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Baş Vekili • 
lZ 

Doktor Re/ ik Saydam 

Bay Ruzvelt Japonya 
Mll reşal Çankayşe- 20 4Jenedenberi bu 

Sayın Baş Vekilimiz Doktor 
Refik Saydam 

Dün Silifkeyi şerefle dirdiler ke bir mesoj günkü harp için 
gönderdi hazırliınmıı Pasar günü yeni açılan Subay gazino- ---------

aunu ş6reflendirdiler Çung King 15 (ıi .a ) -- v ·- Hayın Buş Veldlimiz Dr. ynverJeti oldngu halde sabah 
ıu Tokıo 15 (e.a) - Refik Sa.Ydam diin refölrnt- k" lı • ' ı· Ruzvelt in iuareşal Çan· Mebuslttr r eclisi reisi par· se ·ız uı•uk1a otoınohille Si-

SubaylarlffilZIO iyı ve neş e 1 kıty~eke gö derdiği mesaj ga- lamentonun fevkellldo bır top- lerinde Vniiıuiz Sahip Örge, lifkeye gıtmişler ve akşam 
u.üt-l~rde nr-~redılmekteıl'r Bu lantısında dernlştııki: Kalem mahsııs müdiirleri ve şehrimize döııınti~lerdir. 

Olmalarını dilerim dediler mesaj la Huzvtlt şıınlan de Japourara kar@ı lugiııore ----·--------------
-~--=-=----- ------ m=-=-n rr ektedir: ta Amerika Japon • Q:n h:ırbioi ark ceplıesiıu.le ingiltere, Amarı"ka, Sovyet 

Kıymetli mteafirlruiz \'e u- rordoo, vnzıfe dıeında dahi .Japonya mrrikaya ha uıoımak •e bu easede Uzak askeı·i \'azivet 
R f k kendi a&aıosferimiıde toplu ve k ı.. .. ft ç· • • • 

rın Ba99egilimlz Doktor 6e ~ disiplınlı buluumıımızA rarara- ı:-ıce hücumdan sonra Amori- ıarkta ha ımife~leriııi uımea. usya \ e IDIO ıştıra''iyle 
Sar dam Pazar gOuO saat l a caOı için arrıca haz durduQu· kaya karşı lıar p lltın elti Bu u,tiıodar~ı. Bu ıki hüküm,et ı.~ ma n·ıa r 1\ 
refakatlerindeki zevat ile birli le . • . aayretlerıne koreı AtJg!o - Sak ~ı'r konferans toplanacak 

f uuzdaıı eminiz. Bu huausla rıtl\l ) t A k J • ae ıubt.r aazioo unu eere ıen- ı e ıce,:,ı merı ·a apon b"l ,.1 • ~ıvmeui vardımıarını eairııeme- 1. . ıouııırı Japonra vura 1 ecea lenı·narad ve Tik-
ctirmiıterdir. ren aarın Valimiıle Beledire ya~a kaı\ı hıup h1 mı kabul .ıüuü aabıreıılıkla beklırordu. & 

Baıtekillmiı burada deoiı reisimize rılksek huzurlarınızda elh Dört buçuk semdenberi o iı6D gelmie ve Japonr• eim- vin b6lgelerinde 
harp okulu te lieeei komu&anı, teeekkdrler ederiı. ya~macı komşusuna dayanım dı Uzakearkfa lıarıe re nl,zamı l 
kıırmıtr albar Mftnir Öner • .,. k A 'k · ricat edivor ar Bizden istediklerinizi 9e -.-111 omşusu merı .uıın yar· kurmak iQın harbe ahlmıetır. J 
deniz 6fedikli okulu komulcDı d t 
rorbar Netreıt Tümer 98 okul bekledikleriuizi biliroruz. Onları ım tezaııürlerini görmüştür. Berlin 15 (a.a) -
ıubar te öQrotm&oleri tarafın- reıine gelirmek iQin ne lhımea Şımdi tecavüze mukavem t Jopon ateıeei befaıınue bu- Kalenin ~esimin~e şiddetli 

mu~are~eler oluyor 
dan kareılaomıılordır. Dnetli sspııcaQu. Emin ve m'1eıerih ede ÇinJ ~ AmHİka bir le~miş lunarek demıetırki ' 

Ô 
olabilirsiniz. 

