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Bern, 12 (R.a.) - S11hibi ve Omam Ne,rıyaı 
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2 ad KAuun 

•Q42 

E 

A imarı ~"neralh rir den Kay teJ 
lıoi-ltalnomış Hı Bıov çiçin t aft11 r

Jarı tevkif' edil m iştir. Nor ve9te de 
biiyiik baltalama hareketleri ol mu~- , 
tur. s ~ı 5 ş 

Telefon No. 82 
Y1lı 1 Sayı 
14 4098 

Uzakş kta 
Filipinler 1iddetli 
muharebele başladı 

eni Alman sulh taarruzu 

Almanlar 

Libyada 
· lngilizlerl~ Romel 
kuvvetleri arasında 

Ü t ( f k r 
/m anya o rıer ile· J 

ce k ceza 1ciı1 ir 

k ı ay içı 1 de 
Doğu cephesind , 

Riyon 
mahkemesi 

Orduyu bozulma· . .; ti . h b 
• o fil& e ı mu are e-

dan kurtarmak ıçın l b l ..1 er aş nuı 
a 

' konfera ns h az , ... 

lıyorlor 

A/m nlar bir buçuk 19 
mi :yon ;ıdam k ay

betmişlerdir. 

ıubatta İfe baı· 
lıyacah 

ıngilirı.ler JUV la
lumpıır ş rın r 

bo altlı lar 

işgal elliğı yerleri tahliye halyanlsr İngilizlere 
Loııdra 12 (A A) Beri in , J 2 (R a) - D. N. 

Luı dr.:t, 12 (A A ) ' -

ve hana Japany~yla ~arbe 
girece~miş 

Lo ıdrı:ı.da v klJl :l bir kon Moskova radyosu isp kari B. Rja.n nm Yiı:idon ögren-

l.8ÇlyOrlar feı an topl rı c 
0

kfır Topraklan ?i !ı veı.d .. ği ızahata göre so diğ it 0 ı.rifre Hiyon mahkeme-
1 f d · .., l d·I ıkı ay ıçınde Alm ınıf, rıı do~ıı . . Alman l"r tarA ıo a ıı ış.,a e ı .. h . d k" . . sı ıd c FranRız htlrp mesullerı 

. . . . cep esın e ı msan z yıa tlaı ı 
Loııdra, 12 (a.a) - Lib- mış ola rı lıuktımetlerm 1.,.tıra- ı b· b ç k .1 k .. b 1 ınzı rJ arm mahkuınesiıı e 19 ' J h • ' 1 l ı r ır u u mı yon ışıyı u _ H apon ; arp gemısı e ev er rT vyo t 12 ( .n ) - N ev yada t.alyan kıtslarından ka kıle toplarıacak bn konıerans maktadır. Yme hu ıspiker in şu batta bar;lnnaoaktır. 

• • d ~ k ld york p••st uazete i hir yaıı · çanlar olclağana dair Kahire Alrnaııyll ya yri pıhcak cezayı ö ı d ;y· ö 15 . "' bl" · . J" . tı yıP. ışı;ıne g re teşr mı 
ıçm e lra ' l ı<ındu. AUD)srı yaztnaktıu]ır: te ıgmın ver ı~ı haberlere te~bit edeceklerdir Ru~ya Al- ·a b . Al l d . v • • S:tnı en erı maıı ar ogu 

V aşingtonda oU\hiyetJi ra~men or~adaki h~kikat şöy manya va verilecek cezayı .reR cephesinde 28:35 trnk, 5760 
Şarkta 

Vaşmgton, l 2 (a.a.) . le ıf~t!e edıhnektedır: men di~er mıllet\ere ılan rn49 hl t b" l 3 18 Bahriye nazıı lığı bildiri ka.y n klsrdan verıleıı hRher- . 1 . p ı top, . zır ı o omo ı Alman taarruzu 
lere gfüe Alınhn genel kur. L1byada ta.lysnlar iyi etmiştir. Sen Jeymı ;;1 a c.Sta havan topu, 5100 moıosi~le.t 

yor: Cerıul.n pasifıkte samoa . . 9arpışmJş ardır. ltalytrnlar toplan~cak olan konfo a ı s ve 29 bin motörhi nakil vaıo;ı-
adasının küçOk hır düıman mayı Hıtleı rn bulnndugn do- Almanlardan çok ivi har bet La hey beynelmilel anlaşması- k b t · 1 d' " 

zamanı gelince 

baılıyacak L • • f d ho "o oepbesi:ıo gi ler6k ona bir • .b. lası ay e mış er ır. 
nup .remısı tara m an m- ~ · . aıi,lerdir !taJyanların geçen nın üçüncü mılddesi mucı ınce 
bardıman edilmiştir. Japonlar kahramanca ış hazırlamı~lar~ seneki yaptıkları mnbsrebe n'1zilenn şimdiye kada1 yaptık 1altaya 

