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8 
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19!12 

Q.ÜNDELIK SİYA.Sİ HABER FİKIR. G-.AZETESI 

leıaobul - Ba119ekil Doktor Refik 
Sıııdam vılAJel idhnlAl 9e ihracat tacir 
lel'ini kabul e<terek vazirelleri hakkın
da izahat almııı&ır. 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
14 4:249 

ltalyan Başvekili Mareşal 
Trabluata 

Musolini Rummele 
ıskenderiyenin iŞ

gal edileceğini 
umuyordu 

B uşvekil, Genelkur
may bat kanı oe 

Rummel görüftiiler. 

Ka~ireyi almak için kati 
emir verilmiş 

Hangi taraf daha 
evuel kuvtJet alırıa 
o taraf muzof fer 

olacak 

Tababet ve ihtisas Kursk ve Japon -Çin 
• Hat'kofta harbi 

Vesıkaları Mu~arebelerartanbir şid~et yıldönümü 
Devlet Şurasınca tasdik edilen yeni 

hükümler yürürlüğe girdi 
le yapılıyor Mareşol Çankayşelı 

Jki arda araaında j a.zmini teyit ediyor 
Ankara - VekillAr Hey- hat Vek~letiue bırakılmaktadır meydan muharebesi Aukara 7 (H G) _ Ma-

eti ~ararivle tababette ihtisas Hıfzısıdıha şubesi için ihtisas başladı reşal Çankayşek Çın ht-trbinin 
vesikaları ·hakkındaki nizam· müddeti dört senedir. altıncı yıl döPümü münase· 
namenin dördüncti maddesi Fabrj asistan olarak ça Moıkova 7 (a.a} Kunk bdtiyle söylediği bir hitabede 
a.şagıdaki şekilde deRİŞtirilmiş lışacaklar, yukarıdaki müddE:t- ve Harkof cephelerinde muhare- toprak bütü lü~ü temin edi
ve beşiocı maddesi kaldmla- lerden bir sene fazla çahıacak beler devam edly~r: Alman~ar linceye kadar muharebeye de· 
rak bir muvakkat madde ifa. larJır. gündüzün bir köyu ışgal etmış- va d · ı · . 

- batarken bunlar nı e 1 eceğı a.rmını teyıd Ankara, 7 (B.G.)-Gerek ( ) ve edilmiştir. · Yeni karara 11öre bu ni- lene de gune~ t · · 
Londra 7 a .a - Lon- • püakürtülmüştür. Bazı köyler e mıı)tır. . 

Vaşine;ton ,.e ger.ekse diğer dra gaıeteleri Mısır ve Rusya . Yeni tadilAta g~re.' dahili umnamenirı neşrınden evvel bir kaç defa elden ele reç.mekte . Müttefık devletler ricıliİ, 
kaynRklardao verılen hl\ber- harebelerioe ilk sahifelerin harıcı şubelerinde ıhtıaas sa- muvazzaf veya fahrl olarak dir. Muharebeler artan hır şld- Çme mes·•j göndermişlerdir. 
lere güre Italyan Başvekili :u büyük yerler ayırmakta bibi olmak için bu ~nbelere asistanlıita tAyir, edilmiş bu- detle devam ediyor. . . Japon basım Japon muvaffa .. 
Muıwlini yanında yeni Mare- Mısır vaziyeti ile daha çok ait seririyat Te laboratuariar lunanlardan arzu edenler ve Ruslar Voronek. çeb:ını !~' kiy tını gösteren neşriyat ya
şal olan hal yan Genelkurmay alüadar olmaktadırlar. Rus da en · az Oç sene v~ di~er kMi bilgi kazandıkları da ça- yerden müd~f~a F ed~~:; a:~dus~ pıyorlar Ve müttefiklerin Çi
başkanı Kavalero oldugu bal kesiminin vahim durumunu şubeler için en az iki sene hştıkları !\eririya~ ve labor~· ~anf k~vve!:~viy:nedilmektedir. ne vardım etmeleri imkAnı 
do Trablo&a gelmiştir. da tebarüz ettirmektedirler. çalışmak şart koşulmaktadır. tn~r şaf~eri t~rafından !a ~ dık ara l~i :;du arHıoda meydan kalma~ııtı~. Çin üru~tsiz bir 

