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İRtanboJ, 3 (a.a .)-Bapekil dok
tor Refik Saydam ve Ticaret Vekili 
bogiin vilayet makamında çalışma
Jartla bııloomoşlardır. 

81.Dbi •• tımam l~e,riyat 
Mtldtlra 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
'oal •ınıtıı l""llllHI • •lllh 

Cumartesi 
4 

G'ttNDEL:IX. SİY ASİ HABER FİK.IR. G-AZETESI 

lngiliz Başvekili 

Avam Kamarasın · d 
da uzun bir demeç rraey a ~ 

Maarif Vekilimiz 
Sivas ta te bulundu muharebesi 

ÇOrçil 
Diyor ki: 
istikbalin bize getire~ileceği 
hi~iııleri gerek Avıı Ka
marasmm gerekse milletin 

ceaaret/e karıılama
aını iaterim 

Bütün şiddetile 
devam ediyor 

Mısırhlal' memle
ketlerini müdafaa 

etmiyecekler 

Almanlar Mısıra dost olarak 
geldiklerini söylüyorlar --
Aakara ~ (R. G.t - MHırda 

meydan muharebeleri adı •erilen 
blyük mücadele hala devam et-

Sivıu•, 3 (a.a.) - Şark 'fi- lanmışl!lrdır. 
laystleriııde tetkiklerde bolu Maarif Vekili, meıJektao 
nan Maarif Vekili HaMan Ali 
Yücel dün akşamki tirenle larının verdiği bir ziyl\fette 

oebrimize gelmişler, İRtasyon- hazır huluııdaktan sonra Yıl 
da •ali, vılayet erkAnı, aıaa- dız el köy enl4titüsünü gez

rif t~şkiJltı tarafından karoı- mişlerdir. 

Maliye Vekaletinin Yeni bir kararı 

Para yerine çek 
kullanılacak 

Londra, S (a.a.)- logili• mektedlr. Bu muharebe baklrın-

B k ·ı· y· t ç·· .1 A da birbirine mütebayi11 baLe ler Ankara - Maliye Vakileti makaadiyle bu asulü ihdas etmiş •t•e ı ı ıs er or91 vam . 111 r 1 1. kl 
k. d plmektedır. aldığı yeni bir kararla oakıt ye- o maktadır. Taıdlk ı çe er Hr• 

kamaraıında ı beyanatın a i b 1 d ı d ı t ı 
ingillzler evvelce b da rine kullanılabilecek tasdikli çek g orç arn. •, aa r n e a a• 

ezcümle tonları ıöyh~mi,tir: bü...Ak bir muhareb . b u
1
rad lbd s t kt d' T d'kl' k caklannda ıııakıt yerine kabul 

7• enın at a ı a e me e lr. aı ı ı çe l kt 
Möh. l ·ı· k et Al 1 o unaca ır. - ıoı ngı ız uvv • tını man ve talyanlar bu kullanılmaaına 1 Ağuıtoatan iti k 

· k"lA · · A t k d ·ı ı . . Karşd1ğ1 muhatap baıı alar 
Jerı ve teo ı atı ıetılaya ma- mın a • a 1 er edıklerini Jnglliz baren b~Janacaktıı. d'k dil dik b ld 

. . . . Jerin Nil vadi · . ca tas ı e me çe u çe er 
rua kalmııeı tehhkesı üzerıne b idi dil L sıoe çekildalderlni Vekalet, vergi mikellefleri· kabul olunmıyacaktır, 
H . a· .. d ·ı . ı· 1 r er, ondra bu haberi b 1 .. d k h d ın ıltana gon erı mıt ır. t . d t di T . ne orç arını o eme uıaıun a Çekler verilditi rün nakıt 

tr eyı e me . eraıne olarak mih 
Şimdi orada 90k kuvve 1 yercilerin ate . k.id ki 

1 
ld bir kolaylık olmak üzere ve olarak ye alınmıt aayalarak borç 

• rı çe ı i erin • d' dil i J Lt bir ordumuz vardır. dia etti. nalut kallanılmHını azaltmak te ıye e m ' o an-. ır. 

Afrikada logiltereden, A· 
merikadao, dominyonlardan 
gelmi' 960 bio aıkerimi• var 

dır. 

ken !~bv~:C~~;;~~.~r:v:~r.~d;:: Dah ilige Vekilimiz 
litika Japmağa başladılar. Ve K k N ti · ı 
nefrettikJeri bir beyanna•e ile ayma am amze erı e 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıla 1 Savı 
14 4:246 ------

ingilizlere -gore Yugoslavyada 

Elalemeynde Köylere tahrip 
harp lehlerine ve"yangm 

cet·eyan bambaları 
ediyor atıldı 

Londra, S (a.a.)- Royte

r.in askeri muhabiri yaaıyor. 

