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Sahibi Ye V mom Metnyat 

Raılyo GazeteRinden ; 

Koordirıasyo :ı Karariyle Mı

sırın kiloı4n 12 knra11 olarak teHhit 

edilmiştir. 

MCldClrC 

FlJ \ D AKBAŞ 

idare Yeri 

Cuma 
9 

2 nei Klnoo 
1942 

Yıla 1 Sayı 
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f!eyecanlı 
Sahneleri 
Yaşatmalıyız. 

"Bele<Uye, Pud - Ha..I 
nlocle Yuife alan arbdq 
lanauaa,. 

Kortuloli! bayramının en 

beyeoanlı Rahnesi ve göz ya-

ç ı N DE ingiliz hava ve alayada \ 
Şang1a tJnün.-ie ıoo deiz kuvetleri JHponlarıniler 1 
din kifilik Jopon Norveç sahiline tek- leyi şi devam . 
kuvveti bozguna r'lr hücum ettiler eei yor. 

ufratı/Jı • Londra R (a a. ı - --·--
Ra ııgon 8 (a .ı:ı ) -

Londra, 8 (a.a.) - Kırı koruma sertiaine meıı- ingi liz hne kune,leri Bıın· 
Analiz askeri mütalaasin sup hna kunetleri dün eabeh goklakı ukeri heiletleri aılır 

. . 1 Norveo acıklr-rınde düeman ge· eure tı e bomberdım n etmiılerdır. 
da şun~ar~ kay~e~mekte~ır. milerine hOcum etmielerdir. Hü· Hiicumdan avd~t eden tanare· 

•artan levhası milli möcalıe- G nun en y haben Şana U ı 1 " cum ne&icelerirıi görmek fena o ı ler bıirük rar.ıgınl erın Qı klı~ı· 
lleye iatirak etmi• an~larımı• ıuıı Onfind Japo ıların u~radık h v v v- e ı t5 na earllarından zor olmuetur oı görmüelerd ir. Bütün teyyars· 
la, möcabid kahramanlarımı- lari bozgundur. Şimalde Ya- Bir gemi Ozeriode iki infılak ı.n Sdlımen geri döomOıterdır. 
zın o güoktt elbiH ve ail&b- tudan hareket eden Japonla- görlllmüıtür. iki tarraremiz Singapur 8 (a.a) -
larla ruim g99it de balkı rm sayısı 100 bini bulayordu döomemıılir. Malaranm aarp Hbilinde 
'ellmlamış olmalarıdır Çin ~enerah buodan evvel iki Loodra 8 (a a.) - Koutılo Salaugorda kıtalar ı mıı 

Tarihi yapan bir devir defa tatbjk etti~i tabiyesini de ı2 gftn ıarfında tekrar in· japontau karıı bir kare• ıaar-
giliz hava ve deniz kut"etlerı' ruz ropınııtardır. Daha ıimalde 

l·ı 1 b ' ı·ı 110 aya tekrar burada ·tatbik etmecıe y ı ısao arıoıo ır ne& or ~ NorteQle bazı hedeflere lıftcum de kıtalarımıı dOeman a temeea 
o gıinkö robu Löttio lıeyeca- muvaffak olmuıtur. Çin gene elmiıterdlr. Amirallık ve hat~ gecmieıir. Bu bölgedek i düe men 
nile, ıstırap ve ne,esile nakl rah Japonların şehrin kapııtı nezaretinin môetenık teblitleri• tehdidi muuffakiretle ıard ediJ· 

k d r Yaklaamatarma mu· m i tılir. Janon oe•irme harı>keli 
etmelerine şabid olmak pek na a a ~ - ne göu, ulı 1ıecesi Norveo aabil .. 

saade etmiş ve bundan sonra ıwrnnnt Bergen ile Torıoken ko· bu auretle mutaffaki1&lsız.l ı Qe 
".-. i usana ı;.asi p olm Ot' tor. 

