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;, harp istihaalat 
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Hala Romada g6· 
rüımelere Jeuam 

ediyor 

Nahas Paşa 
M ıaır kabineaini 
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Japonlar 
Filipinlerde Bata-

anda düşman temiz 
leniyorlar 
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Konyada 
Haua kurumuna 

bağışlar 

Konya, 5 (a.a.) - VilAyet 
u kof k sımınde 
rnanlar ıri çeki· 

l yor/ar 
Lord 
tiiverbruk Ak denizde Kıthire 5 (aa) - Vaııington 6 (a.a) - ve vilayete bağlı köyler ha-

Kral Faruk parti liderlerile Filıpinlerde dOo gece B teon 
d d Ol C(lll h t 

_ va knrnmana 550 lire. IHl-
ve eski baısveklllerle ikı gOn ıü· rarım a asın a 

ir ço~ Alın n tayyaresi 
· ta~ribe~ıMi 

rı nazırlığa tayin 
edildi 

Büyük hadi•eler 
bekleniyor 

ren damıımalerım bi&irmiıı ve arroz eden jsponl r püskürtul- ğışta buluoınuşlsrdır. 
Vah partisi reisi Naha& paeırı müelerdır. Evvelce karara Qık
Jeni kabineyi kurmaRB memur mıe olan japonlRrın &omızl nme-

B 
5 

( )- Mareşal etmi15tir. Nehas pee& bü~ük eöh- sıne devem edılnıekıcd Teorıt 
Londra 5 (a a) - ... o~a, a.a.. . ret kar.anmıe beevokll olup edılen düemana para ütle rıre-
Britanya kabindesinde ye Gorıogrn Ro~~ zıyar~tı uza- 1936 da ve baevekillik etliQi oek alllmış ieede bıın rııı ek e-

. . . maktadır. Gorıng velıaht ve sır d t T • M anlaısma· ·ı / · · d ni bir neıaret 1htas edılmıştır. . . . a 8 ngı 11 ıaır risi alimlzo gecmıeı r. Uoan kale 
lls r er ı ı evam B i . fh lal nezaretidir ~enel kurmay bAşkanı ıle ıkı 8lDI imzalamıet1. Meclisin fes~e- tipıodeki tayrerelerımız 7 dQ -

Nıı, ıarp ıs 1d 8~ b ruk eti· memlekAti ilgileyen meseleler dilip edılmireceai te reui eecı!11 man eminine toarruz etmıe ve 

Srnolenske doğru 

. 
e ıyor 

Orduda 
Kahraman erlerimi

ze lııflık hediyeai 

Ordu, 5 (a.a.) Yardım . ezarete lor Bıver ~ g hakkında örüştükten sonra fap1lıp rapılm1racaQı benuz g .. 
rılmiştir. Loıd 'Bıverburuk t k d g t f d kabul belli de"'ı.ld'ır Nabae ns•a oalır bunlardan ık111mı muhakkak ve e rar açe ara m an 11 • ., '"' b seveuler cemiyeti tarafından 

M() kova 5 (a a) - Tank ve tayyare istih8alatında . . . ma1arının neticesini ~arın krala llolluü ıoubtemel olarak 
3 tır-

Sovyet VJ. kuvyetleri S çok büyük hizmetler görmü~- edılmıştır' bildırecektir. mı1'1r. kahraman erlerimize kl~hk 
b tta dıı~ anı 3 tank, 230 tür. Nazaretin vazifesi tekmıl Siyasi mahfiller ve gaze- Hol ı anda l:t ili) e i bagı~ları devam et. 

