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- Vaşington 14 !R.a) - Sahibi ve Omam Ne,riyaı Perşembe MQdOrO 
Hır Aoıerikaıı deniz Jllhtıı bir 

Japon harp gemisiui torpillamiştir 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

15 - 2 ocı KAouo 

G"Ô"NDELİK SİY ASİ HA.BE P \ FtKrR GAZET E:;-: 

Uzakşarkta 

1\1 aJavada 
Bay lozofsKiye göre 

1942 .. llorsıo lısım•• • ııorııı 

- - -
Sayısı 5 korlJŞ Yılı 1 Sayı 

Telefon No. 82 14 4100 

Ekmek karne tevziatına 
dünde d ':vam edildi 

Soğukdan 
aldığımız 

ders lngilizleri geri çe
kilme hareketleri 

devam edivor 

Su~ Cephesinde 

Ruslar 
iki şehri daha 

aldılar 

! Almanlar 
.1 .. . . l _ Ekmek karnesı _tevzi o ııua balık olmue~eda ıeuiat enelki 

gerı 20 gun ıçınde 200 dun de hell'dıre ırnloouııda d e- gün de olduı:tu gıbı sarın vali· 

Mersin ve civarının ik 

limi sıc k, mutedildir. Ooğ · 

rBfya kitaplarına ve meteoro
l<tji rakamlarına göre en so
gnk rakam 5+dorccedir. 

b • k V 3 b • vem edilmiet ı r. Kerııeler ı lftn Ö 
ın as er e ın m•z bav Sah ip rgP.nin nezare• 

edıld i ~ı gib ı Cemie rıf mehelle· 

Bu iklim vaziyeline giire 
N arenoiye fıuıile i memleke
tin en biiyük iradını teşkil 

tthnektedir 

Filipinlerde 
Şiddetli bir harp 

baıladı 

Almanlar 
Smolensh çevresinde 
fena ,1urııma düşme 

tehlikes;ndedirler 

tank oe bir çok 
harp malzemesi 

kaybettiler 

Kuybişet 14 (a .a) 
Sovyefler i~tıhbar at büro 

su ş~fi Lozof ... ki beyan~tta hu 

eınde oıuraulera d nAılılmıtır. trnrt ıo tıı.em 'e dislptıo içinde 
Bu mah3 Jıe sak i ıılerın ıu çoQ-luQu olmuetur. Karnelerin te•ziatını 
hasebıle btı!ediro dairesı kola- de\'am ed ılecektir. 

Libya da 
he rekat 

ihvere karşı 
Harbe 19 Amerikan 

Hele son y11"arda hir
deııbire inkişaf eden Nsreuci
ye fasilesi ziraati en fakir 
küylöden en kavv~tli patron
lara kadar herkesi m mıınn 

Sing&pur ciddi tehli~e 
altındadır 

Leniııgradoa Rus hareketi 
inkişat e~iyor 

ıırnaıak demiştirki= Solum alındı 
Almaularm kıı ımdaki dn Rıyo dojaneyro 14 (a a) -

hülrflmeti taraftar 

rıımlari Mo kovanın batısırıda Rommel müdafaa Elglovo gazetesi yazıyor: 
k •• • dıır·lıından hı"çte iyi degildır' Kolombıya heyeti konfer-

.. < ) Moskova, 14 (a.a.) tedbirleri alı~or b- - ·k ı k 
Batavra ı.. a e - Alman halkının bu durumlar , ansa utun amerı a mem e et 
Do~u Hollendade Kaıagada 12 son kAnunda kıtaları !erlJıııı mihvere harp Ha. elme 

etmiştir. dueman gemilerine yapılan ha· mız duşmanla cephenin bir dan dolayı endişesi btiyüktfir· 1Joı.dra, 14 (a .a.)- Alman ini teklifetmi,.tiı· .. 
19 

mPmle-
Anoak ziraati inkişaf ~R hücumunda ıki tam ieabeı çok kesimde muharebelt.rine Rus kııvveıleri 16 ilk kfmun- Jarın Libyada mükavamet ketin lıu tetlıte tarafdar oldu-

eılorı b g9eciliği11 satış i~iu- elde edılmietir. Japonlar da Hba~~ devam etmişlardir . Kıtalaı ım1z daıı 6 son kA.nuna kadar al için hazırlıklarda buluudıık- ğu bıldiriliyor. Ştli ile ArJ·anti 
d 1 •. t b" t 1 bomba almıelardır. 8 ·ı l l . d d k 

