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Londra, 2 (A A.) -
S•hibi Te Umom Netrı7a\ 

Mtıdtıro Cumartesi 
3 Libyıula Baıdıya 1 ngiliz kıta· 

ları tarafından i~gal edilmiştir. 

l Al A HA 

idare Yeri 2 1)01 KAnan 
1942 ,,.. w en D tun c~ er•tı 

G"Ö"N:OELİK SİY.ASİ HABER Fİ.KİR.. GAZETESl 
Sav11; s k.HlŞ 

Telefon No. 82 
Yılı / Sayı 
14 4090 ----

1942ge ~ar~ cep~esin~e vaziyet Sovyet-Japon 
münasebatı 

Almanlar Kurtutuş Bayramımız 
--------------------Ruslar Jngiltereyi 1918 

Tarafat~lık anla•· deki almanya ile 
Pazarteai güne her •ene olduğu gibi 

candan kutlanacak 
Galuga şehrini de r 

. IJ l maaına dayan- kiyaslıyorlar Qllknrovonırı KurtuJu,. rak çekme nı ra ı"ını" gerı a ı ar ~· ve spor 

Krima asber çıkarma maktadır lnuilterenin lakic a~am ;~;~:7;,ı1·:··,~.~u:k;ıı~ .. k::."~' .:~"·:~~.~~~~;,~.llC• tez•bü-

girerken. 
Bir OUhn ve atewıe dolu bir 

rıl daha \arıhin ıoılu ıahıfeltrı TJkyo, 2 (a.a.) - Japon • d' mivotto kuılırnm ı içı gerıı~ B 1 d" 
arasına a'&ıt. hareLetı'nı' Stalı'n plaAnla'- b"herJor hiıro n rei8İ demiş- m~hiyetina düştujünü ıd 18 bir

0 

program ha7.ı lanmıştır 1 .... ( I) {' tat'lfrnda.n ordu 
1 V tir ki: J' 1 Kurtulrıı;ııımuzurı 20 cı ŞOJf'fıno Halk Avindo bir 

insanlar araeında gecen her 
1 

t S .. euıyor ar "·ıl dönümii miiııascıbeth le Y<lY veı ilecektır. 
lrml' ır ovyetlerJe munasebatı- J • 

aılnün hafııalarda bırekhA'ı bir V ~'> ~-- şehir bayr klarla 11iisleneoek Bıı şerefH giiniin ak.lilamı 

haıırı t1rdır. 1941 in baıırBBı 
mız tarafınalık anla~maımıa B l 2 (AA) v 
d . . er trı, · - Vd şehrin ku tu)UQUDU temsi lıRlke\j tomsil kolu tarafın. 

Lonira, 2 (a.a.) - ayarııyor. Her ıkı devJetirı f vi malumat 8 1an mah- . k 1• ·w d 
Rus ordusu muvaffakiyet budutlarrnda •nikdtıet vardır. f "ll . 'b'ld" rl kle ine ~öre ge len şehre ~ıreoe 0 ·~ 0 • mı 1 

an çocuk kurumu sinema-
te kadar aeceoek ismi hiç eOp- ler kazanmakta devam etmek- Otmubi A.ıırnıika. hüktlnıet 1 eım 1 

• ır 1 1 dö l müfrozelerle askerlerımız şdı- flını.lsı. uu.uın ıc;iu hır nıüsa 
•e in1&nhk dOnraamda ebedire-

hesiz facia rıhdır. 
tedir. RutJ ordmm tarafından Jerine karşı dost oldo~umozlçen senenın olayl.Hm:n2 r_ riıı l!1 dlı !inde kaışıieıın IU(Jtı Vt)rJlecoktir. 

· . . vasfı vardır. Buular 1J4 se 
Kerç ve Teodosyanm zaptm- o memleketlerdekı el91lerımiz . d 1 T askerJ kuvvetle caktır. Kurtuluş ba .. ramına ait 

14.,akaı in11nler irlmıeterdir. dan sonra Galurranı;ıda zapte- vasıtuiyle bildirilmi.,tir. Va 1 :n.P .•ııb e cıgı ız d f z'a ,··ı"·\U~ H ıil (tmat koua~ındıı hey'µ >gran k-ir ci Ryfamız<ladır 
. . . . ., • . . . . rını er ıamar an a 1 -s - - • • 

Her ıerı daımı ırı ıibel ııör· dildi~i bildirilmektedir zıyet.111 tayım aııcsk ctmnl.i l . l k ~ 
mek ister. Bele her (reni) kar· Al 

1 
b d _ h. Amerika milletlerine aittir pakt .aevllet eı mı e m~ d·oynAal 

. • . man ar nra a mu ım , · t'1dırl;4r. n~iltere şım ı -
eısındı ıonıuz bır umıt baıler. . .... l - Bır Japo f • • • ınıs .ı k" d ımıı . 