ınyon 100 vagon v~ 14 to- harp gayretlerini seferber bir teler hn ziyaretin şömolii İngiliz Uçaklatı lmet.tcdır. 453 çift çorap, yün 
• h 1 k kt . haiı:krnda ket d 1 r u t hrı el lŞ E\rdır. Ayrıca a e 80 ma u. um •Trauıyor. para a 1 ka7ı k v~ 1 ıven1er alakRdar 

tiranda y nğmlar çıkarıl- Loudrs, 5 .(a:a.) - Lord Gazeteler yalnız resmi Napoli çok fiddetli makı-:uıa verilmiştir. 
ış ve iki pıy de taburu da- Biverbrnkuu ıstıh~al uazı.rlı· tebligleri yazıyor. Ecnebi ba· bombaladılar Na•ıl Almanların 
1 

• _ gına ve Daltııı ıaşe nazır. ınn mahfillerine gilre, hu ıi- l • 
lmıştır. Bır yerde duşmanın lığına tayini ve Luvellaymıı yaret akdeuiz bölgesinde Şll· Kahire 6 (e.e) - e İne geçtı 

~ rnektıım yol uzerıude taar· deniz tioaret reiıdiğine seçil- mnlii büyük badil'elerin vuku Hava kuvvetlerimiz Sıreoa-
,~u dağıtılmış ve 1 OOalman ınesi gazetelerin çoğu tara· bnlaca1tıııı .. t . ikte aaurruz hnreke\lerıne devem Vaşirıgton, 5 (s 

1 
)- Qar 

"' goR erıyor. b ·· ·· 1 J 
ldürülmflştür. Bır başka yer- fıodao memonniyetlo karşı eımı15lerdır. şan a gu ın tıpuı mt c ı 

1 1 

Arjantinde 
Yeni en ihtiyat 

tEdbirleri alındı t dusmanın 75 topu itiııam Janmı tır. İtalyada Ddroe civarındaki yollarda biy enoiımeııiı d l ıh ye ı" 
Jılmiştir. Geneı ı Zaharofun Gazeteler Mister Çör9iliıı düsmau moıörlü bırlıklerııı11, ııı- :ıırı Al nanya111n H ıllsnd -

F 
880 Vb uena sariatı verdırılmııs· dan aldırtı 100 u1lvonlarcal v~~iııgtorı, 5 (sa.)- Ar· 

rı rnandasındaki kıtalu duş- halkın \ e al"am kemausının açizm ale u hdarlı Jtwı B k h " ··• · de ehemmiyetie durma- 'J' 5 lir. 2·3 şubat gecoeı 0
" 

8 ava dolı r kıyurnımdtıki p rıımrı j n m lıiıkf.l.uıeti yeni ihtiyat 
ana kar§ı yapUkları bir akın u .. erın . . . •ıt ·k merdan• ve N polıde Palermoda . . . . ~rıımda 15 tenk 9 top ve çok sını ve isteklerı_ yerıne getır- gr ı çe artı)'or hedeflerA hQoom edılmııstır. UllSll ele g çırıldıgı h :1h.lnndıı tedhırlerı almıştır Bu elim-
i· • digine işaret edıyor. Nevrork 

5 
(a.a) _ Naı.ıoli a~ır bir dümen per- izahat vermiştir. leden olmak üzere 1928 smıf 

ııktarda mülıımmal ele geçi- . k ı · · ı 

~ 
Lord Bıv rbnr ıarp ıs- lıaı 

8 
d h li d desi altında bırakılmıaıır. Lımen Kazır Hollıuıdıul~ B rnarı lıla.rla doltumlan 1914 olan 

i } d' C d r nıu a ı urumu "' ,., şer ır. enupta u~mam~ tih atat işhrinde tecriibeli. ol hakkında reni haberler geliror. oevresine, doklara, aerlara ~e bo dertı üzerine Fılip ndo1i hir rnıktar yf)d6k tmhayı silah 

~
v,layan kıtaJarımız uç köyu dnga gibı Rusyada ve Vaşıng Bır italran dılnra imparatorıuau tamır 6Höne ıB&betler kardedıı- kıymetlerin daha evvel Ame· . 

l d B d d 
· · B d h ı altıııa alınmıştır Poh e fır-

geçırmış r tr ura a a tondaki bii;metlerınde mnvaf kurulaca~ı yolundaki ui\leri te mıeur. eler 0 8 rı um :ıra rika a taşındıguıı Eliylemie 
. .k 