o ıeouz wua az m 1r ~ş- rer ere k" . öl ü= 90 25 ı er eme erıne evam e ere manlardan 'lBOI tank, 159 ları RaruJmaktadır. nin bu lıususta dü~ündükleri 
kilat olmamıııuncıan satış 3

r meharuda 16 ıeı m • • bir çok köy ve kasabayı düş- ıırhlı otomobil. 4572 sahra Genemi Roınoliıı Ago'- la- bellı d e g-ıldıı· 
k · ı 1 mıetır. Petrol depo d . J 

hı,1?çede agaç üstü o de veya ıeı fara 
11 1 

1 ık· m:tn an gerı almışhr. Bunlar topu 2327 havan topu, 32763 Morada arRsındn 100 kilo ----
1> lı:ırıoda 90 evlerde rarıgın ar Q d b. . . ... ı k. 3 A m e rı· kan 

toptan suretiyle yapılıyor. '" ~n ırısı ~mo ens ın O tüfeuk, 6080 makineli tüfeuk met rnlik bir 
8
aha ii:ırnriıHle 

şekilden büyük sermayedarlar mıetvır. . t 14. (a.a.) _ kılometre do~usundan Prezaş- 1ı 31 tayvR re 30 bin motör lü · 
Oij\Og OD tod n·- . . k k . , ceph e karmak i tediğl sanı-

mCWDUD oluyor ada kü9ük ı..,ılıpınlerde 21 saat aüren ur. ıgerı MoJaye! ya ın- taşıt vasıtaları, J 12H5 motosık Tay yare gemisinE. 
ıki torpil isabet etti 

s: l d k d O lıyur. Solluman I ngiliz kıt -bııı1t9eciler komif~yoncul rm muharebeler topcolerımızın düe- arın a Morc.ı ov nr. 1 on let ve bisiklet ela ae.çirmişler 
" k " ları tarnfırıdhfı nlrnmn ı üzo-olinde kalmaktadır. 8 karQı üetüulüQ'ünü göster· AnutJda dıışmakm dört tayya veya tahribetmiı.ılerdir. Ayni men v • • l Y 

mi,tir. Düeman zırhlı teekilleri resi d.üşürülmüşt?r. Bızım ya müddet zarfmda alınanların rine diişınanuı Balfayada tn 

tuııması zorlaşmıştır. 

1'okyo, 14 (:ı,a,) -

bozguna uaratılmıe ve daQıhl- nıı bır tayyaremız kaybolmıış kaybı 200 bin askerrlou fazta-
mıetır. Japonlar a~ır kafıplara tur. rfır, 

Fakat arenciye işleri 

çok ıyı gelir temin etti-
gi için teşkilAtsızlıgın zararı J,ontlra, 14 (a.a.) - Hri

tan) a kavçetleri düu Lilıya

da iki miilııın lıaıeldltta hu-

Bir tehi i ğe ~öre bir Ja
r,on deniz altıs ı Havi adasınm 
batısındaki sulard" 33 bin ton
hık bir Amerıkan tayyare g mi 

sine iki toı p\ isabet ettirmiştir. 

uRramıelardır. Londra, 14 (a.a.) -

Tokro 14 (o.a) - Malayorosla\·ak demir yo 
Fılipinlerde ebemmirelli m:ı· lu tamamile- Ruslar tarafından 

aolaşılmiyordo. 

LAkin .. Son haftalar zar 
fı oda havaların norm l şe-

harabeler olmaktadır. Olangapo . l 1 · ı · t' L · dd k' 
kilde soğomRHl ve hararetin da ve buranın 20 kilomelre CI!· ışga 0l•I ffilŞ (f • • en.mgra a l 

- e kadar dü mesi te ki. nubundakı daAlık rerlerde düe· Ru~ taarru_zları mkışaf etmPk 
teızlığın acunuı derb ı lıie men .nüdafoa hattı kurmsaa tedır. Lenını:rrtdın Rusyanın 
tirmiştir. uğreemaktodır. Buradakı diie· di~er _kı~ımlarjle irtibatı temin 

maorn oerılmoeile rarım adanm edılmıştır. Smolensk doıtusurı-Havalar 9ok oğaduga • 
durumu belli olacaktır. Burada· da bulum.o 100 bin almanın in portakallar, Jimo:ılRl' ve 

:ındalinR meyveleri Jököl ki düemau ku9vetinin 50 bın ol· çevrilme tehlıkesi vardır. Ce
duAu sanılmaktudır. Yırecek nup cephesinde Rus kuvvetlerı 

