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Sovyet resmi tebliği İngiliz matbuatı 

Berlin, 4 [ A.A. ] -
Kırı mdR d iişman tıLkihedilmek· 

t6dir. Feodoı.ya limanı zaptedilmi~
tir, Leniagradda düşman 9,kış te. 
şebbüsü püskürtülmüştür. 

Sahibi •e Omam Ne9riyat 
Mndnro 

JrUAJ~ AKHA~ 

İdare Yeri 
feııl ııırtla luımnı • llırttı 

Sayısı s kuruş 
Telefon No. 82 -------

MiSiS 

Çarşamba 

5 
2 ııcı 'f eeri o 

194.1 

Yıla 1 Sayı 
14 4043 

Mersinlileri 
üzen bir 
mevzu 

Düşman afır zayi
ata uğratılmıştır 

Mer.sin Belediye meclisinin 1 Kuım ve Kaltnin~e şi~~etli 

Cumhurreisimizin nutu~la
nm ta~lil e~iyorlar 
Gazeteler 

Amerika 
Finlandiyaya 

Rusyaya karşı oske 
ri harekatına niha-

Maarif işlerinde örnek ola
cak kadar ileridir 

toplandığı bu günlerde mec- h L ı ı~ 
lis azalarımızın bütün mer- mu arnue er O uU 
stnlileri üzen bu mevzu üze
rinde her halde bir karar 
vereceklerini kuvvetle tah· 
min ediyoruz. 

hir horçtur. 
Ancllk, bn satırları ya- c: h · . d 8 ı"kinci tefrİn Cumartesi 

~e rımı.z e 
günü yapılacak 

zark~n :Mersinli oldogumuzn, güuleri bir daha g~l~~iyece zu ve şükra111mızı bir kaç 
.Meı '4İnde yaşadığım ısı, dün giai ilan eden en buyuk knv- yıl evvel h~bat ettiğimiz hal
ile tıo giiııii ba.tırlayınoa kal- vet oluyor. de, hala Meninin güzel &a-

. h noktası Bu rriir. knvvetliyı· .... Ya· h"ll · d Ak d · h k. Tü · .. tı"r bimizın en a.88aS " ,.. ı erın e enıze a ım ViUlretimiı dahilinde r· ı mı.., . . - . . . . 
sızlayor. rından eminiz. oldnğomn110 gösterecek muaz- kiyeoıiıin her &arafıvda ~lduQ~ Bır guo ıçıade bıtırilecek 

.MerRiıı Çnkurovanıu en Bize Lu kuvveti veren, zam bir ahitle, bir cömbnri- gibi ooümüıdeki cumarıesı g~o~ olan safım sabah erkenden bas· 
özlii Tiirk yuvası, Türk yor- bize iyriyi doğruyu. yet abidesi bir Atatiirk, bir ilk 0 tullara detam meoburıre lıracaktır. Sarım ioin evlere 
donun en kudretli iktisadi Güzeli gösteren bu""vük M. 11.. ' tinde olan oocukların sarımı uararacak memurlara halkımızın 

" ı ı Şef heykelini dikeme-
faaliyetinin ilk kapuın ve Şefimize oaudaıı bağlı olduıta- rapıfaoakhr. . . ·ıık okul ö"• kolarlıklar göstermesi •e lAıım 

e mek bize ıztırap veriyor. au sarım 1010 • 
oenırnt vatanın Akdeniz sa· muzu ve onun izinde ve ifl ı ı b ı gelen ceuvıarı doQru vermesi Hele şehrimize gelen . ve eolerile or&a oku ta e 8 e· 
hillerindeki Riviyerasıdir. rinde her zaman ve her yerJe M r~ıoıdeP ba•ıları uıifelendiril· bir memloket meselesidir. 

ersinin kı.ua günlerini bi- rın ~~=·::.:.:::..------------------
Oümb u riyet bü.kt\metinin buna isbat ediyor ve onon --- c 

bütün kuvvetile yökseltmege iltifatiyle hakiki saadete eri- ı~nı~re minnet ve ~ükra~h ese. i ngili z ler . H. p. 
' d yoruz. rımızi gösteremeyınoe ı ma-