Berlm. 12 (a .a) --bıı gün ÜÇÜllCÜ defa olarak dır. Ha•ırlarıarı pl4na göre lerde ha kadar iyi barbetmtı· ları Cİ ııa yAtlerİu bir listtısin i 
Mala yada Guvallumpur şehri· Al mnny yı nazik va~iyet~n-, lorinin sebebi Mosolinin eın- h•ıı rhyacaktır. Almanya bn Beş defa hucum 
ni işgal ettiğini bild ıı miştir. Bu den knrtı1rm"k ve mottefık-ı rinden ziyadtı ve yan1arında anlaşmanın imza la ıı n; koy~n 
tabirde l fd yarayacak bütün ler arası.oda ı htillfJsr yarat- Almanlarında barbetmiıt ol- devl •ıtlere karşı maddelerini 

Resmi tebli~de, Dolu 
cenhtf'inde durumun almıolar 
lehinde ve teşbbüsün almanla

Malta J 2 (a a) - rın elinde oldugu bildirimek· petrol depoları ve elektrık ma k ella;oııa d"yanan bir sulh malarrndarı fazla. Libyada. ihlal etmiş huluumaktabu 
santralı tahrip edılmiı buluu- taarruzu : apı lacaktır. İtalyan iwperatorlcgoı.nn so-

maktadır. H zırJ ıı ıısn pl&nd a bir ta na ermesi keyfiyetinden dog .. 

Vaşington 12 (a.a} rsttan Japonya, Amerika ve maktadır. 

FiJipinlerde çarpışma lar !rıgHtere ile serbest bırakı- RomeJ kuvvetleri ilk dar-

fa"Ykalade kuvvetlı olmaktadır. bcak diger taraftan Rnsyada beden koı tuldo isede ıtimdi 
Bir hafta süren Japon tevak- kenlli bsıioe bırakılacaktır. •iddetli mubaretıder başla· 

kutundan sonra harp şiddette Bitlerin ölömü ile Nazili. mı,tir. Bomt'I tm holunan 

Soıyat tebliğine göre 
Bir ıehir daha Al
manlardan geri 

alındı 

bıılamıttır . .ManilJanm şima- ğin ortadan kaikaoağını ve ve arkası emin bir yere da Moııkou l2 (a.e) -

linde Amerikan ve Filipin bolşevikligi ıı Almanya için yanmı' ve doromontı iyileş· Diink6 So•r•' teblil• : 

edildi 

Dıişman bava kuvvetleri tedir. Soyyetlt)r yaptıkları hal'f\ 
ha fit teşkiller halinde ~eş de!a kAtta mnkim bir nıuvaffıki et 
Maltaya hüdum etmışlerdır. . . f 
Bir kaç bomba a tılmış iseıiP elde edemıyeceklerd r. Burada 
ha~ar ehemmiyetsi1dıı. insauca Almrrn taarruzu Zamanı gelin-
zayiat ye tnr. ce tekrar başlıyacaktır. 

Vilayet Makamından : 
kıtalarmıo sa~ kanadını lap bir tehlike te~kil etmiveceği tirın i ştir . Romelin son raman 11 eon k!ounda kııalarn:•,ı 2 •. .. • 

l k . kted" 1 f k t ti . f'f )arda SiciJy~dfm takviye kı- cepben D bau keeimhmnde - imi" ayılı ~ararname laukumlerrne göre kuru 
üa ar sarma ısteme ır er. ve tı a Ol'ye er muz~ er . . manlarıo mukuemet mer kezle· .. •. ~ 

