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Reiıtic om lrn r İRmot İnönü yeni 
Vekillerimizi bugün Çankayada ka
bul etmi~ ve kendilerini tebrik ile 
mnvaffakiyetler temenuisinde bnlnıı
ıunştor. Sayısı S kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 4251 ------

Reisicumhur ismet inönü Almanların 

Vipling 
Merhum Doktor 
Refik Saydamın lcra Vekilleri Heyeti Teşkiline 

Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunuı e ur etti 

Harp gemisi 
Hasara 

ı Uğratıld~ 

Hazin cenaze töreni 
Bugün bayraklar yarıya indirilecek 

Jetaobul 9 (Hueue.i muhabl-i Haatahanedeo hareke\ eden 
/ 

Ankara, 9 ( A.A.) . Bugün saat on üçte aşağıdaki 
resmi tebliğ Riyaseticumhur Genel sekreterliği tara

fından neşrolunmuştur. 

Reisicumhur İsmet İnönü yeni hıikumetin te~kili
ne İzmir mebusu ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu
nu memur etmiştir. Gönderilen tezkerenin uynı şudur: 

Ankara 9 Temmuz 942 

Şükrü Soracoğlu 

lzmlr Mebusu ve Hariciye Veklli 
Ankara 

lnhilii.l eden Başvekilliğe tayin olundunuz. 
Teşkilatı esasiye kanunu mucibince intihap ede-

• J • 
ceğiniz heyeti bildirmenizi rica euerzm. 

Reisicumb ur 
ismet İnönü 

Başvekil Şükrü 
Saracoğlu 

Veni Vekiller ~eyetini seçti 
&& 

Yeni Vekillerimiz Başvekil 
tarafından Reisicumhura 

takdim edildi 

' ,.. 

Başvekilimiz 
ş. Saracoğlunun 

Kısa hal 
tercümeleri 

Ankara, 9 ( R G. )- Bir rimiıdeo) - Bııevekıl Dokıor cenaze Teksim mordanındaki 
R fk Sndamm vefatı doları-' A - . . möddetten bori N orve~ tınlı il· e 1 - _ I taturk Abıdeeınıo etrafında bir 

ı eırle İstanbul baguo bılruk tıir hır 7P ıırak . 
~

1 
ı_,riııde bazı saffıharp gemi- m tam ioinde idi. Resmi ve hu- . P . c~oezenın ge<;me• 

8 
• J sıne laheıs edılen ana ld 

lerilo hirlıkte keıııJı~iııo ÜR eusi bütün deuır barraklarıoı K k"" . . ro 80 

. 1 d . ı ara ore Retırıldı. Ve buradan 

l yapHı Vipliug wııb.arehe ge rarıyl' ındırmıe er ı. . vapura bindi 11 k H 
· · · 'f h un cenaıPsı borra- r ere ardarpaıa 

rnı'41 Buerıt <lerıııınde ıAğır "er um ra gP.çirildi. 

ı Qımua sarılarak Berotltı bele-ı 
haRara ugratılmı~tll'. . ' . d D oıkarıl - Havdarpııe&da haıırlaoao 

1 

T dıt·e heetahaneeıa e 8 ı 
~ornı,' ""hill 0 rirıd6 l<eıı-ı k . rebosına konuldu. ren mahsus sonuna ilAte edilf!u 

ra bır top a hususi l 
l c!iRiııe bir ii.- vapan Vipliu- Ceoazeri vef ıı tı dolerıeirle h >ır •ııgoula Ankarara 

. · ' . Areket etti. 
~ırı hıı •aziy~ti Sovyetlor~ leıanbule gelen aileeı efradı, B, • 

' 1 1 b ugun eeııı onda bu bü ülr 
c;ok agır olınuş1n. H"tta hn Heevek~let müe&eearı, ı:ılfıa nl Türkün cenaze 10- 1 

A k ' • . J ren n arada 
1 yüzdtrn l11gili2ler <le birçok Veli ve beledire reısı, eteubul rspılao&k ve bıltüo b ki 