çalışt ığı Mf'rsin bn meı u N h · 
günJerdo en büyük sevk i9in- Yalnız, Ankllranıo, 1s- limizin aoıınıu daha şiddetle ,Şi.mdiye kadar 17 ıi.z etıye nahiyeai 
dedir. tanbnloo, Borsanın ve diıter doyuyoruz. • k konareaı· 

~ ı ı bı·n faıvyarecı ay- ~ 
Qiinki Mersin ve Çoknr Türk şebirlerinia büyük ~ef- Sebebi ne 0 ursa 0 Rnn ~ Cumhuriyet Halk Partisi 

ova ttn kari\ günleri kalbinde lerine karşı gösterdikleri min bu gün için böyle bir abirleyi bettiler Mersin merkez kazası Nüzhe· 
his tıtmiş, pis düşman ~izme· net ve şükran abideleri .ya- veya hoykeli dikmek belkide tiye.Nahiyesi konoresi du- 0 oece 

d k d ··11 Berlin. 4 (A.A.) - e t> 
!erini gökeüoün üzerind6 bul- nmda Mctrsinin henüz bir ünya bobr&D• arşıınn 8 mu,.. nahıyeye bagh dört ocak de-

k. o. N· B. ye askeri kay- 1 l h maş ve solak dö,man hay- eser oanlandıraınadığını dü- ıldir. ege erınin ut.uru ile Parti 
rakJorı altında kan agla- şündükçe yiireğiıniz sıılayor. Fakat yarın için hazır- naklardan verilen haberlere binası salonunda yapılmıştır. 
mıştır. Neden bnnuyapamıyornz! laomak bn gönden vazife- göre lngili7 hava kuvvetleri Reis Hayri Turıçbilek ta 

Bn gön bn mee'nd an- Paramızıau yok; fedak&r· mizdir. 26 ayda 17 bin tayyareci kay rafandan okunan idare lıeyeti-
larda o kara gönleri hatırla- lıgımızımı eksik; teşebbüsü- Menin Belediye meolisi- betmişlerdir. Her ay. ~aşma nin veri~li çaılşma ve hesap 
mak suretiyle uıtırabımızı müzmü noksant nin toplandığı bu gönlerde vasati olarak 650 kışı ısabet raporları ıle ocaklar kongroie-
taz,,lemişolmakla kalmiyoruz. Bir kaç yıl evvel Mer- meclis azalarımızm bütün etmektedir. lngiliz olmayan rinde tesbi~ edil.en dile~ler ve 

Bu hatıra bize milli he· sinlilerin büyük şeflerine kar- Mersinlilerh:ı azan bn mev- tayyareeiler bu rakama dahil ı· oc~klakr bu1tcesı t_et~ık ve 
. · · · · . . . . 1 i ·. b ı muze ere o u:•arak ıltıfakla ka 

yeoanımızı bir değil yüzbın şı mınnet eserı ıçın vardık- zna daır her halde bir karar değıldır. A manyaı a esıı U U 
1 b 1 l "d l . . f d ki .1 d p : u o unmuı ve ı are ıeyetı-

kat daha arttıran, milJi inti- lerı parayı, e a rhgı ve vereceklerini kn-vvetle tah-ınan tayyarecı er arasın a O· ne tekrar Hayri Tunçbilek 
kamı mızı bir degil yüz hin kat teşebbüsleri bat~r~~yoroz. min ediyoruz. lonyah ve Amerikalılarda var 

1 

Fuıı.t Akbaş ve Hasan Akei 
daha ~aran ve böyle kara Bununla botun rtthu.mo· A. B. o. tlır. i seçilmişlerdir, 
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I ~-;:;: 1 
ı Tablo Va lan I çin la:: uLUGI 

No 2 

Arkanjels~ limamna 
lngiliz tayyareci 

mürettebatı cıkarıldı 

i j 

Mersin tapu sicil muhahzhğm~an : 
a n 

Oıan - Bu vttziyet karşısında da çıldırmak zor ueğil. Sonu
muz ne olacak. 

Erdal - Muhakkak ki sonu güzel olacak. 

Oıao - Ben de sonunun gUzel olacağını biliyorum. Fakat. 

