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942 nin Başvekilimiz Diyorki: Şark 

Cephesinde 
. Uzak doğuda 
durum en sevinçli 

haberi a [ a n ~ ~ a f d_'!:_ n a C a k t l r i Almanların durumu Japon ilerleyiıi de. 

Türk milletinin üzülmesine ve zora maruz 1 günden g'IJne .ZOT• uam etmektedir 

Ait ı n 

G y,~to erde ol.. udunnz mu! 

Bıı gıiıı l6ı·tltj çah~ıııağs haşh· 

yacak olR ıı ( Da~ıt nn ofüıi ) 
şimdiye kadar kiiylere veri
len tek tıp kum ş ribi şehir· 

lere de tek tıp kumaş dagı

ta0Mkm1,. 

kalmasına taraftar değiliz ~::ı:r $imdiye kadar Hollıanılılv 
-- 59 Japon ıeıiıi bıtırddır Memlekette aranılan her maddenin 

bulunması lazımdır 
I ffırkaf~ tah~it ıtııiı 

bısladllar 
Mflburn 81 (a.a) _ 
Av.uııralra bata nasırı bir 

demecınde japonlarıo Anbon 

mubakkRk ki hötün Tiirkiye Ankara 81 (a.!!) - Baevekil lar alabilirdik. Haıır arkadaı vatandaşlarıu vergi verroesı Moskova 81 (a a) adaeı aoıkluroda ıörGldllGn6 
i~iu 

9
,

2 
niu en büyiık müj- Dok&or Refık Sardam millf ko· lar, ht!küme&lnlıin türk 111ille&iae bahiM mevzuu olunca fiata zam te ba adara *'ker 01 ... arılmııı• 

Bu iki satırh !r havadis 

~ b dd tr d d ~ So' et telJlilli: a 
desidir. roama kaouounan azı ma e· ıma ı var. Ve ona sizin gibi t k Uzım olan aran ı~ı nın ~ek rakın oldoQunu bildi • 

.. ıeriol defietirip bazı Ju1ktlmler dfıüoılror. Ooon üzülmesin yap 1 
• dd . btıhın 30 AOO klnunda kııaları- mlt&ır. r 

Geçt•nlorde bu sntunlarda . e, zaman her ma Anın - l · . . koran kanuqurı mtııakereıı mü- sora maruz kalmaaına tarafdar . . mız dutmanla çarpışma arma y i G 
houon derdını deşmege uğraş- naeebe\ile demietirki : deQilthr. Her fer bilerek ve masıdır. He.rkesi~ ıtrzu _ et~ı~ı devam etmişlerdir. Kıtalarımız ıehrin~

0

bo~~:~=~~ı':::~~: Rabaa 

•uJ' ve moda ht)lll.sından kur.. 29 ardır ıGreo harp esna- mantıkla olacaktır. giln istit edılmesıne mnsa~de ·ıerl yerek bir çok kasaba ve Londra 3l (ı.a) _ 

tuldugumu• gnuü dört gözle ııoda bftktlmelln ilk ıOodınberi Bu .yoldan ayrılmamak hükQ- etmiyeceğiz. de.miş 1e. Turk ~öyleri duşmaudau gc,ri almış Fılipinlerde kah 
beklt)dıgimizi yaznu~tık. aldılı karar amumf harbin mi• metııı Pn hüyük pirensibidır milletiı.in, camıasmrn bır ablak tır. 29 .ııon kAnunda 18 duş harbeden Amerika k ramanaa 

Ynkarıdski bavadis hu sallerioi BBla raeatmamaklır. K•munlarm verdili selabiyeti telakkisi vardır. Hukômet roarı duşroan uçağı düşfırfıl- Mak Artara &e1tlim oı:':.~:~i:~ 
bu 