Ru mmelin de İftirak et- Deyli ekspres gazetesi· Kulak, boğaz, burun, ka- edıleuların asıstanlık muddet · muharebesi ba,ıaauşbr. haldedır. dıyorlar. 
tigi bir toplantıda Mısırın ~kizınci ordu mükemmel bi; dm hutahkları ve bevliye şu- le;i eski şartlar ve hükümler~ Londra 7 (a.a) .. - Moıkov: ·--· 
ııon durumu konutuldogn "öy hücuma geçmiıı.tir. beleriude müttıhassıs olabil- göre hesap olunacaktır. dan öğrenildiğiae gore; ıonkmu lngiliz ınüşahitferine 

v . . . • d t d"k b b 1 ında Alman uy. Mısır hakkında em ·yet mek ıçın ayrıca harıcıye şu- Devlet ştlrasınca a a~ ı are ~er unas l <05 u ak Ruı göre: lenmektedir. 
• . . • Dl b . d b" J k d'l . b h"' k- 1 et vetlerı 380 tank ç 

Mn"'oliai lskenderiyenın verıcı hır mütalaa yüru-tme- esm e ır sene ça ııma e ı mış u u um er merıy 80 t k 596 uçak kay- R d k • h 
b . . il L d ç k"" . . b 1 nmakta lar ise 1 an UBVa a ı mu are-i~g&l ediJeoegi ümidHe Trab- den eneJ Almanları kilomet- mec urıyetı ·onınaıda. ı~. a- mev nnP. gırmış n u betmişlerdir. . b / 

lu1& gelmi,tir. re gerilere atmak lizımdır. lışılacak yerlerin tAflDI Sıh- dır. Moıkova 7 (a.a) - Royter1n e er vahim neticeleT 
Mib'1er koYveıleri Elale- .. Rummel~ Kahireyi almak Mısırda durum Berline göre mub~bi;: b~::rı~::{darı Karsk doğuracak 

moyn mevkiiude ıert bir mn ıçın .katı_ em~r verilmiştir. Mı- !.muhar~b .. ine iştirak etmiş ve 
lrnvemetle karşılatmıtlardır. ınrd~ nıuttefıklerdea·veya mih Mi,ittefikler Mısırdaki a1kerln geri çekilmesini temin Ankara 7 (R G.) - Rus 

Barekitın arzfldeoeli du- Yercılerd~n hangiıi daha eY- ~ ile çok it görmüştürİrmi Alman yada olan muharebeler dünya 
na kadar vel takvıye alırsa o muzaffer ı .. ehı·nedı·r Vazı·yet ırmağı geçe~ '~ .. Al_ efUrmı ilgilendirmektedir. raınu bu hafta aoou l L ı.;.; üıkürtulmutlur. 1 in · ı · l 

.. k 'mk&n dahilindedir o acaatır. Rummel kuvvetleri . • topçuı~ l p Alman piyadetinin gı iZ aazeıe eri ve rad· 
ogreome 

1 
Trablusa 500 Tobruktan '350 s l d d. Mihuer için elverış· nan es~. erd yıldığını söylemiş yoları hu husustH neşriyatta 

" kilometre uzaktadır. OVOf ar eUam e I· [iJir ~ıe:;i:~ L::1:;radı bombardıman bulunm~~tadıl'\ar. Askerı Her iki tarafın da yorgun )'Or. 40 tank dur- - eden bir ağır top batRryaaını.n lr~gıhz. müşahitleri doğu 
Vazı· yet lu~u görülmektedir. Bu vazi- duıuldu · Bern 7 (a.a) - Jurnal Dö I yeri tubit edilaı8işt ve to~t~t:;:; cephesmdekı son muhaı-ebele-

k 1 b · bild" · t tula.uttur a arya a riu vahim ,. l yet arşısmda iyi tabiyecilik I Jenevin Berlin maha in m· ne u _ kk'I "dl ne ıce Pr doğuraca-
fı9 kl iş göre~ktir. Kahire 7 (a.a) _ Dün Ka 1_or: A_1man~ı:.ran. M111rd.a~i aake· toptan muteşe ı 

1 
gı kanaatindedirler. 