Her taraf kapkaranlık fırtına var fırtına, 
Eller buğürde kaldı cleı1lere yana yuna. 
Gökleri kamçılıyor acıklı bir hınçkırık, 

, 
Londrn 4 (A.A) -

fogiliı toyrare ta tarrarE1-
cileri Arkanjelek limanına gelmie 

bulnnmaktadır. logiliz işçi bir

likleri umumi kAtibi bu huıueta 

demişlirki: 

Köyü Mevkıı 

Karaisalı Kör civarı 

" Boırer 

, Karabeleo 

" Ürerı 

Cinsi 

Tarla 

" 

" 

, 

:\tik ları 

9190 M. 

80872 M. 

50545 M. 

3676 M. 

HUDUDU 

Şarknn hendek, garben bendel;, simalen çilin· 
gir ali, oenuben rol 

Şorkan earıkaya ve kah, gıırben korak simolen 
kirik :ıli t>ereeesi, cenubeıı abbne veresesi ıken 
Kadir ali tarlası 

$ukau rol, gr.rben lcirik ali v< resflııi eimalen 
kll.h ceııubea Barram tarlası 

Şarkoa abdulh.ıh ve hakkı voreseleri gnrben to 
ramRn Hüeeriıı eimaleıı Hüc.ıerıu toram&ıı ce
nııbeo Hakkı veresesi 

Yas tuttuk ağlıyoruz ne~eınlz yok, haz kırık. 
Yazık derin yaslara bOrOnmnş nazlı hilıll, 
Karanlık görnnnyor bize uütlln btikbal. 
'fllrke sevinç, meserret, neşeleryasak oldu, 
Öz vatan seviciJer gamdan sarardı, soldu. 

Sevkıratta bir rekor elde 
edilecek olıın Ruerara aöod ~ rilen 

ıanareler Arkaojelekt9 karara 

01lrarılmıetır. Demletir. leveo ga· 

zetP.ılerioin terdikleri haberlere 

göre de Arkaojeleke fogiliz kıta 

!arı gelmielir. Bu kıtalar karara 

Qıkarılmıe oiup bu olar tar rer6ci 

te makioiatlerd~n ibarettir. Roa 

eeirlerirıin ifadesinden aolaeıldı 

Q'ına göre de bu limana çıkarı· 
lan malıe.ne derhal cenup isti• 

" Körioi Bir bap hane 1838 M2 Şarkon korak, garben Cemıle vereseeı eimalon 
çilingir ali hdkercsi, cenuben korak ve ahır ve hefkere 

Turan -

Bedbahllar me:-.erretten gezerken sokak sokak, 
TOrkll tahkir ediyor, herze, salya kusarak. 

Yücel -

Etrafımızı sardı l>in bir çeşid maskara 

Ergun -

HnJut ve8air bütün vasıflan yukarıda :- azılı heş parça gl\yl"İ menknJiin ecdac.lından 

intikal etmek ırnretile Reoetsiz olarak Karaitmlı kt>yünden Rumlu Hfüıoyiuiu tasnrrufon
da iken 93 sene incle vefatile verat1eti karısı Havva ve evffttları I>orınaş ali, Mehmet 

kamil, Ayşe ve Teslimeyi terk ~yle<ligi oihetle bu kerre vnriRleri tarnflnrından ) en iclf'.n 
tescili talep edilmekte oldognıuları bu b*'ş parça gayri ınerıkuJiin lı aka ki evsafın ı tahkik 

"Ve tetkik için 16 - 11-941 pazar tarihinde mahalline memur g<iııderileceğindeıı bır hak 

iddia eden Vl\r a o giine kadar ınnLafrnlıgınu.ıa ve) a güuiiı•<le m:ılınlliııe talıkikatn vara
cl'k memurumuza ellerinde mevcut veMaiki tl\RfHruf'iyelori il6 birlikte miirncaat ,,tıneieri 

Kederden inliyoruz, gece korkunç, glln kara. 
Katil bir ihtirasla dönüyor dOşıırnn gözll. 
Onlll Tnrk andırıyor ztıvalh bir öksnzn ... 