üç kolllan Japonların üzerine ru arasınd giren bu deniz kov· uctraııtmııtır. 
Biz bu ı!akikaları yaşar- atılmıştır. Bu şehir şimdiye vetleri alman l etaıım gemi lerini Fı l i p i olerde japon baskm 

l;en ve gezümüzün önünden h görmGelerdir. Orta baciuıde bir . 1ıiıtikce arlmakla~ır. Mtldafıler 

Sicilya da 

kad.tr hiç bir zaman iç bir d- . . •japon &arrar~ler lnıolomba1eA· 
bir t"ribin sel gibi ak.tıgı~ı düşman tarafından işgal edil- ueman gem ısı görülerek derhaı ı murlarına raamen muvaffıkıJel· 
ıeyrsderken bütün benlıgımı· memı' ı;: bir aehirdir. Ayni za. batırıımıı,ır. Bır kon1ene fahri le mukatemel etmekıedirler. Lu• 

'll ~ kaeının ön6ode bulunan dıter · 
~in ooştogunn lıissettik. man da Şangşa Hangeu de· bil." 'd b 1 ıonda japonlar garri eske:-ı ee• 

h 
aıemı & nhrı mııtı:. Fıtbrl• birleri tam•meu ıahribeımekıe-

Hakikaten.. Yazı veya mir yolu üzerinde mü im bir ke da toL)a ıutularak haeara u~· d" 1 • ır er. 
~•le ıfa'de edilen hiçbir eser merhaledir. Japonlar burada- ratılmıetır. Gemilerimizde hio 

S:iyısı 5 kon ş 
Telefon No. 82 

JAPONLAR 
Çinde Gaz mı 

ullanacaklar ? 

Çung - King, 8 (a.a.) -
Çın makamları hıJ Jka .Ta 

ingilizlere 
Göre 
lmanyada dalaili 
durum Fenadır . 

ponlarm Gaz kullanmalaı ı ih· Loodra 8 (a.a) -
timali olduğunu göz önünde Bu sabahki gaıeteler bııh· 
tutmaları icauet•iğin i ve mu ca umumi aekeri doru•• alm•a• 
h~rebe sahnelerine yı1L-m olan ra v a:r.ıre&lnı le\kik edlrorlar• 
yerlerdeki ha 1 km çekil m e l eri Gazeteler her hangi bir iılilAJa 

ku rıı korunma ıedbirlerloi kat• 
gerekli oldn~unu bildirmişler- uıleodirmek üzere harp a•rre\• 

dir. lerioio aruırılmHı ltlsamaudan 

Lizborı 
Civarın.da 

Alman harp resim· 
leri yırtılmıı· 

Lizboo, 8 (A.A.) -

O N. B. aj:rnıcı Lizbon 
ve dolayla rmda A 1 ına ıı h ın p 
resimlerinin büfük bir k1sm1 
om halk tarafrnd:ı n yırtıldığı
na dair Londra radyosu tara
fı dan verikn haberin çok 

mübalağalı olduğunu bildir 
mektedir. Lizbonda id ıia edil 

bahsed iıor. 

D erli ekepreain &anınmıı a1e 
keri raıarı Morleı Relrardı al• 
manrıtda ordu ile oul pertiıl 

arasında rnaı rnıı b6y6ren 
aolaemulık hakkında tafıillı 

vn iror. Morler Rilrerdı mar 
eeaı Bravoiole dıQer ıeoerallerin 
uzak aetırılmuı ~herine berban• 
gi bir bir rfljlm detirme ••ıebbl
süuu önlemek ioin Berline H 

baeka eehirlere poliı tarafından 
mttralyöı. konulduQuou ruıror. 
Ve di1orki ı 

bu canlı 14abnenin kudretli ki Çin kuvvetlerini iyi huır bir haur u zarıal yoktur. Ha• 

bel&gatile bize dünü ya,ata· laıımıımış sanıyorlardı. Japon rekilta ietirak eden lar1areleri· 
lllaadı. ların burada bozguna uğra- miz. ıalrnıen aeri dönmOıterdır 

k k letueoaer rakıolerında bir d6t 
Mihver nah/iye tay di~i gibi hiç bir h~dise o1ma-