Mı•ırda mütte ı e- General Ohiolek hava hirede söylenditlne göre durum r~ ~azıyetlnlD ~~hv_er lÇln el.e- Al n Almanlar 6 günlük as-
re ümit vericidir üılerini elinde tutmakta uçak müttefikler lehinedir. Düşman rışh oldutunu aoyh~':~rlar._ t h ma kerl harek~tta mühim muvaf-

Doğu cephesin~e Alman 
taarruzu gen~ ölçü~e 

larımız ise üstünh1"'ünü kuvvetlerinin en büyük kuma k Elalemk~yln .mey 11, dm~·,,daı·r· Orduları fıtkıyetler elde etmiıtler Don 
fi mu. El 1 ,. b dadır em mev ı erın sona eg · . . y 

hafaza etmektedir. a emeva ın cenup aha1n · ı Mlbverciler ikinci bir müıtah• nehrını geı;mişler Voroaek 

Londn, 7 (a.a.)- Aoalis• 

tiu askeri mütaleaıu: 

Mısırda.ki aıkeri 'taziyet 

Mısırda 
Müttefikler 
taarruzda 

Kahire 7 (a a) - Royterı M o h ' ' tı'ler Ş h . . . 1 · . ki l ·• d d kem batla karşılaşmışlardır u· on ne rını geç e rını ı~ga etm1~lerdır ajansının ıe z ncı or u yanın a . . . 
b 1 b b .. b"ld" . 

0 
. harebeyi şımdı burada yapıyor 

u ucıan mu a ırı ı ır11 r. 1 ' Y ı 

lngiliz orduıunan çöl muha· ar. General Ohimtek bütün Kırım aularında bir ara ı taşıyan 
fı:ılığı devam ediyor. Ceaup Af kavvetlerıie mukabele etmesine b /J 8 • ' 
rika birinci tümeninin ıava, bir rağmen mihver kuvvetleri bun- denizaltı atırı ı ır gemı nıitralydz 
likleri Elalemeyn ıolunda ve ları püskürtmüştür. lnglliz. kav· Ber lin 7 (a a) - Resmi atefİne fufu/mu.e 
cenubunda bulunmaktadır. vetleri cen~b1 A!rika •. yenı .l:· bl ""· Ordularımız Don nehri r 

Hava kuyvetlerinin de yar landa ve Hınd tumenınden m te '"· . . V k h· Moskova 7 (a.a) -Tas ajan 
Rummel kuvvetle- dunlyle Ohiolek ordusu şiddetli rekkeptir. 1 . u ni geçmıştır: ,orone. Eav.a ··~;aralı aıker taııyan bir kü-

rı bunları •anşlarda bulanmakta ve Rum· Alman gazeteleri ngilız m 1 meydanını ı~Ra eltık. sır çu Ruı gemiıinin Alman hava 
yeni ümit ~ereoek şekilde de
vam ediyor. 

Rummelin ugradı~ı top, 

tank kayıpları oldukça ağır-

mel orduaanu yıpratmaktadır. kaYemetioin arttığını yazıyorlar. 1 adedi günden giine artıycu·.61 kuvntleri tarafından taarruza 
k•r•damaktadır Geçen Pe~şembe güni cenubi Mı11r hava meydanlar1na {a~~: 'ıauk tahrip edıldi. Dü§mana uğradığını ve müteaddit defalar 

Afrika topçuıu, yeni Zelanda ıarktan ve orta şa~k.tan ·ı:~~li- 1 .. darbeler indiı iyonız. mitralyöz ateşine tutulduğunu ---
dır. Bommel kuvvetleri dün Ankara, 1 (a.a )- Mısır-