kametinde eetke:ıilmeı. tedir. ilan olanur. (725) 
~~~----~-------------------~--~ ~------------------~--

Yücel 

Meğer en azgın kinler ynnarınış için için. 

Hep birden -

Bizi bir ka~ık suda boğmak, öldürmek için. 

Turan 

Blltlln cihan bilmeli, TOrkler zora il"kilmez. 

Hep birden -

Şanlı 'l'llrk ölnm bilmez, asın esnret bilmez ... 

Ergun - Evet, biz TllrkOı zora irkilmeyiz, esaret bilmeyiz. 
Damarlarımızın volkımlarındn dönen bir tek clnmla knnıınız şu 

kainah ateşlemeğe çoktur bile .. Şimdiye kadar hiç bir zora bo
yun eğmeüik, şimden sonra cltt chep dinlen ... tısla boyıııı eğmiye

ceğiz. Ya kurtuluş, ya ölOm ... 

Ankara Radyosıında 

Bugünkü neşriyat programı 
• 

Çarşamba 5 - 11 - 941 f 19,45 Serbest 10 Dakika . 
7.:ıo Proğram ve mP.mleket 19.55 Müzik: Saz E~erleri 

·aat ayarı 'l0.15 Radyo gıızPte i. 
llafif Parç'\lar 2o.45 Müzık; Bir halk lür-

kiisli ö~reniyorıız. 
7 .33 Miizik; 

(Pi.) 
flaftıuıın tfirktisü (Siipürge-

7.45 Ajans haberleri 
si Yoncadan) 

8.00 Miiıik: Hafif Parç~lar 2t.OO Zir:.at takvimi. 
proğtamınııı devamı (Pi) 21 10 Müzik: Fasıl Heyeti 

8.15 Eviıı saati 21 30 Konu~ma (Posta kıı-
8.45 ~lüzik: Hatıf Parçalar tıısıı.) 

Yücel - Biz ihtiyat zabilleri hayatın acı mı çok genç 
bol gördllk ve tattık. Kızgın çöllerde, buzlu bozkırlarda 

yaratmadık? 

ya~LH 
neler proğrammu. son kı~mı (Pi.) 15 30 Müzik: Riyast:ticum· 

Erdal - Her şey yarattık ve yine her şeyi ynrahteuğız. Va· 
tan yaralıdır. işgal edilen TOrk topraklarının yarasına merhem 
olacak, onnn ttcı güz yaşlcım11 dindirecek ve onun i('iıı öleceğiz. 

Turan - lki güvencimiz var arkadıışlar. Birisi 'fOrklnğOmtız. 
Öteki Mustafa Kemal paşa. 

12 30 Program ve. memlt!- hıır baııdoım (Şsf: 1 lıran Küıı 
ket. saat A y;,.rı çer.) 

ı - Necil Kazım Akses: 
12 33 ~üzik: Şarkı v~ 'f.iir .M.ar~. 

kiiler 2 F Clıoin: Polonez. 
12 45 Ajan~ l laberleri. · 

1 3 - G Rossirıi: Tankredi 
Hep birden - Ynce paşa çok yaşa. • 1 _ ı:l 00 Müzik: Şukı 'e Tiir· Uvertürü · 
Yücel - Biz onun sesi altmda, onun eınri ttllında loplımımılıyız kuleı· proğramııım devamı. 4 ~· . Q J I 
Turan - O, duğ1lnıış l>ir varlığın yliksek, amma pek ynksek 7' - " ınt · "aeın: a volle 

14.00 Karışık Proğram (Pl.) (BalA) ı 
şuurlu bir kuı1ıırıcısıdır. Ona inandık ve uğrnndu üleceğiz. 

Erdal - Uçurumun kenarına kadar getirildik . .Mustafa Kenrnl 18,00 Pro~ram ve Me:;aleket 5 - J Mayan: Uzak mem 
bizi bu sonsuz ve korkunç uçurumdttn kurtara<·ak hizi suadel ve ;;aat ayarı leketlerue şenlikler. 
ışığa kavuşturacaktır. 18,03 Müzik: Karışık ~arkı 22.30 Memleket saat a,arı 

Turan - Eğer bir teslis yapmak icap ederse hu, varlık, l 
TOrk, Mustafa Kemal olmalıdır. ar. 2 K ( p l"t"k va Ajans haberleri 

Ergun - Mustafa Kemal l>izinı iman kaynağıınııdu·. l3u aziz 18 5 onuşma Dış 0 1 1 