1 1 1 
. tam iı!ıabelli t ombalar aulmıetır. sat düşkünleri hakkmds ted 

şmanm üç uzun menzılh fak olınuştnr. Aınerı a ı ar a ıddıaları unutan ıtalran b11sını ve Hollandada geçen hadıtıe 
~ı:ıu ile on k my •DU ahnmış işbirliginin yine lordun ida- eimdi r.oa Hk&rl ka,nakla~ının Dern eyi hakkında şunları sHylemi~tir. hırlar alıumatıı hi.iktinıetce 

re inde devam edeceği sanı- ebemmırt1tine dıkkati oekıror. Al 1 Hollnndaya bildirilmıtıtir 
~ b kaca bır çok malzeme 

1 
E . . . . t'h Halk , 0 Faeizm altırhindeki his· mını arıu 1 ----

de dılm şlır Düşman bu J}l~r. 888 ışı ı~ ~ ve · 
18

1~ ~ lerio gitııkQe artması ılzerıne /ngiliz kuvvetleri hiionm edttcoği ıUJI ~ııır tıtn a 2 L' f 
}} l. sa at nazırhklarıy e smır~ ı Moaotıoi cenop flllireıterınde ~ulmaz hır giın evvel bu kı Uln ransız çocuğuna 
~ ge i 600 olu ull kmı .. tır. iaae daire inin ve beJkı de bo•alttılar m"tlerı·n na-ıl ku rılaca1tı 

d 
v örfi idare kurmak sorunda kal- f ' " h • ı·ı b k k 

OOez mınt t.k ında ma en · l · k b" d bulanmayan T d ISY8Ç 1 8f 8 8C8 reıs MI a ıne 6 mıetır. Moaolini bu suretle &1911- hakkında M.organ av an so-
el11 ç leleri ıkı tıren tahrip b<J.zı tertipler arasında.ki faa- ler üzerinde daha sıkı kon\rol Loudr~r5 ~~.a) k kt rulmnştar 

tınış, iırk.. füınlard n biri liyeti tırnzim etmek <>lacaktır. tesis edeoeQini umuror. . Güvhenbı ır 1~ aBy~a an M . l bu kıymeti~-
~ · . · verılerı a ere gore, rıtanya organ nv 
" ."e hgerı 50 vagondcı.n ıba- Istılı~al nazırJıgı~m ., na Tahranda knvvetlerı Deıneyi boşaltmış rin Amerika.o kon8oloslukla-

Pari~, 5 (s.s.)- Pari Sn-

var gRzet(lsinin yazdığına g;j. 

re bazı 1 v~çli Aileler iki bin ~ttıı zırlıkl rıyle olan munaselıet- l d B b l . rının n~zs.retleri altıı da Y ı-• . ar ır ana se ep cep ıenın -
M kova 5 ( ) - leride yakında tao~im edı~e- sol 'fe. merkez yanları durdıı~u kılmasrnı bildirmiş ve k")fı lfraıı ız çoonguııu kRbul ede-

4 ~nbalt d ı maoın 9 zu oektir Kurulma 1• şıddet1ıe ıs H Üt İtalyan komi- h'ilde saA' yama 200 kilomet· yet derhal lilzım g lenlore cekJe,.ini hildirmişlerdir. Fraıı 

' 
16 d Olmak tenen lıu nazaretın 9a ışına t · k l · k·ı · l d J ı 

a v2 Si r h b J·ı tarzı hakkında Qi>r9il mald- eır uru du re ~erı çe l m1ş oması ır. lıaher verilmiş İ8Ade ho la.u iZ kızıl haçı bn tt-klifi ka-
ıere 5 tayyare ı u rı e ı • kt· da hükumeti ıırtad hi~ hır h 1 t . ı· 
. . mat vereoe ır. t ( ) s· gapura u 

