisi bat- Jü t plandı mııe g nderdiQi bir mektupla Alıııaııı Loren meseleEıinı a - Berfin, 17 (a.a.) - Alman __ _ n O eörle raııror: 

Jedt,oegini bildirmiştir. baş kumandanh~ı. bom bardı- Kahire. 17 (a.a.)- Resmen mıştır. Mürettebatı arasında VılAret hıtııesıha meclisi Geçen ıııenelerde 12, 1216 
f,aval bu l>eyanatııun bir mım edilen ~andrleyn te8i.-leri bildiri!rii~ine &öre, O;taşark ölen vö yaralanan yoktur. dün ötclerlen ev"el Vılftl'et maka kurulla aldıQ1mır. inek 6- s lıu· 

b·ı d 1t 1 h k1• nda yerıı mal"'mat ve d k Ok"J k d mındn Valımtı B. Sahıp Örgenin ruea aldıjtımır. duar su· ııerı' bo ktıliınesinin ı e 0 ern ° ma- a lılil u r or uları umandam ı e Ba!lka kesimler de kay e 
V. 'd k. kt d" ' ~ raıslı"i ahıoda toplanmıe ~ılA· !iene 20-25 kurue" rl1keeldill 

dıgırıı sHylemietir. 1 ~1 e 1 me 8 ır. • . dokuzuncu ve onuncu orduyu de1ter bı" rşe'" yokt11r. ı t r d ·· hald b ü ı . .. T · eri- ı Alman sa .-aş tayyarelerı " 1 ~el sıhhat ıe erı 9 ra ın a go· e, u s ter çok suludur. 
Amerı~an ~ume~sı mm s~Tini Sanderleyn nhtımma limanlar teftiş ettikten sonra kahireye ruemeler yaparak fkırdalı ka- Bu eüller Belediremiı ıara-
ye çekıhnesı telıdıtte te ara~ına tam isabetler yapmış· dönmüştür. A dapazarında rerlar vernııelerdır. fından muarene etıirilemeı mıt 
yaıunamaktadır. Olay~n k~a lardır. TayyaroJer uzaklaşırken Tayyare ile seyahat eden ku- l l 1 Sulu eüı BP.taolar ceza gö· 

~ z meınleketlerdekı a ıs- . f l .ze ze e. y,·yece ı._ satılan rürlerse bu hal öulenmıııı olur 
n 81

' • 1 k t limanda bombaların m i ~kıııı mandan lran, Irak, Suriye, R. ktinaatindeyim. "' 
leraııo gelınou bu meın d~ ; görmüşlerdir. Sanderleyn gemi Erdün Filistirıi dolaşmıştır. Adapazarı, 17 (a.a.) - Ada- dükkanlar ------
Jerde İngiliz Amerika:ı ıp ~· tesisleri itibariyle 1 ngilt~re de ' ı>aı.armda evvelki gece saat Dan sabah Beledire bae A ntakyada İpek 
masisirıi11 Vişideki uıag~ftbı- ikiuci bir merkezdir. f in teblig"' i 2I de hafif dtin ı,5 de orta 
yetı olarak göatermel..tedırler. tngiliz gemiierinin onda heki.ni B. Nurıddin beraberle- kooperatifi 

.Franıiız Balk oepbesi aza- biri bu tezgAhlarda 1apıfmak Helsiuki, 17 (a.~.)-Fiolan şiddette bu wün saat IO da rinde beledife zabııa müdürü 
ıu Piyer Kut bunu :Fransız tadır. diya tebliği: şiddetli bir yer sarsıntısı 0 1- olduğu halde yırecek satı:an 
Fa~izminin yeni nizamı ola- Kareli hah kesimirıde kıt.a- mu~tur. dükkanları gözden geçirmistır. 
rak göstermekte ve bo hAdi- /ngilislerin larımız dü9manm bölge taar-
eeyi Marı,şal Hiııdeııburgun faaliyeti ruzunu piisklirlmüştiir. Dünde · 
Almanyadaki son vaziyeti iJ" 