2 Temmuz tarihli kftbire 

tebli~i borada el•eritli intiba 

Londra 3 (a.a) - Lon
drada bnloııan YLgoılavya 
mabafiline geJen haberlere 
göre İtalyanlar Yugoslavya 
muhariplerine misilleme ol-

uyandırmı,tır. ıo11k üzere bir9ok köylere 
Meydan mohareb6si birin- binlerce yangın ve ta•rip 

ci gön İngilizlerin lehine ol- bombaları atmıolardır 

mootor. Bıımmel kuvvetleri . ~ir90k köyler tahrip 
. edılmıttiı. 

Elalemeynin bır noktasınd• 

gedik a9mıolarsa da kuvvet

lerimi• kı•• bir müddet zar

fında kapamıtlardır. Mubare · 

beler diin de devam etmittir. 

İleri kıialarımıza yeniden 

takviye tovvetleri gelmekte-

dir. 

Almanlar 
1 Elalemeynde 
gedik açtllar 

Almanya 
Arjantine tazminat 

verecek 

Boenooa Ayres, 3 (a.a.)
Batuılan Arjantin vapuru 

hakkında Almanyay:a verilen 
notaya cevap •erilmittir. 

Almanya htikdmeti taami· 
nat verilme&ini ve 'bundan 
m&da Arjtntin bayrağına hür 
met edilmesi eıaıını icabal 
etmiotir. 

Harbin mer-ke11den idare-

sine geliooe, bu huıuıta ida

re~-1ik olmadıl• kaaaatin-

bara ya doet olarak gelmekte ol- b • k t 
duklarını ve Mmr latildilial ır onuşma yap 1 Berlin, ~ (a.a.)- D.N.B. Finlantli,a 
muhafaza edeceklerini söylemek 
tecllrler. Bundan maksat, Mıaırın Kur• çalıımaları sona ermek üzere ajansı bildiriyor: Danimarka 
müdafaaıına mani olmakt.r. Mısırda lngili• kuvvetle- araaında 

Ba davada 111rın vaziyeti ri Blalemeyni mödafaay.a ça· 
devim. 

· Tanklarımızın kıymetsiz 
old ofonn iddia etmek doğru 
degiİdir. Ba tanklar yapılan 
.. v .,ıaraa 90k hizmet etmio-

atarlptir M - t k.ld' F Ankara - Dahiliye Vekl· ların !'eri ve bilba11a i1abetll I 1 Kıta)arımız Qar • . Hır mu• a ı ır. a. 1 • D ~. . 1 j . b·ı 1 d L ıtıyor ar. 
kat inwilizlerle imzaladıldan bir lmız - oktor Fıkrı Tuzer evve . olma~ı .•~in ı gi i~ı~ ır. "'te önti boranın oenobo 
mualaed il b 1 . • :ı_ ki gun Öfleden evvel siyaaal bu bılgıyı vermek ıçın ba kur1 şamba g l 

e e aZ1 yer ennıa ... b 1 1 d b d bir gadik B"mıf ar 

. Hela.inki, 3 (a,a.) _ Dön 
FınlanJıya 1·ıe D . k 

anımar a 
olarak kullanılmuını kabal et- 1 srl er okuluna giderek bura a Jarı açmış bulunuyoraz. atıııo a . Y 

tir. . mittir. Ba muahede ı 936 da im- kurs görmekte olan kaymakam Çok ümit ederim ki bir kaç ve · bu gediği geoı,Ieterek 
arasında bir ticaret m uabe
desi imzalanmıştır . 

Pike u9akJarıoa gelınoe; zalaamıtbr. Bu tart Mısır tara- namzetleriyle bir basbibalde bu· gün ıonra yapılacak yoklamalar mev~ii yarmıılardır. 
bunlar iki ıenedenberi ıipari' fından kabul edilmedikçe ln•U· lunmuttur. Vekil, kurs müdavl11ı da alacatınız iyi neticelerle 
edilmi, bulunuyor, imal&tma tere Mısıra istiklal vermeye razı leriyle yaptatı bu konu,ınada eınekleriıuizln bota sritmediğlnl 

Bu maabedeye göre iki 
• devJ.,t &raunda 160 milyon 

Rummel lıuovetlerı Fin markı kıymetinde mal d d d•liyor. Bomba olmamıştır. ezcümle ıuaları ıöylemittir: ıörerek sevlnecetiz. it ba,ına 
a e•am e 1 

c - Yaptıtınız yüksek tab- geçtiğiniz vakit. iaabetli görü' 
ki artık i•e yarama Bunu imzalayanlar araıında u9a arının " ıile ilaveten ılzleri yeni ve idari ve kararlarınızla memlekete iyi 

d b ı nlar var bugünkü Ba•vekil Naha• pa•• dı~ı fikrip e 11 ana · "' w- bir irfan hamuleal ile teçhiz et- hizmetler yaptığınnı ve lüzumu 

taarruzlarına möhade~e edilecektir. 