6 mı ır. rıııtır .. ~ ~ııhatl mo kova cı Ta ıran 5 a.a - 1 n tebliko olmadığına knni ba 
Y F · ( hd 't l l ı 100 QOOuk kafileE!i abat 

rıud 7 duşm n t yyaresiı p 1 6 'I • aşıst a ey arı ı ayan ar lnndoudsn ) akı an ttmış o - . o onya emı en tarafmdan bir hür İtalyanlar 1 o umumr" taar- erteRi gönii bn kıyıı otlor Al soıılıırıııa de gru lıarekd ede-
llJUrıı muştur. 1 k e1ap n omite8İ kurulmuştur. Bunla- manların eline geçmışt ir. oeklerdir 

Lon ra, 5 (A.A.) - Bir Alman vapuru rm ço~u demir yolu işcileridir. ruzu bnıladı 
lius kıtal rı cluşmana Lar- batırdılar 

1 taarru i hareketlerine devam Y U ll8Il İSt3Il li Londu 
5 

(a.a) -ı::. ( ) P 1 Birmıurada japoolar bili 

t • l 1 D d b. Londra. v a.a. - · o OH· d b 1 00 .. nış eıuır. uşmaa an ır . 8 Saltin nehri kırıtıında u 
0 

' . yaya meoınp denız kuvvet- y r l m yorlar. Japoolıran buradaki ada-
Oi me ktl.n mahaller gerı alın . 1 r ·ı· k ti · lerıy e ngı ız uvve erı lara oıkma ıeeebb6alari kırılmı&· 
ı Jır. Kaybobn 5 rus tayya· ş tleoizinde şimali Fran- Muharip laülıiımet· &ır. Mar&abauın mukuemeuuı 

:e ine mukabll 29 h~vRda ve :a:91klarır.daki adalar civa- ler ko/av/ılılar dılemaoın kırma teııebbO ü hıç 

Mersin Belediye Riyasetin~en ; 

Bulunmuş Ekmek kartları 
belediyey im dilecektir 

re 16 ye de olmak uzere 45 rıııda yüklü iki düşman ge 'J bir netıce termemıetir. 
1 aa.t~receJıler Tokro 5 (a.a) - l - ttazı <;OCU kJar, kad111lar ekmek ahı ken 
uşmau tayyaresi tabribedil- misine tesadüf etmişler ve e Sıngapura umumi taarruz -

flliılir. Kuybış ften verilen bir bunl&rdan b]risini ha1ırmış- Bern 6 (a.a) - dfin seaı 18 de japon ıopQusu· ve yahut yolda giderken ekmek kartlarını dii-
l b ı d lniore ajansının bildirdiQioe D 'dd ı1· b •· d .. kl · k. ·· 1 d 1 1 k d il !re göre . .Mare 1 Tımoçen &T ır. . . .. OD eı e 1 ateşıle aelamıetır• ŞU!' ll . erı va l n.uraeaat ar 311 an a ı ma ta ır. 

0 
H Bir gemi kafılemıze hu. aöre, Yunanıstandaki aolık hadı- Sıngepur 5 (a.a) _ 

1 

kıarkotun her ıkı uçundan cum eden iki diişman pik'3 seaine ameli bir rardım makea- Dün Johor boQ"aıı giineeli Bu gibi karlları hulu pla beledi~ C~'C gP-1 irmeden 
~ nun rtırmıştır. Duşman tayyaresi dürıürölmüştür. Ka· dile bir lakım tedbirler alınması te sakin olarak goçmıe\lr. Hıç furunlaı·dan ekmek alau ve yahut furuııcuların 

e ılm k d" v d . e le ır. fileye bi9 bir şey olmamıştır. kararlaetmlmıttır. Mubarıı> et· bir hadise olmamıetır. Halk eline geçipte sahibine ekuu~k \el'mediği lwlde 
Smolemıke do~ru Rus iler • let Yooaoiatana rardım madde· Hktıoı Avueturelra harbire on-

