
- Sehibi ve Umum Ne9riyaı 
Boru, 13 (A.A.) - Cun1artesi MfldOrO 

FUAD AKBAŞ 14 Atinada geçen pazar 2 bin ki
şi açlıktan ölmüştür. Halka günde 
:~O gram ekmek verilmektedir ... 

idare Yeri 
"1n ıı• nl • lhrıtı ---

ŞUBAT 
1942 

Singapur 
Henüz Japonların 
eline d'iişmemi tir 

Şiddetli muharebe· 
/er oluyor 

İ HABER F!Kr:B GA.ZETESl 

a ş 
izinde 

iman-İngiliz 
Gemi ve uçakları 
arasında bir harp 

oldu 

Şark 
Cephesinde 
Ruslara göre Alman 
taarruzları püı

k'/Jrtüldü 

Giiit ve 12 a~a~a~i 
he~eflere 

lngiliz hava kuv
vetleri hücumlar 

yaptı 

Moskova 13 (o.e) - Alman Kahire l 3 (a.:ı) 
kareı hiicumları her tarafta pus· Avcılarımız "ah ve çar-
kılrlülmüeıür. Leningred bölae· · s· "k d 

I .. ondra, 13 (a a )- Siug - sinde eovret kuvvetleri iki aılo şamba günlerı ırenaı te uş· 
Loodra 13 (o.o) - Dün saat h k ti ·ı m11 1ıa 

d ' d t de 900 alman öldiirmüelerdlr. man ava uvve erı 0 '· · puron mi.i atan t e ıun "l - ıı re do~ru destrorer ve keeif 
mektedir. Singapur rad} o neş Şimalde düemanın bir çok kareı rebeler yap~ışlar ve duşmana 

tefrarelerimiz Menetan batıdan h~cümları olmuesada hepsi pile· bir mikta r hasar verdirmişler
- riyatiude 8piker sa.kin bir ~e~ gelen ve Şornhort, Gnerzenav 
le ve mahalli a tle 22 de teb zırhlılarıle Prens Ojen kravosö· kürtülmüetılr. Kalenin cephesin- dır. Pazarteı:ıi Margobaya kar ı 

de alm~nlar oareamba günü akınlar yapılmış ve yerdeki 
J ğı okumuş ve sözlerine şöy- rünün göröndiiAünü bildirmir 0 öı-. _ . J"apılan eavaeta 120 u vermie duşman tayyareleri bombalan 
lo devam etmiştir: lerdır. Bunun uzerıne bava kuv lerdir. Bir eotret birliQi dileme· t E . D le ve 

J sponların yüksek iddıa- vetlerimiz düemana aaldırmıetır. nın iki miihimmat trenini ele mış ır. rtesı gec.e er! _ 
larına rağmen v&ziyot gittikoe Düemao logil&ere sahilinden gö· aeQirmietir. M.argubay..t y~n~den hucum 
d r zlllmektedir. J)üı~man şehre rülm6rordu. Rüret 5 8 kilo· Merkez cephesinde son za· yapılmış'!ada goruş şartlarının 
lı ıionm yapmışs da az niıfoz metrs aroeıoda deAieirordu. Sa- mantarda Aleksandroeski strate· fenalığından netice anlaşılama 
• ılebılmiştir. Düşman tayya.- hıl gemilerimiz ve bomba ııQak· jik mevkii ere Keoirirmlıtir. Kıta mıştır. Girit ve 12 adaya da 
rnleri darmbdaıı mevzilerimı- larımız kunetli avcı ve bomba ları.nız ilerlemektedirler. Dile- üst üste ıki gece hücum edil 

S 7 ta.,.rarelerinın bimereeinde giden mandan bir çok top alınmıetır. mi~tir. Deniz aiti üsleı i. pel rol 
z ı hôoum etmektedir. t • Al 

dü man harp gemilerini rakıo· mantar cenup batıda da hü• depoları ye limana ba~lanmış 
ti , Japon tayyareleri bir nota 
atmıştır. Bu notaya ceyap te 
rilmemiştir. 

llo arada ra l) onun seHı 

kesilmiş ve lıir z sonra tek 
rar başlayarak, addnıD batı 
~ima inde şicldetli mnh&r be· 
fer olmaktadır. 

))oguda düşman topcn o 

ı;usturalmnştnr. 

Yine bu are.d spikerin 

sesi kesilmiş ve biraz onrn. 
b nbı kazana.cağız d miş in 

HUS kesilmiş ve tekrar teblı 
gın okunmasına devanı edıl-
111 iştir 

Tokyo, 13 (a .. )- Siuga
pura karşı umumi hucum ner 

deyırn yapılm k uzeredır. Dü 
nun çav ril miştil' . 