G 1 M k Art J t olunu• avropanın komooist taları aldıgı bBDnedılmektedır . "b I h e· bakla el k0UIU3 hlJklHUlle tabı lltllllOlUŞ bt1IU0-8Dera a ur apon a • rıoı &abrı etmııler we ı erı ar 
arnızl;ın01 püskürtmüştür Ja- olaoagı ilerı lt~rtile.oegi 'Ye fa- Bonu~la bera~er MihTer ka ketlerine deum erlemıılerdır. maktatlır. 

l k . kat ~ima ya ıle hı r aolsşma filelerı Akdemzden ge9erken Düemandan baz ı kör v • kasabr- ı;-ll · l klll'll b·~kla 1 1 1 'JA • 
J)OO 8 ÇO a~ır zayıata uğram . . .. . r...1 erllH e n )ll llflall arın J ctft tarı· 

. . . yapıldığı taktirde Almanya mevout knv\·etlerının uçte hı · gerı alıoıoıetır. Brıraoıkın 60 . . . .. 
ışlarchr. Amerıkan zayıatı nıs- . t" 11:. ve i g sli Altında olan rini kayhetmi;ıJerdir Mıhver kı lo eıre ıı ımalu de '8 GRluga- hınden ıuharen 11 ç !!llll zarfında mevcut baklala-
b be h f"f . J b ıs ı "' • v • 1 ıs . lPn a ~ tır a on ta.fY'.1 yerleri t erkedecek ve Japon- Libyadaki fen~ durumlarının ~l~ ı ımal ınd b ı r debl~r ' 0 ~ ı·rnı miktar ve uevil..-riui tasrih etnıek şarLiyle, 
relerı Mauılla körfezmdekı .. l . . . M lt l 1 . tıı tıl· ooktaın olan Tık ımos • .. d .. l" - .. l . 

. k o hk 1 yıtyı bırakmsğı ve batt~ İn- on eumeın ıçnı .. ayı 8 ma hri almanl a t d AU a lırımııııır JO Mmtaka Tıcaret mu ur ll~UHe nrer beyanname 
Amehrı on mi sta em ky'3r ef- gil tere Amtııika ıle birlikte ğa teşehbö8 edehilir · Fakat ::0 k Aı• unda ıı düeman ıa~ra- ile bildirmeleri liizumu ilan olunur • 
tıe ıı ıı m ar yapma ta ve u- lt k k tr ı k • ' • 

. .Japoıı yhya barl>e hazır bulun .m.a a. ço o'tve 1 0 ara resi d ü9iirü lmü11 ü r . Hııim kar· -----
Amerıkao hava kuvvetlerıde d .1 . .. 0 kt" tak,.-iyt1 edilmiş Te Girit ala- b .k t d " 

ıığnn u ı 61'1 snrfl e ır. ımıı ı ı ot'rere ır. 

mubb · ı faaliyet göstermekte- V . t d k " k t .. yından alınan deraler horada 
l 

. a'ıng on & ı anaa e go 
<lirler. merikan tayyare erı re bu Alnı n planındaki e t.amamiyle tRtbik edilmiştir. Finlandiya 

Cephesinde 

Sayın Mersin Halkına 
b' 888 

Fit:pin adalara cenubunda ır hedef Alnı ordu!tuııun bo- • d 
.Japon zı hlısma tam ısabetler znl a da n kurtarmaktır. AJ- Akdenız e 

ı Bıun kim <i ler g tiulnk e kmek ih tiyacında:. fasla 

k yJetm ştir, Zırhı al ıwJer için m u gen~ı k armayhğı bu /ki 
ekme a larak ha n ları k urut rn k P. al·Jad gı işidilmektt1, gö-

de .ul!1'ı~tır. Amerikan !ay~re plôuJa ıohtt~fikleri bir du•ağa 
lerı dığP.r Japon gemılerme dü,rireoekl~rini sanıyorlar. 

ihver vapura 
batırıldı 

R l L:- _, ı·r rfilm~ et dir . Bu hal do~ro del! i ld ir. Vatancl8'ın zararına ua ar PCT uem . . . . J•l barfıkf't e tm ekt en başka hır 'ey d ıığıldır. 

taarruzhu yapmıılarsada henüz • • , • 
l'O/anu ele geçır I er 2 - Fnrunlsr evle re fazla 6kmek vormi~eceti gibi 

ne•icesi bd li detildir. Hu ıngllız zır~hsı 
lıt~kholm 12 (a •> - ZAb1 t a memurJ arıdn huna nani u l a<ıak ve bnna te,ebbtiı 

Londra, 12 (a.a.) - 1 h herle· h kk d 
l . . Helsıokıden a ıoan . 8 edenJer a ın fl zabıt var J.as1 yapılacak bde.<liye kaı 00• 
ogiliz amiralhk daıresı- 0 Sotreder Karelide rap· . . . . 