7 
( ) Ş düşmaıı yeni t-..arruzlarda hu 

mokayes~ yapmak.tadır tan ~!~!18ri'n~ili:·~~yyar:{:r~ lunmu~tıır. Büyük gayretlerle 
Hindenburg mılll Alman- K bu taarru1.lar da püskürtül-

. . f Timor adalar.nJa opanza hü ti · · 
yaya doğru ıstıbalede ena h t 'ıı.\er ve tayyare me müştür. Hav" kuvve arımız 

.. L um e mı,.. Y ·ı le 6 
bir yol tolmad,gnıa gore a- da ·sabetli bombalar at- buzlar üstünde ı er fdn 

1 l h" nına ı . . 
Ta <la aynı yolda o orsa ı9 mıılardır. zırhh tankı imha atmıştır 

·SPOR 
Gurup birinciliklerine 

hazırlıklar 
kimsenin ~i kAyeti bolonmıya. • . . .. 
cakiır. ler ve müzakerelerde bulun- leri inceleyece~i bıldırıhyor. Bir haftadır Mersin spor ıahada olduğu gıbi bu iş üzerin· 
Ml LLETlN ŞÜKRANINI muşlardır. La valin mtiteaddit nazarlıkları idarecileri ve spor ıeverleri, de de kendilerine yardım eli 

KAZANMiı;;ı. v· · 17 (a.r..)- Ofi bildi- uhdesinde toplaması da r.ıuh- şehrimiz ıtadında yapılacalc olan uzatmaktadır. 
. "i · iŞ~ · Leval hüktımeti temeldir atletizm ve futbol gurup birinci- Çalışmalar hakkında alaka 

V ı~ı, 17 (a.a.) Halk par rıyor: em d ekt' D I · . . liği müsabakalarının yüz ağartıcı darlardan günü günüoe malumat 
tisi aztsmdan Doryo Fransada bugün teşek~l e ec . 

1.r. ar ~n Son günlordP.ki Amerıka bir şekilde organize edilebilmek alan bölge başkanı ııayan valimiz 

Arıta ya, 17 (.ı.·~.)-Hata
yın eıı miıhını iktis~di f,.alı
ye1ı.ndt'u olHıı ılk koıı;cılığ n 
{{P.tıı~l:me,j ha~~n.da göruş 
nwk tızttıe vaı n u ıeı. lığı al 
t,ı,nda h ı r topliiııtı yapıim.şlır. 
Du toplarıııda f>OO mfüıt::tt sıl 
~nl!m~nuşh~r. l lk koz;ıcılı~ın 
mkışa.ı ıçm hır koopeı atif 
kıırma~a Vt• bunun şimdılik 
Bursa hırlıRinin bir şubesi ola 
rak çalışmasına karar veril
miştı, 

B dıkçılık kooperatiti kur
mHk içın de bir te,ebbıls nr· 
dır. 

iz.mit bölge birinci•İ 
lzmit, 17 (a.a.) - Ger.çlik 

kulübü 942 yılı böl~e fudbol 

bJlş~vıklere karşı savaşan yeni b~fvekıl mua.•ı~ı sıfatıle g~rginli~İ karsısında bn deme- için takdirle karşılanacak bir B Sahip Örge, bu işler i n idare~ 
Mart\şal Petenıe DarJan, La- yeni kabine.ye ı~lıra~ e~e- cm elıemmiyetı daha çok art- hassasiyet gö termekte ve gel~ sini ~hd~aine tevdi buyurdukları 
valin rnilletın şükranını kazan cektir. Lavalı ı yenı kabınesıne maktadır. cek sporcuların tehrimizden gu- Meraın İdman Yurdu Gençlik 
dığrna güvenebilir. EsaR olan ğırecek şahısların isimlerini Vişi, 17 (a .a.) _ Amiral zel intibalarla ayralm~Jarını te- Kulübüne mü~asip bir yardımda birincisi olmuıtur. 
F · · k d L l 0 · i · h kuçOk tefer bulunmayı vaıt "' tmi'llt': kJ~ rausaom A vrupah olmasını gızlı hıtma ta ır. a'Ya u Darlanm faş tahdidine taLt nuo çın er t=Y e~ - k b'" k k r ve u-