J: or/ar Danımarka, ya1, peynir 
deoam • it' ve bun" mümasil yiyeoek et-

Bunlar YanıılyorJar. Bomba da vardır. Harp çıktıktan sonra k i l t • . ~ı l id • k d f d l ld t - k 
Mısır mihver devletleri ile mü. •e atey f mız, gırece5 n z arı a ar ay a ı o a uzu gorme • 

U"aklarımız bava muharebe- bayatta sizleri muvaffak kılmak le bahtiyar olaeağıs. Sizlere ha- Kahire 3 (•.•) - .M"re-
Y l nHebatını kesmiş fakat harp ve l L t d h fi f yatınız boyunca hep mav,.ffakı· 

yuı, Finlandiya ise kereate 
Te saire verecektir. 

lerini memleketimizden A - ili · mem e-.e e • • na ve ay· dö .. ltl d 
D etmemi,tır. dal 1 t · t k · · yet dilerim Arkadatlar -. tal Rommel n °e e en son l t · l ve ya ı o manaın emın e me ıçın- . · . A 

maoyaya nak e mı' er - M111r kendtıile salh halinde dir. İtte bu maksatla bu kursları Vekıl bundan ıonra daha bır Elalemeyn'" karoı yeniden meri/ıaaa 
1 h muharebelerinde b ı d 1 1 i k 1 . müddet müdürlük odannda kal· ra 

pı an ,_., a a unan ev et er n aı er erı ta- açnııt bulanuyoruz. b .. lamıttır y 1.. l 
Alm•nyaya hücumlarda çok f d ed F b . I d mıt ve kursun çalışmaları, kon• taarı:osa · aRa anan ra ın an ltsral edilmekt lr. akat a olunca, ıız erin e f 1 1 - ,_.. M··ıt tikle ll · 
. .. .. 1 a· b k d 1 •f d . l eran• arın mevau arı uzer-• o e 1 1 e erındeki l 
ış gormn, er ır. Batvekll Nabaa Paşa M111r u unlar an ıtı a e ıç n ça- il ililerle örü ü izahat alarak . C08Q8 ar 

Uaavekil Qör9iJ. döoman- topraklarının lngiltere tarafın lıtaaanız icabeder. Bana yaptığı· ki t g 1 f tp btttön vasıtalarla düşmanın -... · ı da un an ayrı mıt ır. -
la HT .. balio4e bulunan or- dan müdafaa edileceğini ıayle- nız n ve yapmakta c.ldağuauz· Kaymakamlar kurawıa de· .rerilerine hücum ediyorlar. 1 Vatinıtoa. 3 <a.a.) - Düt• 
duların teknik itlerine k.uıt· mek bunu birkaç defa tekrar dan fÜphe etmiyorum. . vam edenler nvelkl aktam 1""8 mana caıasluk yapmak ve düt· 

d .. l . ve flÖSÜnÖ etmekle M11ırlıların keDdi top. Arkadatlarım, atılmak ııte· le Eakişebire gitmltludir Ko1 Al t bı• v man gemilerine Benıia vermek· 
ma ıgını ıoy enuş . k bu- raklarını mildafaa etmiyeeekleri ditlnia idari bayat çetinliklerle enstitüsünü, şeker fabrikalarını, ma n e ıg i ten ıuçlu yirmi kiti yakalanmıı 
Afrika harbine getırer~ ' l ni bildlrmittir. Bundan aarJb clPlu bir hayattır. Bu çetinlikle- tobam ıslih btaı1onJarhDJft~·~!: ve tevkif edilmitlerdlr • 
rada harp büyük bir şıddet e olarak anlaflldığına göre MHırh ~n Jenilmeal. bu hayatt~ qıuvaf cekler~ir Geziler bir a • au • • • - -. - -
de•am ediyor. ıar aac11 memıeketıertai •ücia. fak olunması, verecetınız karar recektır. 2000 In11ılız a•kerı Alman aıanları 

Şimdi buradaki ordDmD- faa etmiyecelderdir. c H p 1 Şlk&7etler dl~-~k.I~~ eıİr alı d 8 T emınaztla 
•OD b-.ında Geneı:•l Obinlek Mdaverciler de M111ra d~. ·- .. • J Ü tl •e n ı. 
bulunuyor. Kendiıine itim•- ••D olarak değil dost olal'ak • • 