Bay Şükrü [smer 
. . zayrnta lJ15fitffilŞ ar ve mu- n pro asorune garı mauy~mın u u~ l lll l u il ıtzetfömılıı ~l 

. ~aten bu aebepten . de~ılm~· him miktarda yıtrah brak~uj- • 1 ile kayaslarıdırmaktadır. 1941 mul.ıarı ıdfl ıude~. .. it tıuı hu 
ılırJlı I Her reni bedııerı bır lardır. Rusların Kırımdjkı ka- A merıkan donanma yılırıdııki olaylar ıuulardır: 1Dflhoırn bay ŞukTU. E"m.~ 
irilik b111langıcı addeder te bu zandıklaı·ı muvatfakivetler Al- .l d ı - Avrupanın cenup ı mulıterenı r• fıkalaı ıyltı bu 
teaile ile kendimize. doıUarımı· manlar için ezici bir darbe BI Dpon onan· dQ~usunda ht'r turHi tehdıt gı-ı lıkte ışehrimh;e golmişle.r~ı . 

. olmuştur. Almanlar burada maaına saldıracak bi bü\·ük ımrku işgalile or- RadyoınnzdR dıf polıtıktt 
ıa •e menıap oldutumuz cemı· . . . · G" dln h'ldiselerini 8el8hiyetle idar,.. 

h . a·,, yerlerınc.e ıd T k tadan kaldırılmış VP ırı 
rete bundan hi1&e oıkarmaaa c~p e:u.n ı~er . . : 0 ro 2 (a.a) - .• . - te.:ebbfısü eden dogerli ıukadMşımız şdı 
oahıırıı. 

dıa ettıklerı behanel~rı ılerı . Japon deoiı okulu profesör- ışgalıyl.e ~ı~şman riınizın görlilmege deger yer 
süremezler Rostofu terketme l~rı~den amiral Hamado demir yok edılmı~t?r lerini gezmişler ve hu arada 

Mamafih hanların hepsinin sebepleri burası için varit de- &ırkı: . . . 2 - A 1 rupanıo do~u- Adana ve Tsr.~oı .. u da ziyaret 
Amerıkaa bahrıresının Ha· d ı. · k"tl ı l. de Lnlunan · · olıbt oldaQunn ıöylemeae uı- ~ildir Kırımdaki soguk Mos- tad d . • • suı. a .. ı ı e ıa ın etnıışlerdır. 

· e uara ıQı zayıaı buroktür. hl"k d t d kaldırılmış- B Şük ö Esm~r mulı 
ıam rok. Dört aöıle beklediji kava cephesındekı soğuklarla Fakat Amerikan babrireıioin le 1 e e ora an ay r -

l K · J k b · tır teme) olarak yarın Ankarava 
mis ıaadet bile ıamana meklna kıyaslanmaz. Alman ar erç1 P.cr 8 lr ananesı urdır. Ame· · .. ki d" • 

' rıkao de ·ı · tr b k 3 Lı" ı.yada önlenen ın- doneoe er ır. 
. el aeçirdikleri zaman Kerçin nııcı erı 8 ramanlı la u ,,..,==--= 

1r6re d,tııen te t•ı4kkıre bagt• e rı . aıaaı oımartıktarrnı göster&nie· o iliz teh·ıidi ı nı:rilizlerin Lib- ç · ı ·d · k • 
ehemm1yetı lıakknıda Alman- ı d. A ·k . "' u ır. o•• rçı 1 yor 19 ohan mefhum detilmidir? er ır. merı an donanması ııı- yada 1200 tank ve 10 binden • 
ların yaptıkları propaıandayı tikam almak ioin mutlaka Japon . . , l 1 tnr tn 

Gaoen rılların aaadet mef· h t l k kAf"d" O donanmasına saldıracaktır. Fa· fazla kışıye rna o mut . 
ha~11 ne idi unuuuk bile. Fakat ;

1 
ır a~a K 1 ~r . . za~~n kat bu saldırmadan enel Ame· giliz imparatorluğunun korun 

eıilinde oldotomuz yeni rıhn man ıu erçııı lff& ınm rtka bahrıreaiai tenııık etmek &o ması içın lngilterenm her ta 
. i Kafkas müuakcıle y,olları üze- roodadır. Amerıkalılar babrire r~fta asker kullanmak mecbu 

A merik,,n donan· 
ma•ı pa•ifikte meı· 

gul olabilir saadet mın111 mubıkkaklu n. · · d ~· · A k · . . ruıe tesır e ece.sını ve za_ taırareoJltQ'ıoe b6r61r bir ehem- ri eti hRsıl olmuş ve kııvvetı 
sanlık ıoın ıulh te sQk4ndür. denizinde Alman münakalesı- mireı 'ereceklerdir. Amerikanın ! _ h 1 d ~1 1 Nevyork, 2 (a.a) - Bir 