- · · l · l M regal b"ld' . ruatıoa kadar tdkık •e muza e un uracağı amp masrafları 
mudrık olmasıdır. ısım erı ya mz a ,. a ı ır olmaksızın çalışabilece~me dair d'I kt d' içinde buı hamiyetıı· t- 1 • • • • • • J. ,. re e ı me e ır. uccar arı-

Vışı, 17 (a.a.)- Ofı bıldı- mıştır. Ayrıca yapı An mü- resmı ga?ete de kararname iıı- y 1 bak•mından de mıı yardımı kabul eylemı·•l•rd·ır· · l' 1 k d · . a nız apor · • Y ... 

r yor: Mareşal Peıen, ParıRttın zakerelerde gız 1 tutu ma l~ Jr. tışar etmıştir. Bundan anla~ıl til Mersin ,ehri bakımından da Şükranla karşılanan bu yar-
dönP.n Levali kabul etmi,tir. Laval iş başına geçmce dı~ına göre amiral Darlan ha- memnuniyetle karşılanan bu ça- dımlarla çalışmalara devam olu. 

Ôgleden sonra yenide:ı Leval. mQhiıil bir nutuk vererek va deniı kuvvetlerinin b'iş 1ı,ma ile parti teşkilitam:zda nurken futbol sahasının 2. Mayı• 
Darlan, maretalla görüşmüş- Ff'aDsız ıiyaselİOf~ ait me~le- kumandam olacaktır. yakinen alikadar olmakta her - Sonu ikincide -

Hususi Mubaıabı müdürü 
izin aldı 

Vı!Areı Hueuei M. müdürü B. 
Tah r Karran onbee gün iıio 
alarak Elaııaa gi&mieur. 

-

r. 
• .. 
r 
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18 - Nisan - ı 94.2 Cunıartesi ~&~fa ; 2 
-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~------------------------------------------------------~-----------------------------=---------

Su baskınlarının önüne 
geçilecek 

moru~ kalabilecek arazide inşaatın 
Tehlike mıntakaaındaki halk 

Yeni ldyiha ile btıalıına 
men'i düşünülüyor. 

her tiJrliJ yardıma mecbur tutulacak 

Radyo 
T'ÖRKIYE RAdJOBU 

ANKARA Radrosu 

Cumarıeei- 18.t.1942 
7.30 Proaram ' e memleket e88l 

ar arı 

7.33 Muı:ik: Hafıf Program (pi.) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00-
8.30 Senfon ik Program (PJ.). 

I 

iLAN t Satılık 
Zayi oakeri tez.kere 1 1 hamam 5 eo 

Adanadaıı a] d ı.,.ım a Rkeri Mersinin kiremithane ın1tbıtl-
P1 leslad~ 121 No. lu sokakhı Hsdrn 

tesk"remi zayi ett i m. Yen i Hİ 

ni alacagımdarı eRkisini ıı hHk 

ınü olmadığı ilaıı ohıııuı . 

Niğde \ iJRyeti M elendiz 
A,ıklarınd ırn Hıu~s ıı bey 

oğııllarıııdarı Nuh Naci 

ogln 324 dogamlu 

hamam ı oomile maruf br mam, 
ve n y nı mahall ede yine lladrtı 

vereselerine a lt tıeş ev sa t ılıktır. 

Alm nk erzu Pde.nle rln Had rfl ha-
mamı mllstecirlne veyalıut Uray 
C8ddeısındo No. 47 Motö•clllhk 
deniz nakllyu t evi B. Mebmed 
Emin Tez şeriki Hedra veresele-

Ankara, - NPfia ve Dahi· 
tire Vekilleri, su hücumlarına 

karıı lllıoaoak tedbirler hakkın
da bir Unun lhihaeı hazırla· 

mıetır. Yıllarda.,berl ıordomoı 

için bir afet halinde de'8m ve 

ıilınmakeaıııı her hangi bir teıi- 1 koeme1a 'e KÖ&teri!eo JHlerde 

set ~er e ineaat ravmak feea~-;oalıemar11 mecburdurlar. Bu ie 
tı r. Buna muhalıf hareket eden· ioio ree hadd ı 18 deo 60 1e 