.. yu·· k gu·· ou··u pek yakında Bundan ene iki arördılklerimiz• l "" 1 l d d - -o poaler teklife& ı-• 
. . . .. ur deo aldılımıı derslerden istifa· ıızıım o ursa ku lanar.agız. bun an ayrıl ığ 1 nı g~ru müştiir. Bizim kaybımız 4 m .. ır1ecte seneral 

rahakkuk ~J~oegıuı hıldıny • de ederek idereri temin edece· Müsaade hu~nruı 88.DlZ şekere ce tedbir almı:ıkta tertddut et u9aktar. cetap termemltlir. ~ ti b" ki d ( ) Rangon 31 (a.a) -
ae uıo " ız · .. "iz. Her hangi suretle aoık, ka- zam mesele~inderı bahsedeyim mez hir mflhallenin çocu arı Lon rıt 31 a ~ - sı 

k l 
h d .,, l k 'l ,., mdire lradar japoolar ta• 

Demek 90 geçn:HH ~n °- pah bir kuue&e daranmak eer· Hfün)met mevcut şekerin he ıibi kar~ı karşı otur u~~ı~uz Almau qra uşı .RuM ı er raıından ısbre Japıtarı b 
töıı Tüı k şelıirlisi, ~Y lı~ları 98t. menbfiı .olamaı. ~IJkOmet sahını yaptırdı. Hunun gF-Jecek Ankarada evim~ze n~ gırıyor ieyişi de_n~ etmekledır. PPr- bü~amlırında 110 iapoo tar~~~ 
tek tip komaşt~u ?lbıgeyı. gtt• reieı aıfatıle ılk verdıQ'ım karar islih'\ale kadar yetişmesi için bili'yoruz Hangı vekıl ne top- şeııbe gunu Rus ln'fa kuvvet ~e~ı düeürOlmıle&ar. Şehri IDO. 
yerek tAJım uJ bı~aııyle tehırde budur. ya tevzi veya fıatı yıikselterek lamışsa meydana çıksm. Hıç leri •iuşman ha va mey~~nla~ı a aa. eden pilotlardan ancak ' 
dolaoau kahraman ordu men- Yurddaetarımızrn baıka d6· satı~ t hd"t . fi b kl b" hüktlm~t müphem isnlltlar nda 20 uçak to.hrıbetmışlt!:dır danı11 ôlm6ıtalr. 
ırnplarıuıu vanınd8yerini ala- eönmeıine imkAn rolrtur. Yaea· ba"-"'lı akı subıe ı.e .ırh şet~ ır k bo nen bir ruh Çttrtauba ~ünü Ruslar Kalo- RMınıoa 31 (a.a) -

• • 
1 1914 

deki arüole 15 amR mec urıvetl sse tı yapara zgu . 1 k · . d 7 l k obaTebeh•r 11 
cak, bu suretle bütün yord da dıAı.mı.ı arun er . .r Vestk?.nın satılarak hir takım doğmasına mı:ydan veremem. ganı.n şıma. esımm e. o o doQusunda d v on nehrinin 
Türk it9isınin dokodugu Tôrk dejtıldır. Polelık, Goırafıkt bır motıf 100 vagon demıı· yolu Cenup ' e am etmektedir. 

' k t b ddalll r oknue&ur Binr cep11eaında kıtal 
mühendisinin diiJSt-nledigi ve 00 e e e • sı·ngapurda Amerı·ka malzemesi ile (50 kamyon ele durumu iridir K arımııın 

aleyh ıdart, ill\isadt bakımdan . · l d" . ı ~ · d . · Ualır1mııın 
Türk mağa'Zııtnnııı sattıgı, geçırm!Ş er ır LJJ1.IYaya a rus manHıralı mlkemm ld' 

.. . . . , .. k takip olanaoak euslar 1914 dekt • --• ların aldı~ı ınalıeme daha dılı dGıman 10 
8 

ır. Ola• 
Tark 88rmuyesının e3erı ı:ur ıördOklerimize benıemireeektir. Tehi ·1ı b ı t d• Beynelmılel bır para k B d - b" k lan bna ık ı pralrlsrına rapı• 
malı, Törk yüuü ve) a. Türk Millt korunma kanununda görlJe l e Of gul er r • . . L ço tur. ~ra a uç uı amyon re dftnm . ıo artnda bir tırja· 

i) T .. k.. tında gö- lflkk"I · · ilerıemiııtir ıııtemı ıhdaı etme" ıs tren ıle 10 ordu :rnbarı "m
1
eur. 

pöallllllekU ur un sır 98 &e ı erımtz v Japonlar f"k . " zaptetwişlerdir. Rnı-lar bu şeh JBatavra 31 (a.a) -
r ece . Daha batka karar ve tedbir al· 1 rlR 8 · aponra ile h b 

Buauu dı~ göıünötö ne mala ıorlaracaktır. Dönra ta• re kadar ielmekle Dı.ıyeper danberi B ıı erp •tl•t•h· 
kadar holl ise i