· · · · · • - bulun harp sa a arma afi 
Blzimda reni rıldan bekle• nın temın edıldı~ını aJerı sur- Japonrara taarruz eımek ioin gazetenin yazdığına göm Ruz 

dilimiz buna kuuımak &emen· müşlerdı. Bunlara rağmen Al ne kadar bir zaman a oeceQini mıştır Ç ·ı R veltin velt-Çörçil koııutmalarındao 
bılmek gOoUh'. Ancak bir Ame· 4. -. ö. rçı. ve_ uz _ sonra ÇörsuJ cenubi Amerika 

ll ·ııidı·r. Fıkı& bu 'emenni okra- manlar Rus muvaffakiyetini h b k b d - har ' rlkan taarruzuna hazır olmalı- ar ın ı mcı ır un ı·· . hükumotleri nıiimeSRillerino 
azaltmak için başka propagan r11. bi olmasını istemeltri netice~ı şu müjdeyi verıniştır: nuılar ıoindekl bir damladao 

daba kOoGktilr. dalarda bulunmaktadırlar. DiQer ıarahan Japon bahri• olarak Bıiyük Rrıtanya üzer~- ı - Frırne1zlar111 RişelJ ü 
Rueların Kırımdaki mu ye ertrAnından bir uua: Alman· ne bu hal öJdilrücü bir ıehh- ve Janbnr baıp gemileri ağır 

Geceler ıeb& olduQunı göre • ra 1 · ıı · fi 1 t F 1 vaffakiyetleri neticesınde Al- ngı ererı zarı a.mıe ır. a· k im ıtur Yukarıki o ay· lıassrs ugıamıttır. Bu gemılftr 
maoların Sivastopulu kuşat- kat Iugillz buaoıııaı kuneU!dir. e do u . t' l ç karılmak ancak bir ka9 ay sonra hnrp ruın meıimei ıepden ne do· 

ıaoıııoı kim bilirY h ,_ l . k l Taarruzla. kılrııınnda Anglo-Sak· lsr an Ştı ne ıce eı 1 edehı"l"o"'k '>ı· r kabiJi.' ete ,,6 ma are~et erı artı gü~ eş tadır· " " 1 
"' 

sonların mennl1atı kırılmamır · . . d Jehileoeklerdir. 
Bunu bildi,,.imiz ioin dilnrı· mietir. Hatta Sivastopolnn ku 'ır. Billkis kuneUidlr Biz faı- 1 - Ingılt0renın uru • 8 d k" Fransız denizoıleri nıeH·ut 

010 beete dört t;uoaaunon ölılm eatma mesel6sinin kaldırılma- lr. irimeerliAe kapımaıolım de· mu Almanyarnıı 191 e 1 va 
MI bile bahis mevzutıdur. mle&ir. zı"yetı'ne berızemektedir. ln~il batka harp gemilerini lngil-

te ah~ııııe 11rıldı,,.1 ba gGode k IJ kt " • tere ,,irrıdı hayati münakale tAr~'? kar ı n anma aı 
bul6D kılbimisle bu ıemenniri Son Bu ıııuvaffakiyelle- Mani 1 a yollarım kollanmak için dün- çekmıyorlar. 

Uz k Şarkta 
Or ulorı Vaoel 
don.,nmovı t.'İa 

Ameri,an komutanı 
idare edecek 

Loudra 2 (K a) y • · - apı-
lnıı l11gilız Aw ... "k 

.• vrJ an pJ&oı 

ua goro geııeral Vavel U•ak 
'arkbki askeri kıt 1 
k a arın ha' 
omutanlığrna ta'-' İn ea·ı . 

ı· J 1 ını·-
ır. Aınerikau fiJosunno b 
komand-anı <la pcasıfikt ı.· t 8f 
·ı· e.ı .n 

gı ız ve Anıorikıın d onanma. 
larınuı baş komut . . aııı olarak 
tayın eclıhniştir 

Almanlara göre 
Ra• taarruzları 
püakü1tüldtı 

Berlin 2 (e.a) _ 

Haaı l'erlerde Almau mGdı• 
faa kır Llerı raotıkl 
1 • arı satıı· 

Ba~·dak duemeııı IJÜııkürınıoeıerdir ır esınıde bır al • mao aırlala 
ıeekıli düemısnın bı· b r ta urJuk 
kuvtetıuın müteaddıt t 

earruılı• 
rıuı lardelm e •e h 

rııu arebe . 
hAsıtnda 200 bolıevık bırak'~:. 
mıe ır. Baeka bır k 
Boleevıkler 17'> ölü b etıımde de 
ır B d - - ırrıkmıılar• 