Singapar muharebesi } onı 
hır Diinkork vaziyetini an

dı maktııdır. 30 dan fazla 
gemi limsııı terke h zırlau

maldadır. 

Havd. kuvvetlerimiz düş 
manın 25 gemiı;ıne büoum 
etmiş atılan boınbalsr JO ge
miye isehet eylemiştir. 

Loudra, 13 (A A.) -
Royterin askert yazarı 

Analiz yazısında diyorki. 
Singapurur Japonlar ta

rafından alındığma dair veri

len haber asıl ız isede durum 

vahimdir. Adada balon şid
deıli muharebeler olmaktadır. 
1 n~ılizlerin elindeki kalelerden 

atılan toplar Japon münakale 
hatlarını dö~mektedir. Adada 

du~mana karşı şiddetli muka 
v~ruet gösterildiği muhakkak
tır Japou baskı ı ge,şemiş bu 
lunmaktadır. Fak11t durum 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 
JapJnlann Suı ab\l.yanın şima 
lind~ıı Balzareyaniye kadar 
ilerlemiş olmasma rağmen 
Japonlar henüz bir muvftaki
yet olde edememişlerdir. Japon 
lar J Iindiçiniyi aldıktan sonra 

Hollaodalılc1r amerikadan çok 
tayyare almışlar yerli alaylar 
te~kil edilmiş ve Japon beşinci 
kpluna faalıyet imk1nı verıl
memıştir. Holanda filo n imti
hanını vermiş bulunmaktadır. 

Japonların surabaya yapmak 
istedıkleri akmm muvatf kiyet
sizlığı bu fılonun kıymetım 

artırmıştır. 

dan sıkıetırmaQa baeladılar. Bır'ıcomlar ) epm~elargada topçomu· gemiler bombalanmıştır. Han-
. _ ~ . zun rardımı ıle durdurolmuetur. -

torpıl ooaRı dueman gemıeme _ ya t~yyare meydanınada hu-
en az bır leRbet kardeımieeede S h 1. cum edilmi~tir. Ouşman. Mal-
kalm duman perdesine gizlenen a a 1 n ta ya hücum etmışsede bır çok 
gemire ıeabet eden torpılin ne- p . tayyareleri hasara !ığratılmış-
ııoeeı anlaeılemamıetır. Bu ılk etrol Ve k6m'/Jrlerı tır Bu tıarek~ttar. 6 tayyare-
hereket esnaeınde 6 uoaRımız h k L , · d · 

0 Rında e1apon rnız önrnemıştır. 
kerbolmuetor. Düemenın uzun ----
meozıllı toplArın mesafesine gel iddiaları 
di~ı bır zamanda etee baelatoıe 
ve düeman uzun menzılli top- Tokro 13 (a a) - Japon ha 
ları F.ı:ansız sahıllerinden müka ricire nazır muavini harp eelr
bele etmieUr. Bu sırada sahil leriuin borneımı:eı khuuna göre 

8 rvieın men up uoaklarımız mübadele edileceğini ve fa a' 

Çinliler 
Bir şehri geri 

aldılar 

dOemon gemılerıne fio ıeabet da vepur seferinin güçlüAünden do· Çung King 13 (a.a) 

ha k rdetmielerdir· Bomba tay· lerı mübadelenin eimrlilik rapı· Çın resmi tebliği: 
r ralerlmız baeka gemilere de lemıracaQıoı eörlererek sözlerı· Çin kuvvetleri pazartesi 
arrı rrı ısa betler kardetmieler ne bôrle devam etmietir: şımal A hvayda bir yol kavşa 

dır. Bu hareket eenaeıuda de 16 Ruslerıo Japon menfaatleri- ğı olan Meloseng'i <luşmand:m 
uQa~ımız kari olmuetur. Düecıa ne reptıkları muhelefetten dole· geri almışlaJdır. 400 Japon 

nın da 15 tarfareeı düeürülmüe rı Sahalin adaeıoın eimaliadeki öldürülmüştür. KuvvetlPrimiz 
tfir. Saat 15.45 de destrorerleri· t ı t · ı · d pe ro eaııı erıoe .,er ıma Japon saat 15 te ıııebrin surlarından 
miz düeman gemılerıne eiddetle 'il 

hOcum etmıelerdir. SaQnak ha· fB devem edecektir. Müz&kere- içeri girmiştir. Ouşman kuv-
lere de devam olunacaktır. DiQer .