üş ve ağaçların da yapr k- roklu~u ve jopon tarrar~ ve H.arkoftan 20 kilometre uzak 
rı birdenbire rnrmıştı r. topcusunun durmadırn fnalıret· b l k d l 

l . . ta u onma ta ır ar. litehBB!Hsların n attıgm !erinin pıyRde kuvvetlerıle ıuıha· 
ıre aga9lartn yiizde ekseni sını ıemiu edecekıir. BerJın. 14 (a.a) - . 
f\fıTolınaştur. Bu vaziyet Sıngapur 14 (e.e) - Büyük Rus kuvvetlerı 11 
LrŞısmda büyUk Rermayeler Hava kune\lerimiz Sinunra ı:ıon k~mında Mojayeske doğru 
>nıden 9ahşma i9in kesımiıı demir roluoa taarruz etmieler Alman hatları:ıda bir gedik 

.. "'n vn.~ ve tonlarca sangın bombaları açmağl muvaffak olmuşlarsa-

Rusyadaki 
Jurııuuşlıtr<lır . Bunlardan hi
riııci i bir füıgü Lücuınu ile 

Sollurnnıı kuvvetlerimiz tura 

fıntlan RlınmatHdır 

ing\lteren\n o kava \çisi 
değişiyor 

Jtalyan ve ispanyol 
lar soğuk ve ıztı· 
raptan ölüyorlar ])ıger mi hinı olayda oı;as 

muharebe m111takaMırıda düş L1:>ııd_r.t, 14_ (A.A.) ~ 
ngıltereuın Moskova BuBern, 14 {a.a.)- Jurnals nııuıııı nuıkavemote haz11 !arı-

k " yük elçisi v;ızifesinden nffmı 
ditalys gazetesi Baeyada ·ı dıgı voya lınzırlıuıır gihi ~(i.. . d r.. d . b k 
l ı te ı .. ın en yerme aş ı:tsmın tnlyan aRkerlerinin i!ornın- rürıdıiı?iı Ala~eyla ctıııul oııda t • • " k d"I . 

. ayınıne muvaıa at e ı mesı 
Jarı lıcıkkında şuolnrı YAZ- İngiliz seyyar kuvv"tlerınııı S t h-1.,., • d · 

ovye llKumetın en rıoa 
maktadır : ilerlemesidir. edılmişıir. Yeni elçi mealek 

Rosyadnki aı;1kerleTimiz flııvn kovvetleriıniz düş- ten yetişme bis dip1on1at ola. 
öyle bir muharebe meyclanrn marı tRşıt vasıtalarım , motör- eaktır . 

da çarpışıyorlarki hoııu an- Jü kıtalarım ve Trablusgnrhi 

latınak için hu muharebe şid·letle bombalamaktRdırla ı . Saraya-Rusa ~a 
?1.ını • ç rlarsada butu ı dır Lımandakl hedefle· d 

n nu balt9eye baıtlsmış atmıe er • da karşı hücumlarımızla uş demek katidir. Bu bnz der-
rı L yo,.. u ~ "' . re rangınlar Qıkarılmıe\ır. Batı . . · . . 

meydanına. bir buz deryası 

Ati nada Rusların eline geçti 
Vişi 14 (a.a) -

Ekmek ihtiyacı bir 1 lmen gölı1niln cenubun 

negini b g9eye ha retmı~ MRlazrada ingılır. kııalarınrn man garı atılmışlır. Cephenm y sında askorlorımız ıstırap 
Jllllar i9in boynnun bük- Qekilmeııi de um etmektedir. bazı kesimlerinde şiddetli mn- ve oğuktıın üliiyorlar ·. ~ a -
okden başka çue yııktnr. Düeman tarrareleri dün Kampa h~rebeler olmuştur. Duşman talar kısa bir . ~aman. _ıçrn~e 

Fakat .. Bn lalettsyiıı bir ve Morarı bombE-leıoıelerdır. bır yerde 300 ölO bırakmışlar,bastaueye getırılmedıgı tak-
. . d iti( Demir rollarında hasarlar vardır. dır. Oıışman bir tank bir çok tirde yolda don maktaılı rJar. 

aç hag9ecı rueselesı *'"' . ' . . 

müddet icin temin dıııls':l.r!:l yaı· - Ru e ş_eh_ri Sov-
, yP. er ın e ıne geçmıştır. Daha 

edildi cennbda Starissa Reijef kesi
.. . va ıdır . Londra 14 (a.o) - top ve techızat kaybetmıştır. l Ra yadaki fspanyolll\rda 
nrk sermayesı da Şarki Felemenk Hin& adala- d ı FalanJ· Atı'na 14 (a.e) -
'k · · k"I d fok Ak ayni durumıla il" ar 
' 14erıyetı teş ı e 

611 0 
•• rından bıri ıoe jeponlar muv11f· denı·zde . i rflisi bir beyanatında D. N B. Yunan mehfıllerı 

rnind~ Sovyetler yeniden iler 
lamişlerdiı. Rıjefın doğu batı
sıııd;ı bal ı kcılar yarım ada~ın
da şiddetli muharebeler oluyor. 