L. daki aRkeri harekat. ve bugün iki yeri terk; etmea. 
Loodra ye Kahireden ge .. 

mechoriyetincle kalmışlardır· 
1 

teaebhöRün Obin 
len babn er v 

ki bn mühimdir Te Almanla leke e miş oldntonn bildiri· 
rın ara•i terkine başladıkla- g 9 

yor. . 
rını gi;sterir. Mihver tebliğlerı de buna 

Kati neticeleri havalarda- kapalı olarak itira.f ediyorlar. 

ki ii&tönlüğümü• 1aye1iode Taarruzlar miittefıkler tara
kazauaoa~ımız mömkjindür. tından yapılınaktadır, 
Bununla beraber mnvaffakı- Şimdi Bumaıel kuvvetleri 

· . . d t arrnzları kartıla. yetin hızım tarafımı•d• oıma aa eoe a . 
maktadır. tngiliılerm hQ ta-

dıgında ısrar etmek Jbımdır. . hafta on .. 
. . arrnzları b,!r gon 

Doğu cepbesındekı Al- .:1 tti.ıti takdirde Mare-
··ı "d ;.ıevam e ·e 

mırn taarruzu geni' o 9u e şal RommeJin fazl• zayiat 

ye ıfiddetlidir. vermemek için Mana M.atru 
Almanların Mo'skoYa - ha 9ekilerek orada kendisine 

Rostof demiryoluna .muhta9 9eki düzen vermesi ibtinıali 
oldngnna şüphe yoktur. Al- vardır. 

maoların Don n~brine var-
dı kJarı mobakkak delildir. Londıada iki caıuı 

Alman taarruzu, Kafkaa- idam edildi 

topçular ile birlikte hareket et· uçaklarının getlrilnıj'ı bı k rf ezır.ı yazıyor· 
naiş 40 mihver tankını durdur- yor. Alman gazetelerinin aa e Kırım sıılarrnd:ı bir deniz ------
maştur. ve . ıiyasi muharrirleri, Ruınmei altı b<-ıtırılmış karşı hücumlar M an ı·f atu ra 

k 1 b d bi ,1 d h fazla meşga d 
ıngillz uvvet eri ir en re lin harekat e a a da 2·~ tayyare üşürülmüştıir 

önlerine tanklardan mütetekkil oluy8o~lar. nete bu kuvvetler~n Şıddetli savaşlar devam edi- tevziatı 
bir teıekkülüu geldltini görmüş ır il S lan u· El 1 d d-
ler aevzi alarak cehennemi atef lıkenderly• - Aden • ey. lb t yor. a emoyn e uıman ta- Bazira 'f 
•açan, toz bulutlan kaldıran bu serinde birçok yerlerde ırt a arruzu akim bırakıldı . Tank tevziatı oeçnb alyı manldı atma 

k e•tını yazıyor. k l l k ., aQ amış o u1Yun-
tanklara 2S Uk toplar, tank ... ur• ve amyon topu u larına dan di~er vill ... tl . .

1 
~ 

varl 1 b• t ' ı dlr Düt· t . b b lar attı'· . ye erm ı ıtı ya ç-
ara ucum em' er • T u··d e mıyen 1 om a .. . . lan Temmuz ayı nı" tıa,·eıı·ne ••• tankları .eri daaerek ç•· eeyy - k l " 

-• d b gore 1 Hava ııvvet erımız fn- kadar d~va t . . k 1 ldlmeye •eebur olmu.,.ar ır. bir ha ere . . d IJ m e ı.ıeıı arar a~-
. .Kahire. 7 (a.a.) - Royte- gılt~renın . o~u batısında sa- lırılmı~tır. Temmuz tevziatı · 

rin &ekizinoi ordu neıııdindeki Mareşal nayı çevresıne akınlar yapmış nm da bu harta başıa,arıı Q'ı 
muhabiri ya~ıyor: [ }ardır. _ t~hmin edilmektedır. 