ıs.so Program ve Memleket saat [364] A lamed 11arıosy 
rlnden B. Abdlllkadlre n Cracaat 
d melerlil an o lunur. 9- 10 •saa. 

karlardır, 
lerin tesis ura ineaatı rıkıla-

loabında komeu tilA;oet hal· 
caktır. HAlen bu kabil sınırlar 

telerrllr eden 80 hücumlfırı u dahıliode hulunen bioa ve tesiH 
taıkınlıkları eılraıle önleomeııi ler, iatimhlk kanunu htlküml.eri 
bir zarftret haline p-elmie bulun- dairesinde 't- mallarına biQJlf• 

tı: k · · ı k sure· dolandan hıltı:umetle alAkalı 0.e ırmet Pf:'81U terı me 

d 
' 

ıb. r . . . tırle rıktırılacakur. 
tatan aı arın e ır ıııtını temın J . buauei 
edecek olan tu kanun lariha- Devlet, beledıre ve . 

·ıd ı , , k fi aiı bına te 11oa ıöre, Jılkaek eetire ıöete· are er e a ı ara 
ren umumi •e hususi, kapalı tuialerle adi bent, Qit, . dolma 

· · k ı ı ıom her· ter• akar ıoların taema tera teeaırenın rı ı mas . . 
baalrınlarını marnı kalması hangi bir para verilmıyecek tır. 

kı da ıardıma Qa~rılacaktır. Oo 
ter iQio de mecboriret arnidir. 

Teekıolar iQin Qekilecek tel

graflar derhal ve parasız olarak 

mahallioe gönderilecektir. Bo 
iehrde oalıetırılacak halka ılcreı 
verilrni1ecelr, raloız ekmek ve 

kahkları temin edilecektır. Has. 
talık mılet.-ane, Qalıemak ietemi
renlerden derhal 6 liradan 10 

liraıa kadar para cezası alına

Cfllı gibi, çalıemara da mecbur 
ed ilecelrlerd ir. 

muhtemel arazi ht11n1melQe ilAn 1 Tehlike mınıaka~ında bolu~ 
olanaoakıır. Bo sınırlar dahilin- ! narı halk Allerio~ekı her netı 
d• mahalli bOkumeıten müeaade mah:eme ile tehlıke mahalline 

-------------------------------------
Spor 

- Birinciden artan -

13.33 

13.(6 
ı•.OO· 

&ran 
Muı:ik : Kaneık Şarkı ve 1 
TurkülP.r 
Ajans Habıırleri 

14 30 Muıik ı Rireeeli Cumhur 
Bondoeu 

18.00 Program te Memleket 
Platlt 3farı 

18.03 Radıo Ooouk Klütıll. 

18.45 
18.56 

19 30 

19.45 

19.56 
20.15 
20.46 
21 00 

Ziraat tak,iml 

Muzik : Radro Danıı 1 
Orkestrasının Her telden 
Programı. 

Memleket RBat ayarı '6 

ajırne haberleri 
Se!'beet 10 Dakika. 
Moıik: Fasıl Şarkıl&rı. 

Redro geı:eteai Talebe bir örnek elbise giy
ıneğe mecbur edilmiyecek 

942 ca11ıarte1indcn piıtinde 17 21 .15 

Moı:ik : Fılm Şarkıları. 
KonufmR (Bürükadamlar) 
Muıik: Dinlerici istekleri 
Konuema ( G ii n ün Talebenin bir örnek okal talebe velılerinl mevcutla idare· May. ı l942 pazarden evvel yetiş 21.45 

elbiıeıi tedarikine mecbur •dfl- ye elden re1diti kadu tcfvik tirilmeıi için mltebhit, faaliyeti· Meseleleri 
memeleri hakkında Maarif Vekil ' etmeli ve bunun yollarını öğret- ne hız verlbif kale ağları ve nok 22 00 Moıik : Redro Salon 

litlnln okullara yaptığı tamimi i melidirler. ıan atletiını malzemesi lıtanbula Orkestrası. 
luaaca yumıttık. BütOn talebe I Buna göre hiçbir talebenin ıfparit ediJ11aiştir. 22.30 ~temleket Saat Ar arı 
nlilerlnl llrilendlren bu tamimi pahalı kum atlardan . olmamak Muntaıam çalıfmaları Beden ajans hıtberle;oi te borsalar 
oldutu a-lbi yazıyoruz : j ~artile . okul önJütB, kaaket gibi Terbiyeai Umum Müdürlüğünce 22 46- ı 