:ır•ııayeııin ın bvolm ı orn· 1 k 
1 

partıs .. 
· fakıset e as er oıkarmıe ardır. t Jların Rnsyada bovle mihvar devletlermıu rardım ıle · · · Rpanyo ~ iııı bir . ~emleket geılırını: Ba&8Vfadan verılen haberlere İngiliz deniz altı- iazls ınikdarda Cilnıolerirıdeıı Atine vePıre dolorlarıııın ekmek 

es.lmesıdır. Bo derde mer oöre doRu Borneodaki petrol b 
1 

ki 
1 1 

ihurnolorının bir müddet ıtırı 
· e / f.'L k • t dolayı a9ıları oş u arı <o -

em o~ara_k uf k sermayelı kuruları &ahribedilmietir. arı mUVa 1 a tye • durması zordur <lem iştir. te min edildıAiui bıldırirorlar. 
ag9eoılerı kurtarmak lAzım- Sıngapur 14 (a.e) _ ferine devam eJi- Yeniden gelecek olan te bır lkı giiııdenberı maarif mO· 
ır . Bonun için yapılacak ilk Malarda ingiliı kıtalarının l ıı,• Al t • kısmı rolde bulunan zahiı·eler oürü te beledire reis vekili hır 

Bay ~ef i~ bgün~üz 

~ derhal bir istibs t ve sahş geri oekilmeei devam edifor. yor~ ıl man a~yaresi memleketin okmek ih tifDCIDI Şıı r k ErgGndüzüu rahatını. ol-
h k • lemine J'Brnrar.nktır. d ~ h t 

ooperatifi kurmaktır. Hu Singapur ciddi te li e ile kar• Lonilra, 14 (a.a.)- Arni- ıngilte e "u·cum ettı' ------------u·u--n-'R·r·"-'..;ıt.;.;lm~ı~e~!ı;.;r·---
:ooperatif sayeRinde bütün eılaemıetıl'. Düeman eehre gün• ralJık dairesinin tebliği: r ye il 
ı'lğçecıJer 8Z mi kredi temrn düz h~va ~hücumlarına ba_eıa~ı~ Akderıizde deni~ altıları- Londra, 14 (a.a.) - Diin Ekmek kartı verilecektir 

k l hr. Bır duemen tarvareeı duşu. ff k. 
1 ıclecıokleri gibi bir a9 YJ "d mova a ıyet er o .. nı d ı · d"" 11 ta"' 

rOlmüeHir. Birtarferemiı kaflP- mız yenı eıı b. d .. "e en sonrn ur uşrna J 

ahır edebilmek içinde kuv tır. Hasara vardır. Hava hiicum· kAzamuışldr ve ır uşman yaresi lngiltereııiıı şimal do· Mersin Beledi~e R i~asetinden: 
1et l>ulmuş olacaklardır. . mayın toplama gemisini ba 1tusıında bir yere bombalar 

larına 70 Japon tenareei ietirak 52~2 t 
1 

k h. "' 
Rnnclıın sonrada ı:ıntış işi tırmışlar ı on o ır 7 e- atmı~tır lnManca ba?.ı 7.l'yiat etmietir. l\tumafıh bu akın enal· ,. 

>rgaoi•e ediletıilirse bu gün ki günkünden hefıf olmuetur. miyi hasara agre.tm1şlardır. olmuş ve bir ka9 kişı ölmii~ 
kÜ 14atış bere Ye merci orta- Bn gemiııia sonradan yellek- tiir. Yine dün ak~anı iizeri 
lan llalkmış olur. Her tecrü- ve biitrln emegioi bag9e t~ gfüürtildi:ığii görfilmiiştür. doğn lngilterede bir yere al-

ile iuaanırı bir kabahatini ka- eine vermiş olan bağçeoileri Bir başka levazım gemisine 9ak halut]nrdıuı istifade edon 
paıhgı gibi her fefAkette in- bir kooperatif bayrağı altın- topla hiioum edilmiş vo kıyı- bir düşman tayyare i hiicnın 

5ans molıakk k bir sadet da toplasın bu suretle hem dau a9ılan ateşle top sh~şi etmiş attığı bombalar tıcaret 

getirir. istihsal Te hemde satıt vazi- ketdlmişsed6 bu geminin arkll merke~i mahslleleıine düş 
Temenni edelim ki.. So- yeti organize edilmiş ol on. tarafının suya battığı göriil. nıüştiir. Sokak ve evleıde öleıı 

g-nk teorttbesi aermaye ini A. B. O. möştiir. ve yaralananlar •ardır. 