1 S•lı''"' • rıı • • 13 L' 1 k b' muhalt•me eclilect1k 
damız vardır •e öyle •anne- ııeldlklerini ıöylemektedlrler, Genel aelıreteri , •• eden lıamyonlar uın tonu ır gemi batırıldı va,ington, 3 (a.a.)-Ame 

diyorum ki bu itimadımıaı İzmirde Şebir clahilinde bazı kamyon . rika Birle,ik Oumhuriy•ti 
iıpat edeoektir. ı.1ıentleruna vapur larıa ılratle aefer ettiklel'İ gö- Berlın 3 (a.a) - Kuv•ei hiiktimeti tıuafındaR te•kif 

htikbalin •e halin bize ıefıerlerı· baıl""Or lzmir ' (a.a) - Cumburlret rülaaektedir. b 1 dl terimi• .Mııırda Blealem1ıtyn' edilen 8 Alman aiaı::ının mu v Halk Partl•I l'enel •ekreteri Bu huıaata e e ye zabıta b " 
getirebileoı-ti h&di8el•ri gerek ı~emdub Şevket EHndal ile ye· memarlarımızın çok dikkatli oiıı gf"nişleweıünd•m bazı mev •kemeai için bir fevkal&de 
Avam kamaraıının Te gerek- lıtanbul _ Şimdiye lcaclar ni İzmir Valisi Sabri Oney şeh· davranmalarına ve eeza alınma· ziJer almıolar 2,000 İngiliz mahkeme tetkil edilmi,t.ir. 
ee milletin oeaaretle kartal•· Merılne itliyen• TOrk posta va• rimize gelmitler ve istasyonda ••na ratmen bazı şöferlerin yine askeri esir edilmiştir. Muhakeme 8 Temmuzda 

· t · brt i d b ı b ı bildikleri gibi hareket ettikleri• 1 k maııoı ıı erım. a lıkend te • ı e u unan me uı ar, İskeod .. rı·y .. deki a•kert yapı ana tır. 
Pu•lan bundan ıonr eru• L· d ı ) ld" ı i ne fabı't oluyoruz ., • - .. Harbıo kUla ıöreoeti hak- • . 1 ktlr parti er-.anı, • re er m ur er · ----
aa kadar ıtletl ece · L-I dl Ll clab b' k Her hanri bir kazayı önle· hedeflere geoe akınları yanıl • B k•ı 

Jıtındakİ IÖ•leri hl hir Z&- - e ,. era Dl ve a ır ÇO k k d~ ıran aetve 1 ,. 
k b l t ed~ H b' lık lskender11P poıtaıan ze•at tarafından karşdanmıılar• me için bidlaelerin vu uan • mı,tır. Y' • 

man a u e m ım. ar ın Te•m1l&Un içinde limanımıadaa dır. e••el tedbir almak llzımdır. 
dala" pk ozon ıöreoeıine banket edecektir. çeke~~:lilerln dikkat nasarlarını 13 bin tonluk bir ticaret ne suikast mi? 
inanıyorum. u · a· t d tn 7i)iz ve ıılahiye kurtuluı gemisi batırıldı. logilialer 

Qörçil A•oıtralyanın Ja- ın ıı an a o Franıız Nazırlar dön gec~ Bremen 'ehri 
ponlar ta;afından bu Hne i~ Bindlilerdcm müteşekkil bti~ bayramı l . üzerine yangın ve tahrip 
tilA edilece~ini de hiç zannet yök bir ordumuz vardır lı I f . ınec iıı. bombaları atmıı~Jardır. 

ı · 1_ • d. k d H. d. t n biç ılilalye 3 (a.a) - •liluyell- Vifi, 8 (a.a.) - Nazırlar Sivil •hali araıında ölü 
meditin IÖJ-&a•i• Y'4l möUe- şım ıye a ar ın 18 a .. ler k•rtuluşlarının yıl dönümünii 
fitJerin Oeuup Paıdfikte tim- bir zaman böyJe bir ordu gor parlak teuhürlerle kutlulam•ılar meoliıi .Mareoal Petenin riya azdır. 14: dütman tayyareei 
diki parelaları laiioamdur. m.emiftir. demi,tir. dal'. utinde bir toplantı yapm1'tır. dütürölmöttür. 