Bütün gün devam eden Rumme A 

muharebelerle müttefik kov- d i 1 a n 
vetleri dütmanı hııpalıyorl.ar yaralan l 

re ::; !:~~·:::u~o~hai:~~\~; Lond•a 7 (a.al -Kabbeden Takas limited Şirketinden: 
kuvvetleri i'tirak e~mittir. alınan ve teeyyüd etmeyen ha- 3 Temmuz 1942 OnmR günii mtiz!\V6desinin icrası ga

berlere göre Maretal Rummel Z6te ile ilan edilenTaku Limited Şirk~ti Mersin şuheflinin 
Yunan 

Hava birlikleri 
Mı•ıra gelmiıler 

Cuma günü yapılan ma- d . b 
geçen t eruır R~ eşya . ı bazı mucip 11eboplerde11 rlolavı ye' iLİ barebelerde yaralanmış "· ~ 

wezkftrde yapılamıyarak 8 Temmuz J 94:2 güuü satat 10 a 
toplandığını fakat buo_ıarın. bar- talik edilmiş oldağı:Andan talip olaııların W6"'lk0.r giin ve 
b · t' ak edip etmedıklerındea ·· . . 1 b Ji J h e ıt ır 'ld' . Rt1tatte muzayederırn ıora oluua<ııgı t a tçı ve racatçı 

ya tarafına yapılan iki taraf- Londra 7 (a.a) - Bu sa· 
Nevyork 7 (a.a) - Yunan 

h taarru•un bir kolu oldn~u bah burada iki casus idam haberler aazm Yunan hava bir· 

babri olmadığını bı myor. . . . 
1 1

1! 1 
b l N 1 ır.. N k bırlı!derı hiııasında hazır balunına arı ı nn o mıor . Ha er er azır 16 1 evyor • , 

Vatlnrtooda bir b!lberler büroıu Satılac~k e~ya meyırnında b~yük eh lldda bir adet dsk-

muhakkaktır. edilmiıtir. lilderiDiD Gç T•m•uda Mıı1rda açmıtbr. tilo makineıu ile hesap makiuesı vıudır. (922 ) 

ah 
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Havvan ., 

hastalıkları 
Radyo i 1 a n 

Mersin Belediye Rıisliöinden; 
Memurların şahsi 

durumları 
Dahiliye Vekaleti mühim 

bir tam·m yaptı 

Tarsus kazası:-ıın Özel, 
Çatalkeli köyleri iie Elo~lu 

1 çittli~inde koyunlar arılsmda 
ev~elce çıkmış olan kılkurdu 

Tôrkire RıtdJoıu 
ANKARA Radro1a Helediye hayvanlarıuın ihtiyacı için sat11ı ah-

Qarıamba - 8.7.19'2 ııacak 46000 kilo san1an açık eksiltıueye konul-
17.so Proaram te memleket ıt1t duğu halde talip c1kmad1ğ11ıda11 eksiltme ruiidde-

ırarı t. .. · 
hastalığı sönmüştür. 7·32 Vtıoodumuıu itletelim l 10 gun uzatılmıştır. 

•• . . ç d le - d 7.40 aı.Prsırnn ll ır öyun e Ajanı Haberleri 17-7-942 Cunıa güııü saat 11 de belediye 
Ankara - Dahiliye Vekiletir Memurların şahsi durumları h::ıyvanl:lr arasında bast!Jhk 7,55 

dahiliye memarlarının ılcilierine nın ıiefl doayalarında göıterll· k \ 
itlenme1i lcabeden busu&lar b k memiş olması baliade •eya ka· ç tığı h:ıber alınmış VA ma-

Mihıt : Radro ııaıoo or- dairesinde ihale edileceğindeu şartnameyi almak 
keetraaı (Violooiıt Necip 
Aşkın) ve başkaca nıaliıuıat ediumuk istiyeııleriıı bele-

kında bütün tetkilitına bir ta- nuni durumlarına tesir eden vu- h~lline veteriner gönderilmiş· 
mim ıöndermiştir. kuata müteallik vuikaların ıi- tir. 