•Bazı kız cnıtitüleri ve ak- ı Y m •uaaı ışın a. e 11e ya~- tak re ''tılaııan Beden Terbi 1 
ii d d lb. dil le 12250 Yarınki Program te 

fam lcız ıanat okulları idaresine· tırmığa ve okula relırken bugun yeıl lçel h•kilit ının hak ettiği kavanıe. 
talebenin bir örnek eJblıc, forma kü duruma göre fu.ıuli ve lüzum mükafat, bu ıün gurup mü!Bba· _____ ı _______ _ 

tedarikine mecbur tutuldukları auz sayılabilecek eşya getirnıeğe kalarının Meninde Y"Pılması Çay Kahve in
•e ayrıca, okula yeni talebe kay mecbur tutulmamalarını ilgililere kararı ile Verilmiş bulunuyor. 
dederken velilerin ellerine, içinde bir defa daha duyurmata IBzum Bu takdirin ehemmiyetini b"len h- · • 
barüoGn tartlarına göre fuzuli görülmüştilr. ve gören idarecilerde gereken ısa fH gı f} y Ü f 
bir takım eşya da bulunan bir Yukarıda tarih ve numaruı tedbirleri alQıııtlardır Son vazife 
lhte verildlti yapılan müu caat. yazılı tamim bGkümlerini de bu !koşacak, atlayacak, atacak ve 
lardaa anJ.tılmıttır. münasebetle bir defa daha batır mef:n topun pe,lnde terJiyecek 

Talebe veli1erini, yukarıda lahrktn ak ı j ştkilde hareket ıporcularımıııııdır. Onlardan da 
belirtilen fekilde bir kıyafet bir- edecekler hakkında lazım ~elen organiıe balu11aından yüzümüzü 
litl adına bir çok maaraflara, mua.,,elenio yapılacağını bildirir ağartacaklarına e11aın oldufrumuz 
lüzumıuz bir takım efya tedarik 

1 
gereği o in buna göre yapılmasını 1 ağabeyleri gibi llltlıbet neticeler 

etmete mecbur etmenin eHıen 
1 
önemle rica cduim.. beklcyoruz. 

dotru olmamuından başka, iıte 

=~::mdb•: r~::.;:~~~~:ik~=~ı~~~ H ı• N D ı- S T A N 
miltkül batti bazı aileler için 

lmklnıız olduğu da meydandadır. h k k d ti 
Ameli dersler için lüzumlu a 1 n a n o ar 

temrin malzemesinin ne ıuretlc 

-Birinciden artan- ' 

Satıe fıralları Türkirenin 

ber tarafında arni olacaktır.! 
Kanun oıkınca tiratlar reniden 

artacak deQıldir. Zira esasen 

son günlerde kahve 9e QaflD 

eatıt fıratlarına bir miktar zam 
rapılmıe bulunmakladır. Dahil· 

de yetieeo caılar ı mız vardır.) 

Bugün bu carların ekimi gibi 

temin edilecetinc ve bu huıuıta 
okul idar~leri i e öğretmenlerin 

na11I hareket edeceklerine dair 
olup Teblitler Dergiainin 145 ci 
aayuında 724 ııra numaraıilc 

kurutulması da serbesttir. Satıe 
iei ınhiaar altrna alınınca ekımi 
rine serbest bırakmak, fakat 