Londra S (•.a) - Roma 
radyoea İrao Bat•ekiline bir 
11Uika1t olduğunu bildirmtotir 

Loodrada bu haberi te-

yid eden bir malt\mat yoktur 
Bu haberin ihtiyat k1'ydiyle 
telakkiei l&zımdır . 

n 
ı. 

r. 
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Zayi karne Açık teşekkür 
Pederim Butro• Mereyin ve- Mersinden aldıQım Temmuz 

• 
1 1 n • 

1 
A a n a 1 

fatı münuebetile gerek cenaze Atustos arlarına Rİl 38107 No. Mut asliye ceza hakimlitinden 
merHimlne İftirak eden ve ge- lu ekmek karnemi zari &ttim. Mutun pınarbaşı mahallesinden Ihsan Yüksel ve dört İçel p T T Mu·Ju·rıu·u~u·nJen 

" 

Yenieiui alaca"'ımden eskisi• • • • U U • 
re ıe çelenk getirenlerle bizzat • rüfekasına 942 senesi Nisan ayının 17 inci gü:ıü beher kilo l \leı·si deş· l d"f ·sı s k 
gelerek, mektup yazarak .taziye· nin lıükmü roktur. - . I B Jll eu o CI' 1. a ·yoım arşısııı-
de buluoan do.tlarımıza ayrı ay Bah9e malu.llesbden Sil/ Mııtta yagıu behei kilosu 175 kuruşa satılmaın lAzım daki a1·sada istif halinde nıevcut ve idareın ize a İt 
rı teşekküre kederimiz müsaade Fatma Hikmet gelen sad'3y1ğm beher kilosnnu muhik bir sebep mevcut l 6 t l"k 1 .. 45 f 7 l"k 69( d 
etmedltinden alenen teşekkür· (895) GiindogınlUS değilken kılo IJOU IİÇ liraya s-ıttığı iddia~iyle maznun Mu- o an nıe re 1 

D 
3

( et, metre ı . l a et, 
!erimizi arz ederiz Z . k . tıın Per. kene kö yünd•n Melı \flOI oğlu ıs 13 doğumlu Gül. 8 ıııelrnli k 1 l 3 Ü ad el ve 9 metrelik 100 a<lelk İ 

Eşi ve çocukları avı. e me/ı kornear pıııar hakkıucJa yapılan duruşm'ldıt. kilosu 175 kuruşa satıl· ıcem'aıı 346f> adet telgraf direğiııirı }1ersiııde 
Anjel, Margarit, lıyaı Mersınden aldıQım Marıs ve ma14ı lAzım gelen sadeyağı 300 kuruşa saltığı .~ahit olduğun vagonlara tıakil, tahmil VC İstif edilmesi İŞİ pa-

Antu-.an ve Mar•el Merey Haziran arlarına ait 14670 No, d l · · · . l 
1 

k k k . dın ko an mı IJ korunma kanuııuııun muaddel 32 mcı maddesınin zar ığa konıuuştur. 
u e me arnemın .... Qauı· A b d" d I l . dd l ~ . • 

Zayii eLmek karneler"ı nı karbeıtim. Yauisini alacn111m en 1 e ~ etıle mua e o9 uncu maddenın 3 üncü bendı 2 - Vagoıılar, idarece temin edilecek ve \'a 
il dan eskisinin hüklJ)ü roktur. mucibince bo~ lira at?ır para cez-ısiyle mahktimiyetine ve 7 1ç1 

Yeni P.ldıQım Tem muz ta BllhQe mahallesi 144 eo- gün mü Jdetle ticarethane8İnin kapatılmasına ve bu müddet go1ıun hazır olduğu nıiitealıh. d~ ihbar edildi,.. 
AQustos Arlarına ai\12499, 12500 (893) kak 24 No. etde ııırtında tıcaretten menine ve yağın beş kişiye satılmış ol- gün nıahalliııde salahiyetli nıemurun gösıereceği 
12501, 12502, 12503, 12504, 12505, Şerıfe Arrık l ı· kl ·· f d ·· l 
12506 

llumaralt ekmek karnele· (Jtığundan dolayc ayn ayrı tayin edılen cezaların içtimaı ( ıre · er, o gun zar ıu a muteah ıit tarafıudaıı 
rlmi zari euim. Yenisini aıa- Zayi ekmek karneai 'l~ticP.s.irıde 25 lir~ ~~ır para cezasiyle ~ahkumiyetine ve 35 vagona ~rerleştirilecektir. 
caQımdau eııkilerinin hilkmü Nisan, Marıe •e Haziran ar gım tıcarett.·rnesı~ınf li.apatılmasma ved tlı~aretten men'i ceza .3 - ~1 u hamnıerı bedel, beher direk icin 30 
roktur. 