a Zll':ut, Esham,- Talıvilftt 

yurdda artık .Mefistorıeslere nefes aldırııııyacnğız. had
1

'. __ s:ı5eriR .. ı k kl -b· Kambiyo - Nııkut borsası Fi-
Turan - Ynce Mustara Kemalin taruflarJurnıa ne diyorlar ~.!:t auyo çocu u U. ~I) 

biliyormusunuz arkadaşlar. 19.30 Memleket saat avarı 22 45 M- "k· C b l <Pl) 
H b d H . h b 1 · . uzı . az aıı . 

cp ir en - ayır. ve aıans ~ er erı 23 00 yarın ki 
Turan - Devamla : Kemalist, Kemalizm ne deınektir ben ~i- proğram ve 

ze anlatayım. Kemalizm yoğu Vfü' etmektir. Bu ilihurJa Keıııulizın Alman maliye nazın kapanış . 
butlln felfeselerin nsttınde bir mevcudiyettir. Haydi lıen dışarı 
çıkmak ve bir uz hava almak istiyorum isteyenler benimle gelsinler Sofyaya geldi 

- Sonu var -

Zayi Şahadetname 

~--------·-----------·-----------------------Murmansk lngiliz matbuatı 
- Birinci<hn artan -

Almanla,ın eline l Türkire cümhu!' reisi nul· 
"kunda sulh ıua88utuua daır olan 

geçmek üzere t fıkraBıoda bı.r gü~ tabir.ini kul-

\ 

lanmıe oımaEıle börle bır hare-
. kelin uk&ının Relmemie oldu(tu· 

lıt_ıkbolm 4 (A.A) - nu anlatmaktadır. Nutkun •oo 
Ofı - gazeteler harp muha- cümlesi Almanrare kareı bir 

birlerinin birdirdiklerine g~re, ıhtar gibi lelAkk:i edilmektedir. 
Almanlar ıür'atle batıra dotru ismet lnönü nutkuode bal
ilerlemekıedirler. Murmansk ve kırnlardbki ınihur siraseti01 
Kala rarım adaaıodaki aekeri tauibetmeditıııi aQıkoa izhar 
harekata terrare kunelleri de ıetmieTtir. D.emekledir: b h 

. armıa gazeleıı u U9U8• 

rardım elmekledırler. Almanlar l\a.ki di~er bir raııaında lsmel 
Murmaosk eehrindea ancak 10 fo<.ıoüoün nulkunda dıe airaEe· 
kilometre uıekla bulunmakla- ıin izahında bıtaraf oı -nakle 
dırlar. beraber tecridedılmie bulunan 

memleket 'e komıtu memleketle• 

P 1 k 
L L 1 J · rhı inkieafıodao masun kalmıra-8 ermo te rar uomua anuı >CaQ'I endieesi izhar Hdilmek\edir. 

loönü Almaurara kareı cem 
llekArane cümleler earlelmekte 

Sofya 4 (A.A) -
Bulgar aJ1tna1 bildiriyor: 
Almım maliye nazırı Bulgar 

hı1kı1met te malire nezarelioin 

misafiri olarak Sofraya gelınie
tir ÜQ gün devam edecek 'Olan 
bu ıırarel esoaeıoda ınalir e 
meaeleleri müzakere te ekono
mik konferanslar verilecek lir. 

Tarsus Misakı ırıilli mek 

tebinden almış oldoğam ~aha 
detııam~mi kazaen zayi ettim 

Yenisini alacağından eskisi

nin lıükmü olmadığını ilan 

ederim. Tarsus 

cami cedit mahallesinden 
Muazzez Akyüz 

içel Val i liğinden : 

Çocuk Sayımı 
Saym Mersin ~al~mm nazar ~i~~atine 

1 -- 8 İkinci teşrin OuınartetJi 6iinü saat 8 den iti

baren ilk okalJara devt1om meobnriyetin1lo olan 7-16 yaq 
Kahire, 4 (A.A ) -

Britanya hava kuv'°eıleri 
Sicilyaya muvaffakiyelii bir 
taarruz y:ıpmışlardır. Palermo 