·d · erra ar 
J lı k. tmekte ı ı rarır · 11· ?.orln~ iara n~rıuııı"hrdı. Çün- om utanı ta ıp 8 • 8 ın ırılecekıir. ------kii lı u ıl~nizlerde ıııeyr\lden y d e 1 c ·-
!gemiler ltihlikeye dü.müştü . ar ımsev n~er emiyeti 

lı Bu ~ebttpterı lngilizler de ana t 0P1antIS1 
vatan filol~rıuı kuv•et)eodir-

mek ve daima tetik buloe· Cemiyet ıonbaharda bir serai açacaL 
oıak mecburiyetinde kııJmı~· e R 

lardı. Şehrimiz yardımsevenler •elce kararlaştırılan •erginin 
O :uman l ngilizler bo cemiyeti mutat toplant111nı Ba· ' dah~ . zengin ve •arhklı olabil: 

muharebe gemi11iui ortadan yan Semahat Ôrge'ain ,l,aşkan meaını temin makaadlyle •e eaa 
k ld k · · k ,., , t aeııı birçok all 1 . a 1rma · ıçı:ı ço n.,raş- bkları altınaa yapmıt ır. e erın yaylalara 
mışlardı. Çünkü Viı>liog 194:1 Bu toplant.da, genel merkez i çıkmış bulunnıaauu röz önünde 
de logili11 deııizaltıları tara- den gelen ve amuml konıraca, , bulunduran idare beyetl, •ergi· 

ya1anın ve ona bağlı talimatn•· ı nin aonbahara tehirini ka 1 
Ankard 9 (R G.) - f3ı1ş tından batırılan Biımarkın menin tadil edilen maddeleri tırmıttır. rar aı-

vekil Şükrii Saracoğlıı Orta 1 eş~ olu~ ~5 hin ıoııillto bae üzerinde gereken incelemeler ve Raznamede görü .. 1 k b 
hh~ilini İzmirde yapmış ve mınde ıdı. görüşmeler yapıhDıttır. ka birşey olınadı""ınd'u ece aı 

, 1, d .. k" 1 a an geç va. 
1
1909 sen~sinde Mülkıy.!den ıisınark malum oldağu Gene genel merkez en gon· ıt t<'p antısına •c.n ve 1 t• 

1 1 .. H b rm ş ır. 
mezun olmu~llll' üzttrn 7 torpil yelikten sonra derilen matbu muame e ere go;e . a ker aldığımıza göre •ergi 

Bundan sonra Aydın vi batmıştır defterlerin tabına kerar verı -,nın ç~ . zengin ve varhklı ol-
l t" muı ıçın her t- ı- f 

l:\yeti maiyet memur1u~tına Bu ~eter denize açılma- m ' ır. . 1 1 
ev- tan .. eki 11 d u~ ~- edakirhk-. d" . . Cemıyet adına açı mu . Y n, me iğı oğre il 1 • 

tayın e ılmiş 1912 tanhınde ~a muvaffak olan Vipling - 0 m ıtır; 

9 (R G) - Baş- zon) Sıhhat ve içtimai M lzmir fctihad Ticaret mektebi harp gemisi refakatindeki ge M ısı rd a 942 'ren . -Ankara · · ua- -d- ı- . ~ ı ZS 
~ "k - Saraco~lu venet Vekili Dolit H l . . mu ur uğüııe tayın olunmuş milerle B11reot deni•ine gir- B . . 

veki_limiz. vU. rll . 
15

• - ,
0! _ U Ü81 tur. • . h 1 k 1 r ırz •ı •kl • 

d k k l Al l (A d ) G- - dikten MOUr& Sovyet 09akları azır 1 a nez l yem kabıneyı aşa~ı a 1 §8 1 8 aş V ın umruk ve Buradan sonra tah~ilını .. .. .. erz 
t h . I Vekil" R •t K . · tarafından gornl~rek hucum 8 de kurmuştur: n ısar ar 1 aı ara- ikmal ıçin evvelce Belçikaya . . u •f!ne bölgemiz t · 

. ŞMk " s rn~ d • (T abzOD) z· t . . edılmı, V8 basan altratılmııı- ğ k yap piyoolukl euıa ,am" 
Başvekıl u ru ara""15- enız r . •.raa Vekıh ve umumi harpte Cenevıeye e v Halk Si ına · f b- arı . tehrlmiz birinci aı· 

hı (fzmir) mebusu, Adliye Ve- Şevket Ratıb Hatıbo~hı (Af- "İtmiştir. İstaııbıılda .\leclisı" tır. v· . ecbur Dl uyOk oyuncularından kadın 
k l V k ... ~ ıphng MormırnRk ve Ar maya m 'erkek cenı·an 16 ki . . . 