Pelemeok cleLiziode Japon 

gemileri elemenk Hindistam 
adalannd n buılarına asker 

l•lıentleriye açıkla

rında batırıldı 

nin teblı" ""ı· .. r.t 11 re k' d . Jarı mocıbuıce ceza alınnca~ı gıbı >tyrıoa milli korunma 
15 &ılrları baılrıo ıonoode ı uru .. . . . 

B. ·ı d . il I rı f htı ualmamıı&ır. Rur kanuum a gonde adlıyeyo verılecel.l ~r<l1r . Bu yiizden kim 
ırı anya enıı a ı a mon eoa • 

...ı 600 kiıı mu· senin zar a ·· · · h Jk ı akdenizde ve iyonyen sularında Jarıo baelmılarınva • r gonnonıesnı ı sa) 111 a ımızc au reoa ederim . 
. . . . ·ı barebe eahneeinde ölft o larak Belediye reıı vekili 

. 
çıkarmak için u~raşmaktaJır. 
PlajlArda çetiu muharebeler 

devam etmektedir. 

hır büyük nakhye gemısı 1 e ••rılmıı&ır. Faka& elden ele Re· 
lskend~riy~, ~2 (a.a.) - bir levazım gemİ!İDİ torpille- 080 meniler en son Fıolllerıo Şefık Ergöodtiz 
Boyterın İngıhz akdeeis _ l 'd· Batırılan btlylik ge- elınde kalmııhr. --

B d" mıı er ır. .d. R' • d 
.Rangou, 12 (a.a.) - 88- fifosn nez ınde bnJunan mo- mi asker yOklO buluomikta 1 1 Londra 12 (a a.) - Mersin Bele~iye ıyasetın en : 

mi teblig: babiri İAkederiye açıklarında Le•aınm gemisinin battı~ı Keralide çok kar te fen6 

Japon tayyareleri Birman torpillenerek batan Galotea örülmemiş iRede aldıA'ı yara- hatalar olmaeına r ajmen Sotret 
yarım ctrnubonda Takoy şeb- hafif krovezörtiode ölmüştür, ft\rdan battığı muhakkak sanıl geoeraiı parlak bır m~netre ra- Ekmek kartı verilecektir 
rine bir a km yapmı,tır. Bir Mihver pike bombardıman Ltadır para~ 

1 
bidr demiDr üyolunu ehle ıe-

maa . oırmıı er ır. emen orada . .. 1 . al alf :a~· ' k' ı . ' 
kiti 61müş ve bir Japon tay- tayyareleri bu gemiye altı • d ıatıl ulanmıı dör& saat karl ar 1 - Nuz ıetıye m l ... ı sa Hl er.ne 1 a-1-9 ':12 
1aresi d İl\Iİiriılmöştör. logiJiz deia böcom etınitler ve telsiz Lıby a a ioinde rürthen 809f8& &Bkerleri sah giinündeu itibarma Bflh~diye meclisi salonunda 
tayyarelt r i Japon tayyare baıtında bulunan muhabir gö- fin meuilerioi oatto .bir_ oarpıı ekn,ek kartı verilet•ektiı·. 

kt · Mı'lavertlen 26 bin maden sonra ele ıeoırmıelerdır. 
rneydanla r snJt. höcom etmişler v~rteye çı ığı saman gemıye 2 _ Her mahalle sıraya konmuştur. 
•• yerde bnlonan hariç olmak atılan öç torpilin ark• •rk• .;, ı c1 Al t 1 nazırları 

k . bet t . e Q ın ı man 18 l a yan mahalleye hauui giiu kart verilece.uri ilan ilaere laava muharebelerinde ar aya Ha e mesı zama- ~ "" 

llarıgi 

edile-
26 J aıpoo tayyaresi tahrıbe- nında v~ geminin ö9 dakik• Kahire 12 (a.11) _ fİJIRldl cektir. 
clilmiflerdir. içinde battığı vakit diğer mö Libyada alman mih"Yer 3 _ Aile reisi evinde buluuan eşhasnı llijviyet 