8.35 Evin saati diye ıııuhaselıesiı ı e nıürc.ıcaat eylemeleri ,.~ nnı 
12

·30 Pro~ram u Mt>mtekeı 11111
' vak.kat. temi uat makbuzu ve t icart· t odası vesika 

•rarı Bu tamimde. tayinleri rertık cll doayasında bulunmamaaı tak
merkezee yapılan ve gerekıe dirinde tekaüt maaşı tabıiıind«' 
•İliyetlerce icra edilen bütün dul ve yetim maaşı bağlanma. 
dahiliye memurlarının •ie ıllerine aında mühim gecikmeler buıl 
itlenme1i icabeden vukuatın gl- olınakta ve bundan da ilgililer 
al fÜnÜae bildirllmeaİ Ve hu çok Atkıntı çekmektedirler. 
memurlar hakkında devl~t şür a-

Veteriner müc/drü 12.sa Maz ı kı Şarırıııır Jariyle biri kte nıuayyeıı gün ve ~aatte belediye 
Veteriner müdiirümüz B. 12·~5 Ajaua Haberlfri encümenine vermeleri ih\u ol uııur. ( ~ 2 5) 

. 13 30 Şarıcı u tı1rk•ller 
HO'iameddın Karad:ı ~ bazı ıs 00 Proıram te Memleke' 
tetkiklerde bulunmak üzere · 
Tar~usıın köylerine gi tmi~tir. 11ndan, idare heyetlerind~n ve •ıa Bu tamım, bundan böyle ba 

f'&fH arırı 

18,03 Müzik: Rıdro Danı or· 
mahkemelerden çıkan kararların gibi gecikmeleri önleyeceğinden ' 
tasdikli birer aaretinin de mun• memurların ve alleferinin her 
tazaman vekalete fÖDderilmui 

türlü muamelelerinde büy6k bir 
lüzumu ehemmiyetle bildirilmek 

----
Zayi ekmek karnesi 

18 45 
Mersinden aldıQım 4167 no· 

keelr88ı (Nih.ıd Eaeoıin 

idaresinde) 

Mtııik: loce ın Paalı 
19 30 Menıletea Saat maralı Temmuz, AQustoı arlan• • 

na rtit ekmek k~rnemi urı et• ajanı baberle~i 
d 19 46 Serbeal 10 Datlka tim. Yeaiıtiaı alaoaQım ao eall:i- • 

ıioia hukınıl yoktur. 19 55 Mthik: 811 eaerleri 

tedir. aürat temin eylemit olacaktır. 

----- ·--- - ----- ··- ----- Ar arı 

Yıtıh talebe imtihınlan RUSLAR 
Bu aene muhtelif 

okullara 1500 
talebe alınacak 

Camieerif mahall€>ıi 67 ıo· 20.15 R•dro Gaaeteal 
Yeni bi,. havan topu 1ra1r 26 No. etde 20 45 Bir hılt tftrtılıl 

0

ölrent· 

kullanı)'orlar (918) Nuri Erturban roraı • bafboıo tGrtlıG 
21 00 (Ziraat taktimi) 

1 Z '"I• e ı.me ı. Larne:111· 21 10 Hicu makamından ıartı İatokbolm 7 (a.a) - Ruılır aJ R R R • . lar 
Ankara - Her yıl olduğa 

l'ibl Maarif Vekiletl parasız ya- yeni bir havan topu kullanıyor- Mor11iııden aldığım Mayı8 21.30 Konuema (aathk ıaaU) 
bh talebe kabul& için bazırhk lar. Bu top patladıktan ıonra Bazinn aylarına ait 685 No. 21.45 M6zik; Riraeetioamhar 
lara batlanmıftar. Parasız yatah pek çok hararet netretmektedir la ag1r i•çi karnemin dip Lo baodoıu Şef fbHo KGnoır 
olmak iıtl•en talebelerin Ataı• Bunun Lı"lhaııa baraj· atetlerlnde ÇRnıoı zayi ettim Yeniaioi 