Ruıradeki mutaffakirıtıiı• 
ilklerin genıtlıQini alman mille· 
ti öQ"renmeQe baılamıı&ır. Berlia· 
de hay•anat beboesioln, latuıo· 
non ranında, eehrio batı merke
zinde ve eimal te dola iıoi ma• 
halleriflde bir neti kuleli ıiper• 

ter kaıılmıı oldolu aôrleniror• 
Bununla beraber hemen bir tııan 
beklenmemelidir. Bitler baılıaa 
rükeak su bar l arı uzaklaıhrmak• 
la aakert bOkdmea derbHI &ab• 
likeeini önlem ietir. 

Hele silAhları omuzların maları Çin ve mlittefı uv-
l 

mau tarrareeiue h6oum edilmiı 
daki mttoabid ttirk analarının vetlerini cesaretlendirmit erdir \ir. lsınen11er larrare merde• 

yarelerinin ~ota mış~ır. L~zbon cınrında b? 
T kabıl hadıseler olmuşs"da sı 

ıarilaini yapmıt, ona yeni bir 

yol ve ye:ıi bir hı• v&rmio, 
dönün ıstirabıoı 9ekmi11, bu 

~iinön ne.esi ile heyecanlan· 

l!llŞ göaleriui Keyrederkeu, bir 

duni ıı tarihini bir millet in , 
asaletini, bir zincirin naınl 

kırıldıgrnı ve kahramanlıkla

rın destanlarını Kanki birer 
hirer okoduk. 

Onhuın yanından ayrılır· 

kon bütün manevi varlığımı
zın, asil milletimizin atalet 

rnhile bir kere daha yıkan

dıgını ve bize sonımz bir 
hamle kudretini verdiğini 

anladık. 

Bakıtlarımızın değittıgi
ııi, bazularımı•ın daha kud
rotlendi~ioi ve göğaiiınüsön 
dtlha M>nsu• bir iftiharla k•· 
bardılrnı hiHettik. 

Ancak.. Yılda bir kere 

OOfharan bu ıabne, beyeoan
Jandıran ba li•ul>ltln )[er-

KIRIMDA 
A iman hatlarını 
Ru•lar yardılar. 

Londra 8 (a.a) -
Sıvastopol Qevresinde eiddeı· 

li muharet eler olmalı:\adır. So'· 
rel kıtalarıorn al_man hatlarını 
bir lı:aQ rerinden rardıkları sör 
leomekledir. 

Bir Alman gene
ralı 6ldiJ. 

Londra 8 (a.a) -
Alman generalı Bratn so•· 

ret cepbeeinde bir ruı marnına 
oarparık ölmOıtGr. Bu aeneral 
1940 fransada rapılao mohare· 
bede Möz muharebelerine ittirak 
elmieti. 

oına rapılao hGcom oelioe&inde 
hangarlHın randıtı ıör61mftı• 

yakıldı. yası hiç bir ehemmiyeti yok-

tür. 

Filipinlerde 
Yeniden fiddetli 

muharebeler baı ladı 
V.aeineıon 8 (a.a.) -

Harbire naz ı rlıQmın &eblıQ- i : 

Fil ipin lerde ıiddeth suaehır 
renıden beflamııur. DDıman 
hava kuoaUerı müdafaa halla-
rımııı eiddetle bombıtlamakladır. 
İ&tıhkAmlarımız.a 45 japou ıar 
raresı hllcCm etmıı ~e bu lar 
rarelerden bir coklarıon ıarr•re 
&uma ıoplarımııın ıKabetlerı 

kardedılmietır. Kıtalarımız dür 

Kahire 8 (a.a) -

Dün Lıbrada fona hata ear\• 
larile kıırfılaıan tanarRlerımiı 

•e Hür Frn ueı z. fı l oııluı H 6 f9• 
re laarruaa de•am e\m i ıl erdır. 