9 
görüoüşti, ılw•&i o istikamettedir. Oo• ar 50 kilometre yalı- Vuioa&on 31 (a.ai - ıref\lifJe viJ büytlk din)'ep"ho &arından ; 9 •.oda kutvetıeri &a• 

b
"lh ,. . .. .. ÜRÜ mata meobaras. Baı.akil alho Bırleşik Amerika malı~e -qoska 100 kılometre yaklaş- rılmıııır Bal•Pou gemt.n bata• 
ı '1Ha ekooomı goron ,. h ...... d d d . ti .... laıtılar r" Moraan Ta• Amerıaa d d k 1 l - d • aareUe dltm•oın aaaın a a emıı raı: ,n~sı 1 • "' da mılı&erek bir lır ır. Bura a üç o a ayrı an ıoo e bir l•mlıi ••hr•-. 1ııo 

yarı içıu okadar i9 a9ımı Tıl k .
11 

f . b"I . IA mılletlerı arasın h" b" · dOf h metti .... ı., de-
. r mı e ıoıo ı meaı . Londra 81 (a.a) - para ıiıtemioin &albik edilece· mü ım ır ~ımen er ~ttı r. 

ve fvr"h Yerici dır· ıımdırlri bir t6&k altıoı bin kA· JA b t rarım d 
d 

· ·· r 8 Dıln aece Sinaapur adasına Q'ini ve bunun ene ıı 1 
var ır. Mihver H kikati iı"'une ıoı. 0 lıda olmalı iateee biobir kıymetı "' ..... rreı·ınde ıednllle çıkarılaca· Loudra, 31 (AA.) -

d k " 1 50 kilometre uzakta oolr elddelli au 
giin lıl\rıgi aile yar ır ı ıa· ıoktor. Altıo alanlar aldanacak· muharebeler olmuıtur. 100 bin tını sôrlemiı&ir. Motıbn ı T~~ Doğu cephesinden bir yıw 
z ,ncarı 

1 
ı yüzd& yetmiş beşini tır. Niharet altın bir zir net ve ı·anoa t ki h" . d bu paranın Amerıka tir ee d b ld. T 

n ' lb ı . e· b k ., an nrıa ımaresın e de"le•\.,rı· arasında bir tedlre eu ı ırı ıyor: 
moda uğruna, süs, löktı ve 8 1 en' are ur. ız una ıyme\ ilerlemekledirler. Sin 8 ur bir • '., b K 1 d alman 

.. d ha dotroıu •ermlroroı. Kolayhlrlar urken . 1 P usulü &eıkil edecelini te 
0 ızı or ~1 rı.sas 

goreırn' ugruna a t bizim güo rollardan rGrlmek muh~~ar•. harbıne basırlanıror. paranın dllbranıo baeka rerle• hatlarmda geııış b1r gedık aç . 
bir hıç ogrona sokaga a Illb· albi bir manzara hasıl olmaaıo. Oöroılııı ııraat zaferi Rııngond11 rinde de aeımll edllecelini te Qtı H•ı gedik almaıı baş 

• btır6k bir memnoniretle kareı ... ı ı r koofe• mı.., 
1 

• -
m" ol•nn. Örfi idare llAo e&melr, iıtiklll 1 , . bu 11ıtemln Amerıaa 1 ~ • kumc111darılı~mı buyuk~ayg :ya 

H oı)ımiz biJiyoroz ve tek- mahkemeleri kurmak nibi karar ınmıetır. HfttQmt& Japon 11ldı ranaında arör616lme1ioıo mllb - - - - l \ 
a rı,ına kartı elden geleni rapa• 1 ld "'U u te Rlro da bu· duşurmuştur. yıtrl ırn :\ man 

rar er rn .,kten de mıaoıniyoroz. teme 0 0
• 

0 h · h kk d t · · -. d k cıtk te bG&Gn kuue&ile oarpıea· nan iQin karar ahndıtıoı blldir- cep esı a ın a ıaı ıc1ye .soz 
Hepırıı 1.in huımı;i lıayatımız- mın e ece yah11~ yerli ma- caktır. mietir. Amerika para itleri umum caiHi alm~nlarm yarılması ım 
d" tacı <lıgımız kaç ŞAH yuva Jıdır. Bu yerli malının kaba mödGrO de ıuolırı ıörlemiıtir= kAusız çt•lık duvarm yanldı~ı 
ıneı'ud aile moda lüks •OVR h~• veyahut görünü~ö bizi Sirenaikte Rıroda babaedileo para ılı· Dl ve Harkofa karşı büyiik 
süı yıızunden dag;lmı,tır. lmüteeilsir değil memnuu et- temi bakkmd• ıaraımeler rr hareketlel'İf: başlıdı~mı bildir 