1 
larına ait 15578 numaralı smm tamamının ın azına ve yağ be e ınden fazla a)man • 

Bahce.mahalleııi karnemin d!P . . koçanını zari pualal'ln müşterilere iadPsine 'Ye yaK bedelinden bakiye ile kuru~ mecmuu İÇİi\ 1039 lir~ 50 kuruştur. 
250 No. etde ertedim. Ye_nısın_ı alaoa11ımdan emanette mlhfuz 12,5 kilo yağırı müsaderesine ve 63 üncü 4 - ~uvakkat temirıat 77 liı·a 96 kuru~tur. 
Yunuı Hallac eski kern~m.ıu hukmü otmadıQ'ı- madde mucibince hüküm hnlagasım ı neşrine 18-4- 1942 5 - Pazarlık 11 . 7 -9 4 2 Clllllaı·te.si ~iiııh a~ 

-------·----- nı UAn eaerım. . . ·ı . ._, 
(894) 

Zayi. ekmek karneferl· Babçe mahallesinde t:uıhınde .hıikı!m _verı mış . ve. i.şbu hükmü yü~sek temyiz l O da .Uersiude p. T. T. Mü<lürlünü odasmda toıı· 
189 Kokukta mahkenıesı 3 urıcıı ceza ıfaıreı-mın 6-6-942 tarıh ve 4159- k · t:> 

Höıme Kanar 4454. sayılı ilAmiyle tasdık edilmiş oldu~u ilAn olunur. lanace koıınsyonda yapılacaktır. Mersinden aldıQım 25776, (893) 
18152 r,.o, lu Marıs Haziran 9e -----------
32589 No lu Nisan, Marıe 9e Almanca 

(goo) 6 - iste lileriu o giiıı ve saatta ternirıut mak 
buzu ve Ticaret odası vesikası ile komisyona 

Haziran arları ekmek karneleri 
min dip koQaularını ıari ettim. Derıleri 
Yenilerini alacalımdao eekilerin 
hılkmü kalmadıQını itan ederim 
(897) Nazım Miekavi 

·ut aaliye ceza hakimlitinden 
.. Gençleri.mi_zde~ Ahnlıanca Mutmı Karadiken köyünde Silifkenin bucaklı mahall6-
oğreumek ıetıyeu ere e ven · d H ı · 1) H "\ fiatla mnayyeu zamaıılard sın eu a ıt ıırmu~ ve aı:ıırn Dıkere mı it korunma ka· 

a nununa muhalıf olarak hugday sattır.ı iddiasiyle maznun 
------------- ders verilir. ti Nafia dairesi Mıılıaııebeoi Mut un Kuadiken köyünden Sültwman o~h.i cüce Ab<Jnllah 

Zayi karne tıi Sıtkı Avcıya miiracaat. Ayan hakkmda 3005 sayılı kanun mucibince yapılan du-
Mersıuden aldıQım Marıs ve ruşma sonunda milli korunma kanununun 114 ucii madde 

Haııran arlarına ait 33840 No. Zay"ı ekmek karnesi sine müst~nicten neşr~lnnan kC\O~~inasyon heyetinin 157 ~a-
lo karnemin dip koQanrnı kar- yıla kararıyle değer .ı·dı mukabılınde el konulmuı ve mıllı 
beUim. Yenisini alacaQımden Mersinden aldığını Marıe 90 koruı)ma kamınumırJ 21 inci maddesine müsteniden 247 
eskisinin hükmü roktur. Hazıran arlarına ai.' 30~22 No. sa yılı koordinasyon heyeti karar ile istihlAk ve satışı tayin 

B h h ıl . S k 1 ır. · · k nernııı dıp koQa· . a 9e mı. a esı oğo su u a.ır ıeQı . ar y "ıini alac • ve tqhdıt edılm ş olan buğdayı ma:..nmı Abdullah Ayan 16 
dd · 2ô3 :r 1 :ı nını lı:arbeUım. enı a k I · · b · ca esı .l: o. a evue ,.. d k . 

1 
·n hükmü roktar ı osu bır havayı ıtı ar edılen beher 340 kuru~a olmak 

gım an es ıs nı _ . , 
Şiho o~lo Mustafa Mebmed Selim oaıa uzere 6 havayi Halıt Durmuıa ve beı havayi Ha14an Biçe-

(896) Göverti (907) Mehıned Qalılı: re sattığı ~ahak~uk etti~inden miilt kor ünma kanununun 
____________ _:___:__________ 21 inci maddesi delatiyl13 55 irıci maddenin ikinci bendi ve 

İ 1 İ 0 T C. kanunun 76 mcı maddesi mucibince içtimaen 50 lira 
8 Rtr para cezasınm tamammrn infazına ve sııç mevzun olan 

Mersin Belediye Riyasetin~en: bu~cia,111 meu~aaeresine ve hüküm huııısa~ının ueşrme s-5-

6 Temmuz 942 Pazartesi gününden itibaren motörliı 
kara ve deniz nakil vasıtalarının ve motörstiz bisikletlerin 
ve motörsüz deniz nakil vasıtalarmm yazımına belediye it
faiye müdürlüğünde toplauacak komısyon tarafmdan başla
naCctktıt'. 