At da l . 1 n ı. A 1 k Beledh.'e ile Ull hesabı t!Ôl'~nler 
eyı'İ de ffi etmekte ve dfi~ 1 na lerlDlD iÖOdArl meSI IQ U e~reııı.80 IHIDlll VUSlUra JH l\818fl08 v 

~n gerıye sürülmektedir. Şı- =· kolarhkları ve göuderııeceıt er- b tabeo söyleme oıauQu tıııabı 2 - Evinde unu olupta lwlediyedeıı karne 
Halk otla aeçinı- ulun kızııha~ cemıreunın kout· dıulemı.:kl geon 115tır. N ı.ırıı ~ 

al ie ol iugu gibı Ukrayoada e roıü aıtında datıtııması baktın- aıeıaceıe takvıre kıtaıerı aöode- almak suretile furunlardarı eknıek alaulaı·: 11<.!k 
a kar yağmıştır. yarlar da mutabık kalmıelardır. Yalnız rilditioe daır eötleri gaıeıelerd kında \1illi Korunma kanurıu iıkiimlPl'İ dalıilin-

Sivaıstopold ardı arası Londra 5 (a.a) - bu ersakın nakli ioio npurun bılrıllr. baslıklar ıtllında neısr - de haklarında Ulll311Wle 
~silrn' l d Bernde:ı alıntın haberlere ba iee retecek kadar temın edı- dılmıaur. Geoelerıo J pılaıı doe. 

ıyen ç rp şma ar. evam . . . ı trn k . . göre Atioada bir QOk kımseler lıp edılme.ııeıı bellı deQılcıır. man hava akıuıııda Av pa ma 
e tedır. Duşman ağır za yı- gıdalarını ol remtk ıareıile t&· Vapurlar kısılhao ııareuuı ıaer f batıesı lıtıotıf 'u&uıwue~ur. Zuııa& 

•ta U~raınıştır. mio etmektedirler. • raoaklırdır. az o1muıtur. 

yapılaca~ı il:\u olnııur. 

r.ltıd iye He is V. 
~efik Ergündüz 

• 
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il 
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YENi MERSiN 

Hususi mahkemeler nereu 
lerde kurulacak 

Sayfa ; 2 

Oz. Gd. O~ulu satm alma komisyonu başkanhğmdan: 
1 - Okulomuz ilıtıyacı i~·in aşağıda oinıJ •e miktarı 

yazılı yaş sebze açık ok iltme ile r.atrn ahuecoktıı. Casus Var/ Ankara, - Milli korun- teallik davalara bakmak üze 2 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ile 

Biiytlk devlotlerdoki OaROE! 

te,kilatıoın iç yiizii. 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

ma kaıııırıunda yapılan tadil- re 1:1erelerde hoRusi mahke 13-2- 942 görıü okul binasındaki satın alma komisyo· 

lere ve flklere dair kanon meler kurmak icap ettiğini nanda hazır bohınmaları il&n olunur. Saat 14 de. 

ceşredıldi ve mer'iyete komla tetkike başladı. Bu wahke• 3 - Şartnameler iter gün leTamım müdürlügünde 
No. 14 

1883 yıhnda dahiliye nezaretinin kontı'olu altında olmak 
Uzere {Alliance Française) isminde bir cemlyen kurulmuştu. 
Bu cemiyetin hakiki gayesi kapalı tutularak zahirt makı:;adı 
şu şekilde ilan edilmiştir. 

görülebilir. 
Adliye VekAleti, hu kanunla meler knralnııcaya kadaı her Oinsi Kilosu Muhammen bedeli 

Fransız dilinin tamimi için çalışmak. 
Bu cemiyetin hariç memleketlerde şubeleri açılırken is. 

mi (Amltles Française) olarak tesbit edilmiş ve yine Alyans 
Fransezin prognmn dahilinde elbirliğl ile çalımağa başlamış· 
tır. 