DOımanın ooak tıuen lopları 

81. faaltfe t gösl .. rmı ~lerd ir Tral.· 
lusgarba akın yepao larrarelc· 
rimiı f ena hau eenlarıodan 

doları hasarın detlcesioi göre• 
mem ı elerdır. 

S ıoı tredA bir tarrare mer 
damada buhrne :ı 4i ıiftemen 

thrnruı 1ok ed ı lmıetir. Bu 
akın ' in g ıl iz la11areleri ö~h: riPP 
ıonrn he ıla m ı ~l tırdır. Dıiemnnıo 

börük naklıre hı yrareleriniıı 

bırbirmın ranında bulunmak ı a 

uldu~u b· r r erde fl D ez 30 düe• 
men la1rar ei l a hrıhedılmıı, ı r· 

Bombardımandan sonra 800 ki
man hata ko"e\lerioin makineli lomeueden oıken raogın dCmao• 
UlfeDk aletlerine rstmen cesur tarı görOlmüılftr Ba yere hüou" 
te loatoı mokuemetlerine dnam ma gece de deum ertılmııtır. 
e&mektedıler. d ı Bir petrol depoıu berbata e ı • 

Vaıinaloo 8 (ı.a) - 'Dİi ı' d6tmın tarrareıl sinler 
Amerikan bata kuneıteri ioinde bırekılmııtır. Dılıman 

La~ıı adHıodaki japon ıırali Tobruta hloom eımteıır. Bo 
altında bulunan rerıere mftlead· hareketlerdeın •o •••••"••• 

tur. 

iran - ingiliz 
müzakereleri. 

Ancak alman poliı tetkillerl 
reisi B itler laralıodan par&ioia 
mili&i ioin iıstenilen 60 bin tır 
rarecıhk arrı bir bata ku"ealul 
generaller reddetm ııtir. 

Tahran, 8 {A A.) _ l Yine deylı ekapreeio bıı 
İran parlamentmmrıda raııeında bOtlk ıara&ejik. ted· 

. . . _ , . bırlerden babaedllerek D6t•le• 
ıkıncı defa muıakere eoı lecek rarı irfanda lılerlnin amerilrah· 

o'an tran · 1ngilt*'re mfı~eke· lo r ıerafından i11ııline mutafa• 
relerinde mebuslar bazı dP.ğİ • kala dave& ediror te baoası if9 
şiklik yapılmasını teklif et· landarı ıap&edilmeı btr bale 
mişterdir. getirecee ini ruıyor, 

Genera l 
l)ögol 

Bay Stalini tebrik 
etti • 

Londra, 8 (a.a.) 
General Dö Gol yeni yıl 

münasebetiyle Stalini telgn f

lıbya~a lngiliz baskısı ırttı. 
Loodre 8 lO a.) -

l o gılı z kuneateri Librıda 
Ag adt> h•ada baekısıoa detım 
elmokled ır . Halfarıda da in11illı 
baskısı or&mııtır. 

Benzin 
Tahdidatı 

Büyüklerimizden temen. 

nimiz.. Mersin Halkevinde 
bir kartuıu, köteei 7apah111 .• 
Borada Mersinin kı.ra gün
lerinde ttlrk kahramanlıgını, 

sinin asaletini, kahramanlığı ... 
türt aıaletini • Uirlı efen

nı eYladdan e•lada naklede-

dil ıaarruılar rıpmııtardır. geri döoauımittir. la tebrık etmiş ve bu te l~ra- Eskiai gibi Jeuam 
fında Alman ordularının ye edecektir 

oek kadar ku••.atlimi dirt 
diliğini •e bunun büyük RUSLAR Sorlcta Almanların nilmezli~i hakkında~i iddial11 Ankara 8 (a.ı) _ 
eserlerini ve fedak&rlıklarıoı 

Buna . e_lhette (b~yır) c:~ gösteren kadın ve erkek mö 
'Yatını verırıs. Mereın, Q barek şehitlerin isimlerini 

belli biT hatta tutu· rın Rus kuvvPtleıi karşısmda Rautfkaleuen tebli,. ed"l . 
b"ld' . . t • ı mı .. 