Hangi çeş t nakil vasıtalarının hangi gıinleıde yazılar.a
ğı aşağıda 6(öıterilmis oldugundan nakil Tasıtaları sahipleri 
nin bu vasıtaları yazım günlerinde itfaiye haber verme ku~ 
le~i civarmda ya11ma hazır buluudurmaları ve bu mdddet 

içinde yazdırmayanlar hakkında kamınt takibat yapılacağı 
ilAn olunur. 

6 Temmuz 942 pazartesi ketmyonlar, kamyonetler, 
otobüsler, kaptıkaçtılar 

7 Temmuz 942 Salı, resmı ve hueust binek otomobil

leri, takside çalışan otomobiller. 
8 ve 9 Temmuz 942 (Çarşamba, Perşembe) resmi ve 

husust motoıükletler, bisikletler 
10 'f8 11 Temmuz 942 (Cuma, Cumartesi) d~rıiz nakil 

vasıta lan. (906) 

i ı a n 
Takas Limited Şirketicıden 

3 Temmuz 1942 Cuma günü ınıizayede~inirı icrası g,.
zele ile ilAn edıleıı Tak!)s Limited Şirketi Merı-inin şubesi
nin demirbaş e.şyası bazı mucıp ıebeplerdeıı dolayı yevmi 
mezktırda yapılamıyarak 8 Temmıız 1942 giirıü saat 10 ı 
talik edilmiı oldu~undarı talip olanların m~zkOr gıin ve 
saatte müzayedenin icra olunacağı ithaJ(ltçı ve ihracatçı bir· 

likleri binasında huır bulunmaları il(ln olunur. (899) 

i ı a 
Mersin l~liye [ncümenin~en: 

n 

1-2 

M~rAiu Adliyeninde 15 lira ı:paaşh üç ve TarRns Ad
liyeainde aynı maaşlı bir zabıt kAtıbi muavinliği açıktır. 
M.eınnreyn kanununda yazıiı enafı haiz ve orta mektep 
tahsilini ve askerliğini bitirmiş olanlar tayin kıhnaeağın
dan mezkur katip mnıninligine talip olanların ellerindeki 

vesaik ile müracaat etmeleri ve miisabaka imtih&nı için 

tayin kılı:ıaıı 26-7-942 cuma günü uat 14: de Adliye en-

cümenine gelmeleri lüaumu ilan olanur. (905) 

94.2 tarihinde hüküm verildiği ve işbu hükmün temyiz edil-

mıyerek 5 ö 9i2 taribınde kesinleştiği ilAn olunur. (904) 

ut Asliye Ceza HakimJiğin~en 
K _Mutuıı Hncı Ahmetli köyünden Silifkenin Seydili köyünden 
leru~ Gök ve iki arkadnşıoa milli korunma kanununa muhalif 

0 ~ar; buğday aattığı iddiaalle maznun Mutan Hacı Ahmetli kö 
yun e;S Abdurrahman oğlu 1282 doğumlu Ömer Yılmaz hakkın 
da 30 "Yılı kaııun mucibince yapılan duruşma sonunda milli 
korunma kanununun 114 üncü maddesine müsteniden neşrolu· 
oaD koorld~aayo11 heyetinin 157 •ayılı kararile değer Hatı muka 
bilinde e .. 0aulınuı ve milli korunma kanununun 21 inci mad
desine ın usteniden 247 1ayılı koordinasyon heyeti kararile iatib · 
lik ve ıahşı ta1i11 ve tahdit edilmiş olan buğdayı maznun Ö· 
mer YıJn:ıu1;6 kilo bir havay itibar edile ve her hayı 3 lira ol 
mak nzere havayı Kerim Gök ve 5 ha.ayı ll>rahim Duman 
ve dört havayı Haıan Savurana sattığı tahakkuk ettiğinden mil 
li korunaı8 kıınurıQnun 21 inci maddesi deliletile elli beşinci 

·k· ci b maddeoin ı ın endi Ye T. C. kanununun 56 ıncı maddesinin 
aoa fıkrası ve 76 ıocı madde mucibince lçtimaen 65 lira 40 ku· 

mıınn lnfa · " ruşun tama _ zıaa ve suç mevzuu olan butdayın müıa• 
dere.ine ve bük um_ hiiliıasının ne,rine 27·4-942 tarihinde hüküm 
verildiği ve işbu buknıG11 temyiz edilmiyerek 27·5-942 tarihinde 
kesinleşti ti ilin olunur. (903) 