Amities'nin idaresini yabancı memleketlerde Fransız pa· 
pasları Uzerleı·ine almışhırdır. Bunlar fransız adeti, fransız 
bilgisi, fransız propngandasmı yaymaga çalışırken fransız 

dUşmanlarını da te bit etmekten geri kalmamışlardır. Bu 
düşmanların başında alınanlar gelmektedir. 

Fransızlar bilhassa Alsas I..oren ve~ilesile almanlara kar
şı kin ve garazlarını evHltlan evH'iclfl telkin ederken Belçika
ya karşı da bUyUk dostluk hislerini her Vfü>ile ile izhar 
etmektedirler. 

Nitekim (dostluk birliği) ismi altında Pariste kurulmuş 
olan bir fransız cemiyeti, Be'çikada fransız dostluğunu art· 
tırmak için gizli şekilde çalı:;;tı. Bu vazifeyi yukarıda isim
lerini yazdığımfz bütün şebekeler üzerine ttlmış oldukhırın
dan en kısa zamanda tesiri görüldü. 

Bilhassa Amitıes'nin faaliyeti sayesinde Belçika ordu
sunda, Belçika uskerleri Vt; zabitleri arasında müthiş bir 
fransız dostluğu başgösterdi. Orduda başlıyan tıu muhabbet 
botun Belçikaya yayıldı . 

1şte bu Amities'ntn en büyOk eseri oldu. 

* * * 
Fransız gizli i:.-ıtihbarat dairelerinin bütcın dünya istih

barat bürolarında olduğu gibi ikişer şub leri vardır. Birisi 
memleket dahilindeki ca uslarla mücadele, diğeri de hariç
teki malumatı topJıyahılmek ... 

Memleket dahtlindeki casuslarla mOcadele vazifesini 
üzerine alanların mühim bir kısmını itimat kazanmış erkanı

- Sonu var -

-----------------------------------------... 
Husıısi M iiesseselerde 
çal ısan ların 111aaşları 

Maaılara zam için hükumet müdaha· 
leaine meydan verilmıyeceği umuluyor 

hiikftınete verilen ReHllıiyete werkell'do hir mahkemenin 

dayanarak bu kanonun hii· yalnız bu <lavalarR bakması 

küwleriııe ginm sııçlaıa mü- kararlaştı. 

i 1 i n 
ithalatçıların Nazarı 

Dil{l{atine 
Mersin Mmtaks Ticaret Mü~ürlüğünden ; 
İskeu<lerun gümrüklt ri depolar11ıda buluııan 

bilciinıle ticari emtianın 9 şu hat tarihinden iti
bareıı bir hafta zarfuıda giinırii kteıı çekilmediği 
t!J.ktirde \Jilli Korunma kanununun hiikiimlerine 
tevfikan Ticaret Vekaletiııce te\•zie tabi tutula
cağından mezkur gümrükte malları olaıı hllıalat 
çaların bunlara ait gümrük nıuaınelelerini der
hal tekemmül eltiı·erek ç~kmeleri ve huıılarııı 
sev kleriniıı tenıini için iskenderun istasyon nıü

diirliiğfındeki vagon işletme defterine isimlerini 
ve vagon ihtiyaçlarım knydettirmeleri ''e deniz
deıı yapılacak sevkiyat içiu de istikbal ve Necat 
vapurları acentelikleı·iııe derhal nıÜJ'acaat et 
nıeleri. ( 14~) 6- 7 

i l a n 
156 Mersin T anm kredi kooperatifi i~arı meclisin~en : 