15-1-94-2 Per 'embe ~iiıaü <>ğledeu evvel üz. 
lıetiye mahaile~i ile Cami erifteıı kaı·ııe almıyan
lara ve öğledeu sonra llanıidiy(• ve U manive . 
mahallesine eknw k karı ı verilecektir. 

:\ ile rei~tcri evinde b11luııa11 t' hasırı lıüviyet 

ciizda11Jaı·1111 heraher gr.ıirecek. kaç No. Ju evde 
ve sokakla oturdulmnu öğrenerek gelecekti~. 

• 

b 
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,,,___ /çim izde_ --: 

Casus Var/ 
Böyök devletlerdeki Oasas 

teşkilataoın iç yüzü. 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

No. 3 

O günden sonra yavaş yavaş Asyada, Amerikada geniş
lemeğe başlıyan İngiliz milleti, memleket ve devlet aleyhin
de olup bitenleri günü gününe büyüklerine bildirmeyi bir 
prensip saydılar . Bu yalnız politika için değil , ticaret ve sa
nayi için de tatbik edildi. İngiliz malına kasdetmek istiyen
lerin yaptıkları işler doğrudan doğruya aJakadarlara bildiril
di. Nihayet bunu daha muntazam bir şekle sokmak ve çalı
şanlardan daha ciddi surette istifade edilmek icap ediyordu. 
Buna da çare bulundu. Londraya çok olm1yan bir köşede 
cglzli istihbarat> mektebi açıldı. Bugüne kadar devam eden 
mektepte genç İngilizlere ilk iki senede dtlnya malOmatı ve
rilmektedir. Buraya yazılan talebeler bu senelerde ayrıldık
ları kısmın dilini, yani şark kısmında ise arapçayı veyahut 
hintçeyi öğrenirken, bir taraftan da munhızaman derslere de
vam ederler ve lngiliz tarihini , lngiliz gayesini öğrenirler. 

Mamafih bir casusun en çok anlanuık mecburiyetinde 
olduğu iş karakteri anlıyabilmektir. lık seneden itibaren ka
rakteri öğrenmek, tetkik etmek için imkilnlaı verilir. 

Oçuncü yıl içinde hem mesleğe ait tarihi, coğrafi, siyası 

malO.mat, hem de talebenin karakteri en ince teferruatına 
kadar tesbit edilir ve bu talebenin : 

(Hangi noktalarla zayıf olduğu, kadınlara inhimaki, ku
mara iptilası ve nihayet husust itiyadı) birer birer tetkik 
edilerek vazife verilip verilemeyeceği hakkında kararlar da 
alınır. 

Bundan sonra nazariyatı bitirenler bir de ameli çahşma
ğa mecbur tutulurlar. Talebe derhal uzak bir memlekete gön
derilir. Burada halkın yaşayışı, hayat şekilleri velhasıl bir 
meraklıyı alakadar edecek mevzular tetkik edilir. Bu adet 
bugnn de aynen tatbik edilmektedir. Uzak memleketler ev
velce Amerika idi. Şimdi dahtt fazla yakın ve uzak şark 
memleketleri oldu. Ancak şark memleketlerindeki çalışma 
diğer memleketlere benzemiyordu. Burada fazla tehlike mev
zubahisti. Çünkü gayet halim gibi görünen şark mmetıeri 
bilhassa casuslara karşı çok sert davrandıkları için ölüm 
tehlikesini her an göz önünde tutmak icap ediyordu. 

- Sonu var -

Kuvisling 
Hükümeti 
Noroeç hühümetini 
baıkınlardan dolayı 

Kont Ciyano 
Peştcaye gitti 

Roma. 14 (A.A .) -

Hariı•iy" nazırı kool Ciya 
no yanında Macaristanm Roma 

meıul tutuyor elçisi ile hariciye memurlarJ 

Londra, 14 (a..a.) _ Osla oldu~u hılde Peşteye gitmi~tir 

radyosu bir beyanname neş
rederek şanları hildirmiştir: 

:Möttefilrlerin Norveç sa 
billerine yaptıkları baskın-

}ardan dolayı Norveç ord o 

ve donanmasioa mensup eski 

subaylar tevkifedilecekl.,rdir . 