tekrar uornbalaumı~ isede vu. 

ıeede müohaeıran tedafüi ~ır arasındaki çocuklarrn sayımı yapılacaktır. 
anlaema ile ba~ıı olduQ'u logıl· 
tere ile olacak olao tnizlere 2 - Sayım, ha işe mernur edilen cjğretmenler ve ortcl 

ku bulan hasarm tesbiti ~ena 

muhtUıf bulunmaktadır. Bu oıhet 
~ok manalı sarılmalıdır. Balkan 
aıeuıleketlerioio ielikbali hakkın
daki meeru eodieeıini loöoü 
ızhar etmiştir. Bu cihet Türk -

ha va şartlarmdan 

olamamıştır. 

mümkün Alm,.o münasebetlerini kali bir 
eakilde belirtmektedir. Demek

.&edir. 

okul 11011 smıf tal6heleri tarafından etler birer birer gez

mek suretile ayrıi giinde bitecektir. 

3 - Memurlar evinizi ziyaret ettiği zaman kolaylık 

gösterilme1ı1i rica o)nnor. 

[724] 5-7 

. 
ı J a 11 

Tarsus Mal Müdürlüğün~en · 
ı - Tarsus hiiktıuır•t konağı ikmali inşaatı 

29~hı lira 7 G kuru~luk ke~if ii1,criıı<len açık eksilt~ 
meye koruılmuştur. 

2 - Eksiltme l.8- l l-941 ." alı guııu saat 15 de 
Tarsus \lal ıuiidiil'liiğiiııde toplarweak pomısyorı 

lıuzurnııda yap1lacakt11·. 
3 - \1uvakkat lenıiaıat miktarı ~·>5 lira olup 

istekliler bu ka<hlr parayı nıal . andığrna ıuakhuz 
mu kabilirıde tedi .' e etmeleri veya han ka me ktu
bu ııu kornisvoııa ilH'az etmeleri h)zımdır. 

• 
4 - istekliler Naria \1iidiirHiğf111derı ihale gii-

rıiiııden iit; giiıı vvveliuc kadar ()illiyet vesikası 

almaları ve Ticaı·et odası vesik:.t,ile birlikte ko
misyona ibraz elnwleri tazmı r. 

5 - Fazla mal1ınıat almak ist<\venlerin Tar-. 
sus mal miidiirliiğiiue veya u~fia nıüdl'ırlüğiine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(717) 1-5-11-16 

i i n 
Orman emvali satış ilim 

O insi 1\likearı Hacmi 
Ma. D3. 

Çam 1456 000 

Muhammeıı bedeli 
JJira }{, 

4 90 

l - icel vilayet inin 4Hilrıar kazası dahilinde . .. 
hudutları şaı·tııaııacdc yazılı kızılhuru11 devlet or-
ıuamrıdaıı 1456 melrP. kiip dikili Çam ağacı on 
iki ay içerisi11de çıkarılıııak iizere 4-1 ı -9 -1 1 lari. 
hinden itibaren on yedi giin müddetle kapah zarf 
usulile arttıruıa:ya konulmuştur. 

2 • Arlllrnıa 20-1 ı ~941 tarihine ıııiisatlif per 
şenıbe giiııii ~aat 15 de Mersin orman hiııa~ıuda 

yapı laceku r. 
3 - Beher gayri mamul nıett·e kiipürı ınu-· 

lıanımen bedeli 490 kuruştur. 
4 \l u vakkat t~miııat 53 5 liradır 
f> - ~arlrıanıe ve muka,1ele projeleri .Anka

ı·ada orman um uuıi nıüdii rliiğü ve Mer~iu orıuau 
çeviı'ge miidül'lüğii ve Gülııar ormau bölge şefli . 

ğiııde görülebilir. 
6 . T~klif ıuektuplarıuıu 

he giiııii saat 14 de kadar 
verilmesi lfızınıdır. 

2<~-11-9 41 pt·ı·~em

konıisyorı reisi iğirıe 

7 - ist~klilerin ticaret odası ,·esika ile ltirlik
te belli giiu ve saatte ihale koruisyo1111ua müra-
caatları. (726) 5-9-14-19 

Yeni Mersin MathBasındaBa ıhnıdtır . 