· ueman lıo• e k .u rarı l'arı• 
•o 'dılm ıe Hı gerisı 

dojlru kaçırılmıı&ır. 1 mMle 

Spor tıkımı111z 
t k d . rinin planlarını Sl~lin hazırla k 1 'nde as- 2 - ltal} ın d<ınRnmns ı 
ı rar e ıroraı. • yanın hır ço ydı erJ 

dG J811 mıştır Kının hareketinde Rus .,aponların eline b d r İngiliz dOrH\lllDıU!I ıl karsı- Hata.,, m··htelı"tı·nı· 
ihmali bu. tart o d h ker. kııHanma~a mec,· urk u • l&jlmaktan çekiııiyor. Linıa~ı- "' 

ı . onanma, ava ve k:tra kuv- düımek Ü dı· I .1 · b 1 snret e uv- ., d 
ioiu bir temeooi delil &4rk po ı· ti . · zere r n.cı terenın 1 laTB kapırnıııJe olılll lt l1•an Yen İ 

d 
ve erıpıo en ince hareket J • d lthyo lııgıJtere şım · 

&ikatının e111 diretidlr. (Yard a planları bütuMn teterruatına I..ondra 2 (a ıt) v t eıı h. donaumasun Ahnaıılar fıhııı B yrnm ıı Manilayı dilemanıo tehdidi di bir (Fakir !\dam) ~a ıy~tı ello ı ı ııııt11lrdıı 1 u. H v \I~ m uıuu:ıbtıtıyle 
ıulb, oihaudt auJb) prensibinden kadar talin tarafaudan tertı"b k d fnaılter ımm ;J" "" •l:dı 6 A ·ıthk (tit\ikçe artmak\adır. Amerıkan ni alma ta ır ., , 8 l uıtı&.tt:ı vsııı"f\f ya gi< f n M . . 1• 
bu 8ane kadar ıerreoe arrılmış edılmiotir, Stalinln bu hareketi k ..., 1• tuarruı ı ı · f ı 1 ~ın uha"rı ~ur motruemetioe raQmPD J11poolar Nor.YPpft :.rfı ya...,.• 901' J) ıdır llgı ız Oilll ~ l· ıJu ~po k H · 
detiliı. Ba prenıipteo ayrılma· He Hitlerı~ başkumandanhQ'ı Mınilna dotro ıterıern.,1r•~dtr- harrk~tlerı loudra halkm 1 ı ı rıt k t ı, ~lt'rlt) tek 1 • 1 . ' b. ınıı atıly JDübte 

. . araMında bır teıat vardır Hit- ler. Şahrıo 11kıbet10deu korkul· f _ Sonu ikincide sahifede - uğrliŞ ı l""' tır. r t k ır 'I" ~ılaşwı~ vo bu ta. 
mak lolnde milli ıefimıııı eıra. lar Galugaya tayyareler)~ kıta maktadır. 

1 
ı Ame11ıuı floım paeıf ktt mı ıfı kar91 iki sayı ile 

fıodı f8 QDan birlikte beraber· laı· göndermiş iBede muvaffak Kur'ban bayramı ve yıl başı : .. :~~:;,,·,:•mıtkta ttıırht-8t k~ı ~eııornk t'hıiınize dönmü,ler 

Jık bırraaı ahında bir ruh H olamamıştır, Ruslar bu bcl)ge 

bır kudre' halinde ııöılerim11 de 6 Alman kolordusunun ge· ~ehrimizde nef~ ve ellPnce ;çinJe geçti Çukurova Koşusu 
rarının karanlıkları eruında, rilemekte oldu~mıu iddia et- '/ 
kolaklarımıı Ankarada 98 aön· kt d' l Şebremızde kurban ba.yıauıı ehılen ve Uu ıureLle reelarıos 

me e ır er. mettimın kıe olaıaama raQmen bır rıı dbh& ilAve eamek a~a~eı y ~ h · · cJ 
IGmAs dOnra. ioln ıalh arsaıirle bata niıtte&en ıoık ıitmie o:ma· ve bahtirsrlıtıoa erenler aırdık· arın ':le Tlmrz e y Qpıloceltftr. 
dolu oldutu halde 11pa111ıam Tay lan 11 dolayııile barram ıözel bir leri reni rıhn kendıleri ioin ne· Yaarııı ögleden ev-ve~l~s--k-ı_nı_ı>-u~v::a.:ıı alır. 
bıtUroraı. 

Biı tere daha temenn iedelim 

ki: 19'1 rurdda ıalb te cihanda 

ıulb prenılbini &ıbıkkok ettiren 

te inaanhk d6nr11ındı ıalb 

Oi!fman İf galinıle 
bir memleket 

ilan edileli 

'8kilda 11eomi1&ir. Bilhaesa Ada• eeli meıo' te barırh olmaıı hı· at 10 da. şehrimizde 4 b 0 
na, Tırauı, Menin araeında gi· menoieıle oaıın efsunlu abengı· metrelık Qllkurovt koşuRu MuHbüaya İftirik tdl'n 
dip ıeıen &renler bu yıl pek ne urarak ıen te 9atır de:ıeet· yapılacaktır. Bu koşuda fer r~ım~l\O hl'rban;:;i biriıi ar 
kılıbahk olmuııar. mitlerdir. di v6 grop tasuifı yoktur. 