kili Hasarı MenemencioAlu yon) Müna a At e ili Fahri MebusanJa lzmir mebusu o- . ı. k ı şının lştıra-
. . M. d f V _ E · (S sın) T'c t kanca lımanlarırıa taarruz tutuldu 1 e hararetle devam etm kt d 

(Mardın) Mılll .. ti a aa e ngın am 1 1 are Ve- lıtrak bııllıDmlıQtuı·. . . Ş~h · · d e e ır. h ( ~ ıçın yola çıkmıştı . rınıız e bulunan lnglllz 
kili Gtlneral Ali ~~za Artu~: kili Doktor Be çel uz Denizli) Milli harekata iştirak el- . 1 k A mbafırlt"r arasındaki güzide 

kal (Manisa) Dahılıye VekılJ Ankara" 9 (R.G.) .- Ba! miş olan B. Şükrü Saraco~lu Yahudı·ıer bı·r Vali ve Kayma~am ara as en :uu::~=~ID da İştirak ettiği :~ 
Doktor Fikri Tüzer (Erzurum) vekil Şiikrıı. Sara?<>.ğıu Yenı 1923 tarihinde· Büyük MillP.t • ı·L" • - 1 • her •eneklnduı daha 

Hariciye VekMeti vekili Şük- icra Vekıllerı ı.eyetmı Çanka- Meclisine lzmir mebusu ola ordu teşkı·ı mumessiUerı.n .sa 311IJRll dgeunzle~ru_0.~~:k·~:1;~, temayüz e-
rü Sar&Ç(\ğlu (lzmir) Maliye· yada Reisi~umhu~ ~smet in- rak iştirak etmiş ve o zaman ... 
Vekili Fuad Ağrah (ElAziğ) önüne takdım etmıştır. . . danberi mııhafan etmiştir. d ki f8flld1. Teklerde: Ratip 
Nafia "vekili General Ali Fuad Reisicumhur Vekıllerı 1925 dP. Fethi Okyar ka· e ece er ~if~lerde: Lehner, Aloizidir. 
Cebesoy (Konya) Maarif Ve- ayrı ayrı tebrik ve muvatfa- biııesinde Maarif Vekili ol- Kahire, 9 (,..a,} - Mattır • a aza, henüz neticeleri 
kili H1san Ali Yücel (İzmir) kıyet temennisinde bulunmuş muştu. Jı"ethi Okyar kabinesi /cabederıe Fili•tini her ihtimali k•rşılamak için !~hının ettire~ek vaziyetler haaal 
lktisat Vekili Sırra Day (Trab tur. nin istifası üzerine muhtelit d ma~ııtır. Ünümüzdeki gl'nler 

b miJdafaada buıırlıklar yapıyor. e goreceğimiz <-izzet. Atkin-'d - h mu adele komisyonu Türk / Hükftmet neşretti~i bir İon çiftine Mitbat - Ratip ve Elalemeyn eı Çöl mu are- tlı9ey2e7ti l'iyasetirıe seçilmi~ V'3 bulunacak ar. kararname ile balkı tayyare ,net .. mukabil yarış karşılaşma. 
• IPDesinde ise Maliye k k arı oomi finale rideeek aüzel iki gün~ın~eri sü~ônet var besin 1 n Vekili olmuştur Kudüs, 9 (a.11,)-· Yöksek tsarruıorıdan ornnma için n heyecanlı karşılaşmala; ola· 

.Maliye Vekill ği zamanao Siyooi•t kongresi toplanmıt- hazırlıklar yapmaya. meobıır eakhr. 