Rıı s l a r 

Yeni bir silah yapı· 

yorlarmış 

Kı ral ailesinin Ş"hsi dostları Moskova 14 (a .a) -
toplanarak Almanyada kamp Rusyada gizli bir silah 
lara. sevkedileceklerdir. A:-- yapılmasına ba~lanmıştır. Yeni 
rıca Oıılu radyosu baskın ha- silAh istıhsalAtı önümüzdeki 
reketlerinden dolayı Londnda haftalar zarfında dört tümeni 
balnnan Norveç hükumetime- tecbiz edebilecek kadar olacak 
ıol tutmaktadır. tır 

Almanlar Ölüm 

YENi MERSiN 

1941 de neler oldu? 
Afağıdaki yazıda bir sene zarfında 

i 1 a n 
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasrn~an; 

Sayra ; 2 

cer?yan eden dahili ve harici hadiselerin ~icilli ticaretiıı (H 1 ı) sayısmda kayıt.lı Tar-
tarihlerile hülasalarını bulcca ksınız susta Hasim bey fabrikası müstecirleri A. P asim 

Ookur ve i. Behlil kollekıif şiı·ketiuiıı 5 Jrııraye
-Otıçen Sayı tl arı devam- Boğazlar hakkında bir tekzip lerini artırdıklerına dair Taı·sus Noterliğiııdmı 

8 Nisan 941 : l~k11dra neşretti l er . ..., 
işg;.ı l edıldi . * Darne 25 ~ıs~ n 9H · Termopil uıusaddak ~ -1- l 2-941 tarihli IJe) arıııanıeleı·i ~şa 
Mdıverı n eline geçti * Raşid ~eçidi Almrtnların eline geçti ğıda ilan olunur. 
Alı Irakta id:ıreyi eline aldı. Almanlar Limııi adasını işgal 

9N s~n 941: istanbııln terk ettıler . ! 8-2-~ 41 tarihli ve bir taraftan Tarsu~ Ta-
etın .,k isıiyeuler için lıüküın et 1 

26 Nisan 911: Midill Al- bakhaue malıallesirıde mukim İbnılıiıu Belılil ile 
mühim bir beyanname neşretti m:ın l arnı el ı ıı e ~Pçti . diğer larafta11 tar su~ I~ ücükminare malıallıj siıı<le 

10 "~·s {\41 z b · 1.7 N ı ~aıı 9i 1: Atına diiştii • 
ı' ı a o v : eg re ı ş - k · J d 

1 d · ıd · * General Pap~ gı)s arzıısile mu ım .-\ ınıet Hasim Dokur arasında teskil e i· 
ga e ı ı. • 

. c 1 ıekaiide sevkerlıldi len ve 'Hasiın lıey fabrikası , , rıaıııile tesç-il edil-
ıı N ısuı J41 Bulgar 28 ~ ·. 941 . y d 

kıt~ları Türk hndudurırlan çe- ı 
1 

_ .. ıst' ı b 
1 
· b a~ ~m miş buluuan ~irkelin 30 l 0-9-l l tarihiııden mu-

kiliyor. • Manasıır ve Ble · ı 1 88 ~e rı e ~ nı . starı n_ şıı esı ~ · teber olmak iilere scı·mavesiııi iki '' Üı tılli hiu 
d .. t.. M 

1 
d y _ a l ı yete geçtı . * Atı ı kada De ssı e • • 

l 
uş u. *ki acar ~rd~I ngus- : işgal edildi lira artırmak suret ile altı' iiz birı liraya ihl:\ğ edil-
{ v toprii aı·m' gır ı er. . c • • _ • .: • •• . . . 30 Nısa ıı 941 : Almanlar nıış oldugundan ıshu rnusıerek beya1111auwnuz111 

13 Nısln 911 M.ıllı Şo f Fı' ııl' ı ıdıyı'.l •·e askP. ı' ilır .. '" ettı' l er 1 • • . . ·, . . . • . ,a J ! • "ll' a el usul tasdik edılerek tescil ve il:.ln rnera!"liuıirıiıı 
lngılız elçısınt kabul ettı. ~ t.hurdıill, Yunan hareliAt - . . . . , . •. . . . 
* Rolgrad diişta * J<jpoıı na dair beyaııau~ buiundu lemuu ıçın farsus fıcarel odas1ııa goudı·ılme~ıııı 
Rus bitaraflık .?1uahedesi im : Mayıs 941: ishnbuhı terk müheyyirı işbu ıniişhwek beyaıınamenıiz takdim 
Z!l.llndı. * Mırıver kuvvetlerı edenlerin ilk kafıles i karadenize kılındı. 
Bardiyayı işgal elti. harAkeL etti. * Ticaret filomu- · [55 J A. Rasim Dokur ve 1. Helılil 