Bu g in dö:ıyaoıo en kötü melidir. Yerli malınm kabaıı Hava faaliyeti pılmııur. Jba11 allan ver~ ıG· mektedır. Harkof bölgesinde 
IA 1 ·r· d .. d aoao bir para ıbdu . d"k güoleı ıu ıte biç kimıenin oıo- vrnpa mm zarı ın en fazla oluvor m~ıe ~r M il tler arası tice- açılacak bır ge ı Manpol de-

d 
.. zt .. b" h k r edılecek\ır. ı e . I ı. . l dayı, rnk8ö, 11ö;.ii dö•ön u.,o ıze eyeoan •e zev verm"- ret bu para ile yapllacak&ır. mır yo uıııı 1.esmış o ar.aktır. 

yok. Bızde hu büyük dünya Jidir. Kahire 31 (aa) - . Şimdilik d•h• ıırlh IHb•I ter•~ ŞimJıki Uari yürfıyüşü Haı ko 
ininde hir varlı"'••, koonmu• Kaldı ki.. Sümerhauk fab- Orıa ıark logillı b•9• tıblil•• mem· Ba hnıuı&a b•ıt~ atbıle. hı telıdıt etmekı edir. Kızıl or 

.,. 15 d Hata kuuellerimis batı Si- 1reııertn dı fiklrleriol ılerl aGr . 
kom,ou ··• harp ateti i9iu 8 rikalarile huımsi fabrikr.l&- renaikLe 98 mahıırebe oeneıin· meler! muhtemeldir. du l 00 kılometre yaklaşmıştır. 
iken onların halinden ibret rın imal ettigi yerli mallar da aHrlre aoaııırın• i:letam , j .:. t 1 • • Almanları tehdıt edt\n en bıi 
derıi alıuak lükı değil ihti- avrnpa ma.lların" amerik e&miıtır. Bombardı•aa aoaıııırı"\ llf 11lll11IR ,. r& 1811St yük tehlike şüphesizdir ki Men 
yaoı dnı;ııiomeliyia. Aldıgımı• mallarrna japon 'm 11 a mıı Trabla•l'arbın ıartıod• d 1. İ 'il ,A' pol yoludur. Almanlıırı avrıı 
giyecek malının eo söılöıönö kat kat ttıtönde. Aa ~rıea alıman moı6rll olrılalar•:~.: 8118 arpı BRul pan•ı1 işgal altıııdaki yerlerden 

ynı ••- ııkarf btoalıra b oam 9 . . . ki . k l 

Bingazinin İf•alini 
dnemli bulıqor --Berli'l 31 (ıı.a) _ 
Askeri ka ... .1 roıalardan bildl• 

rı ıyor ı 

Almı.u te ·• 1 · · ha JaD kuttetle• 
rının Bi . 
renı btr ·~aeıırt ıreri almaları 

. . oram meydana ıe,lr-
m.ıeıır. Slrenaikio aıerkeai olan 
Bınıaıı bu bölıenln ın iri li• 
manıdır. 

d Boranın kıtalarımız tarafın• 
.Pn alınmBBı askert dorum • 
rı::~ t~slr1ni aôsletecektir, ~;. 
r rıtanıa taarruıu durdurul· 
mueto:-. Olarlarm mıbter 1 h. 
dO d. • ıne 
t o uQfJ anloıılmı,tır. Strenaiie 
'll~l'l'üı m•rda'n mabıırebııl 
Mıbver labıoe dftoerlren diler 
taraftan eark oepheai d d n e raılar 