Hanlardan 10 tane&i bom· rettebatla ölmöıtttr. esirlerinin s1yıttı 26 bini bul- Viya.na, 12 (" a) - ltal ciızdaularım bc:araher getire<~ek kac.• No. in evde 
bardımao tayyareaidir. Hava Geminin mürettebatı 600 muştur. Bunun 7 bini Alman· yan mnrıakaJAt JIBZIJ"l A iman 

ve sokakta oturdu (!uı ı u i)ğreuert· k uelecektı'r. 
kuvvetlerimi•den biri döome kiti idı Bunlardan l~ kıti dır. Bu esirler Mıınra gelini- P. T. T. nazırı ile Müuibttıo " 
11aııtir. kartarıhaattar. mittir. ,eımittir. Gününde gelıuesi reca olunur. 

dı 
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.---1 çimizde __ 
Casus Var! 

Büyiik dovlo t lerdok i Oaırn~ 

t6şkilatınrn iç yfüüı. 

NAKLEDEN; 

ZEKİ CEMAL 

No. 1 

TORK GENCİ: 
Bu günden itibaren naşre başladığımız bu yazı serisi 

bUtnn dü.nyayı dUşUnc!Uren bir vakıanın hikayesidir. 
Biz burada yıllardanberi bUtun dünyanm politika, ticaret 

sanayi hareketlerini günü gününe gizli birşekilde elde eden 
insan zeka.sının eserlerinden bahsedeceğiz. 

Bunlar, her tneiiıleR:etin milyonlarca ~ltın sarfederek 
vllcude getirdikleri gizli kuvvetin, yani ~. Casusların> muka
bil gizli kuvvetler, yani <Mukabil Casuslar> tarafından elde 
edilen esrarengiz plAnlarıdır. 

Bu plQnlarda her memleket casuslarının nasıl çalıştıkla
rını, hangi vasıtalardan istifade ettiklerini, hangi membalar
dan para tedarik ettikler ini öğreneceğiz. 

Bu satırlarda ne bir hayı-.ıl, ne de na.ve edilmiş tek bir 
satır yoktur. Bir tarih öğretmeni gibi yalnız olan işlerden 
bahsetmekle iktifa edeceğiz. 

TORK GENCİ: 
Bu satırlan okurken cherşeyin fevkinde yalnız bir Türk 

yurdu olduğunu ve onun yüksek menfaatini korumakla mü
kellef bulunduğunu> unutma... Ve her yerde, her zaman 
seni bir yabancının dinlemekte olduğunu da aklından çıkarına .• 

Ağzından çıkacak eözleri tartarak sarfet... Unutma ki: 
Su uyur, düşman uyumaz .. 

Veı·say sulhü imza edilirken İngilterenin, Fransanm, 
İtalyanın, Japonyanın büyük politikacıları birbirlerini tebrik 
ediyorlar ve dünyaya yeni bir durum verdiklerinden mem
nuniyetle bahsediyorlardı. 

llU esnada İngilterede, Londrada, Dovvningstreet'de 10 
numaralı binanın ikinci katında soldaki üçüncü odada çalı
şan bir memur da amiri tarafmdan iltifat görü.yordu. 

- Sonu var -. __________ .. ___________ --.--....,....-~ ... 

Ietanhul Muhabirimiz razıror. 

Amerikan vari bir buluş 
içki 

fokinin düuradakı tutumu· 
nun ne kadar rükaak olduQ'unu 1 

görmekte ve ieitmekteriz. Bazı 

Bizde rakırı pir aekına faz· 
la iQim baeuaunda - ıstatııııtıkle"" 

re göre - Gıııiarınlep baeta gel· 
mektedir. Bu mübarek qıem lP kel• 

• 
arnesı 

Bol keseden atmak 

Ds{tları beu rsratıım demek 

Ötmek 
Qıh görmek 
Küfelik olmak 

Bulut olmsk 
Kaudil olmak 
Körkihukt olmak 
Oıbre olmak 
Tureu olmak 
Kohokluk olmak 
Malız olmak 
Tırae etmek 
Z 1 zurııe olmak 
P ..... ra1ı verm~den kaomak 
NDra ııtmek 