14 Nisan 941 : Yuğuslav z-.ı iltiha~ eden geı1çlere diplo- -----------------------
lar Draı;a girdil(,r. ma ' erildi. • Kefalonya Zan 

15 Nisan 941: Sollum i~- ta, Lokat ad~ları iegal edildi · 
Ral edildi * A~keri tıbbi yede 2 Mavıs 941: Tagviri Ef 
mezun t -debe için mera~im karın 3:3 1-rıciı yıldönümii * 

i i a n 
Mersin Ticaret ve Sanayi O~~sın~an · 

yapıldı. Irakta harp haşladı. 
16 Nisrn 94:t: Sidi Bar- 3 Mayıs 941: tsıanbulıı 'f icarel ve Sanayi Odası meclisi azalarwı seç 

rani Rakut etti. * Rnlgar terk~denle ı den Zonguldı-ığa bir ınek üzere ınüntehibisauilerin 16- 1 -1 ~ 4 2 ye te
Sırp müna.se baıler.i ~esil~i. Sa- kafıle ~'lrek~t etti . • Harbi,e sadüf eden Cuma güııii saaı 9 da Ticaı·~t vt• 
raybosna ışgal edıldJ. Mıllt Şef ye ye111 geneler ihihllk etti. 
Türk Hıva KurnmuntJ ziyaret 4 Mayıs 941: Tiirk _ tran Sanayi Odasmı teşriflerj rica ve ilan olunur. (5fi 
ettiler. hudut anlaşm~sı meriyete girdi 

17 Nis:tn 9LI: Yuğuslav 5 Mayıs 941: Almanlar 
ordusu teslim oldu. * Pire Sakız adıısır.ı iş'-'Rl eUiier * 
limanında kuaya uğrayan va- SlrbiMtanda yeni hükt1met 'lu· 

i l a n 
içel Tapu sicil muhaflzhğm~an : 

purdaki Türk bloknotlannııı rnldu . 
muteher olmadığı hdkkında ka. ? .Mayıs 941 : Siklad ada- Körü Me9kii Mık&erı : Hududu 

· ıd· )arını ışgaJ ettıler l~dir Oar 13786 m2 Şerken kee garben QBJ, şimaleı ı 
rar verı .': 7 Mayıs 941 : Stalin Baş- Qar boQ'azı, cenub~n &erik 

. ~ 8 N ~s~n _94_1: Yuna~ baş ve ki ı oldu. * Büyük Millet Yukarda hudut ve sair ueıfları razılı lıir parçada 13785 m2 
vekılı Korızıs ıntıhar etlt. * MecliMinde, dil me1'elesi etrahıı tarla 30-12·340 tarih ve 62 numaralı sioılle Reeit oA-lu Hüeeyiı 
Ynğnslavyada haıp durdıı. da miina.kaş~lı bir celse oldu . namıoa kert 9e tapu seuedi verıldiA'i halde mezkür tarihdeı 

21 Nisın 9-11: Kubilay ilı · 8 Mryıs 941: Harbiyede sonra ~uku bulan hükumet yangınında kardı ranarak basıl ın 
defteri kurudu umamireye göoderilmediQiııden dal a rı eldelı ı 

fali. Talebelık !~ memurluğun teoi bir otomobıl kazası ofdu * tapu eenedind"o baeka miietenidatı kalmadıQınden bu kerre ıe-
birleştirilmesine Büyük Millet Irak Har biye na11rı Ankara ya bu tarlanın tapu senedine karıt teekili lalep edilmektedir. Hı 
M~clisinde karar ver ildi , * geldi. lt:.tlyanlar Sira adaRmı garri mırnkal hakkında 942 senesi 2 oi kinun arının 24 iu ı ı 
t n~ilizler Basraya asker ihraç ış~a l ettiler . pazar günü mahallinde tahkikat rapılaoağından mezkur gay rı 
ettiler. 12 Mayıs 941: Rudof menkulde bir hak iddiıt edeo ursa 9reaitile birl ı kte &a.hkikı ı 

22 
Ni ,

141
. Al l . Hess bir tayyare ile iingiltern· gılnü mahalline gelen memura verabut ayni miiddel iQindo Lept 

satJ :1 • man ar de yere indı. tJicil mubafızlıQ'ına mevcuı 9esaikle birlikto mürncaaL l arı bildirı li r . 