Ba mıntakada bü- 6 ıncı hafta•ı aona da barem ve tekaüt kanununu tır. etmiştir. l
3
r H~b~r aldıtımıza göre final 

L b • d d. kabul. ettirmı"•tir. Maliye Ve- Bu toplantıda ihtiyan ha Dı'1ter bir kararname ı"le- _v • on nıüzdeki Pazar günü 
"AR fr mev an mU• t f " >' e otledtn "u ~ e • klletindeo istifasından sonra lindc Fili&tinin müdafaası ·· · . •onra yapalacakbr. Bu 
L.arebeaı· ha•ırlı"ı ) M bazı hususatın tetkı"ki için A- de askeri mumessıllık hulun- •fonl_kuıalaşmada, bölgemiz ıpor n • • Kahire ~ 9 (a.a. - llnr i9in çok ~ayıda Yahndinin 1 a aa ıy ti · h 

' b benin 6 merı"kaya aitmı""'tı"r. ·ı mıyao yer er e vali ve kay- V . ~ .n•n amiıi olan SayıD 
I Çöllerinde mo are cı .., v aı ib altına alınma11ı kararla' ahnııZ1n de b k ı il 

yapı ıyor B 42 Osmanlı bor"-larırıın tesvi makamlara mümel!l~illerin a . muaa a a ara v • 
haftası ıoııa erdi. n giin Y tırıhnıştır. . . . 

1 
. Y cudıyle ftref vermesi ve kaza• 

Kudüa 9 (a.a) - Elalemeyn zarfında 164 JıUbver UQalı· yesi için Pariste toplanan Komite; YahoJi halktan pa~ılecegı .ış ~rı. görmeye sa- n~nlara kupa ve mükifatlanaı 
muharebesi üçüncü haftasında nın döşürüldögö ve bası di- kon~reye Türk heyeti reisi O aske 1 ,. i . hız- JAbıyet verıhnıttır • bızzat tevzi etmeleri muhtemel· 
d1r. Bu keaimde iki gündür de· ger bomba 09aklarının Yerde larak iştirak etmiştir. 1 re yazı m~ın 1

' mn Bava akınla d dir. 
titiklik yaktar. Ancak topçu ve hangarlarda tahrip edildi· Aynı senenin Mayısında andırılm1&a1 isteniyor. . . rın an l.orun 

. mak ıçın başkaca tedbirler de 
düelloH ve hava barekltı ol· ği bildirilmektedir. Adliye Vekili olmuı ve bu alınmıştır. Yü.zme 

müıabakaları maktad1r. Her iki taraf ta ha Müttofiklerio elinde A vns Veklleti esnasında çıkardıgı Paıifik harp kon••· 
ıilldhıettea iatifade ederek kuv· C f · k ve B · - h · kan l d hl 
•etlerini tenaik etmektedir. tralya, ennbi A rı a ır- mu ım tın ar arasın a . )'İ toplantı•• 

Mareıal Rummel ku•vetleri leşik Amerika tafyareleri kimler, a'Yukatlar kanunu ile ( ) 
- M h t k d V~ington, 9 "·•· -1ai batıya dotrn çekmlttb. Buda mevoottur curmumeş u anuou var ır. k e i bir 

lnwtllz ba•• kuvvetlerinin tid· Bo ~ubar'!lbelerde düt- Şükrü Saraco~lu 1938 Paaifik harp onı y 
detli b~rekltını ,ııöaterir. man birçok tank da kaybet· s~oesinde evvela CelAI Bayar bo9nk ıtaat devam eden bir 

lagılider _bırkaç defa bil- mietir. Ge9en senenin 18 Tem kabineıinde ~P. onu istihlAf toplantı yapwı,tır. 
lıaaa _Paıı:ard~unü a .... eı kuvM mo•noa kadar garp çölünde eden Doktor Refik Saydam Bn toplantıda fıOn Mısır 
•etlerıne ti detll hilcumlar yap· . 
•ıtlarcbr. Mihver ku•vetleriala 568 Mibvur tayyı.reai dtitü- kabinesinde Hariciye Vekile durumu ve . dı~r lıarp _al~n-

(Souu ikilloide) rülmöt&ür. tini kabul etmiştir. ları durumları ıncelenmıttır ! 