1 
l ~. 

lındeki ra~murdan ıetifade ecıen . vetleri batı ya dağru ı er eme& 
. taraftan Jeponra bu adacın eı· . . d . b' k 

gemılerlmiz bQcumu ademe ettir malındeki kömür haklarını da ıstemışse e ınatçı ır mu ·a~e: 
mıeler ve hin olmazsa dü 11mane m'"'lle karşılac:.mış ve her ıkı ... " muhafaza edecektir. Booların " '.ıl 

Japonra ioin bıiyük ehemmireti tarafta ağır zayiat vermi~tir. 
vardır. Kantonun doğu unda 29 son 

bir torpıl ıeabet euirmielerdir. 
Hasarımız e~ır deQ'ıldir. Düe· 
man son defa görüldüQıl zaman 
Heligoland korııoda arrı arrı 
seyretmekle idıler. Hadise hak· 
kıoaa baeka raporlar hekleo
mektedlr. 

İngiltere 
Harp malzeme is

tihsalatı çok arttı 

Franko
Portekiz 
Baıvekili ile gtJ

rüftüler 
Sevil 13 (a.a.) - General 

Franko ile Portekiz Başver 

kili SaJozar Sevilıle balo~-

muşlardır. lki defa aralarııı

k~nuada bir baskın yapılarak 
düşmanın 15 bin tenekelik lı'r 
petrol depoc;u ve 150 sandı~lık 
bir mühimmat deposu tahrıbe 
dilmiştir. 

Maraş 
Kurtuluı bayramını 

parlak surette 
kutladı Londra, J 3 (a a )- Harp 

istihsal nazırı bir demecinde 
demiştir ki: 

da görüşme vukua gelmiştir. .Maraş, 13 (a.a.) - Mara

Bunlardan hi:riı"ıi saat 11 de şın kurtuluşrınarı 22 nci yıl 

Harp gayretlerillliz hayret diğeri "''u't 16 daJır. dHnümü bayramı parlak teza 

verecek bir t111'z<la ilerlemi, hürat yapılmı~tır. Pek çok 

tir. Yeni bir tank savan topu Madagas~ardan Maraşlı milli kıyafı>tJı:ırıyle 
ıoadedılmiş olup en kuvvetJi riyle bayrama iştirak etmiş-

zırlıJarı deJmekt dir. logilte- Üs İstenildiği ya- ler<lir. 
re ~imdiye kadar dışarıya Halkevinde yapılan tHrerı 
9781 tayyare g<inderwiş ve /anmı1 de Milli Şefimi7.e bağlılık or. 

buna mukabil 2184 tayyare Berlio, l3 (a.a.) _ Yarı duya sevgi tezahürleri yap•J-

o.lmıştır. resmi-SelabiyetJi kayoaklnr mış ve ~a.hatırn ilk saatlerin· 
'"dd t · · d . . .. de baMlayan şenlikler gece 

Ba ınu e ı9ın e 9781 dan verılen habere gore, rJa- . .... d."'. bir bal.> ile 
k lı · ·· d · b partının ver Iel tan arıoe goıı er mış ve o- pouyanın Almanya ile mata- . . 

na mukabil 200 taük almış~ bık kalarak Vişiden Mada- 8_0_0_8_e_rw-ış;..t.ır_. __ , ___ _ 

tır. gsskarda üs istediğine dair ya 
Rusya ile yapılan anlaş- yılan şayialar teeyyüt etme

ma gereğiuoe daha çok harp mi~lir. 

malzemesi göndermek meobu- Hu şayia ile lngilterenin 
riyetindeyiz. mnvaffakiyetsizliklerini başka 

tarafa 9evirmek ve helki de 

l!"'ransa ile bir miinazall çılıar. 
mak i9i11 bu şayiayı yapurnk
ta o:dogu tahmin edilmekte

dir. 

Sayısı 5 kort1ş Yılı / Sayı 
Telefon No. 82 14 4126 

Ağır işçi kimler 
1 - Mensucat eenarıinde 
1 - Primuk Qıroır ıeoılerı. 
2 - Kumae ve dınk yıkorı· 

oıları 

3 - Karbon ieoılerı 

4 - Pamulr, rün ve rapak 
borama ieoilerı 

5 - Kaserlama ieQlleri 
2 - Fabrika tamırbanelerin 

de 
1 - Kaynskoılor 

2 - Dökümcüler 
3 - Demirciler 
3 - Kunet eı.ntıralında 
1 - Kömür te cüruf nakıl 

amelesı 

7 - Maderılerde 

1 - Yer Altında çalıean ış· 
Qıler. 

2 - Tae ve kıreQ ocakl::ırın 
da Qalıean ietıhroo ame. 
lesı 

8 - Ormanlarda 
1 - Ketıroı amelesı 
2 - Bındırıcı ve indirici ıs· 

Qtler 
9-

Qller. 