8 aş Rrındau g~rılerıe o ar-
Yılbaıı da bu rıl diler rı!• Baloda ıehrimiade bolun· Her spor te~dkkülö bn koşu kadaşı diAer ikilli çekerek 

tarda olduıu ıibi biir6k. ~ır makta olıo uloı arkadıtımııın ya. takımıyle ittirAk edebile- veya om.uzlayarak •arıt bat-
Londra 2 (a.a) - neı• te etlenoe ile ı.eomı~tır. ıiraet mabırrirlerioden te rad· cektir. Her takım ü9 ki~ilik tına getırmAJeri cailHllr. 

d b"ldi "idi . • T6ccır kul6b6nde terııp edıLen d ve seve b6r6k bir olnp ko1&uda yarış hattnıa . .B.u kotnların takım bı"-
k b. d 1 Ranıou an ı rı QIDe ıu- b b k d d b 1 romaı a ae • .., bahr11ı hır.akara ıı en arrı - . . 11 ı a a ır nan eden a o . . . b Ştı be .. 9ii ün bir<len varması ruıcısıoe Çukurova b 

re, Tarlan düıman ı11ıalı ıUın· ba etlenceltfrin mihrakını teıkil alAka ile dinledıtımız er k• r u n a· . . t k d t k ayraıı 
1111. 

'- •. o. 
dı bir memleket olarak ilin ı&miıUr. rll Jımer refıkalarile birlikte lazımd4r·d k'~ı~cı ~e~m tn ve a ımı tetkil eden atletle 
~dilmiııir. Omllrlerinden bir rd daba baaır bala11maflardır. sonra a 1 

• a ge a- re de madalyalar verilecekıir 



3 - 2 inci K~ının - 19~2 Cumartesi YEN·I MER 'iN Sayfa ; 2 

Vavel d·yorki: 
Hitler Aİman mil- 1 

leline VE.rdiği sözü 
gerçekleştirenıedi 

Yerıi DollJi, 2 (a.11.)- Oe 
ıı em 1 Va ve! geçen ıserıeııiu 

a~keri vakıal,.rıııı gü1,deıı ge-

9irerek Hitlerin zayıtlnmaııı

nın sebt1plerinin nedeıı ibaret 
olduguıııı aııla;o ış Vf\ demiş

tir ki: 

H.ıısyada H it in yspılaca
ğwı va letti~i şeyleri ~ rç k
loştircın~miştir. Alman ıııillt
ti artık H it leriıı vıud loı İlll' 

iı.an mama k tar!ır. 
.Ruııy11da Almaıı onlutrn 

sogoktan temamiylf' sarsıl

ını~rır. Bandıllı bıışka almflrı 

ordusu Lihyada d.t )ok odil

miştir. 

Hitloı şark sef'criııdo oliuı• 

pek nz buğday •oçi rıui~ti r. 
Polrol ise bulsuı:nııışı ır. Şinı 

di Alman milleti . geçirdı(!i 

meşuın kış soııu:oı111dt1n hx1;1ka 

da.ha me~um bir loı;ı ge~irmt1k 

ru'3cbariyetiııdo kala oaktır. 
Bunoııla. beraber diişıuan lıe. 

ııüz çok kovvetliJir Hunuıı 

i9irıdirki vabşice"iue diigüşe

cektir. Fakat ha dögüşmole 
rin neticesiz olı.Jııgunu keu · 

diliginden ıtirafa başlamıştır. 

Almanlar 

Muhammen Muvakkat 

KURTULUŞUMUZUN 
20 inci yıhnı kutlama Programı 

i i a 
Mersin Askerlik şubesi baş~an lığmdao ; 

1 - 5 İkinci Kônun 942 Pazartesi günü Mersin Kurtulı.ışunun 20 inci yıl dönümü münosebetıle bütün Oinıti Miktarı beheJi temiııatı llıale günü 

şehir Bayraklarla süslenecek ve gece ışıklandırılacaktır. Kilo Liri\ Kr. fJira Kr 

2 - Sabahleyin saat 9,30 do Bozkurt caddesinde Belediye çe~mesi önünde Bando, Vilôyet ve Resmi l OJuıı 70,000 1400 105 00 14-1-942 
müesseseler erkônı, Deniz Harp ve Gedikli Okulu, Ortaokul, Spor teşekkülleri ve halk toplanacaktır 