ıer araeında Volimiz Sahip rııe _ . . 
1 

. . bulunınakıadır, Şimdi fütQhat Japonra 20 ıenedenberi be· 
· · ı · k'I' Bftlun ısıt eer erımııi ken-Partı tılAret horet re eı ve ı ı . . b 

1 
td Q • cılık haydutluğuna J~ponya da upladıAı bu aüu idi. J0ponJ~ 

y kup Ereor Beledlre reia dıame orQ u o o umıız aıız k J>ı'ze Qın harbinde bütün 'ıune&leriuı 8 
• . . • • k ar ışmış hnluııuyor. > 

tekıli maarif mQdQrO Şetık Er· Cllmburıretlmızın urucusa E- _ . .. aerfe\memte ve bu bü,ük müca· 
Ruslar 57 köyü ve 

oılndQ• 1· ıe daha bazı ze9at Lın- bedi Şefimiz Ala&OrkQ miıcıoetle duşerı vazıfe evv~IA duşm:rnı bazı 
• • d~l~ icin eAkl0mıeıı. 
zır bulunmakta idiler. anar. emanetinin korurucu~o yeıımek ve sonra adalet esaRJ- ;.;...;....;..;;....;._.;...;..-----

ıehirleri geri 
aldılar Baıtekilimiı burada bolu· olan Milli Şefi~iz lem~& _luönd- na dayaruın bir sulh knrmak- cut dostluk ba~larını daha. b~· 

nınlar ile ook samimi iföraeme ne eooeuz se9 R1 ve dsımı bdh tır. Mazide oldn~u gibi sizin yok baglarla bide~tireceğımı
ler rapmıe 9e bup okolo eabar lıklaı·mnıı suoarıı. ve cesur mılletirıizin büvük ti umil ediyorum. Bu birleş
larıodan Bar Cemal Sancar ea . Misafirlere, ihlamor, ı>iek~vi, fedakArlıkla ç1lışma~ı lazım.dır. me ile haydut ve çetelerin te- .. 

Moskova, 15 (a.a,) -
Dün geceki Sovyel tebli-

luaa nutuk ile aarın Baıvekill· limonata, portakal, mandarıoa s: . k' l . . Ç 11 mamiyle ortadan kaldıı·ılma ğı· 
mhe hoe geldlniı demielir. ikram 6dilmiıli:-· . •Zlll ve a ıı nn!a~ m mı 6 . k 1 

Batı ve cenup batı cephe 
leıi istikrnıetlerinde kıtalan 
mız şiddetli müharebeler vere 

snıili Baı9ekilimi7, Başvekilimiz burada bir ıa- tıyle ber~b&ı yuruyerek ~--~ı ımk2._~ı-~-~~ca -~~---
Duetimizi Uitfen kabul ·ve etten fazla kalmıelar ta reni 

ıu mQtetazi mahfelimid leilrlf açılan eub&r aazino hatıra del· 
bururmakla euinolmizi arttır· terine ( eubaflarımızın iri \'e 
dınız. Şı'lkranlarımızı anederiz. neeell olmaernı dı erim.) Cümıe 

Poz.ar güniJ yapılan 
rek ilerlemelerine devam et
mflktedn ler Tulamn ceuup de. 

Uturlu zirar11Lmlzle aQılıuı bu eini rormıelaı dır. Mahaç kır koşusu ğ\ısunoa hulunı n Uzlo veya 
Livinin şimı.I batısınrfa Verko 

Uzak Şarkta 
lazun adasınd 

Amerikalılar muka-
vemet ediyorlar 

Bir k&ç Japon nakliye 
gemisi batınl~ı 

Vaşington, 15 (AA.) 
Orta Pasifikte Vayit ada

. ıoa karşı dü~manın iki riefa 
\ aptığı hücumlara mükqve
rnet edilmi~tir· 2 <iüşman tay 

y resı düşürülmü,tür. Havai 
a ialaJ1 etrafında faaliyette bu 
lıman düşman deniz altı1an
nıo icab na bakılmıştır. 

Manilla, 15 (a.a.) -
Filiııin adasında hiç bir 

rfo~ioiklık olmamıştır. Luzun 
;tdasındıt Amerika o ta yyarele
rı iki duşmao gemisi hasara 

---
Hon-Kangda vaziyet 

Şehir valiai teslim 
olma teklılini 

reddetti 

Japonlar 
Şehre umumi bir 

taarruza başladılar 

Çok güzel ve heyecanh oldu 
Koşuda kazanaı1lara nıüka-

.. fatlar veri idi 

va \'t'l Tıılanın batısında Deı! 
00yu işgal etmi~lerdir, Katade 
nizde 25 bin tonilMoluk bir 
düşman nakliye gemisi b tırıl 

tır. 