a umduklarım temıo ed eme· 
mieıerdir. Almantarın 
laarruıları bono x mahıtlt 

Ruıtermektedtr. -----delil en da;-auıklıeını, eo mo- manda mnkayeae kabul et- i .. bıtler elde etmı1ıerdlr.h~·o2019 VaşioKtoo, 31 (a.a:) d~~d~~me:~a ~~;:e~:~.ı~~sl1}~ 
dernim <leğil en kuvvetliıini miy.,cek kadar ucuzdur. l'•M•i Maltara bltm•D u AtlJntikte 6800 tonılatoluk maıılar s k , h ~ l ı. 
en •arifini delil en 11iyade .. mıietir. Bir mikdar baıar ur . . . d . \111 et p esım e ço.- Et 6Q k 
ibtiyocımı•ı temin edenini . 811.•d~ıı h~tkn butün bir :,,. iti dliımın aoailı d616r6l· ~İ~ıl:.~·~~=~~j~~~~~:.?ıeu~:::~ büyük kayıplara '!~ramışlardır --Uruş 
aramalı}•~. Bono yapmagad" mıl~et~n . geydıgı aynı koma' m61Uır. BGUln bu ~a~eklnan tir. emi mnrettebatı tarafıo- ~nsla~m ~u kesıınd~kı y..,rıi Belediye eno6meoinoe 
M."o~nrnıs Qüııki lüks veya b-,pımızın malı ve hepimizin bir uoatımıı dönmemıetır. rl gt k d'l . t" Mt-ıre'tebat ılerleyışlerı Almanlara subay etine 60 keni eU ... 0 koran 

b b" r . it an er e ı mış ır. • 1 d d 1 ·ı 1 k "' ne.. ıııır elin 
moda par vanası arkasıoa sı-
11 nsrak hize nzat1lan malın 
bi•i taı ııııu edici mfttrıyalden 
yapılmKdlgını 9ok iyi hiliyo
roz. Hbıt• vrnpa veya Ame

rika daınl(tt81 ile n•atılan ma

hn doıruluııooa inanıuak çok 
1afdillik .,, mit oharnz. 

Bo JÖll bötiin dünya mem

lekotlerinde oldogu gibi mem
lelrntimisded., ibtiyacımuu te· 

aynı rn ır ıRı a ında. ~at•· Japonlar bir limana ~ıkarılmııtır. a~ a a ıı o m'.l iizeıe 25 bin so manda etine ~fi kara • 
dığımızuı eıı canlı eser1dır. ölııye ınalolmn~tur. t~rilmi;lir. e narh 

Dagıtma Ofisinin Ç•lı•- Şan111ada 56 kiıi 26 miljaılık A111rikan 
ınsga haşlsdılıtan ıoııra yapa dını·z IBhSl.Slll 
osgı bu iş eu Löyük mnvaf- zayiat Yerdiler 
fakiyeti ve bizim de eüı ve Oon·Kioa 31 (a.a·) - Vaşington 31 (a.a) -
lüks yüsörıden gaip eıtigimiz San11a cltarmda japoolarle Amerikan bahriyesinin ih 
ö• malımıza, öz rengimize rıpıtao " japonların beıımetilfl tiyaçlarmı kartılamak için iste 

ka•n•mamızın mes'ud hadise- ıona eren muharebelerde jttpoo• ntlen 26 milyar H90 mılyon 
" ,. lar 12·16 ıon lrAoun ar&11nde . _ _ . 

sa bin 011 98 23 bin 7aıalı kır dolarhk tahıııatı mu.muessıller 
A. e. o. bıtmiılerdir. meclisi kabul etmiıtır. 

Mihverle mündıe#Jet L B RUFUfa ıatılaralı 
' lerini kEıti 

Beledire eccGmenince -6-
Vsıingıon 31 (atı) - mllrüu klloauoa 8 korb 
Paraı•ar h6kftme&ı reemen terılmııtır. Bund f 

8 narll 
mihter dHhıtlerile mGoHebetıe. ıat6nlar beled· ao aıra11na 

· · a. ı ,. ırı tarafında rıoı a.Hm ı ır. oe1alındırılıoıluır. • 

-
Paragvay 

ai olacaktır. 