3 - Burada ~ehrin Kurtuluşunu temsilen, Osmaniye mahallesi istikametinden gelecek olan asker ve J 1- Mersiu .\skerlik şu\lt'Sİ ihtiyacı içiıı yuka. 
Mılli Müfrezeler merasimle karşılanacaktır. ll'Jda ciııs ve nıiktal'I )'azılı odun açık eksiltme 

4 - Karşılamadan sonra önde Bando olmak üzere, sırasile: Milli Müfreze Deniz Okulları Ortaokul, 
İdman Yurdu ve Halk Bozkurt caddesinden Uroy caddesine inerek doğruca Hükumet konağı ile satın alınacaktır. 
önüne 9eıecek ve burada bayrak çekme merasimi yapılacaktır. 2_ ihale 14_1_942 ~ur~amba günü saat 15 de 

~ - Buradan yukarıdaki sıra ile doğru Spor sahasına gidilerek, her teşekkül Krokiyi tatbike memur olanlar 
tarafından ösferigecek mahalde yer olacaktır. ilk okulların büyük sınıfları saat ona kadar sahadaki ~lersiıı .\s. şubesi sutııı aluıa kornisiyonırnda ya-
yerlerini almış bulunacaklardır. pılacaktır 

6 - Saat 10,30 do Belediye sireninin işareti üzerine şehirdeki Fabrikalarla Limandaki Vapurlar 
düdüklerini öttüreceklerdir. ., alipleriu belli giiıı ve saatta teminat ınektup-

7 - Bando evvelô istiklal Marşı çalocak bunu müteakip şehrin Kurtuluşunu ifade eden bir nutuk larivle birlikle komiSİYOlltllllUZa mÜracaatJan ihln 
söylenecektir. (Fahri Merzeci) • ., 

8 - Biri Ortaokul, digerl İlkokullardan olmak üzere iki talebe Şiir okuyacaktır. olunur. (1 l J 3-6-10-13 
9 - Deniz Okulu ve Mektepler, Milli Müfrezeler trübünün önünden geçld resmi yaparak yerlerine ---- -

dogılocoklardır. 

10 - Merasimin bitmesini müteakip meydanda, Belediye Reisi ile boyromloşılocoktır. 

1 - Belediye Reisinin başkonlıgında bir heyet Vilôyet makamında Valiye Garnizonda garnizon ko

mutanı ve müdafooi hukuku temsilen C. Halk Partisine şehrın şükranlarını sunacaktır. 

12 - Saat 17 de Belediye tarafından Tüccar Kulübünde Ordu şerefine bir çay verilecektir. 
13 - Saat 18 de Atatürk Parkında eğlenceler yapılacak, Fişenk atılacak saat 21 de Çocuk esirgeme 

sinomosındo Holkevi Gösterit kolu tarafından bir müsamere verilecektir. 

14 - T oplontı yerlerindeki intizam ve inzibat Emniyet Müdürile, Merkez komutanına aitdir. 
15 - Okulların bayrama iştirakini Maarif "1üdürü temin adecektir. 
16 - Müsamere ve Halk Eğlencelerini Holkevi Reisi idare edecektir. 

----- .~----------------------------------------------------------------~ 
Tarsusta 

Spor haı-eketi 
Tarsus (Hususi) -

1 • 1 · 942 pereomhtı günü 
Tarsus eehasındn AdanR Malat-

ı 

Vilayet Makammdan · 
ı a n 

Kararname Sureti 
Karar No. 2-16905 

ra ınAnsucat genolikkalübtlıle 23-11-1937 tarih ve 2-76~5sayılı kararna-

i 1 a n 
Mersin Cep~esinde ~ulun muş olan za~it ve net er 
müca~itlere : 

5 ikinci k~\nun 942 pazartesi guııu Mersiu 
kurtuluşunun 2(J inci yıl <lfüılinıü olduğundan 
şehre girecek olaıı milli müfrezeye iştir'ak eyle

mek. üzere o glin eski nailli kıyafelleriııizle saat 

8 de hastane önünde hazır bulunmanızı saygıla

rııula rica ederim. 

( 12) 

Kurtuluş kutlama milli 

ınüfrezesini tertihe memur 
Fahri ~lerzeci 

Tareus idman ıurdu araıında meye ektir: 
- Birincid~n artan - R6- imi ıpor teması ıapılmıetır. , •• ' . • • 

· k · · lık •emns her ıkı· kuıu-büo furk parası kıvmetuıı koruma hakkındakı 12 
i 1 a n 

mauevıyatırıı tutma ıçın y • "' 
pılmakıadır. voıt"fooı &ıtkımıarı tırasıudo ıa- numaralı kararnamenin 9 uncu maddesine bir Vilayet Daimi Encümen Riyasetin~en: 

2 - lnRthere 1918 de pııwıo&ır. Voıerbot ınaoıoı ilk fıkra ilave~ine mütedair olup Maliye Vekilliğinin ı'1ersiu memleket hastanesinin 31-5-942 ga· 