M . Ilı B 11/ı nacak/arı füpheli boş~ çıktığını ı ı rmı~tır. ır ı 
eıa ve ro Stalin r,eV'lhıurl , Bur ı 9 0 161 19U de tahdit edılen 
hı.r/•rı·nı· aerİ aıru·l"OT I k I · · · be,ızın te \"ı· t 9 b ' · korova bir milletten bir par· alton harflerle yazalım. Ya fi! .,. e eU , Ff'a.nsızlara rnem e et ermı ış i'An .. 8 1 ırınci teerınde 

ça, bir vatandan bir k~ 
degil, milletin kendisi, vata· 

nın kalbidir. Bunun dünkü 
kara gönde yarattıgı heye-
8an lı sahneleri ilelebet yaşat

lllak •e neaiJden nesiie canlı 
olarak nakletm~k lazımdır. 

Diinö 1-tamıt 'fe bugtinti 

yarına nakletmek yazifesini 

tlmerine almıt ol•o belediye, 

parti Ye H~lkevindeki büytik 

lerimisio, mötefekkirlerimi

•ia bu ebedi eaeri canla '8-
kllde mobafua etmeleri en 
ebem bir mecburiyet bahne 

1hmifiir. 

,ayanların reeimlerini ve can / J Londra 8 (a a) gal etmelerj husmmnda en iyı ed ı len eeaalar dahtlınde 9 
h hatualarını tespit eder~k a nı ar. Rusrad&n alınan en skon dilPklerini göndeım iştir, :ıs::ek~i~~2 ye hdar detam 
bo köşeyi aöıleyelim. Anlat.. bllbe.tlere göre Ooega gölO e· 
tıkları kahramanlıklardan vö Moskou 8 (a.a) - &iminde ru& \aflrruJiarı o ıddel· 

so.,el ıebtiai: lenmııur. 
cüde getiriiecek eseri ebedi Sevreı kı&aları batıda bir lstokholm 8 (a e} -
batıra ve mersının namoa takı:n lı:eaimlerde almanları ge• Sosyal demokralio gaze~esi: 
ve oerefi ve hamaaet tarihin- ri eunııa detam etmiılerdir. nin 8ltrlin muhabirinin bılcn dı· 
deki hizmet olarak e•laddan D6ımandao bir çok ıerler ıeri Atine göre Berlio askeri mahfıl· 
edada nakil edelim. ahnmııtır. Keluııanın 38 mil te lerinın ka~oli aıroao ulı:erltırı· 

Moelıourı 130 mil uzak'" bu· nio kıeı ıeoirmelı: :çıo teıbu 
Kurtolo' köışeıine vere- dıkla 

Jaoan Me111lk Eehri d09111aDdao edthın heUa benOı urmıı • 
cegimiz ehemmiyet ve onun ıeri atlınmıour. Boruslı:ao d6r rını ve bununla berıtber 31 kası 
azameti yarinki nesle baba• mandan ieıali eadHrnda bir~ot bıo teı;tımeJtn rat ı8arr-uıunun 
larının fedaklrlıklarını onia ıaok, top, mitrttlröı, kamron ile kerııaında bu ı .. ıbıt edılecek 
bette "kndretle ve belagatle 17 bin obOe 200 motoıiklet •• hatta almıuı eskerlerlnin 

101?00 P 
. 1 1 aklarının ı6phelı gö-

if&do edebilir. bir ooll harp mılsemeın alıomır u oamıra 
A. B. o. &ır. 1 

rGldOiOoO aoıa,ılm.•kladır, 

• __ /çim izde __ _ 
_Casus Var! _J 

Büyük memleketlere mensup Casus 

tı kilôtının nasıl çalııtıoını l>Orenmek 
lstlyormusunuz. 