Kömür 
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l a n L A N No. ıo • 
Şeker Fiatları lçel Defterdarhğından: 

fiat Mura~abe Komisyonu Riyasetinden; Tarh llAn Kaıaoo buhran ve Birinci ıhl.ııı aa· 
Mahalle!ı i 

No. Mukellefin iemi Kapu Mevkii t ş t F. zam dahil menı .· 

Mersinde küp (kesme) ve Kristal (toz) şeke- No LirR Kurue No. ~MIA -- . 
ri•• toptan ve perakende azami satış fiatları aşa- Mahmudiye 3 Mehmet Şen 10 1 s. Manav 16 82 4-48 1938 

Camii şeı if 267 Şevke\ UQ'or lu 16 12 s. Depo 4f> 05 5.45 > 
ğıda göiterildiği şekılde tesbit edilmiştir. Nüzheı.iye 2 Hamit toka 89 Kışla c. Ütücü 20 88 IL3 > 

1 ·· Küp şeker {Kesme) : Camii şerif 870 Murtaza cemal 82 F. caddesi Bakkal 2 80 148 ., .. h 
Nusratıye 111 Avni sönmez 45 Tar8us c. Sabuncu 

•.. 
49 68 6 32 > 

:\) roptancıların perakendecilere sandıkla \Jesuciiye 18 Mahmut 148 B. K. C M~rankoz 5 03 ~16 1940 
Mahmudiye 774 lbrahim kayar 47 Burrua h Esgici • 5 10 1!~·11 1941 salış fiau. 

" 70 Sait çetin 6 Silifke c. Manav 70 31 3040 iH40 
Lira t\urns Camii şerif 478 Mehmet bircan 85 F. O. Kalaycı 3 47 27 49 1939 

3 M,hmudiye 232 Ahmet yavuz Gümrük a 57 26 33/36 Kahveci 16 42 30 14 > 

" 606 tbrahim safa 82 S. S. C. Mıuankoz 4 08 31-4 )) 

B) Perakende satış fiau kilosu ı 16 kuruştur. 282 Şukı o seJçuk 22 92. s Terzi < 33 76 26-18 '. )) 

2 - Kristal şeker (toz) 
Nusratiye 159 Fevzi imar o Oazha . m Lokant:t 2 40 31-47 .. 

" " 
,, » )) 7 50 ;31 48 )) 

A) Toptancıların perakeıı decilere safi 
.. 114 Mehmet Ali tokkurl 6 Galafat hm Kah•eci 21 00 18-37 1940 yuz •• 

Kiremitharn~ 10 AJi yıldırım 193 Sili c. Kunduracı 2 62 29-2 1939 kilo cu val ile satış fiau. Camii şerif 241 Bekir şines 7 11 S. K~hv~ci 15 66 28 30 )) • 
Lira Kuruş Mahmudiye 180 Jozef silo 22 93 s. Taheleci ıo 80 16-~;l 1934 

" 
232 Ahmet pir 33(36 Gümrük A. Kahveci 257 30 26-16 1939 95 •9 193 ômer türen 17 Durak a. Yorgan"ı D- ,, 14 45 28 4$l )!o 

H) Perakende satış fiatı kilosu; 97 kuruştur. M~sudjye 41 Şerire tanyol 17 F. C. Terzi 15 34 14-34 1938 

[ 129) 
Mahmudiye 531 Emin öz 49 z B. C. Kunduracı 3 45 16-81 » 

,, 700 Hüseyin O. Mehm'3t 6 Hurmalı h Mobelyac1 11 4 13 30 » 
,, 633 Eyyup kaynar 82 S S. C. Kahveci 25 90 16 63 » 

• 
J " 

7l!:i Ali Rıza ataöz o Hur. H. Bisikletci 15 54 15 42 > 

1 a n 741 Ahmet ay 46 > Kunduracı 2 04 15-50 > " Sılitke c. 

Mersin Belediye Riya~etin~en : 
,, 65 Ahmet o. Hurşit 99 Rakkal 12 93 L2 38 » 

533 Hasan o. Hasan 6 Z. B. C. Kömürcü 11 30 14-31 » " 93. s Berber 154 Hacı genç 9 25 03 14 43 " > 
~lüuhal bulunan Belediyt~ Zabıta memurluğu- Camii şerif 422 Al~attin öktenberk 13 A. Z. Z. H Kahveci 4 89 14.40 » 

na müsabJka ile ik.i nıenıur alıuacf.lktır. " 
387 Muea Kızılbar 57 67. sokak Fnruncu 9 63 15-1 > 

Mahmudiye 65 Ahmet O· Hurşit 99 Silif, C Bakkal it 5 80 15 13 ) 

Alınacak men1urların orta okul n1ezunu ol- " 
202 lbrahim o. Sıtkı 5 Güm. A Müskirat 45 00 . 15-35 » 

nıası ve askerliğini yapmış bulumuası memurin Camii şerif 191 Osman Nuri sezerm.tn 23 HOkli. c. Tuhafiye 24 96 13 ~!3 lt 