Ioeaat ve naklif~l ve 
alelumum dıQ"er ıe eu· 
beterinde rıpratıcı ve 
tehlikeli ieler gören ie· 

Perakende eureuıe verıleo 
2 - Ateeoiler emırlere göre aQır İ(IQıler, 
• - Demir ve oelık esnayı· 1 - Gümrıik muhafaza mA• 

rinde ınurları ve kısım amırleri. 
ı _ Dökiln kalıpçıları 2 - Devlet demir fOlları 

2 _ Qeltkhane ve dökllmha ı~tesronları te depolarında ,e 
nelerde oolıeen ieoıler urru alölreleriode ve diQ'er ie 

3 _ Gaz boru eebeke te· r~rlerıode bedenen vere flerrsr 
mizlericıleri 

4 - Kok, rükeek fırın, ce· 
lıkhıtne ve tav ocakla· 
rında oalıean ieoıler 

hıımellerde çalı11110 memur ve 
müstohdemler. 

3 - Zıraat okullarında ve 
Qıftlıklerde bılfıil tarlada QBI 8 
lar ıe n 

5 - Sıcak ıeelere ve sıcak 4 - Orma k 
makasta oalıeou ıeoılH ı 5 _ M , .. 0

1 
_ orama ()tleri. 

. . 0 or u ve relkenli me-
6 - Erıtıcıler rlil!ıbı bahrı ed ·. • 
7 - Qelikhanelerde doldur· b d ' e daımı olarak . . e enen Qalışanlar. 

ma makinıetı 6 H 
1 - arı;> eanaı itıoile•i 

8 - Sıcak polelerde Qa ıean 7 - p 01111 .. · • • .e Ja:ıdarma e ... 
ieoıler lerı. • • 

9 - Pık döküm kırıcılorı 8 - Mabelle te kır beliQi· 
ıo - Ocak baeında çalıean lerı. 

fırıo ieoıleri 

11 - Sıcak demir İf,llefeıı 

oekme ve preeelerde 
Qalıean i&Qiler 

12 - Meknaik ~ekiolerde 

oelıean demırciler ve 
benzerleri. 

5 - Deri ve kundura sana· 
riıude 

ı - Kıreooılık eubeelndekı 

ıeçıler 

2 - Dabbaıtheııe dairesinin 
• batırma havuzlarında 

Qolıean ieoıler. 

3 - Perdah daireeiuin nckı 
makıneleri ile ince trae 
makinelerinde Qalıeon 

ıeoıler 

6 - Kimra ean9rılnde 

1 - Pirıt, kireçtaeı fırıncı· 

!arı ve bu gıbi occklar 
da çaheaolar 

2 - Kloreut ko11&ık fabrika· 
eında çelıeanlar 

9 - Beledire te temizlik 
ieoıleri. 

10 - Şöfer ve mua"inlHi. 
11 - Hamallar. 
J2 -. Mahkümlar. 
13 - Pos&n telgraf ve hat 

çnvueları. 

14 - Balık avı 
edınen ieoiler. emerı mealek 

15 - lttaire erleri. 
16 - D~niz lısesı, harp oku 

lu gedıkli okulu talebeeı 

Umumi Meclis Toplantısı 
" Vılayet umnmı meclisi 

dun saat onda savın 1. . B . 1 va ımız 
a Y Scihıp Ôrg~'niu reislıği 

altında topJanarak ruznı:. medA 

mevcut yirmi dört iş üzerinde 

çalı ~ış ve gerekli kararları 
VArmıştn. 

P~rti Toplantısı 
C.JJ P. Mersin Meı kez '·a 3 - Asik aoıtürik boeahau• a. K 

lar, aeıt eolfürık fabrı· ~asdırıa ~oğlı Nahiye ve ocak-
kosı kureon tamırcilerı ar an 1~ 118 hı ye ve ocak idare 

• - KA6lat fabrıkesı kAQ'tıt hevetlerı reisleri düu aet ı ı 
makinelerinde oalıeao de parti ?1erkezinde Kaza lda 
ieoiler l'd BPyetı Reisi Doktor Ba 

5 - Selıloz pıeirıcılerı Abdullah Er oy'tın 'ı dy 
,. · r yasetırı e 

6 - Sün ı ıpek ılreıma va toplanrak ocak ve na'L · J • 
b. J ın ye erın 

ter ıre kısmında çalı· ÇRlı~maları üz · d . " -
ean ıeoıler. lerdır. eı ın e goruşmuş-

Mersin Bele~iye Riyasetinden : 

Ekmek kartı oponu ile un 
vgrilecektir 

1 - Ekmek yerine un almak i livenlere ller 
h1tfta pazartesi giiııü ekmek koı••• ı\u · k b·ı· d "' ~ • mu a ı 111 e 
ve yalmz 0 güukü ekmek istih' akına karşılık 
olarak furuıılardan ur1 alabilir. 