" ~ · . 22.30 Memlıke' 11At ayırı te 
tOI a~ı sarfında Vekilete müra- f d t ta M l 1t d k" · m b .. k ·· ay Hı çoktur. Bu op n or· a ac"~ım an es ıınu u mn aı·aoa haberleri 
eıat etmeleri ve bunların mlaa-
baka imtlhınlarının 1 ve 2 Ey· manık cephealnde iıtifade edil· olmadığını ilin ederim. t2 .50 Yarınki Proaram 
lülde yapılacatı alakalılara bil- İfm n .000 mermi atılmıttar. Liman Şirketinde kapanıı. 

T. İş. Bankası 
/{ ıiçük tasar ruf hEaapları 

19 4 2 
ikramiye planı 

K~IDELER 
2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağu~tos, 2 ikinciteşriıı 

TARiHl...~RiNDE YAPILIR 

.,___1942 ikramiyeleri---. 
1 adet 

3 > 

2 ) 

3 > 

10 • 
40 ) 

50 > 

200 ) 

200 ) 

2000 Liralık 
1000 • 
750 • 
500 ) 

250 ) 

100 ) 

50 • 
25 ) 

10 ) 

- 2000.- Lir-' 

= 8000.- ) 
= 1500 - • 
-= 1600 - • 
- 2600.- ,. 
- 4000.·- • 
- 2600. ·- ) 
- 5000.- • 
= 2000.- • 

dlrilmittir. İbrahim otlu ---------·-------

Bu ..... yurdun muhtelif (920) K"dir Ökteu Zayi ekıık karntlıi T6rkire ı, Bankaatoa para ratırmakls raln11 para 
okullanna 1500 paraııa yatılı A imanca . mit " faiz almıı olmaz, arni zamanda taliinizi de 

birit&ir 
denem i ıı 

talebe ahnacaktır. l , k k k 
1 

, Mentoden aldıtım 8609, olareanuz. 
Dersleri ayı B me arne en 8610, s5ıı. a&12, 8613, ssı"' 

8. Halit Atef 8515, 8516 numaralı Temma1 te ! 
(1) 

Utm\ılerimizdtm Alm"noa Tarauatan aldıQ' ı m Temmuı. Aauatoı arlarına alt ekmek tar 
lthal~t ve ihracatçılar bir ögrenmek istiyerılere ehven AQueLos arlarına aı\ 9986, 9S86, nelerimi ka•beUim. Yeoilerlnl 

füti müracaat bürosu ıefi B. fılltla mııayyeu zamaulartla 9987, 9988 No. ıu ekmek ka~ne· alacatımdao eskilerin bukmft 

Halit Ateş rahatıuzlı~ı dol:\yı- dertt verilir. lerımi karbeUim. Yenilerini ala- rokıur. 
siyle 15 gün mezunen fstan- Nafia dairesi MnbHebecisi oaaımdau eakilerioin bftkm6 Nuıratire mıhalJeaiode 

1 No. lu etde bula gitmi9lerdir. Arkada~ı- Sıtkı Avcıya miiraoaat. roktur. 
mııa acıl ıifalar Ta iyi yolcu 
luklar dileriz. (923) 

Tarsus Kııılmora' M (921) 

Mehmed Tarhan 

All oııu Alıme' 
ôıaeret 

i 1 n 
No. 5S 

Fiat ınurakabe Kornisyonu Ri .vaseti~den: 

3-6-~42 tarihli içtimada teshil oluııan manifatura fiatları, cins, nevileri aşağıda 
ıuiştir. 

gösteril-

İthalatçının adı 

Necati Hancı ve Sahip 
Gölmeu 

• > » 
lrahri Uygormera ve 

..\lanifatur" 

cins ve nevi 

Krep Emprim., 
Krep spor 

İsmail Ağar Hint gabardini 
Ahmcst Ramazan I'opliıı 
Satış Şirketi Ekstra poplin 
M.ehmot Akil ve türek&sı Karaimandol 