Alman generıh Ludendorfun devrt:de (6·15) taraustuıar, ıkın· 19-1 l-~41 tarih ve 54261-1-1 '58->. sa,·ılı l(••ı\re- • k .ı- .. ... "} . k k "it 
karşılaştıgr güçltiklerle kar9ı oı att\freyı rıue (ı-ı:ı) tar sus ıd· ':t r; •• ~, yesıne · auar sut ve yogurt ı ıtıyacı açı · e sı -
laşmış bulunmaktadır. lngllte mau rurdu kauumııııır. resile leklir olunan ilişik karaı·ııı mer'iyele ko- nıeye konulmuştur. 
re bir çok cephelerde üstüulü FuıLoı temuı nulması: İcra VekiJleri heyeı ince ~ 7-11-19 41 Beş aylık ihtiyaç mikdarı (2080) kilo süt ve 
~" l k · · k 1 · · b" & alatra meusuC'allh·ldman- ·ı • <l k b 1 "'u a m~ ıçıo uvvet erını ır tan ıuı e ·a u oluıııuuştur. o mikdar voihtrddur. Beher kilosuna tayin edi-
.uaya toplayacak vasıtaları rur Jı· artnQlık kulübü arasında "' OJ • 

yoktur. Halbuki bu hal Al· saıt 14.45 de hakem Adana Beisiciimhur len rayiç 20 kuruştur. 
hmet lnUnü 

manya ve müttefiklerinin bir geııçı.k kalüuünden Nıhadın ı ~luvakkat teıninat akçesi 6~ lira 40 kuruştur 
İmtiyazıdır. .Mıh ver devletle- ida· tıHinde baıılırnn fu&bol maçı k l k 

h 1 ~ Türk parası kı,..,metı"nı· koruma ha '-kın- Evsafı ine süt ve yo!!urdu oluı) sütiin a to-ri kendi iç yollarmdan fayda &a ınıo çamur omasına ra 8 men J R 0 

l k d l II her ıı.ı &aratıa sıkı basmaktan dakı· 12 numaralı Lararn,.menr·n 9 uncu metre derecesi 18-20 ve yoğurd kaymaklı olacak 
anma ta ır ar. arbe girer. ger ı1urmurorlsrdı Bıriuci dev- R w • 

ve nakil vasıtaiarmı Şarkta ren 0 ilk dakıkolarında hekimi- maddesine bir fıkra ilavesine dair karar ekşi ve sulu olnııyacaktır. ihale 8- 1-942 peişern-
kullanmak mecburiyetinde o- ret ı le alan ıarsue &akımı neti güııü saat 15 tedir . Şartname daimi encünıeıı 
lan Amerika şimdi tngiltereye ces z akınlar fBPlfOf, bu akıu- ~ladde 1 - idhalatcılara itlıal edecekleri mal dedir. ( 2) 25-28-3-7 
yardım etmek ~öyle dııısurı lerıu eemeresız kalmasına kale- bt~Jellerirıiıı hariçle pe~ineu ildenuıesiııi teıniu 
bir ağırlık olmaktadır. cinia ııansıde sardım ede::ek . . .. . .. • \ 

3 - Doğu cephesinde şat,, dlreAe çarparak geri dö· ıçııı Turkıye Cumhurıyet Merkez Baııkası deh\- i 1 i n 
Mersin ~ğretmenleri Tasarruf sandığı üyelerine . ki vaziyete Alman b!işkuman· oü1 ,, dn. Oyunun 35 dekıkasın· letils açı lau akreditifler dola) ı~iylt~ mezkti ı· hanka

danlığı hiç bir kıymet verme da 1 eanııınr ıık sııvılarını ra· ca idlıalatcılardarı akreditife nıiiteallik mallaı·uı 
mektedir Düşmanın hiç b" · par k galıbıreıı ele aldılarsaıia ~izamnamenin (30) cu maddeaioe göre Hnelik kongremiz 
askeri değeri ka(mamtŞll~I OJl uııo 40 dokıkasıode olephle· llll!UY)'~I~ bir l~lÜ<l~el zarfJ(l~3 JHenıfekeh~ idhal 24·1·194:2 cQmartesi güoQ ö21edeo 601.ıt'O saal 15 te sandık idare 
D" l I 1942 . rin ,erilen peon1&1 ııe tarsusıu- edılcce"ıııe daır bırer taalıhutname alınır. Bn ta.. merkezi olan ileri okulda rapııacaktır. Ore arkadaeıarın meı· 
uşman aarruz arı se ıar oı raberlı~i ıenıın etaıler. tık al 1 ·· t a ·( ,·, • ·, ı·k k· .. . I .. k"" l kür gQn u saatte bu toplantıra ietirakleri ehemmivetıe rica 

nesinde son sözünü söyley6cek . . l ıu il mc ere ı ıaye.~ız ı <H aı rnuııe ıu um e-r olunur. 
. dev e (11) beraber neııcelendı. · k I k 1 ·· · · 

olan. harplerde nıf kalmasını lkiı ci devrede dat 8 aQ'ır basan I~e ay · 11·1 ıare et sayı JJ" Ye taahhutnanıeyı IIll- (8) 28·3-6 

mucıp olacaktır. idn 0 , snrdu 3 gol atarak ma~ı ZHll)Unlar hakkrnda kanu11İ takibatta bulunmak -----
Sandık idare h1treli 