Stokholm, 15 (a.a.) -
Beden TerbiyeRi Gen~J eimleu Neon.ti, ikinciHgi Orta Sovyel kaynaklarından 

Direktörlögü programındaki okolılan İbrahim, üçöııcüliiğii ıerilen haberkre göre Sovyet 
Malını; kır koşusu bi>lgemiz Deniz harp <ıkulnndan, N ec- ]er c"phenin iki ucu arasında 
de diiıı saat 14:,30 ı.Ja. birinci mi dörı!tinoiilüğü oı·ta okuldttu 30 kilometre kadar ılerltımi~-
vo ikinci Kotoknri üzerine Ahmet. beşiDcili~i lduıı:ln lerdır. Alınanlar Kalenin şeh 

Tokro 15 (e.a) - yapmıştır, Yordondan Halit; takıın tas· rinin cıv rındaki mevzileıini 
Dan Hoog - Koua kıtale- Müsabakalın Vali ko- ni fi o de birin<'i, ikiııoi, iiçüncü terketmişlerdir. Kalenin cenu-

rımız hata ve topQu bımareein· nagı füıündeu balllsmış 50001 •e llo··r.ıu·· ı.•cülüıtii Deniz ha.rp_ 
dr o k ı ~ bb. Y l ~ u ~ bundaki Alman kıtalarını yal'-
lir. ı arı ma.a toee ue edihnio- metrelik birinci ko)iuda Silif- okulu vo Jiaeıııi heşinoilığı 

"' maka ı;ahşar, SovyPt lümeııle· 
Sioaapar 16 (a.a) - ke caddesi Pililj önü vo Şev orta okul, altıncı Turyag, ri Klin - MoskO\•a yolunu geç 
Çin kuvteıleri, Hong Konıa ket Puzon portakal babçeEıi yellinciligi tuuurn Ynrdn 1 ı:- mişlerdir. Tulauın ceuuburıda 

hacum '!den Japonlı.rıa aeriain- hin su öutinden döuülerek kımları kazanmışlıudı r. 
de faalire&lerloo de•am eamek· · t· kı· kesı"mde Rus .,u" varı·sı· St· kııda dd · t k" 1 .Mn"s .. h•k 0 lar, çok ın ı- " • ..._ a· tedlrler. Oın ktlaları köprüleri ... oa ~sı a ıp· 0 unmuş A .. ? 1 .. V l . ı Jmuştıır tinokurk ve \.esira arasındakı 
rıkarak Kantona doQro ilerle- ve a ı konagı öuöude sona zauılı ve lıeyecan ı o · 
mek&edirler. Oır.lıleriu barak erdirilmiştir. Müsabakaları müteakip ~lM- hattın 100 kilometrelik kıs
ölçüde ve bürftk kunetlerle ha· Bu ko11ode. Ferdi taınif- · bölgeRi btttkaııı Molıar- mmı tcmizlemışlerdir. Lenin· y 8lll . 

reket ettikleri bı::lli detlldir. Oin te Turyag Fabrikaınndan rem Y~giu, atlııtiımı aJauı gr~d kesiminde Tikvinin cenup 
kunellerlnin bu baskıları Japon- Haaan UJaş birinciligi, Deniz Tevfik Höke ve Edip Boran batısmJa Almanların ricati 
tarın Honakonaa kartı ba<tkıla- k 1 d N . "k' ·ı·1t' .1 d'tte aJ·an ,.e hakArolerJe d k d 
rını azatımamıetı o u uu an eomı ı ınoı ı.,ı ı e ıe r avam etme te ir. 

S . r. Şevki ü9ünoölti"ü TorvaR d h• bir 9ok ze"1at bnzuroli- ~·oskova, 15 {A.A ) -ınaapur 15 (a.a) _ r,. ' .. • a .. .cu. 
Hona Kona taliei Japonları Ftlhrikaeındtuı Şekıp, dordün· da kazauaolara muklfatJar Dün kızıl ordu 57 köyü 

. Loodra 15 a.6 - Gaze&ele• 
rın dıploma\ık seurlaı ı müttt· 
fıklenn aekeri plAnlnrının telifi 
zaruretı;ai ilori f!Ürmektedirler. 
Taırm e gaıetcdı f ogilltere te..A rı.e 
r.k~n 3 t1keı i p'Anınıu lelifı iQin 
şıwdıde 1 mü"ıOk relerın yapıldı• 
Q'ını ve önümüzdekı günlerde 
Sovretlerle nıüıakerelere batla· 

oacoQ'ırıı ve öuPmli kararlar te· 
rıleoeQıoı ırotmaktcdır. Bu mii
znkereler ÜQ bükumeıteu bırinin 
merketiude papılacak&ır. Bo 
mfllrkeı V ein[rton olarak seQilir 
.,e lngıhere oraru Lir beret gön· 
deroceklır. Hu kouferanım Sov
rellerle Q.n do da~e& ıdıleceklir: 
Londrn te Vaı;;ıngtou askeri 
heııetl .:riuiu kadroları gelııele· 
tılECc,ktı r . 