Nahaı Paıa Kralı Federaı:ıyonau göuderdi~i 
prograaı mucibince yüzme 
rutieabakalarına hu pazar gii
ııü İdman Yordu deniz ko-

• 
zıyaret etti 

Kabire, 9 (a.a.)- Başve- hındıt saat 17,30 da l a~ls1Ja. 
kil NabaR pata kralı ziyaret CAlıtı ... Bn mfüıabskalarda n~-

. tice tlf&tJJar Hatayda up1;a-
etmı' VA son vsziyet hakkın· oak olan yüzme ınü~abaka-
da iıabat vermivtir. 1 larrna iştirak edeoeklerdir. 

ir 
t-
u-



1 O - Temmuz - 194:2 Cumu YENi llBRSIN Sayfa ; 2 _, __ _ 
Tevhidi içtihat kararları 1 1 n 

İcarın yenilenmeainden mütevellit iddi·a
lar, ait olduğu mahkemede ispat edilin
ceve h ıdar, icranın tehiri icabedeceline 

No. 54 

Fiat ınurakabe Koınisyonu Riyasetinden: 
dair Temviz M. tevhidi içtihat kaıarı 

Mucirlerin mukavelename şifahen beyan auretiylede kiracı 

7-7-~42 tarihli Fiat Murakabe Konıisyouu 

cıns ve nevileri aşağıda gösterilmiştir. 

içtimamda tesbit oluıı~uı manifatura fiatları, 

lı halatç.mın atlı 

Mt'ıbmet ve Sabahattin 
A~ dogan 
Ue~ad A ras ve Mt!h ınet 
Mı l'lkavi 

Manifatura 
cioı ve nevi 

MoH.ı 

Hiodistan poplioi 

OeıoAI A ip ve A bdölha'llit 
Dtımi rtıl 

Pirintet Poplin 

> « » Hinı.liya Poplin 

Eni 
1antim 
110 

65 

70 

Mile darı !thalatçı T'•ptarıcı Peukeı.ı c] t>ci 

Metre Katışı krş. 8atışı krş satışı kr~ 

5486,,0 98.40 102 28 . 113 

4608,57 159,13 170 26 • 183 

92!76 169,83 181,71 195 

65638,44 156,32 167, 15 180 

müddetinin hitamına ıst i nadede- larJn bu akdi tecdit salahiyetini 
rek yaptı kları icra takibine' kar- kul lanabilecekleri aşikardır Bu 
ıı müstecirJeri ı Milli Korunma tanı ihtiyar eden kiracıların ic
Kaaunuoun 28 . 2-9 O tarihinde ra zakibatında ba yenileme id
meriyete giren 395 ı ııayıl. ka- diasını Öne sürmeleri keyfıyeti 
aanla tad ı l olar an SO uncu mad- nin eıki akdin hitamı hHebiyle 
deıi huküm erı da resinde icar ooa karşı bir defi sayılamıyaca
müddetinln bitmes nden 15 gfin ğından kanunen ayrı bir dava 
evvel mukaveleyi yeniled!kler. mevzuu teşkı l etthıi ve ~~htacı 1 
busu.unda dermeyan eyledık lerı muhakeme bulunduğu gorulmüş 
iddianın tahriri beyyine ile ispat tür. Çünkü icra telkik mercileri 
ve tevaikl müatekar içtihat ica nin vaz feh rı icra v~ ifla ka
bından bulunmuş iken bu kerl" naou ıle tayin ve tal'>di ed Jnıiş 
mümasil hid isderin t tkik ve old ğundıı n bu idd iayı ıörmek 
müzakuesinde böyle bir id -ı ia meıkür merci ri tetk ik 1 h ,; ı 
nan mucir tarafınd11n 2demi ka a rı d ı,d e k lmakt ... ı ır Bu ı ti • 
bulü t ? kdirinrle ve Y· zıh bev\ 1- ba Lı mü"tec rletin bu m hiyet· 
nesi bulunmadığı ıurette ait ol t ki iddialarını alt olduğu a ah. 

i\ () I': lltırs' rnle miit)sses perakendeciler 
alacaklaruuJan" ayrıca toplarıcı karı 
iç!ııdir. 

ilhalat e~y3s1111 doğrudan doğruya itlıalatçılardan 

ilave edilenıez. l~llu perakende satış fiatları ftJersiıı 
(9~9) 