(~enin beyanatı 
Macaristanda nef

retle karşılandı 
Budapeşte, 2 (a .a.) -

(1··) k uıımıe ol r k sahadan İİZP.l'C hu taahhiitnanırler r ıı·kive Ciiıııhur·ivet AL ı· ANDI ç 
çık ıl , . . • • 

''erke·~ Burakasınca karnbıyo nıul'a~abe nıcı·cile-
f ut~ol lig fikstürü riııe tevdi olunur. 

Yeniden tanzim e~ilecek her<l·i~.dde ~ - Bu kaı·ar 11eşl'I taı·ihiııdeıı ıuute-
Avrupanııı Bolşevikliğe Evvelce tanzim euilen 

terkedilectığine dair !rıgıltere . . .. .. . 
hariciye uazırı Eden ıarafrn- fothol Jıg fıksturu son talı-
daıı sufedilen söz!P.r ~bcar nıat mucib;ıw" ibtal "dilıniQ
umumi ofk~rmda derin bırl tir. Bu güıı 8aa~ 15 de bölge 
n~fretle karşılanmıştır. merk6·,,iııde MtH8İrı idman 

yurdu. Tarsus idırı.an yurda, 

Ma<lde 3 
memurdur. 

- Bu kararın ic~rasırıa Maliye Vekili 

. [6J 

i 1 i n 
Tarsus tapu sicil muhal ızhğmdan · 

f ranslZ ~arp mesullerinin 
ma~~emesi geriye ~al~ı 

Taısut1 <)okurova ve tanrns Tarsuıon ince bark uıahallesinde (sa~ı Mebmel QE>&iner he· 
Koll~ji ıle Denir. Harp Oku ne •e hulusu solu rol arkası batace Hiristofi önü Fetmadao 
in mnrr..lılııudarı lıuzııı uyl~ Tüle lı mehmecfe geçeo hııne 98 hRvlu ıl<) QMrili 280 M2 hane• 

Vıeı 2 (tt fi) - 1 k . fi 12 Marl 1295 &arılılı senedı adı ıle molla Alı o&tlu ıııh Ah· 
· bir toplaı.tı yapı ara yenı- . . 1 H 

Harp meoullarıni muhakeme . . . .. meueo hn:-ıoen •e aurelı garrı resmı saıın a mak euretıle em 
e&mek ıoın Rıfoodcı kurulan den halısı gAÇ<'D fık tur tan- dan Alinin kııı Merumin tasarruf te temellOkOude iken 339 
mahkem enfu reisı Lııaard istıfn ziuı edilecektir. tarihinde ölmeaiJe oQ'lu salib eanca"darı &erk eUIQinden muma-
etmıeıır. Eski beşvekilltrden ıleyhin iııl u etı ıenede baQlatmak ioln talepte bulunmuıı&ur. 

Dalodre, Blum, Reııu ila eskı rörçil va~intona dönoü febu hanenin sebtıb te ıureti tadrrufunu tahkik İQin ma• 
bae komutnn Gamlen Vt! dıQ'er V 'I halline memor gönderileoeQindeÔ bu rerle aUl.kai tasarrufireleri 
naıırlarıo mlihakemesı geri kal- Vaeington 2 (e.a) - olanlar ursa et·rakı müebitelerile birlikte 12-1-942 günO ke-
mııtır. Müddei umumi Kau Qöroıı Ouevadau Veııioatona tif mahallinde tahkik memuruna '8 bu m&lddet ioinde &apu ıi· 
mahkeme reiei tnyio edilmiııtir. dönmılııtür. cil muhafııhQıoa razı ile müracaat etmeleri ililo olunur. (1) 

Tuhafiye mağazasının muvaffaki
yeti e n titizleri bile memnun 
edecek 

En Zarif - En lüka - En Şık 

Her cins Gömleklik ve Pijamahk 
Kumaştan 

1 s m a r 1 a m a 6 ö m 1 e ~ ve P j a m a . . 
lstanbuldan sureti mahsusada 

büyük fedakarhklarla getirtmeğe 
mtJvaffak olduğumuz gömlek 
terzisi emrinize amadedir. 

Adres : Giimriik ~leydam 

8-10 No. 11 -- 18 
-----~--=-~------------------------------Yeni Mersin M.atbaasındaBasılmı4tır. 