yanyayı aldılar. 13 M 941 R V k'I 54 ayıH : aş e ı 

2:l Nisan 941: Milli Bay- ve Hariciye Vekili Parti Gu-
ram. • Mekedonya ve Epiı°'Je aubnııda harici vaziyet h'.ıkkı~ı 
Yunan orduları teslim oldu. da l.ı e y . na lla bulundular 

24 .Nisan 94:1: Almanl~r 

Ankara Radyosunda 
Bu gün kü neşriyat programı 

Perşembe 15~ 1 IJ42 ( 19. 15 Müzik: Piano ile Caz 
7.30 Proğram ve memleket Parçaları (Pi.) 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE so (;UK ALGINLIGINI 

Yugoalaoyada da 

geriye çekiliyorlar 

saat ayarı 
Be1edire baek!llibi bey Rıza ?.33 Müzik Hafif Proğram 19 .~lO Memleket SHat ayarı 

Ôılürkün kudeei bar Remzi (Pl.) ve Ajırns Haberleri . 

D ERHAL KESER 

Öııark enelki gıln vefa& elmir 7.45 Ajans haberleri 19.45 Müzik llalkevleı i saati 
&ir. Mumailer h muhıelif memu• 8.00 Müzik: Hafif proğramın 20.15 Radyo Gazetesi. 

Londra, 14 (a.a.)- Hıtle- riretler vermie kendi halinde devamı (PL) 20.45 Miizik: Kısa Fasıl Proğ 
8.30 Müzik : Programının ram 

rin istretajık 9ekilmesi Rusya garrtılli 9e namoeklrlıQ'ı ile 1. 
I< d. · d' · r 8 45 Son Kısmı (PJ) 21.00 Ztraat Takvimi. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 61-9Q 
ve Li byada değil Yugoslav· en ıoı sev ırmıe '· 12 30 Pro9,rm ve Mewleket 
yada da kendini göstermiştir. Mumailerhio ceoaıeııi akta• -,aat ayarı 21.10 .\liızik : Kısa Fasıl ~----------------·-----ım 
Yagoslavyada Almanlar ge- ba ve kendini se9Eooler taratın· 12.33Müzik: Muhtelif Şarkı - Proğramııım Düvamı . Ye ni Mersin 
9en sene tottokları hatlara dan kaldmlmış te ebedi ietira- lar. 21 .:W Konuşma (f:likı\ye sı-

k d 
· k"l ıt b h"taAnıoa k aldırılmıatır. 12.45 Ajans: Haberleri. ati.) 

a ar gerı çe ı meP-ıe mAc nr , • " . . . 13 00 Müıik: Muhtelif Şarkı 2 J ,45 Müzik: R1dyo Senfoni 
kalmıtlardır. Şimdi A1man · Aıle efradının aoılarıoa ıetı· ve Tü.·küler. Orkestrası Şef (Dr. Prasorius) 
lara Yugoslav kuvvetlerinin rak eder 98 ölöre tanrıdan 13.30 Müzik: Karışık Proğ 22.30 Memleket saat Ayarı, 
havadan taarruz ettikleri hay rahmet dileriz. 14.00 ram (Pl.) A . H b l · . h 
retle görülmektedir. Yugos· 18 00 Pro.,.ram ve Memle ıans "' er erı ; zıraat es am 

V t d 
ts - Tahvilat Kambjyo - nutuk 

ordusunda tayyare, tauk, top a 8 n aş : ket saat aM' y~r.ı. K Borsası (Fil.1yt) . 
ve mıt.kineli knn·etlerin bn- ıa.03 uzık: em~nçe ve 22 45 M - ik: D M ·· · "i 

T H k Tambnrla saz eserlerı · uz ans · U1..15 

N USH.A.SI 5 KUR. UŞT-CJ"R.. 
Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir 

Türkiye için 

1200 kuruş 

600 " 
300 ., 
100 ,, 

Hariç ı;ın 

2000 kııruş 
1000 
500 " 

Yoktur. 
loodogu anlaşılmıştır. Alman • • Uf U rrt U • · 18 15 Müzik: Geçit pro~ra mı (PJ.) 

Resmi il~naun satırı IO kuruştur 19.00 Konuşma (Dertleşme 22 55 Yarınki proğram ve ._ _ _ ___ ______ .__·---·------
saati). 23.00 kapanış . 

lar Bolgradın ~imaline kadar na u•• ye ol 
çekilmişlerdir, 

Yeni Mersin Matbaasında Bas:tlmıohr. 