. . e duta mahkemeye mür .. «'aat .ç " kemede dava ve ispat hakları 
• 

' LAN kendile•ine mehil verilecek bu mevcut olmasına ve bu davanın 
müddet içinde dıtvR açhk)BT'ında net cesine kadar icran•n tehiri 
n_eticesine kadar ı~ranın teh•~, lazım ge l eceği ne bin rı en hu yol· Devlet Demiryollan A~ana 6 mcı iıletmı Mudur ügvü 
lazım geleceği ,eklınde veni bı da bir iddi" dermeyan etlen ki 1 1 

eks,.riye~ . tah~asül etmiş ve !~ rac ı lar•n dit olduğu . ma.hkeıneye , Artt ırma (1.s'ıltme Komisyor.u ea·ı"l·ını· nden surr.tle ıkı içtıhat arasında nı müracaatı için kendılerıne IDehil . ' il ı J 1 
b 1 f t mübayen•t husule . . l <l •re tvde d i•bu müba itası ve bu dava rıetıce•ıne de. '1uhan>rueu le eli 1 fl O(JO lira tutan nıuhte-
l'eımış o atun an .. h" · ı- · ' ' . . 'h t etiyle ğin icranın te ırı uzu111una . MI '.l • 
yenetin tevhıdı lçtı a ,·uır mevcut arinıa sülüun ekıeri- lıf eb'adda 1 ~() ıfltJ. cam kereste şartnameı;ı veç-halli Temyiz Mahk~me1 cra Vf' • • • • .. •• 

lfliı Dairesi Reislığinin 16 12 yetıyle kı:.rar verıldi. lııle J 7 Temmuz ~42 cuma guııu saat 16 da 
1941 tarih vı: ~ 1} 1 sayıh yazı kaı•ah zarf usulilu Adan ada 6 ıncı işletme Mü 
siyi~ lstenllmuıne mebni topla· R d y o 
DflD Tevhidi ıçtibat Hey~ti U· a dürlÜğÜ biuasıuda Satın alınacaktır. 
murniyeslnde keyfiyet m6zakere . . . . . . 
edilerek: Neticede: Ru ışe gırıuek ıstıyenleruı 1125 lıralık. nıu-

lcar ve isticar akdin.İn ııh- Türkire RıtdfOSU vakkat teminat akcaları veya teminat nıektupları llat ve inikadı kanunda bır tekh ANKARA Radroıa ~ • 
mabsaea tabi tutulmamasına. n Cuma _ ıo.7.1942 kaııu Uİ ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları 
Borçlar Kanaaanun büküml~rıne 7.30 Program ve memleket Hal ve Ticaret odası vesikalarile yukarıda tayin edi-
~örr. tifahi ıurette ve batta de· .. • • . 
ıaıeten icar akdi .acut bulaca ·~arı · eıeıeıim len guude 2 .ı 90 No. lu kanunun eınreıtığı şekıl-

:~a .;;k~c;;10:~:r t:~:~~n:7;:i~ ~:!~ :;.0::0;a:::ı~ri de hazırlamış Ol4lukları teklif mektuplarını ek-
lüzu.nuı:ıa tia~ . kayıtlar resim VCI 7.65 Müıikl Seofouik parçalar sihnıe sualinden bir sa~t evvel .\danada 0Jvlet 
ıaire m6lihazaaana müıter ld o- (Pi.) () • il 6 . l M .. d.. l" .,.- b • d 
lap akdin tamamiyeti tle alakalı 

12
•
30 

Program ve Memleket 888 , enııryo arı 1 UCI iŞ etme U Uf UeU 108110 a 

bulunmamasına ve mezkür 39s4 aran toplanacak Arllırmu, Eksiltme Konıisyonu Heis-
numaralı kananı:n 30 uncu mad- 2 33 Muııkı Saı eaerleri li"'" d" 1 . I" "lA. 1 Ş t desinde mukanlenin bilcümlt: 1 • Sine tev 1 etme erı U7.UUlU 1 ilD O unur. ar na-

. . t tll ü 12.46 Ajana Habtırlerı il l b d l · 1 L bükiimlerıne rıaye şar .. e m .s· lS 30 Müzik: ŞarB:ılar ıe er koIUİSVOna OlÜracaatla e e SIZ O ara~ Ve-
tecirlerin iear müddetının bıt· k ' · ı· " 
mesinden tS güo evvel akdi ye· 18.00 Program ve Memle e rı ır. (853) 1-5 .10-15 
nileınek hakkını haiz buluııdak· !'Hl ararı 
lan razılı olmauoa nazaran 18,03 Müzık: Faaıl hereti 

18 40 Mılıık: Hafıf müzik (pi.) 
H ıyoanlara dalak 19 oo Konuşma < Kıtapeeveoter 

l eaatı) 
Oflll yapı l)'OT 19 15 Mıizık: Dans müzıQi (Pi.) 