Bu konferıuıeıa evvela ilaili 
hOkümellerin müoferil bir sulh 
rapınamnsı karar altına elıu&.• 
oak ve büHiu dıQ-er meeolelerl 
halledtıeoluır. insan, ham madde 

kayunl lıırı verımlı bır eekılde 
kullamı. cekıır. 

Bir Alman nakliye gemisi 
batınl~ı 

Londra 15 (A.A) _ 

Bir lngiliz tayyaresi Nor 
v13ç _açıkiarmda bir düşman 
naklıye gemisini bombalamış 
ve ta_m üç isabet elde etmi~tir. 
Gemı ha va ya uçurulmuştur·. 

ingiltere~e ~ava taarruzu 
olma~ı 

Londra 15 (a.a.) _ 
Dıi~ gP.ce hiç bir düşrn 11 

tnyyaresı t ngıltere üzerinde 
uçmamıştır. 

Ricat e~en Almanlarla 
Libyada şiddetli 
muharebeler ol· 

maktadır uğratmışlardır. Lüzon adas;· 
nııı ıim:~linde 4: düşmıın ge· 
mıai batırılmlş ve üçü hasara 

teslim olma ıekliflerini reddet- oölöğü, İdman YurduaJau verilmiştir. 
· ·ıı,,· .k zıuımı11tır işaal etmi tir. Kalenin hölae. Kahire 15 ( ) L 

mittir. Japonlar eimdi ıehre Necmi beşınoı e 1 8 
" • Bo ınüsabalcalar saat on e "' 8 •8 - bysda 

ı: ğratılmıştır. Harbin ilk haf

lıt ında· düşmamn buradaki 
t • yyare ·ayıpları iO dan faz 
laıhr. 

Romanya 
Jngiltere ve Ameri 

kaya herp ildn etti 

Bükreş, 16 (a.a.) - Ro

n anya bükimeti İııJiltere 

ve Amerikaya harp ilAn et

~i~tir. 

amuml bir taarruz için ba1trhk- Takım tasnifinde birin· siude şiddetli Lir mukavemete rlcat eden düenınu tııed rlariyle 

1 k beıı. otuzıla sona ermiştir. -h· 
lar ;ıı pmakıedırlar. ciliği Deniz harp oku u ts ı· v rağmen ileri hareketimiz de- mu ım muharebl·ler olmskt1:ıdır. 

mı, ikinciliği Turyoğ takımı 27 inoi ilk kaunn paz r vam eJi}nr. Ba muhar b lerın bırı Ganela 
üçünoülögii ldmau yurda ta günü yapılması wukarror ta diQeri \ıurauın cenubuudscHı 
kımı k1tızaoınışlardır. Ataliirk koşuınnnn dsha he- ~ k h • d Muharebelere hınk, ıopQu ~e 

Suı· ı.a•t tertı·p eden- l"k k . ar cep esın e piyadeler ıetirak etmektedirier. R o 3000 ınetre ı oşn. yme ye"anlı ol•oaıtına muhakkak . .., .. " ___ Almanlar mukueuıet g6ıs\er mek 

ler mahkum oldular Vali koııBğl önünden ba,la- nazuiyle bakılabilir. iki Alman tümeni tedırler. Hudul bl\lgl!sinde mu-

( 
mış Silifke oaddeai takip edi- ı9el BölgeRini temsilen haenra edılen düemsn kunelleri 

Tir.veste, 15 a.a )- Tir~ ı.,relr ıııoğok su karakolundan Aukaraya gidecek takımın tokibetiilmektedir daralan bır çc.-uber iciuo alın· 
yeetede Moeoliııiye karşı ~ui dönülerek ve kışla oaddesio- T mıe\ıı. 
kasta i~tirak edenlerdon Jen geçilmiş ve Vali konağı 5000 metre birinoiei nryag j Moe -< ou 16 n.a - So9ret -------·-----

FabrikaRından Hasan UJaıı tebli"'i : r d 15 ( ) 
ı;1u9lu olanların muhakemeleri önünde sona 6rmiştır. " ~ ,on ra 8·" -