2 - 7 50 gram ekmeğe mukabil 5a l nram 
o 

375 gram ekmeğe 265 ~ranı, J 87,5 gram eknıe-
ğe ınukahil 132,5 grarn un verilecektir. 

Beledi) e lhıi r. 
Şefik Ergiindüz 

tır, 

sene 
e mi} 

aörGı 

, 



c 
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Cas __ _ 
izde __ 

Var! 
Riiyiik devletlerde i O ırn 

ı oş ki Hlt ırı m ı c; } iı z u. 
No IF) 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Sulh znmanınclaki vazifeler çok neş'eli ve bazım da me
raklıdır. Fakat harpte ... Dfık'kaı;;ı dakikasına istenilen mnl1l
ınatı yetiştirmek ııızımdır. Bu vazifeyi Uzerine nJnnlar zama
nında yetiştiremezlerse hem bOyOklerinin şüphesi altında 
kalırlar, hem de kelle i paha mn elde ettiği maıaımıtbm is
tifade ettiremezler. Bundan başka ~ nka~ ı ele verenler de 
kurşuna dizilerek mahvolup giderler. 

Umumt Harpte yakayı ele \erer k kurşuna dizilen ka
dın casu lar arasında, Alman. Frnnsız, Belçikalı olanlar var
dır. 

Mata Hari, '1atmazel Doktör, Gnbriyel Petil, Edit Kavel 
bunların en meşhurlarıdır. 

İsimlerini btlmecliğimlz bir çok meçhul kahrnınanlar daha 
vardır ki... Bunlaım yaptıkları işlere göre namlarına diki
lecek abideler b le azdır. 

Bunların arasında Koçuk Matmazel ismi altında Alman 
cephesinde çalışan bir ca us kadının yaptı~ı işlerin her bi
risi erkekleri bile gıpta ettirecek deı rede ınOhimdlr. 

Küçük Matmazel kim ? 

Fransızların Verdun cephe i kunıanclnnı şöyle anlatıyor: 

- Orta boylu ... Snrışm goz l den ce~ IJir mektepli kız. 
Bir gtln karargahta oturuyorduk. Po ta neferi geldi ve 

beni bir kadının aradığını söyledi. 

- Gelsin 1 
lçeri gelen işte tarif ettiğim hır mektepli kızdı. 
Sizinle hususi görUşm k istiyorum .. Dedi. 
- Hayrola .. 
Sonra bir çok şeylerden hah tti. Bunlar bizim en mah

rem istihbarat memurlarımızın bılnıediği '\e hilemiyeceği şey
lerdi. Bunları duyar du)maz: 

Siz bunları nereden öğrendiniz ... dedim. 
- Merakım var da ... 
- Böyle ş ~ lere merak olmaz. Sızi kim gönderdı? 
- Vicdanım. 

- Sonu var -

------------------------------................. ______ _ 

nu 
-Dilııden artan- r lmee rn her nevi vesıkaların 

YENi MEil 'iN 

Fiat mu a abe • 
omısy 

l a n 
o. 12 

u riyase i e • 
• 

; 2 

Alıireu mulıtc1hf t.iiccarJar tarafıııdarı ithaJ olunan nwııifatura esyaııın ci11. ve ııe,ileri ile ıop
la11 Ye perakeıad~ fiatları aşağıda gösterildıği gibi 6-2-942 tarihli Fi;t urakabe koıııis,ouu icti-
ruauıda teshil ed ilıni~tir. ~ • 

Eni T bit olunan fi t 
ltlıalat9ınııı Adı Manifaturr~ cinı. vo nevı Rantim Mikhr1 ınetre T ptan K ş Peırl\kende Krş 

alımnt Hayfavi 
:r ?.:ım M tRknvi 
1 hm t Ş fık Hariri 

c 

< 

(( 

« 
c 

c 
c 
c 

< 
c 

« 
c 

c 
c 

c 

Pıurnn, m nsacat 
H i <lı merm~r 
Perens aziz ba uuun 
S d şpor 
Japon J}li b sın ~ 
K ten fo d 
.Tapon poplin ba ın 
Poplin ha~ma 