~-----------·------

Mut Asliye Ceza ~ikimliğin~en 
Mnt Nüfus meoıuru Haean Tokere u Askerlık eulıeei erle· 

rinden Tevfik ArıneQ'aDa beher kilosu 175 kuruııe eatılmuı Fiat 
Murakabe komisronunca ~ararleetırılan sadevaaın kıloaunu mu 
hik bir sebep mevcut deQ'ılken 220 te 250 kurue gibi rükaek 
fiatla settıAı iddıaeile oıeznun Matun :Merdan mahallesinden 
Kadir o~lu 304 doQuaılll brkkat Arif Gerenin 176 kuraea sahi 
ması lhımgelen saderağını 250 karuea Hasan Tokere sathQ'ı 
tahakkuk etti~inden aıilli korunma kanununun muaddel 32 nci 
maddeeinın A bendi ve 59 uncu nıaddenin :i üncü bendi muci· 
bince bee lira aQır para ceıaeile ınahkllmireıine te 7 gün müd 
de\le ticarethanesinin kapatılmaeına ~e bu müddet zurfıoda ti· 
caret\en menine ~e Tevfik Arma~sna da 220 kuruı üzerinden 
satmaeından doları da arni nıaddel kanunireler mucibince beı 
lira aQır para ceıaelle mabktlmiretine ve ıredi gün mfiddeUe 
tioeretbaneRinin kapatılmasına ' 8 bu mfiddet zarfında ticaret
ten menine te her iki cezanın iolimaen tamamının infazına u 
ral bedelinden fazla alınan paranın müeıerilere iadesine te 
bakire ıle emoneUe bulunan ratın müeadereaine te 63 ftnoG 
medde mucibince huküm hüıasasının neerine te börük harfler 
le raıılarak dükkAnınıo göıe oarpan mahalline rapııtırılmaaıoa 
4-6 .. 942 tarihinde hüküm verildiQi te katileetiQi ilAn olunur. (901 

müracaatları iları oluııur. (8 ı 7 > 26· 30- 4- 9 

lçel tapu sicil mu haf tzhğmdan ; 
Oelebi körftude 10 dönılaı mukabili 9190 metre mikdarın 

da bark Hacı Halii dere ile •e rine 20 Döuüm mikdarında su 
rolu karre feUah ot,ılu tarik ile te rine 10 mukabili 9190 mel 
re murabbaı mikrlarrnda Reaul oQ'lu Hacı Sakar orman hudut· 
ları iJe mahdut üc; p arQa tarla Cın Ahmet oQlo Ahmedin tasar· 
rufunda iken 9Uku telatile veraeeti oQlu MustafAra te Mustafa 
nın da 325 denesinda vefatile karısı Rabia ve o~lu Ahmet ve 
kızları Fatmo te Arşe te Ahmedin de 331 rıtında tefatile ka 
rısı Hatıoe ve kızı Durdura •e Hatloenin de 335 rıhnda tuku 
tefatile teraseti kızı Dadura münhasır olduQu re baıkacı ta 
riai bulunmadıtı Mersin lora memurlutunun 941 - 851 1&rıl 
milzekkeresinden ve kör ilmQhaberinden anlaeılmakta bu aat 
ri menkuller mezkur tereeeler tarafından bilA nifa te bilA fa 
sıla hılanünireıte te .nelik sıfatile taaarruf edilegelmekte oldu 
(tundan namlarına reniden kırıt teekili için mahalline 20-7·942 
tarihine tesadüf eden cumartesi günii memur gönderilece§inden 
bu ~erdA hak iddia edenlerin ellerindeki enakı müsbitelerile 
birlik.le Tapu sicil muhafızlıQına terahuUa mezkdr günde me 
halline varacak memura müracaatları ilAn olunur. (896) 

.----. ---· --~--------------:-
Sayın yaylacılann 
dikkat nazarlarına 

Sıo&kların şiddetle Rrtmaın dolayıı.ile Yaylaya 
gitme, gelme çoge.Idı$tın4lıuı muhterem mü~terileri

mize bir kolaylık olmak üzere Fındıkpınuı ve Göz
neye mımtazam otobüs, kawyoıı Referleri yapmaktayız. 

Aynı zamanda sl\yın b"lkım:za bir hizmet olmak 
iizere gitme, gelme iicretlerini '!o in'1irdigiınizi arz 

ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına Otobüale gidiş 200 

,, ,, tiönüı 15 O 
Eşya nakliyesi kilo baıına 2 kurrı1tar 
Gözneye gidiı 200 

,, dönüı 125 kuruıtar. Yük ve 
efvanrn kiloau iki kuruıa nakledil
mektedir. 

(778)10 -15 

Doç Garaji sahipleri 
Süleyman ve M.itat KBrileşler 

1 GÖz hastallkları Mütahassısı 
Dr. Muhtar Berker 
ersinde: Yoğurt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane-
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı giinleri öğleden evvel 
saat 10·12 arasnıda Doktor Salahaddin 
nıuayeuelıauesinde göz hastalarını kabule 
b3şlanu~tır. 

~-------------------------------------------------------------...I-------'-~-----
Yeni Merain Maibauında BaaılııUjtı .... 
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