1941 de neler oldu? i 1 a n 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odasından · 

Aşağıdaki yasıda bir aene zarfında 
cereyan eden dahili ve harici hadiselerin 194:? Yılı Silifke ticaret ve sanayi odası 

tarihlerile hülasalarını bulacaksınız kayıtları r ikinci ktınun. Şubat, ve ~Jart J ayları 
G t ·ı * Ad. Ab b d'l jçinde yenilenecek ve yapılacağından hiluuıum - eçen Rayıdsn devam- ı er. ıs a a zapte ı .. .. .. . 
22 Mart: 941 : Ca~abub di. * Sovy~t Rusya. ile Yu- Tuççar, E~naf, ~uçuk .~acn· ve San'at~aı:ıa~ın ~ayıt 

fngitizlerin eline geçti. * ğıuıla~ '".!l hır . adamı . tec:tvüz lal'lnı lecdıd etıırn1ek nzere l 9 42 yılı ıkıncı kanun 
Mebuıo1larımız intihap mluta pıık~ı ımza Clıtıl:r. * ltalya?a Şubat ve Mart ayları içinde ~ ayıt ve tescillerini 
kalarmdı h"rı· ci sı· yas"t.ımı' z Yuguslavyaya ılanı hn rpettı. (' k l ~ B '"d 1 · · 1 · , · ... · · "' ..ıezasız ya tırma arı u ıııu l etı geP- ı reıı er uı 
hak ~mda konf Pf30Slar veriyor- 8° ıDU Vlll" ' '( 

Jar. Odalar kanununun 3 üncü maddesine te\ifikan 
942 ikinci kanun 4-5-Gsm~a ceıaıandırı1acağı nan oıunur. 23 Mart 94. l: Matsouka 

Moskovada • Afrikada Ntıgel 
li şehri zaptedildi. 

24 Mart 94 ı; so~yet Rus 
ya memleketimize teminatta 
bulundu. 

soğuğun dolayımızda -~ ( ~ 4) 
l 1-13 

25 Mart 941. Yugoslav
ya üçlü pakta girdi. 

27 Mart 941 Yugolavya
da darbei hükQmet oldo, * 
Keren ve Harar zaptedildi. 
* Matsuoka Berline vasıl ol

yaptığı tahribat i ı a 

Mersin Asterlit şu~esi ~aşkan hürndan ; 
Muhammen 

bebeJi lh le gönii 

Odun 70,000 1400 105 00 14- 1-942 
du . 

nın yaprakla rı nı karutmoe ve 

29 
Mart 

941
: . genQ fidanlarında toprak hiza- 1- Mersin . .\ skerlik şubesi ihtiyacı içiıı yuka_ 
Akd 13nızde sına kadar korumalarını mucip k "l 

mühim bir deniz çarpışması oımaetar. rıda cins ve nıiktarı yazılJ odun açık e · sı lme 
oldu Bir İtalyan zırhlısı ile Don 9e kıraların tahribatı, ile satın alınacaktır. 
ki kravözö~ ~attı.~ Yu~oş.- nem tutan, görıen fer.1~ ole.D 2- ihale 14-1-942 earşamba oünü saat 15 dr 
lavyada örfı ıdare ılAn ed,ld1. topraklarda dehe bOyuk bır • • • t; . 

1 Nisan 941 : !kinci İnö- kunet 9e e idde t kazanmaktadır. Mersın As. şubesı satın alma komısıyonunda ya 
Onuo iQin k1e arlarında aQao· pılacaktır. nü zaferinin yıldönümfı. * _ _ • tarın diplerinde eu birikintileri• , • • . .• • k 

AJmanva B~lgraddan uçlu p:lk nin rok edilmHBİ ve don lrıuQı 'ahplerın belh gun ve saatta tenunat me tup 
tm tasdiki ile ordunun terbi· olacatı ZRmen, daha önceden Jariyle birlikte komisiyouunıuza müracaatları ilan 
liini ietedi. * Eden Belgrada ıetbir alınmasına keskin ihtiraQ • 
gilti. * ŞekPre on krırıış zam vardır bu maksatla, Amerlkade olunur. ( l 1) 8-6- 10-13 
yapıldı. * Asmari düştii. limon v.e portakal, grap • firut, 