9 Y ile D6uiz Harp okulundan Bütün cephe bosunı•a mu- Rosıofıoıı kflQllD Alnııın kılı 
neticesinde ngoelavyah Bn koışnda yapılan tas· b b 

Necmi ve Şevki ile Tnryag are etere knelcırımıt devau laı ı Tı g1.1rog cıçbııtıda eıodeliı 
ölüme ve 51 kişide ozan hap nif neticeıü şndnr: . etmf ktedırl r. lkiuoı Aloıaıı'&L 11 bır 11uı ellf\ nıt.lnn•fme\ oıa.okıe-
tıe mahkt\m edilmişlerdir· 4: Ferdi koşuda biriuoilıgi FabrikJ\imdan Şekıpden tc:şlül ılümeui ıle 16 ıncı pırade \üme dırl~ı. Şıoıuıcıuı uHıu Rusı&r aa 

Jrlti beraet etmi,tir. Deniz Harp Okulu ve Lise- edileoegi &anılmaktadır. cini kıtalArımız kovalamektadır. Taaoroaa raklaemakLadır 

osoliniye 



ingiliz ~a~iliye nazın 
diyoi ki : 

Haydut 
Japon ar 

Kendi akibetlerini 
kendileri tayin 

elmiılerdir 

19~1 ,,ah YEN·l MERSlN Sayfa ; 2 

Ankara Radyosunda i l a n 
lmanyayı protea- r oprak. 'ma~sulleri ofisinden: 

Bugünkü nefriyat programı 
to etti 'ersin toprak mahsulleri ofisinin tahmil ve 

I..1onJrn 15 (a a.)- t~gRl edili Sair 16 - 12 - 941 ive ajans hı..berleri. tahliye işlPri 10-12-941 giinüuden itibaren bir 
miş Franaada Almon asker- 7.30 Proğram ve m~mleket 19 45 Konuşma ( Ulusal hafla müddetle açık eksiltmeye komılmuştuı. 
1".)rİJ16 kaışı yıtplhl'J Pflİ kaııt- saat ayarı Ekonomi ve Arttırma Kuru- r . b. ı· 1 B . ı· l 1 
lara bir mökahelei bilmiBil 7.33 Miizik; Hafif Program mu adırıa) euııııatı Hl 11'3( il'. u ışc ta ıp o ar arın 
olmstk iizere 100 .1!,raıısız va- (Pi.) Ticartıt Vekili Mümtaz şartnamesini görmek Üzre tenıiııallaril~. birlikle 
tanda~rnın ld.ımlarına karar 7.45 Ajans haberleri Ökmen. _ . . Vo~urt pazarında lopral\ nıahsuiları ofjsi Jjanslı-

19,55 Muzık: Fasıl Heyetı. :.. .... .. · 
\'erilmf'tıini Fraıısa protesto 

etmi~tir. Prcıtesto o kadar 
8.00 Mü~ik: Senfonik parça- 20.15 Radyo gazetesi. I gıua m uracaatları. ( 8 ı 2) ı 1 ı 3- ı {ı 

Loodra 15 (e.ıı) Dahılire na- lrnvvetli mabiyotto dAğildir. 
lar. (Pl) 20 45 \1 ~ 'k· l . A -- ' 1 11 

15 D • s , , J.\ ll7.J · mperJO r 1 a t1 
8· DAm •atı. · M . ., · .. )Ak 11 
9 

,, ıu- 'k gantıno ve 1 arıs1anı nm o cı -ıırı Morison verdiği bir nutuk
ta, Japeuları azgın doQ baydut
fnrıııa booıetmıe ve demıetirki: 

Sonu fdkın veya uı k olsun 
ken'1ı akıb l ı erını keı dılcrı tt1· 

rın tıtmıelerdır. 

Malayada 
Şiddetli çarpışmalar 

oluyor 

~5 lUllZI proğramının l f. . 1 . il 1 L n ,, .. 1 w a .ı 
dev~mı (Pl.) ar~.t.00 Zir2at takvimi. a ıa su iŞ en cı ŞUuB muuur ugunuen 

1 

\ 2.30 Program ve memle- 2ı.ıo Miizik: c M. Ven 1ersiuden itibaren t•rmıl çifJiğiııe kadar açıl-
ket saat Ayıtrı Veber - Klarnet ve piarıo rnış buhıııa11 tahli~·e kaııallarmııı i~~al ettiki ara-