* Hiodistan 3 600,000 kilo- bakiyelerine teıadüf oluııuyor. kur olma itini inh isar eltıne al• 

metre murabbaıdır. j * En büyük Hind hüküm- mak ıarurt olmuetor. Yerli Qar· 

* Dilnyanıo en büyük dağı darlığını 16 ıncı aıırda bGyük larımızın inkieafıoa engel olma
olan 888() metre yükseklikte Türk hükümdarı Babür kurlbuştu. 
Evereai Hiodlıtandadır. Bundan * Avrupalılar Hinde ıs nci 
sonra relen dağlar şunlardır : ih ti · e doğru gel- ıı. • a•ır n aye erın ... e5 e 

mak üzere bu kurutma inhisarı 
detlet ıiraat ieletmeleri kuru
muna terilecek, '6 bu kurumun 

Gnrizanrar 18143), Davalagirl başlad ı lar. 1498 de Vaıko dö 
O K (8580) b hazırladı~ı QPfler, 

(858 ) fnçinç ·nra • Gama Afrikanın ctnu Undan 
idaresi tarafından satıo alına-

inhisarlar 

dolaşmak üzere Hindi•tan yohuıu 011 ktır. Oar '6 kahtenin inhiear 

z YA OK • 
1 

Manifatura ticarethanesi 
VE 

Mobilya Satış Solonu 

Kadınla r için ber nevi ropluk, mantoluk 
yünlü ve ipekli kuınaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarmdan 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar h;in hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedild i r . B irJik malları perakende 

yüzde ou k"r la satılı r . Mem•ı r l ara yüzde beşle sat1ş 

yapılır. 

(S60) 3 -10 Mersin~ GOmrOk meydana 

T. İş. Bankası 
Küçük tasarruf heaapları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

2 Şubat, 4 Mayı!S , 3 Ağustos, 2 i kincileşrin 

TARiHl.. ltUiNDE YAPILIR 
___ ·ı 942 ikramiyeleri,---. 

1 adet 

3 > 

2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
ıo 

• 

> 

> 

• 
> 

> 

- 2000.-
- 8000.-

1500.
-= 1500.-
- 2500.-
= 4:000.·
- 2500. ·
= 5000.-

2000.-

> 

• 

> 

» 

yayınlanaa 1.11.1941 tarih ve 
5801 aayılı tamimde de bildlril· 
diti ribl, okul idareleri ve Öğret 
menler : zaten flittikçe ağırlafan 
feçim zorlutuuu, bu g"ibi mHraf 
larla anneler ve babalar için 
daha atır bir hale getirmekten 
çekinmeli, tam tersi, talebeyi ve 

* Ganj ve Sint ovaları dGo 
yanın en münbit eraıiıidir. Gauj 
nehri yüılerc e kola ayrılır. 

• Ganj nehri Hindular için 
mukı.ddeıtl. Bunun cennete akh· 

bulmuttur. k' 
1 

altına alınması d9tlete reni 98· 

* 16 ncı asırda Porte ız e~n ridal bulmak zaruretinden ileri 
ele geçirdikleri yerler Baıra kor 

Türkire le Bankasına para ratırmakls ralnıı para biriktir 
mie •e faiz almıe olmaz, arni zamanda taliinlzi de denemie 

fezinden Kantona kadar uzanıyor ıetmietir. Bu iııhiear hazinere 
olursunuz. (1) Piyasada toptan yağ 

ıhnııyıcık 
tına itikat ederler ölüluiai bu 

aeblre bırakırlardı. Şim :H ölüle
rini nebirin kenarında yakar, 

küllerini atarlar. Erkekler, bazen 

karıları yakılırken kendilerini 

alete atarlardı. Bu idet ıon za. 
manlarda menedilmiştir. Ganj 

ve ~und adalarını da ihtiva lemin edeceli gelirden baeka --------------------·----

Ankara - Ticaret Veklleti 
laıe Müıteprlıtı udeyat üzerin 
de her ani tetkiklerhıi ilerlet· 
met• devam etmektedir· 

Bu arada perakende piyua· 
ıından yat toplamakta olan ve 
halk ihtiyacını darlaşhrmakta 

bir imli bulunan reami teşekkül 
)eri, perakendeci piyuadao reç· 
mek içim bir uıule baf vurula 
caktır. 