Mahmudiye 275 Mustaf.t kart0pe 5 101. s Terzi 27 36 13-57 ,. 
kanununun gösterdiği evsafı haiz olınası lazımdır. ,, 405 Mehmet koçar S6 Kışla, c Terzi 7 70 ı 19 > 

lliisabaka ioıtihanı 10 Şubat 942 tarihhıe 
Camii şerif 280 Mustafa kasabbaşı 5 6. s R~k'\r evi 11 41 1 8 )) 

Mahmudiye 130 Namık agAh 33 91. sokak Tamirci 6 06 11 )) 

müsadif Salt günü saat ıo da icra kıhnacak.Lır. Osmanjye 1 Saffet tansal 220 B K. C Ka8ap 1 72 6 38 )) 

isteklilerin evrakı ıuüsbiteleriyle birlikte mez-
•~amii şerif 363 Salih tuna 62 Fab. c Bakkal 7 44 1-13 » 

755 Sakibe mudnk 4:6 
. 

Mahmudiye Z. B. C Terzi 4 · .. 88 1 4 > 

ktir güne kadar belediye reisliğine müracant Camii ~erif 378 CAmal Aelener 98 Fabrilca.c Bakkal 3 08 1-14 » 
M~hmudiye 502 Mahmut abidin 26 107 sokak K ~ rAStf!Ci 25 88 5-21 ) 

elnıeleri ilfln olunur. " 
288 Sılkı giral 18 101 sokak Sandıkcı 14 94: 5.11 » 

. 
1 

• 
İ rı Yukarida isimlerile Soy adları yazılı 44 n1ük.ellefin hali hazır ikanıe,gtılı adresleri mec.;hul bu-

. luuduğu cihetle namlarına tarh olunan kazanç vergisine ait birinci ihbarnameler kendilerine tebliğ 
Devlet Oamiryollan Adana 6 ıncı isletme Arttırma edilmemiş olmağla tebliğ makanuna kain1 olmak üzere 369ı sayılı kanunun lQ :UIOOlt nıaddesi 

k 
'il k · · I' ~· d nıncibince ilanen tebliğ olunur. [ 124 ı e sı me omısyonn ıaıs ıuın an: i 

1 
a n --------- - -------

Taprakkalede iki, Fevzipaşada iki. İskende M k Merkez Lokantası 
tunda bir ikametgah He c~yhan ve iskerıderunda em ur AJ l naca 
birer biife binası inşaatum ıalip zuhur etmedi- lçal P. T. T. Müdüılüğünden: A Ç l l d l 
ğinden kapalı zarf usuiile vahidi fiat iizerinden ı _ ldarcınizde münhal maaşlı ve ücretli me
yeniden eksiltmeye kouulnıuştur. Bu binaların nuıriyetlere orta mektep nıezunları n1üsaLaka 
inşaatı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli ile alınacaktır. 
tedarik edemediği taktirde cimenı.o, kum, cakıl ~ - Müsabakada nıuvaffak olauların idarenin ı 
taş ve kiremidi idarece veriİecektir. · teklif edeceği yerde memuriyet kHbul eln1eleri ! 

1- Bu işin muhammen bedeli 63 .6' )Ü lira şarttır. 
ve muvakkat teminat nıiktarı 443q lira olup 3 - Müsa~.aka~a m~vaffak olanlara 3656 sa .. 
ihale günü 5-Şubat-942 Perşembe saat l ' ' dadır yılı ~an~u hukn!une g?re 15 liı-a asli maaş veya 

2 · kı·ı b · · · 60 lıra ucret verıJecektır. _ ıste ı er u ışe aıt şartname ve saır ev- 1 krl · 7 88 . 
rakı Oevlet deıniryolları :\ nkara Haydarpaşa 4 - s~e ~ erın . sayı~ı menıu ı·ıu. kanunu-

. . . ııun dörduncu nıa,ldesındekı şartları haız ve dev-
Adana ... Kayserı ~e~11eler11aden 3 19 kuruş bedel let memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
mukabılmde alabılırle.r. . olmaları ıazınıdır. 