67t5 25200 113,79 131 
107,5 7320 62095 68 

70 29280 85,9 99 
90 27450 59,57 '~ti 
70 21960 101,03 116 
GO 16470 63,43 71 

l 70 13725 104,52 120 
70 27999 87,02 00 

• 
Ot : \1al kaç elden geçeı· e geçsin fiatlarda 

.Aracıların kflrı bu fiata dahildir. 
Jıiçhir suı•t>lle değişiklil olmiyacaktır 

(170) 

hııogı bır ı:ıehaple oıurea olsun stokl"rm ve bunlara ait tı:.sisa 

ödem f n her n vı haf 1 sigor· 1 tm harp l ılık tine karşı si-
&alerını ıukı&ıı labi totabılır. oor'as n b' t "' . ., ' ı ı ızz veya yani'im 

il - Sigorl lının inkita . . . . . . sıgortasıle ıştıgal eden şırket-

Anl<:ara Ila< yosund 
u ünkri eşriyat programı 

devre ı esnasında' efaıı lıaltnde 1 Cumutesı 14_2 942 . k h' k d t h kk k erle müşterek y pmağa, bu 19 15 Mt1zik: Radyo Dans 
111 ı~a t~rı m~ . ar a a ~ işl~rle mtlş"ul olmak üzrrı alA 7.30 Proğram ve memleket Orkf'slrasmm Be Telden Proğ 
etınış rıyazl ıhtıyatlar bu taı ıh k· I d 1 k•· _ 1 _ saat ayarı rammın Devamı. 
t t d. l. k d h a ı ev et teşe ~u muesse. e 7 33 M. 'k fi f'f p en e ıye tarıınne a ar esap ' . • uzı a ı roğram 

. . • . , . . . . . ve ofisleri nezdinde büroh~r (Pi.) 19 30 Memleket saat ayar 
<..dılmış ıekoık faızlerıle bır lık teşkiline vo stokları sigorta 1 5 A. . ve Ajans Hah rlerı. 
le hak s lııplerine ödenir 4 Jans Haberlao. . 

. · edılen maddelerin satş fiatma 8 00 Müzik: Senfıonik Pıo'·- 19.45 Serbest 10 Dakıka 
lnkıt t de resı esnasmda 15 1 19 55 M·· ·ı Ş k r-. . . . zam yapmak suretHe prim tah 8.45 ram (Pi) uzı 1 1 ve uı-

sıRortalının tenzıl ve ıştıra ·ı - · küle 
l ki l l l J 

sı ıne lmkt'.'lmet mflznndur. 12.30 Proğram ve Memle- · 
ıa arma ıa e ge mez. k 20.15 Radyo Gazete~i. 

ili t 
II - Sigorta masrafları- et saat ayar.•. .. . 

ııkita devresi için ı 3 M 20 45 Muzık Beyati nın ve primlerle tamamen • .33 üzık: Kanşık şarkı · 
de aske i vazifede iken ölen Jar. • U11 şalc makamları. 
· 11 h k h kurşılananıayan hasar tazmi-sıgorta ı arın a sa iplerine 14.45 Ajans Haberleri. 21.00 Ziraat Takvimi 

3000 ). k d l ııatının knrştlı"ı olmak üzere 1 O M 'k R' C ıraya a ar o an mü- " 4.0 üzı : ıyasetı um 21 .10 Müzik: Dinleyici istek 
emm(ln meblağların temamı sarfına liizuın ~öriilecek me iıur Bandosu (Şef 1 hsan Kün- leıı. 
ve bu mikt~rdan yukarı olan baliğ rniJJi koruı.m, kan una- çer) 21 30 Konu ma (Günün Me. 
tarının 3000 bin l tadan aşağı u.un 43 iir.ıo ü ~nadJesiıja tev- 14 50 Müzik: Karışık Ş rkı elelerı) 
olmı;,ıak üzre hüktlmetce ta- fıkan tomıu odılerok serınııye 15'30 veTiirkuler. 21 45 .Mfizik: Radyo Salorı 
yin edilecek miktarı ve faz\a don nyrılır. Primler, tefrik 18 00 Program ve Memleket Ork ~ırası (Violonıst Necip Aş 
sının riyazi ıhtiyatı ve harpte olunan pnro.lar mik<lMml\ ha- saat Ayarı, kın) 
olan sigor!alılarm h'ik sahiple liğ oldugu .ve . ıgorta. taımJi 18.03 M ~izik.= Fasıl lh•yeti .22 30 M mleket aat ayarı 

Ek madde - 1 - Hükumet, 
uı alf miieseeselerın aQ ıklerı ıi· 

ve dcherlerın göeterılmeei mec· r;rıe müemmen moblağlarm 
oatrnıu tedıyesıııe rağmen sı- 18.40 Muzık. Radvo D s Ja s: H.aberleı ı. ve Borsalaı 
gorta işlerinin tasfıvesinde Orkestra<nnın H~r Telden I ı oğ 22 45 Miizik: Radyo Salcı 

burıdı tfımamı ödenir Sigarta bedeli-
ıı - Bu memorlcır vazifele- . _ . 