Bo sıme bulaşık yerlarde- 19.30 Memleket Saal Ararı 
ki Möriilere mecburi olarak ajanı hıtberle:i 

dalak n~ısı •urnll\cağıuı ev
velce yszm ı,tık . 

HRt er al dığımıza gör•• 
Oöznu vu oil'ıH ı DI\ Veterin6r 
göııdedl.,rek bn bölgeılf' me' 
cut 8Öröl~rn dK lale ı.~ıları v u 
rohuağa başlanmıştır. 

-
Elalemeynde 

19 45 Müzik : KlAsık Tıirk mü
uQ'ı programı. (Şef Meeuı 

Cemıl) 

20.15 R d ro Gaı~tesi 
20 45 Müz•k: $arkı ve tOrküler 
21 00 iZ ı aat ıııkv m ı ) 

21 10 T • m· ı 

22 ıo Mu ık: R o 
k ";1 r ( \' 

A 

i 1 
lçel Delterdarlıüın~an: , 

n " a 

flastalıane caddesinde kain Kırtasiye depo 
~uııcJa yatnlacak. 700 liralık tamirat 24~0 sayıh 
kalluııurı ~6 uıcı maddesinin K rıkrası mucibince 
pazarlıkla Yaptırıl.teağı vt' paıarhğın ln-7-942 
, ... ,.ş,·111 lu\ giıııfa saat ı ı de llt·flPr·daı hk rnaku-

11 111 da ~ aJHhıt·aµıı ı d :qı ıalip olaııl~ r ı rı ilk ıenıiııal 
ol.ı rı & • f İf'tl • ~ , r ı~ ilt· , ;J f a u ı iidiirlflAiiwfcn 

-B i rhıcıdeıı rten- 22 30 Meuııeke t v rı ve al,1Cu kJa f'I ( h' ") et \p~ jf.. a~İ İC lJirfildt ' \ 'C n1uay)'f' ll 
Alman kıtaahnın kuvvetli ajiDS haberler ı 1) fı"r•l·trl k .. -•e ıriirıd~ e ..- '~ ı nıakamı11a uıuracuatları luzu tak,,iye alamadığı sanılıyor. İtal- 22 50 Ya rı u kı Program " 

yanlara veni ağır tanklar ff'lmlş kapanıe. Ulll i.au olunur (864) 1· 5 10- ı o 
tir. İngilizler takviye kıtaları -------·----
abyorlar. Zoyi ekmek karneai ---------------------

Aıman askeri mahfelleri 
Tobruk üısü olarak kullanıldıtı Mersluden aldıQı m Temmuz İ 1 a n 
takdirde Rummel kuvvetlerine AQueıos arlarına 'lU 26276 No 

buranın beşylz kilometre azakta Ju ekmek karuemi zari eUim. ,.çel Dıfter.larlıg""ındın·. 
kalacağını söylüyorla.-. Yenısmi alaoaQımdan eski· U 

General Oblnlek bol malze- einıu hukmı! rok&ur. T 
me ve kuvvete mahktir. Yalnız BahQe mıbrllesiode 36 Mersinde llaşim anış namındaki şah3ın ida. 
FUiıtin ve lraktan takviye ala- No. lo evde Mahmud resinde buluııaıı _ve Mersin limanında baöh olan 
mıyacak oluraa ıüçlüklc karşı· (927) kızı Naime k q 
ıa,acalrtır. 200 lira kıynıetı nıu addereli 3 rüsum tonluk 

Gazetecilere göre bu mınta- (Necnıi seyyar) adındaki yelkenli sandalın huzi-
k•d• ıenı, mıkyaata bir meydan Almanca ı · 
mabarebeel baaırhğı yapılıyor. neye ait olan msıf ııssesinin mülkiyeti 2. 7-942 

Maretal Rummelin daha ba· Der•lerı· 15 " .. 
hda müdafaaya çekilmesi ihti- tarihinden itibaren gun muddetle artırmaya 