Alelade U mlımi heyeti . 
toplantısı davetnamesi 

Hükumetin kendi memur veJ Bu kabil . müesseselerin fet. Aşağıda yazılı ruznamedeki ıuevaduı müza-
müstahdemleri tQin har. rlPdı~ı kalftde ahvolın hara& D&rllarıOJ k . . . , . 
konundakt esasi r dai e nde haddiud u faıla rükselUığını na· ereSI IÇJJl 2836 Sayılı kanuna dayanan ana lllll-

husuei müeseeeelerın de kendı r.ar:arı ıtibnra alarak memurla• kavelenamesinin 20 inci nıaddesi nnıcibiuce her 
~ , hdemlerının de rına herhangi bir müdabalere I ld ..., 'b. b d r 'f' · l j' memur ve mue.a yı O UWU gı J ll yıl a l,ooperatı lllllZ gene 

maaelarını aruırmoeı Ulıım gel• l(ir.um kalmadan zam rapacalı.- • o 
dıQı iktisat Vekaletı tarafından farı burada &abit addedılmelue· heyeti toplanacaktır. 
bu kabıı müeeseeeıere bı t dırı ı di- dır. Nomal olarak akt olunacak olaıı işbu toplan-
ı• bır gazetede raıılrn eıır. Herhangi bir va&andaeıu hak ..... . . 

Yapılan tahkı ka\ I \18 'Ve· kıaı ZİJ88 uQ"ralmamı..k Dlarıoda tı baglı bulunduhumuz r. c. Zıraat Bankası '1er 
kftletmıa böyle hı r ' mı md o bu ırnan hiikümetımızio, r.ateo sin ~ubesiuiıı ll'öııdereccği ıniimessil huzuru ile 
haber oıuıadıaıııı o &fa ko • 

1 
aca 0 

muesa da devıeı memurıorıua h .. ıt ızııQ'• merdau t:ıırakmhr : 21-2-~ 4 2 tarihine rastlayan Cumartesi glirıü saat 
k u P.ı eşıklr olduQuudan UHU81 • • 

rapıleu fevkdalAdedı.ahm o~uo o- ~ıieBBt! elerımır.ın de börle bır 14 de \tersinde Halk evi bınasında yapılaclğıu 
DUO bır mad Pl!lll e UBUBı m - - .. • 
eBBeBelertDde kelldl memurları• mud aholefO merdan Verdirecek dan OrtaklarJI) me~kÔf gun \'e Saatta hazır bll-
oıD muelarnıı erUırabıleoekleri bir harekette buluomıracakları ftılllllafart ilan OlllllUI'. 
knrı\lı bulunmaktadır. utnulmaktadır. 

Ankara Müzakerat Ruznamesi 

Bu günkü neşriyat programı 1 - Bilanco kar ve zarai· hesapları ile yöne 
. tiın ve koııtrol kurulları raporlarımıı tetkiki ve 

Cuma 6-2 1J42 19.00 Konuşma (İ ktısat sa- . .. l · . . 
7.30 Proğram ve memleket ati) yöaetım kurulu uye erının ıbrası 

saat ayarı 19. 15 Müıik: Dans Havaları 2 - Kooperatifin 9 42 devresi masraf bütçe-
7.3!3 Muzık Hafıf Parç (P•19> ,

0 1 •. siuiıı tetkik ve ta~tik i. 
(Pl.) 

0

> Mem e11et sıtat ayarı • , , .. .. .,., • . . 
7 45 jans Hab~ıla ı i. ve Ajaus Haberlerı. n - :Statunun 19 uncu lll<lddesıııııı ı fıkrası 
8.00 Müzik: Sı.,nfouık parça- 19.45 Müzi~: Klesik Türk ııa isliııaderı vukubulau taleplerin tetkik ve ka-

lar (Pi.) Müz~ğı Pl'oğramı (Şef Mesud ·ara bag...,huınıası 
8 15 Evin S atı Cımııl . 1 

• 
S.JO Muzık: Proğramınm 20.15 Radyo Gazete~i. 4 - Mliddetini dolduran yönetim kurulu üye-
8 45 on Kısm · (Pi) 20 JS Muzık: Koşma ' '0 Se- terinin yeriue gizli reyle yerıileri11iu ve ayrıca 

maıleı. 
ı~ 30 Proğram ve • emle 21.00 Zıraat Takvimi iki de yedek uyeniıı seçilmesi. 