cari kredılerı mür kabe, tohdıt, . mn t.ukllmetce tayın ecıılecek 
para arttırdığı tnktird.e aı tan ramı. Ork sırası programının Dev rr 
pııra lı y,inoJ 0 intikal eder. 19 00 Konuşma (Büyük 22 55 Yarınki pro~ram ' 

Adamlar). 23,00 kapanış 
Ek mndde 8 - Ua kano 

takrit ve1n mPn ed bılir. rıaın ıfesı sıra ında bu kanu~uo 
n _ Hiikômet t c retle ıet - oezalaudıı aı~ı fııllere muLlali kısma aid ödenmemiş primler 

gel etmek üzere kurQlacak her olduklarında meehut euQlarıo la sürprimle tekuik faizlerile 
türlü e'ırketlerı·n .. 0 kooneraLıfle• :nuhekeme usulü kanununun 4 nan tatbil~atına müteallik ola • .. biı lıkte bu tediyeden tenzil 
rin teşekkül ve tescil muemPle· uncü madde hükOmlerıni tatbık edilir. rnk kulla111Jırn her hiı Hi ev-

lerini ve korulllb olanlarının de ederler. Talep vukuunda zabıta iV Sicrortası rnkıtaa rak veya lıii'tfürıetçe istilıldki 
her nevi faalıretlerinı mürakebe mnkom ve memurları bu memur " 
takriı, tahdit vera men edebilır. iare rardım eıme~e mecburdur- tabi tutulmuş olan sigortalı talıdit oluunıı ınaddol~re mü-

i a n 

İçel orman çevirge mü~üılüöün~en · 
lar teaJlik karne ve.va vesikalar, 

Ek medde 4 - ı. - Bu ka- • inkita devresi sonunda hayatta M3 
nuo hükümlerı'lin tntbıkatında Ek modde 5 - I. 31, 32 ve resmi evrak ve ve ikalardan 

D3 
000 

Kereste O'n i 
Qam ağacı 

Lırn 

4 
K. 
00 eel~hireUi memurlara lüzumlu 35 ıooı madd leı deki ıhtıkAr ve İ ·e sigorta mukavelesi tıbbi 

görülen her türlü malümatın ve i ıısmar fııllerınden her hangi 
mf,dnt olup bnnll\r lizeriııde 

muayeneye lüzum kal madan . 
bı ıoi irtikAp edenlere suç mev· 

U Zakşa rkta zuu ol n malın müeterıoı tardın 
dan hır para tedıııe edılmie ise, 

. . . . d 1şlenecek Baht ld\dık ciirüm-
yenıden merıyet ıktısap e er 1 . h kk 

. rı a ı:ıda Tiırk coza ka 
ve sigortalılar inkıtJ. devresıne nuııanıın i k .. . . . resn evra uzerın-

Mak 11ssar1 Japonlar 
aldılar 

Tokyo, 13 (a a )- Karaya 
9ıkarılan kuvvetlerimiz Ma
kassar ı teınamiyle işgal et
miştir. 

Tokyo, 13 (a a.)- Birm n 
ya cephe inden alıonn haber
le re göre Sslvin nehrinin ba-
tnında bav.a kovvetlt~rimi~le 
işbirliği yapan kuvvetlerimiz 
düşmarıııı ilk hatlarını tab
ribetmiştir .• 

Adliyede t Terfian 
toy inler 

60 lıra muoelı 7 ooi derece 
Sılıfke hukuk hAkımlıA"iue terfı· 

en ürer hukuk hfıkimi AgAh 
Aperdın. 

müeteri talep ettıAı tekdirde bu 
para derhtıl kendine ıede olunur. 

aıd primlcıle f'fııprımlerıntek d . 1 1 . . . . e ış tınen sahtehfir ık ci riim-
nik faizlerile bırlıkte tedıyesıle 1 • 

II. Soo mevzuu olan mal 
ruQeteı ıre teelım edilmie ise, mal 
müeterıde bırakılır. Honüz tee· 
lım edilmflmıe ıse, müeıeri talep 
etıı~i lekdirde, nümuneeiuin alın 
ması mümkün olan malların nü

. . erme miite ilik hökümieri 
lniLômeıçe tesbıt edılecek şart t tb'k 1 il 1 o unuı'. 
lar dairesinde mükellef tutu-