Bu uıal, yağıo keyfiyetini 
ve beıleylci n:.ahlyetinl bozma• 
dan nebati yatlara yüzde 25 
niabetinde ıadeyat karıttırılma 
muretlle meyd•na getirilecek bir 
yat imali tanıdır. Reami tefek· 
kiillerln bu yatı iıtiblik etme-
leri temin edilecektir. Urfa, Trab 
zon vesaire yatları tamamen 
perakendeci plyaaaya terkedile-
cek ve bu suretle piyasada bol 
yat buluaacatı ribi, f iyatlardada 
latlkrar elde edilecektir. 

ediyordu. 17 nci aaırda felenıenk bilhaeea müetehlikin eetın ala· 
liler. ıonra Fransızlar ve İngiliz- 0•tı kahve 'e Qayların katıksız Yeni Mersin 
lcr reldiler. •e hileaiz oımaeıuı temin ede· Nı:.TSH.ASI 5 KUR. UŞTUR 

. . • b. Ctltlir. • Hındlıtanıo eakı payıta 

nehri 3,000 kilometre uzunlutun 

dadır ve 1,000.000 •kilometre 

tı olaııı Kalkütanın nüfusu J 192, Bo ie devlet eline geçince 

OOOd. 8 , •f 1, 8' 000 eirndire kadar bu maddelerin 
ır. enara11 n nu uıu • lİ<' . . . 

dir. Burada 1700 den fazla caDIİ •rthle ıetıQal etmekte olanla· 
ve mabed vardır. rın tnatdur kalacakları hatır:ı 

* Dünyanın en çok pirinç 
vGutında, yeni Anadolu yarım 
adaıının iki miılidir. yetitliren memleketi Hindiıtandır. 

gelebilir. Fakat bu ieler üzeriıı· 
de cahıan tatandaelardan kiicük 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alu ayııı. 

Oç 
Bir 

.. 
" 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 
.. 
" 
t • 

Hariç içİD 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

•• .. • 

* Seylan a.:laaı teşekkül 

itibarile Hindiltana bağlıdır. Bir 

Sen,de 50 milyon too iıtihaat 
eder, yarııını ihraç eder. Çay 
iıtibulinde Çtnden ıo•ra gelir. 

satıcılarla kuru kathtecıler inhi· 
sarlarm baıiliQini rapabilecek· 
teri icin hunların maAdur kel- Re~mi iUmatm saun 15 kuruştur. ------· 

llH mercan reaifleri ve kum ıet Senelik iatihaali 230,000 tondur. 
l~rl bu adayı uhıle birlcttirlr. Pamuk bir milyon ton yetitir. 

• Hiodiıtan ratıp oldutun- 11 1923 t1e 19 milyon toıı 

dan fil ve kaplan mebzuldür· nıadtHı ki m ii ı ii iıH i hıtal edi 1-
Fıller, ovalua. nehirlere çıkarlar 
Hintliler fıllerl yakalayıp alıştı- mı~tir. Biilııl'İıtlen, Prncap, 

l Mıulra~, Jleıı.,allı, Bom bay ve 
rır ar. ,... 

Hi dl t "Ik k" 1 . Att;ıamda peı..eıl vudır . Fakat * n ı annı ı •• ın erı 

kısa boylu zenciler idi. Bunlara J eu mühim ın~!' kez~ . Bir~an
Neırito derlerdi. El'an bu ırkın yada 1 rravadı vad11undedır. 

oıaları tarh deQildir. 

Zayi askeri teaA~ere 
Kırşelaır .Janılarma alayından aldığım askeri teskereır i 

Mbh.rutoiyet ralnız bu iein 1 
toptan ticaretini ra1Pmakta olanı 
bir kısım 'Blandaelara münha· 
sır kalacaktır. zayi ettim. ie11i!ii11i alacağımdan eski.ilinin. lıükmii olma-

• Demiryolu 60,000 kilo 
metre nzonlotnnıladır ve 

Birleşik Aruerika ·Kanada ve 

BuByadan sonra geimektedir. 

rlı~ı ilAn olu11ur. 

(865) 
Nevşehirli Mustafa og~a 317 doRumlıı 

M-3hmed Niyazi .A kdeııiz 

--------
Yeni Mersin Matbat.tıunda Baaılmı, · !l' 
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