. kı·ı . .... d 1 'k 1 gecmenuş 
. 3- ıste ı. erın aşagı . a ya'~ı ı. vesı ;. arı te· • 5 _ Müsabakaya girmek isteyenler 18- Şubat-

darık ve ko~1sıyona tevd ı elmelerı lazımdır. . 942 çarşanlba günü akşanuua. kadar dilekçe ve 
a> Tenıınat mektupları veya muvakkat ten11· evrakı müsiaiteleriyle birlikte ımtihaınn icra olu-

nat akçaları, nacıığı Vila)et P. T. T. müdiiriüğüne müracaat 
b> Kaıuın; ikametgAk vesikaları, nüfus cüz- etmelidirler. 

Dört ay evvel bir kaza neticesi ile yauıu: ~ 
bulunan Merkez Lokantası bu defa bütliu 
noksanları ikmal edilerek tekrar acılnus<lıl'. . ~ 

Lokantanın bütün malzemesi yeniden izhar edilmiş ve Boludarı 
tecrübeli bir Aşçı ustası celp edilmiştir. 

LOKANTAMIZ en nefis ya~ kollandı~ı ~ · hi diger 
malzemesini de yüksek kaliteden ııeçe1 ek aJmal: a ve },1! 

fluretle hi9 bir feJııkarlıktan çekinmiyerek Net' s , leziz 
yemekler yapmaktadır. 

Lokantamız sayın müşterilerinden şimdiye kadar gördUğll 
teveccüh dolayısile fiyatlarını da çok mutedil yapmışdır. 

Bir def'a teşrii ederek yemekle1 /,mizi 
tecrübe ediniz. { ı 2 ı) 2-5 

i ı a n 
Mersin Asliye ~u~u~ ma~~emesinnen : 

daııları, Ticaret odası vesikaları . . 6 - Müsabaka 19-2-942 perşembe günü saat Mersin Mahmudire mahallerinde oturan Fatma Kı drire ta• 

C) Blı l'şe ıı1alı,;ı,, lJS olnıak ı·ı·zer·e Mu .. ı~akaJAt 10 da yapılacaktır. rafından le\aiDbulda Göztepede oturan koqee~ "i8P. Rc sit Psııa 
,,, ı it alerhine ao\ıQ'ı boeanma duasının duraemasıoda ı 

Vekaletinden alınacak ehliyet vesikaları (bunun (87) 22-24-'25-27-~9-~_-i.l - 1 - 1 ı-17 Mdddeialerh Feeiı Pauaaıo ikametgAbının meohul bulunma· 

l.P.İil ı·tıale au·· rıa·iııdeıı erı az 8 fil.İn evvel Mt.inakaJAt ·, 1 a· n 81 haeebile tebliAatm ilAnen rapılmeeıaa karar verlleıı; k muha• 
l' " " ö keme 25·2 942 g6nli &B&l 9 za talik edilmı~tir. MezkO r &Lio ve 

Vek.Aletine n1ü,racaat edilmesi lazımdır. ı"çel Oefterdırlıg .. ından ·. 818Ue mahkemere gelmesi V3J8 bit tekil aönde1m i ~fii halde 

4 · kl.I · k d .. 'l ·· muhakem&nin gıyflbıoda devam edeoeQi lüzumu ilAıı e ıı tebliQ' - ıste ı erın yu ar a gosterı en gun ve sa 1. 56 k b d 1. k ·rı· ı 
ı, . . · 1• 12 2 4 ıra uruş e e ı eşı ı , Anam ur oıonor. 28 

atten uır saat evvehne kadar 2:ı~O No. hı ~anu h-ktı 
1 

ı .... t · · k 14 1 94 .ı t -"------~ ------------ --...... . . u me l\Onagının an11rı azaca · .., a-
nu n enıretugı şekıtde ıaazırıamış .oıduk1arı tekıır rihiuden itibaren (2o) ~ün 01liddet1e eksiltmeye Vatandaş: 
~nek.tuplar~~ı .~~~~.~da. Devlet denuryoJları 6, ıncı konulup 3-2-942 tarihinde ihale edileceğinden 
ışletrue Mudurlugu bınasında toplanan Artırma, t.alip olanların mezkur kaza malmüdürlüğüne T. H \ kururr•una üye ol 
Rksihme komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri müracaatları ilitn olunur. 
lüzunıu ilAn olunur. (35) 11-J 6-18-23-27-1 f 102] 24-27 29-1 Yeni Mer~in M~thaıı.~rnda Bsıulmııt1 ı 