12.33 Müzik: Türkce PIAk- D · ' Ç 1 l H il h ııo sn :t an ar; ayru 8 ziııiıı islimlakiııe başlaııaceğıııdau alaka<lal'ların 
Bu iş bıtioce şuk dOoras• •::ı 5 ) M lar Duvou Schlösiuaer. k 1 • I d J •• k .. - 2 :;,İll.!A}lllr, 1 {l\.a - 3 "' 8 HJ} J lU ta ( ı- 1 u41 eimd ıvf> kadar görmedıQi bir ·· 12 45 Ajan, Haberleri. 21 30 

K : (tOo , u u rı111 gos erme· uzere o- -;J 

raha\a kavusacalrnr. ı:ı, anııı • şimalınrlf. ıuıuılane .. onuşnıa sene ·ı . <l . 'l .. 
n ırJH~malar olmaktadır. 13 00 Müzik: TürLce plflk- önce nasıl ya'ıyorduk.) j lan llll e11 tll Hlreu Si! İ~leri ~lüdiirll'ığliıH' mura-

Haydutlarıu raluı~ eilAhla· J" v " 
rıo1 nlınak deftıl tekrar türeme- .hpoıılar takviye lotaları lar proğra~ı~ı~ ikinci kısmı, 21 .45 Müzik: Klasik Tiirk caatlaı·ı. Nafia . u işleri 
Jerı mani olmak ı~in bu\ün mı- nlııı ı şlar isede bava lttnv"t- 14 OO Muzık· Karışık proğ- Müziği proğramı: (Şef Mesud :\;"üdiirliiğü 
ıetıerin birlik hareke& etmeleri terimiz diişmaııa karşı amıcı- ram (PL) Cemil. 1 [81 i ] l ı _ J 3· 16 
IAıımdır. sız. bir şekild~ hiicnm eı.me~- . 18,00 Program ve Met'Jlleket 22.30 Memleket saat ayarı ! " --~--• ·ı· . L b . tedırler. Donız altı genıılen- "aat ayarı V8 Ajans haberleri 1 a n 

lnUI il gemi 1\8~ ini mız <liişmıuıın bi~· ~tt~azım vo 18 03 Müıik: Radyo Salon Zıraat, Esham,- TahvHttt l . . w , 

Japonlar öoeyece 'lerdir :~:; ı:~-~:~11 9 gtHlllRJn) batır- ~ık~t~~sı). (Şef Violonist Ne K~)mbivo - i ~ııkut borsası Fi- ,ı ~ovuşlu Koyu ' u~tarhoın oan. 
. - • • cıp ~ m at Kfivümüz ~~ıııırlaı·ı dahiliııde huluırnu ra!ı\ 

Londra. 15 (an ) - Hırvat Baş vek~h 1T9 ?0k_~,liizik: Kar·~·· Ş~rkı 22 45 Müzik:. o~rıs Müziği ocaklaı:mlll miilteziııılcr l.arafm<lan i ı~tiluıcsi 
lngıltere b3hrıy6 nozıri ff , , ve ur u er. 23 00 Yannkı proğram ve ~ 

Aleksaudr Perus of Yeis ve Omaya Ufttı 19.30 Memleket saat ayarı kapanış. , l miiddeli 31- 12 H4 i tarihinde soııa erdiğin<leıı 
Rupulsun kaybı hakkında de· · yeıfic.leu bir seııe müddetle ııılizayc<leye çıkarıl-
.. k" Roma, 15 (a .a.) - 1. ) 8 fl 

mıştır ı: Hırvatistan başvekili Pav nuştır · 
Donanma · buna taham- · 1 k d A 1, ' 1 L ' ~ 1 

m
ül edecektir. Hurıl.tr dıi--m, Joviç nl mayı ziyaret edecek ı s en erun Sıen satm ama ~.omısuonunu2n; \liiıayede ;;_ !-942 Cumartesi "Ünü akşamı 

" tır . P~ vlovıçin ziyareti resmi J l - d 1 k · l · k ) d 
na razlasıyle ö1ettırilecektir. m .. tJiyettedır. ı - Adana. Hörtyol ve Taı·sus birlikleri ihti yapı acagm au a nıa tsleyeıı crııı ·öy oc asın a 
Bu kayıplar donanmanın az· vacı iciu 400 ton ·kuru üzüm, 2no ton kuru : hazır huluıımaları ih\u oluuur. 
mini aı'ltırm•ş ve ~ lv•·etiuı Türk Hava Kurumuua Ta~er- bakıa , 7 < o ton keçi buyııuzu pazar1ıkıa saou ı l s ıs i ı 6- ıs 20-? · 2 5 
kuvvetlendirmişt ir . rular devam e~iyor 

Tüık lJava Kurumuna 2 - ihale~i 18-12-941 tarihinde saat 15 de 
almacaktır. 