1 1 i n 
İskenderun it~alit Gümrüğü mü~ürlüğünden 

lskeuderun t;ünır·ük aubarlarıuJa <lükü11tü ha·· 
tinde bulunan bır çok soJa ve teııeke ıe,lıa ile 
üçbiu (auuu> küsur kilo yün ipliği 22 Tenın•uz 
194 2 çarşanı ha güHii açık artı ruıa ile satılacak·· 
ıır. Fazla izalıat isteyenlerin iskeudertru ithalAt 
gümrük lll iidiirliiğii ne nıii racaaıl<ı rı. f 8 3 9] 

30-5-10-15 

1 
• 
1 i n 

İakenderun ldhalat Gümrüfü mütliJr
lüf'IJnden: 

İskenderun gümrük anbarında ı ı 5 küsur 
kilo pflnıuk mHnsucal ile 18000 kilo çimento 
23-7- ı ~42 perşembe güuü açık arttırma ile sa
tllacaktır. 

Fazla izahat isliyenlerin iskendf!run ithah\t 
günarüğü nıüdiirliiğüne nıiiracaatları (14 ı) 

1-5-10-16 
--- _.____ - -- ··---..-..-- __ , __ _ 

i 1 a n 
Mersin Belı~iya Reisliüin~en; 

942 DHlli yılı için belediymuizde kayıtlı bu
lunan kara nakil vasıtalarından otomobil, kam
yon, binek arabası, tek ve çiftallı yük arabaları 
ile motosiklet ve bisiklet sahipleri adına tahak
kuk ettirilen senelik resiıu nı1Ltar11ıı gösterir ta
hakkuk c~tvelleri bele(liye tahsil şubesiııe tevdi 
edilmiştir. 

Ru listel .. rrle adı ,·azıh lıer mükellef tahak-., 

kuk etmi~ P)· lık hoı cuırn lıer aynı yedirıci giiıaü 

11e kadar tediye etmediği takd;rde beledi)·e ver
gi '~ r•)sinılPri karıunuuıın 112 i11ci ıuaddesi mu 
cibiııct~ ıaı.~; ı, em,al la1111uu laijkfimlel'i11e göre 

yüzde on zamla haczfln tahsil oluuacaj(I ve bu 
ua~il vasıtası sahipleri elleriude bulunan vesaitin 
kırılmış veya saulıuış veya çahştırmaktau vaı 
geçmiş olduğuuu her ayıra ye·diııci güııüııe ka. 
dar istida ile ıuüracaat ederek bildirilmediği tak 
dirde o a)'a ait resmin tahakkuk etmiş olacağııu 
ve bu vesnit sahiplerinden borçları miktarını 
öğrenmek istiyenlerin ı 5 Tenımuz 942 tarihine 

kadar belediye tahsil şubesirıe ıuüracaatları ilAu 
olunur. (931) 

i l a n 
Mırıin Bele~iya Riyasetin~en: 

• 

mali vardır. Obinlek dü,man Geıı9lerimizden Almanca c.ıkarılnuş ve ihalesi l 7- 7-942 larihine ıesadüf taarruzunu durdurmuıtur. Fakat .. k . . l h 
baılnkl mevzilerin lıkenderiye ojtreııme lltıyeıı ere e ven etlen Cuma günü saat 11 de defterdarhl maka- Oairemizde açık bulunan 52 lira ayhk Qcretli tahsildar-
Je pek yakın olduğu unutulma· fiatla muayyen zamanlarda hk için 14:-7-942 tarihirJde müsabaka imtihanı yapıhıcaktır. 
:Se~•:ı;~.:·;t~~~~~a~r~ı bu rüz· den verilir. mıııda icra edileceğinden taliplerin yüzd~ 7,5 Kanuni evsafı haiz bulunanlarao bildirilen tarihte bele-
ıerlye çekila.esi için bir emare Nafia dairesi Muhasebecisi teminat" akçası ile nıenıuriyeLinıize müracaatlarıl diye encOmenine müracaatları ilin olunur. (930) 
olmr.dıtı l'lbl lskenderiyeye bü- S1tkı Avcıya müraoaat. lüzumu il~n oıunur. (891) 
cum pllnının akim kaldıtıca J -·'""' • 
dairde bir alimet yoktur. S-'Z-10-16 Yeni Menin MatbU11Dda Buıl11114hr! 