> • • » 
• » • Krep 
» • • Krep Mı&ji 
> » • Pooliu 
• > • Ek;tra popliıı 
,. > > Hasma 

Naci Akhay ve ,urekAsı İngiliz Lemhrik 
Melımet Akil ve •ürekiıu Poplin 

• > » Uabardin 
Mustafa Gaudor H indiMtao poplini 

> » Döl bent 
> > Hind poplini 
» » Japon > 
> » Döl bent 
) 

• 
> 
> 
) 

• 
> ,. 
> 
) 

) 

) 

Hind gahardini 
Gottorı greo 
lndiye krep 

Eııi Mi'1dRfl 

daut.im ~letre 

50 10576 
100 77840 

120 46299 
60 1097 
72.5 73152 

125 457.20 
> 4572 

70 28317.20 
60 18288 
60 21245 '' 
60 24688.80 
60 1770 
80 13793.72 
72.5 18288 

122 5 1508.75 
62.5 7217 

107 5 1828.80 
62 5 10980 
70 3657.60 

107,5 46720 

• 5486.40 
87.6 23774 40 

117 5 8657.60 
65 32918.40 
65 21390.65 

NOT: Mersinde ıuiiesses perakendeciler iLhalat eşyasını 
alaeakla.rından ayrıca topta11e1 karı ilave edilemez. 
içindir. 

!ttıaıat<;ı T'•ptavoı 
• Ptırakeodeci 

satı,ı krl(I. satışı krş satı'ı krt. 

189.66 149.4:3 161 
192.81 106.30 222 

345.72 369.92 898 
10810 113,15 124: 
139.21 148.96 160 
447.15 471.76 614: 
448 .68 4:78.88 516 
203,88 216.05 284: 
töS.89 172.91 188 

97.58 102,1, 112 
ıOö.76 111.74: t28 

99 40 18'.88 114: 
190.41 208.73 219 
t50.86 161.4:2 178 
299.18 320.06 S4:4: 
125.82 134:.62 1-'5 
101 41 108. 6 116 
ıs2 . 22 19,.97 210 
17913 191.66 206 

98 95 105.87 114: 
88.10 94:.26 ıoı 
77.59 88.02 89 

804-.87 326.21 875 
236.4' 2r>l.99 17~ 
146.40 156.64 188 

doğrudan doğruya ithal6tcılardan 

işbu perakende satış fiatları Mersin 
(919) 

Göz hastahklan Mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Voı!urt pazarı civarında · 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane-
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı giinleri öğleden evvel 
saat 10-12 arasında Doktor Salahaddin 
n1uayeııehanesinde göz lıastala.-ıııı kabule 
b"lşlannştı r. 

·-1 

................................................... M 

Sayın yaylacllann 
dikkat nazarlarına 
Sıcaklran şiddetle artma8ı dolay ısile Yay laya 

gitme, gelme çoğaldığından mııhteren: müşterileri

IJ!İZe bir kolaylık olmak üzere Fındıkpmarı ve Gö•

neye muntazam otobüs, kamyon ıııeferler t yapmaktayıs. 

Aynı zamanda sayın h~lkımıza bir hizmet olmak 

ö•ere gitme, gelme ücretlerini i!e indirdiğimizi ar"z 

ederiz. 

Bundan böyle: 
Fıntlılıpınarına OtobiJıle gidiı 200 

,, ,, diJniJı 150 
Eıya nakliyeai kilo 6aıına 2 Aaruııtar 
G«JJEne)'e gidiı 290 

,, d6nüf 12 5 lıuruıtar. Yük ve 
eıyanın kiloau iki kuruıa nalıleJil
mektedir. 

('178)12 -15 
Doç Garaji aahipleri 

Süleyman •e Jıılitat Kard8')1er 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna Qye ol 

Yeni )lenin Jlatbaa•ında BtAUlılmttv'. 