Fransa da 
yurd sever h!ilkımızın yardım İskenderun ask.eri satnı alnıa kon 1isyoımnda 

Almanlar yine bir l aıı d~'"a~ etmektedir. Dün yapılacaktır. 

Çok F rattaızları şetıı '~ız tucc· rlarınds.n Şe.fı~ 3 . isteklilerin evsaf ve sairesiui öğrenmek 
B 11r1 650, l\tııst•ıfa Eıdı~h .. . . . 

kur şana dizdiler 250, Mehmet Demircioğnlları, uzere ıskeııderun askerı ~atın alma komısyonuııa 
Vıeı 

15 
(a.e) _ San af Abdıılgani A kca, Cpmal miiracaatlaı·ı ilaıı olunur. (8 14) 13-14-1 fi-1 7 

R Gsmen leblı2 edılru1etir: Alp ve şeriki Hamit 100, İz --------
Froneız billıiimt:ti Alman mır tecimevi 50, Sadettin 1-

makamları tarafından alınan pekci 25 lirll teberrü etmişler· 
misill eme tedbırleri hakkında dir. TAberrn mH:tarı 14.475 
neeredılım loblıai tet1setırle ö6t- lir:; ya baliğ olmuştur. 

i i a n 
İçel Ziraat Müdürlüğünden : 

rarla fareleriuin itlafı iciu niimunesi daire-reomıştlr. Fraı ·ız h<iliumeli ... ~ ~ ,_ 

,aplıQ• mükcrro: çe herecırnl• ug-la Viliyetinoe • 

tı;s bt.ıüslerde kurvuna dızıleoek 

olaolarrn szalLılmasını rıca e\mie 
çe bu elde eriebıleoettini sanmış· 
lı. Bu dı fo karşuGn dizilP.ulerıu 
rükeek bir miktarda olması bü· 

Yer ıaı sıntısı oldu 
hasrır hafif tir 

mizue mevcut fare boğan aletinden yüz adet 
yaptırılacaktır. 

Bellerinin ıuuhanınıen bedeli vedi liradır. • 
Bunları yapmak isteyeııleriu yüzdH yPdi. bu-

Mıığla. 15 (a.a) - çtık nıtıvakkat teıııı'ııat akct•,si vernıeleri l~zımdır. ıüo Frensızloı dn deri~ bir hu· Mu~la merkez kaza ve ~ et 

zureoı lulc hasıl ctmıetır. nrthı yeleı:3nde düıı saat 3.2 ı ihalesi ~ ~ birinci kauuıı ')4 ı tarihinde saat 
HOb(ime\ hu kılle halındekı . . . •. .. • 

miıiıtPmed~n do a rı durduAu ve l4:.50 de hatıf ~kı yer sar-1 on birde l;ersirı ziraat nıiidurluk ılaıresiııde ya-
hıılei alman mr.knmlarıno l>ıldıı- ımıtısı olmu .. t~ır. VılAyet mer- , pılacaktır 
mielir. knmde ve ııç nahıyede ve • 

Macar Kof ordusu 
Şark cepheıinden 

döndü 

Budapeşte. 1 5(A.A.) -
Sovyet cephesinden g len 

ikinci Macar Kolordusu Peşte· 
de merasim le karşılanmıştır . 

' köy!eriude iki kişi hafif yara- Fazla nıaltirnat almak isteyenlcl'irı müdliriye-
laıımış 764 ev lıafıt hasara tinıize müracaatları ilau oluuur. 
uğramı9 ha:ı o~ul~ar da bir f794] 5-10-16-~0 
az hasar gormuştur. 

Eu çok hasar YataAan da i l a Il 
ol•nuştur. Marmariste 40 ev 
de hafif lıasar vardır. Mıl:ts- Mersin Elektrik Türk Ana-
da da beş evdo hasar vardır. 

Nişanlanma ııim Şirket.inden: 
Mersin Ortaokul müzik f akirıede yapılmasına liizum gfirülen tanıi-

<>~ e:meni Hikmet liaı.ar ıle d d -· .. dd l · <l' .. 8 Tarsus Jlkokul öğr~tmenletin· ratııı evam e ecegı lllU etçe la HllHıell ye ı gun 
de ı Heyhan Tokgöz nişalllan- akşamları saal 1 () dan 23 e kadar ~hriu aşağı. 

spa 
$ark c ph sinde 

g ri döndüler 

Madrit, 15 (a.a.) -
Mavi tümeude Bolşevikler 

le kar\ı harpeden Falarıj men 
suplartudan bir çok hnınmış
şahsiyPtlP.r kış aylarında psrti 
içindeki v zıfderine devam et 

mek fü.re lsp1uya ya dönmür 
lerdir. 

mışl udır. Tebrik edeı iz <la vazıh kısııularıııtlaıı haşka ym·l~r•~ ceriyen 
, --- - --- '\ .I 

Kaııatl geuçlige yardtıft verilenıiyeceği ilan olunur. 
o.terek gtıı.ıir e cegiıııiz bay- Cereyan verilecek yerler 
ram bayramlarrn en bozar rr .. .. ·ı . ' elgraflıane ve gumruk cı ıt>tı 
voreni olacaktır. 