ket saat ayarı. 
12.33 Miızık: dZ Eserleri. 21.10 Temsıl. 5 · Açık reyle iki unuımi heyet koutrolörii 
12 4.5 Ajans Haberler ı. 2l 45 Müzık:. Ra?vo Salon seçilmesi ve miirakabe ınasrafının tediyesi hak-
IJ.OO Müzik: Ş:u-kı ve Tür- Orkestrası (Vıolonıst Cemal k d k .1 . 

kiiler. Aşkın) · ııı a arar ver1 nıesı. 
13 ao lıizik: KarJşık Proğ .22.30 Memlek~t saat ayarı 6 - A~ık reyle ortaklar arasırıdan üç kişilik 
14.00 ram (Pi ) AJaus: Ha~e~lerı. ve Borsalar hakem kurulu secilnıesi. 
IS oo Pıogrum ve Memle et 22 45 fuzık: Badyo ~aJou r • • • • 

saat Ayarı, Orkestrası Proğrammm De• 7 - T. C. Zıraat Bankasındaıı ıstıkrazda bu-
18:03 Muzık: a ıl Heyeti amı Y . lunnıa~ı için yöııetiıu kuruluna selahiyet veril. 
18.40 .Muzik: Hafıf Salo'lar 22 55 armkı pro~ram ve . 

(Pl.) 23.00 kapanış. mesı. ( 140) 

p 1 f8RI\ 2000 kilo 24{J lira 
Lahna 2000 > 140 » 
bpanak 3000 > 450 > 

Tase kabak 2000 > 300 )) 

PatateK 5000 » 750 > 
Semiz otu 2000 , 220 > 
Kereviz 2000 • 400 > 

K. ımgan 3000 > 360 )) 

Patlıcan 8000 , 360 » 
T. Domates 2000 > 200 > . 
T. Faşoly" 2000 » 280 > 
T. Bamya 2000 » 300 > 
Karnabahar 2000 )) 300 > 1 lk temiııı t saat 

4-300 :322,50 lirn 14 
(113) 29-3-4-6 

i l a n 

Mersin Sut~ hu~uk mahkemesinden : 
M0 rsin menıleket lH~lanesindl3 vefat eden ahmet o~lu 

mustafa kAr etmezin terikesi tahrir ve tesbit edılmiş ve 
7 · 2-9·U tarihinde aleni müzayede ile ~atılar,ağıncian talip 
olanların mezkll.r gün ı\aatta orada isbatı •iicut etrneleı i 

ve mumaileyhde hak iddia edenlerle alacak e borçlarınm 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve kanuni mirasçlaı m 
da üç av içinde ellerinde vesaikile birlikte Sulk mahkeme-
sine müracaat etmeleri liiznmu il~n olunur. (141) 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 72 -9'> 

Merkez Lokantası 
Açıldı 

Dört ay evvel bir kaza ııeticesi ile yannıı i 
bulunan Merkez Lokantası bu defa bütüıı 
noksanları iknıal edilerek lekrar açılmışdır. 

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

LOKANTAMIZ en nefis yag kııllaudıgı gibi diger 
malzemeRinide yüksek kaliteden seçeıek almak1a Te bu 
suretle hiç bir feJakArlıktan çekinmiyerek Nefis , leziz 

yemekler yapmaktadır. 

Lokantamız sayın müşterilerinden şimdiye kadar gördüğü 
teveccüh dolayısile fıyaUarını da çok mutedil yapmışdır. 

Bir defa teşrif ederek yemekleri1niei 
tecrübe ediniz. ( 12 ı) 5-5 

Yeni Mersin 
NUSH.A.SI 5 KUR. UŞT-q-R 

Abone 
Şeraitt ~ Türkire için Hariç .;in 

Senelik 1200 kuruş 2000 kurut 
Alb aylık 600 ,, 1000 

" Oç 
" 

300 ti 600 " Bir 
" 

100 ,. Yoktur. 

Resmi ilfilıatın satırı 1 O kuruştur. 

Yeni Menin Matbauında Baaılmı4tı \" 