. "dJ · Ek ınadde9 -1: Buka lur veyahut sıgortR mu ıJeU o 
. . nıınun 27 irıoi ınadclesile 29 

nisbette uzatılmıık suretıle rn-

munelerı olındıkLe ve uüm:mesi kita miiddııtioe ait prim şürp-
alınm eı mümkün olmayanların rim borçlarından ibra olunur. 
evsafı derhal ehtıvokufa &eebit 
eulrıldikten Ronra satın alınan V - Ticaret kanunun 
mel müeterire teslim olunur. birinci madıiesinin ve mevcut 
Müeteri malın bedelıni ödeme· sigorta mnks.velenamelerinin 
mıese, satıcının talep eltiQ'i bedel bu maddenin 2, 3 ve 4 ühcti 
kendısinden rılınır ve bu para fıkralarına ve bu fıkralara müs 
ziraat bank El eubelerine va bu· 
ıuomadıAı ferlerde mahalli mal teniden alınacak kararlara mu 
sondıklorınn emaneten teslim halif hiikıim v.;, şartları tatbik 
olunur. Muhakeme neticesinde olunmaz. 
ihukAr ve teıısmor curmü tahak 
kuk eder ve müeıerısıe satılan VI - Bu maddenin 2 ci 

unou madde iniı. 2 inci fık

raın mucibiııce lıükfimetin al

mağa elalıiyetli olduğu para 

lar tahsili emval karın :ın bö

köınlerire J{Öro i tifa olunur. 

I1 - Bn kannuda lıül~u 

metiıı iRtinıal, i g:\) voya in-

tlfal\ selAlıi} etlı "lduğu gay

rimenkuHorin t lıliyesi icra. 

ve ifJit kanununun mukavo

Jenıune ile kirnlanıuı gııyri· 

meokulloriu tnlısiliııe mtiteua 
ir biikiiıoleriue göre icra o 

lnııur· 

747 

1 - lçel vilayetinin An mor kazaıu t!ahilindo De-
vetepe i devlet orm rırnuan 74:7 metre miklıp ere telik 
çam gacı RRtışa 91kanJmıştır. 

2 -· Çam eş9arının beher mc;tre mikap ga} ri mnmu 
lürıiiıı mul.ıammen hedeJi 490 lrnruştur . 

3 - Ş rtnaırw ve mnkavelt"name projel~riııi görmek 
istey4'nlerin Mersin çevirge miidurlü~üue Aunmnr orman 
b<Hge şefliğine ve Ankarada orman nmnm müdurlügıine 
müracaat etmeleri. 

4 - Satış 28-2-942 günü sa t 11 do Monıırı orman 

çevirge müdürlii~ündo ynpılaoaktır. 

5 - Satış amnmi olnp a91K arttırma usnlıle yapı

lacaktır. 

6 Mnvak'rnt teminatı 275 liradır. 

7 -
IRzımdır. 

Taliploriu ş rtoamede yazılı veErniki gl'firmelcri 
L171J 14-19 24-27 

i a n 

Kızılay Kurumu Mersin ~u~esinden ; 
Kurumumuz kongresi 15 Şubat 942 Pazar 

60 lira maaelı 7 noi derece 
Tereue müddei umumılıA"ıne ter· 
fiao ürer müddei umumisi Ab· 
dullah Büker 

malın bed~lı rüksek oldu~u tes- 3 nen ve 4 neli fıkra!armda 
bıt cdıtırse fark müeterifc. iade yazılı hiikümlere aykırı hare
olunur ve müıebakı ı oez i hfi· ket edanlersigorta şirketlerinin 
kümlere 1Abı olur. Satıcı berat b teftiş ve murake esine dair 
o\UQ'ı tekdırde banka vefa mal 
e&ndı~ıno 1otırılan mel bedelınin 3392 sayılı kanunun onuncu 
tanıtımı keudısıoe teelım olunur. madde iııe ~öre cezalandml11 

IJI - Ru kanun oeşri ta giiııÜ saat 1 l de flalke\iııde yapılacaktır. 
rilıinden itıbaron mu'idir. Sayın üyelerilnizin bildirilen zamanda il al kc-

50 !ıra mea lı Anamur hfı· 

k ımlıgıno Adana sulh hAkımi 

Bahaddin Sümer t yin ed lrnıe· 
lerdır. 

Hdkimlerimiıl tebrik ederiı. 

Ek madde 6 - I, Hükumet Ek madde 7 - ı Mılli 
mili korunma kanununun meri korunma karnımı hükümlerine 
bulunduğu üddet zarfında 
primleri vere sürprimleri. her tevfıkan yapılan ve yaptırılan 

I V Bu kıuı uıı hüküm 
Ierini tütbıka lcın Vokılleri vme gelmeleri rica oluımr. 
Heyeti mezundur. 

-SON 

• 

Yeni MerRin M. tba&Rın l:JuılmııSt r 

-