\1 an ko11ağı civarı kışlaya kadar 
Yerd0 vuro~mağı l,ildi

~in·iz kRdıH lmvada <lögü~-

ıııo~i Ji, bileıı bir milhıt.iı: 

Emniyet caddesi ve yoğurt pazarı civarı 
Furunlar ve Silifke caddesi Transformoto

Miılt.ıtço v ~ifemiz, bava 

sıHUııuı hazırlamaktır. 

ra kadar. 
llastahane civarı fabrikadan itibaren "819,, 

SA 'l' I L 1 
·rraktör, Pulluk, Orak m kinesi 

ve Santrfüı 
Bir Forlsou trokt<\r, bir Oliver pulluk, 

bir Harkouıik orak m~ kiuesi ile kayış ve bo 
nıları mevcut. bir ~anı rfüş satıla k.tır. 

Fazla izahat icin isteklileriu matbaamıza 
• 
(8 1 7) 2· 5 1 müracaatları. 

.......................... ______ -.:! ______ ::&. 

i ı a n 
İçel Tapu sicil mu~ahzhüm~an: 
Meram qa•nelu köründe kdın oarkan halleo ahnıe' •o &ahııiu 

tarlaları, oimalen hallaQ ahmet ve ehmeı ouue vercself~rı tarla· 
lı;,rı, garbC1n ımtakralı rusaf vereseleri &erlneı, cenuben hıdır o 
ali larlaal ile oenili 39976 metre 5 deeimelre murabbaı mıkdn· 

rında bir tarla te rine mersin osınenıfe meholleemde kAin ea ı 

kan hellao ahme& taı laaı, elmnleu rumıu hOeerin terlaeı, gar beıı 
eu barkı tc bu barkın aı·kaeında antakyalı ruırnf veresesi lerlt.· 
eı, cenub~ n ah met tnue vereeelerınin dıQer tarlası ile Qe\lrııı 
20218 metre mikdarında bir tarla 1120 sehim ilibarıle 280 sP.Jı,

me ebmet Qnuo karısı tatma, 168 sahime kızi eetık a 168 BE:himo 
batide'!i lbrabim kıı1 za~ife te 168 aehime hafidi ihrahım ve 66 
aehıme aalıh karısı ıafıre •e 45 eer eehmine snlih of(ulları meh· 
met ulıh ve ibrahim ve ali 9e roauf 9e eıdıka namına ıubat 
341 &arılı 9e 43 te 44 numaralı eicile karil •e tapu senetleri v6· 
rildiAI ve mezkur hırihten sonra vukubulan hüktimet ıongınıı.
de iebu lrariller ranarak ha11let defterleri kurut umumirere 
aöoderilmemealndeıı dolayı eldeki tapu ıene&leı i11den bseka 
mftıtenidatı kalmadı4ı cihetle bu kere iebu tarlaların tapu eE
uetlerine müsteniden lrarit teşkili talep edilmek&edir. 

Ba auri menkuller hakkında 941 senesi ı. nci kA nun aı ı· 
nın 25 inci perşembe günü mahallen tshkikaı fapılaoatındsn 

meıktlr garri menkullerde bir hakkı iddia eden '9rea teaaikile 
birlik&e tahkikat gOoü mahalline gelen memura ~efabu& asvi 
müddet loiode tapu eicıl muhafıdıQ'ın" mevcut 9eeaiklerlle bara• 
ber .nürncaatları tııldirilir. 

!Mühim bir 'h iyaç k rşı ndı 
l Her nevi kırılmış meşe ve pinar odun .. 
J /arımız, kuru ve emsalinden daha 

ehvendir. 
Furun ve hamamcılar içinde ayrıca 

odunlarımız mevcuttur. 
.\ures : . 

(809) 
Odun pazarı Said Biriz 
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Yeni :r,Jersin MathaasınrlaBa ılmı iır. 

...... ...... , •M.ıuoa tsa~ılmı~hr. -