1
• . m'rndalına ağaolarıaı soQ"uk 9e 

2 Nısan 941: Orduya ye donlardan korumak \'e kurtar· 
ni Yedek subaylar iltihak et mak ioin bahQeler ioerieinde 80· 

tı. ba bile vakmaıta beelamıelardır. 
3 Nisan 941: Macar baş- Ve mazotun pek aouza mal ol· 

vekili Teleki intihar etti, _,. du~o o memleketlerde bu tetbir 
Irakta bir hükümet darbesi iklieadidir. 
teşebbüsİ oldıı. Alaotar üzerindeki mervarı 

öldftren soQnk det\\ dondur. 
4 Nisan 941: BeJgrad, Mervanın in11aaoı iQerisirıde bil· 

Zağreb açık şehir ila.n edildi, ıürJar leeekkiil etmek suretile '* Mihver Afrikada mhkahil mervalar donmuştur. Bu donma 

hücuma goçti. lngiltzler Bin· iki saatten aeaQ'ı devam eımie 
gaziyi tahlıye ettiler oleardı meyeara bir zarar rap· 

5 Nisan 941 : A oda sükut mıraoakh •. Fakat uzun zam~n 

tt
. devem elmıe olduCfundan ölmue-e ı ' 
· . tür. Donan mervalerdsn artık 

6 Nısan 94:1: Alman or- ietilııde edilemez denir. Ba gibi 
duları, Yunanistan ve Yuğus mertalar reQeloilikte H pastacı· 
la•yaya karşı taarruza geç- tıkla büydk rolü urdır. 

Ankara Radyosunda 
Bu gii.nkiJ neıriyat programı 

DEVA aşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nez e, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DER.HAL KESER 

DEVA KA ELE ıNi 

Her Eczanede Arayınız 

(620) 59-9Q 

Yeni Mersin ıe rakı aa A"ibi jcilir. Zaleo ol
duktan sonra örle olmahdır. 25 
gram rakıra 50 grtım su katıp 

oakal eriQi rer gıbi in~a;ı rüıü
nıl borustura buroeture iotık ıen 

Rest gele Qatmak Salı 13 - J - 942 21.30 Konuşma (Türk Hu-
Yalpa rapmek 7.30 Proğram ve memleket kuk Kuruma adı a) NUSHASI: 5 KURUŞTUR 
Dın, iman, ana .... k saat ayarı 21,45 Müzik: Klasik Türk 

sonra hio rakı iomeain daha irı· 
dir. 

Pupa yelken Kilmek ?.38 Müzik Hafif Pro~ram Müziğı Proğramı Şef Mesud 
Pantolon ıslatmak (Pi.) Memal. 
Çamura ratmak 7.45 Ajans haberleri .22.30 Memle~e s~at Ayarı, 

Rakmın 9e bundan doğan Sızmak 8.00 Müzik; Senfonik Prça- Aıan~ Hı..berlerı ! zıraat esham 
serhoeluQ-110 bir Qok gülünclü Tavus kurroQu yapmak far· (Pl.) Tabvılat . Kambıyo - nutuk 
ftkraları oldoctuno duymue 9e Kodese girmek 8.15 Eı·in: Saatı Borsası (Fıllyt). 
iei&miııizdir. FakJl& bunlar ralnız Bu karnenin hamilleri ru· 8.30 Müzik: Senfonik Par9a- 22.4S Müzik:. Cazband (PL) 

Abone 
Şerctitt { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir 

" 

Tfırkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

ıı 

,. 

Harıç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

" ,, 

biıim aramızda kalmıe ve Ame· karda bahsi geçen kendi o.ala· 8 45 I p "' mmın Souf 22 55 Yarrnkı proğram ve Resmi il~naun satın 10 kuruştur. 
k 1 ar roera 23.00 kapanış. -

ri a ıların garıbeleri gibi arsulu· rından se9,ikleri arkadaıılarının ~ıs~ı (~l.) ~~~~~~~~~~~----~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hl bir eöhre& almem1etır. Bizde Hreceaı rıot ve nomrolu mari· 12.30 Pro~rm ve Memleket ,· 1 a· n 
Amerihhların gııribelerine tef feth' ri bui olacaktır. ~aat ayarı 

çıkar&anörle güzel alarlarver· Numara alanlarınioereinde 12.33Müzik:TürkçePJa.ldar Tarsus Mal Müdürliig~ünden 1 

dırki insan bunları durunca tam 16 numaradan faıla birde 12.-45 Ajans: Haberleri. 
ıtıımemtık ve harret etmemek X iııaretini aleo ve böylelikle 13.00 Müzik: Türkçe PlAldar Hododn Oinsi 
ioin kenJini zor tfı;'teder. Bu• birinoiliti kazananları da varmıe. Proğramınm devamı. - - - - 0 ,....__ ............ _~ 

b. t · · · b d k Do1tnsu : Ali akı 111 baztı Fevkani ve tah-nun ır ııneeını eııe ura a GeQenlerde bu karne sahi· 13.80 Müzik: Karışı Proğ- e ~ e 
anla&l\flm: bioin me~bur nomaral111 98 ıo- 14.00 ram (Pl.) 

Bursade iQki tarii M. Düz- la kısımlarından ikisi bir gazi· 19 ()() Müzik: Fasıl Heyeti Batun : Sn koyusu Te 

git adında bir zat kendi müııte- oora gırmek ietemieler. Bunla· 19 SO .Memleket saat ayarı Memet şimşek evi Hane ve hir bap ahır 
rl·ıerı· arasında ·19k ·ı ·ı,,ealerı· n A. H berlerı· Kozayı : Umumt yol " rın marifellerini bilen aarıoo ve Jans a · 

bunlBrı kapıdan kareılt>fbrak: 19.45 Konuşma (Kitabı Sa. Güneyi : Ali _özdemi~sı --~~-----~ 

Mnbamınen bedeli 
.~!vkii ___Jröyii ___ ,_L_ira Kr. 

Köy içi Kara.tiken 200 00 
tani dört odalı köyü 

• 
derecelerinı kıritik etmek mak• 

ıadile bir karne usulü i9:Bs ede• 
rek mOeLerılerln'tl 't'lır r ıane da· 

Affedetsiniz, harara gire· ati.) Hudut. miktar ve sah· evsafı yukarda yaz1h kara tiken köyünde eski 
meısıuiı, cünkü diQer mile,eriıerı J 9 55 M izik: Oy~ntHsaı. vaları nalı iye hüktımet konag"'111u1 mülk iyeli satılmak üzere '> 6-12-~4 İ tarihinden 

Qıtaııe. Bu müıtterıler bir aralıo 20 15 R:.ıdyo G"ze e de raaatsız ediroreooaı demie. . . • "b . . .. .. dd 1 k. k l 
geler~k kendi aralarında aerrı B - . A ·"I 20 45 Müzik· Carı Frühling 1t1 aren yırmı gJn DlU ete açı arttırmaya onu muştur. onun oıerıne cıŞ~ ar : · -
resmi surette bir toplantı rara- oaı:ım, biıim karnemiz var, Fantazi (Flüı Vv Piane i~in) Talip olanların ihale günii olan 14-1-942 tarihine tesadüf eden çarşam· 
rak reis ve BU ~eom elerdir. bız veaıkslırız ! Dererek marıfe& Çalanlar F Roonfeld çalanlar: ha günü saat 14 de yüzde 7 ,5 pey akçesile birlikte Tarsus nıal nıiidiir-
H ımı inın fo to~rofı olen bu veeıka mı göl41ermıeler ~e ioeri F Sehönfeld ve VV Sohlös 1 .. - ·· d .. kk"l k · ·· l · 'JA 1 
taroe RFoen eövıedır: 21 .00 Zt·ra .. t Takvı'mı·. ugun e uıuteşe · · ı satı.j onusyonuna nıuracaat etme erı ı cıll o unur. 

aırmıeıerdır. leıe b.zde de garı· " 
belerin aaribeei.. 21.10 Müzik; Şamt - Saens (8) 28 6-1O-13 ----MARlFETLER 

Gettıelik elmek ş. Mutlaar Piano Koncertosu Pi oinör (PJ) Yeni Menin Matbaumda Basılmı r. 