(Yeni Mersin)de bu fevkalAde meraklı 
tefrik.aınııı bir kaç güne kadar okuyacaksınız. 
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i LAN 1941 de neler oldu? 
A,ağıdaki yazıda bir sene zarfında 

cereyan eden dahili oe harici hadiaelerin 
tarihlerile hölô.salarını bulocoksınız 

6 Şubat 941; Mılli Şet,,ıhtifali * Titiilesko ~ld~. 
şıuk vilAyetlerine yaptığı tel- 19 Mart 941: ~~fı ıdar.e 
kik seyahatlerinden AnkHaya l~ç .ay uzatılJı. Harı·~ye ~e~ı 
avdet buyurdular. lf Un fiat. lımn Kıbrısta Eden ıle goruş
larma bir miktar zam yapıl- tü. Jf Habeşistanda Ciciga 
dı. * Menemen ovasını sular ~t\hri zaptedildı. 
istill etti. 20 Mart 941: Yunanlılar 

7 Şubat 941: lnl{illzler TPpedeleni zaptettiler. 
Biagaziyi zaptettiler. 21 Mart 941: Millt Şef, 

10 Şubat 9i l: Ali Şır Führere bir mPktup gönder· 
Nev~i'nin 500 ürıcü yıl .Jönü diler * Y tıRoslav kabtnesin
mü. * ınriltere _ Rumanya den üç nazır ç~~ildi * Sela
münasebatı kesildi. '4l Şilepçi aiğe lngıliz a11kerleri çikarıl-
li~in tek elden idaresi karar- dı, 
laştmldı. - Devamı var -

11 Şubıt 941: Çittçi er- G ç EN AY 
tere ait borçların tecili karar- E · 
laştmlda. 

ıs Şubat 911 = Bitler Yu 30 mihver gemisi 
goslavyadan asker geçirmek ; ngillzler taralın-
için talepte bulundu. • • • 

16 Şubat 941: Bükreşte· dan tahrıbedılmıf. 
ki tngiliz elçisi geldi, Londra 8 <a.a) -

F;at Mürakabe Komisyon 
R i y a s e t i n d e n : No. 4 
Ahiren muhtelif Tüccarlar tarafından ithal olunan Manifatura eşyanın cins oe ne 

vileri ile tol' tan ve perakende fivatları aşağıda g6sterildiği gibi tespit edi/m;ştir. 

Tesbit olunan fiat 

1tha ' ıh9ının Adı Manifaturanıo cinsi ve neti Eoi Santim Miktar Metre T·•ptan K. P . K . 

N"zım Miskavi Basma 60 21960 97,73 112 
» ~ Ping poog 60 27332 76,54 88 
> > Poplin 70 5050 98,96 1 lll 
,. > Gofre 67.5 13725 139,63 161 

Necati Hancı Emprime 60 78232 99,67 115 
> > Emprime 70 26352 91,88 106 

Şaşo karde,ıer Pazen 70 23867 t 1 S,19 130 
Nazım G~ndor Basma Poke 60 27120 85,73 98 

• » Ping pong 50 37798 84,39 97 
» > Pazen (fJanneJ) 67.5 43005 193,91 119 
» ,. Renkli fla.onel 62,5 34587 108,~0 125 

~Jal kaç elden geçe;se geçsin fiatlarda hiç hir suretle değişil lik oln11yacak tır . Aracıların karı 
bu fiatlara dahildir. (34) _____________ _,,_ __ ----------- ---~------- ..... -

i 1 a n l • 
ı a n 

17 Şubat 941: Türk • .lı.kkAnun a~ı iı~inde &imal 

• . . . denızı 9e atlanııkte 24 düemen 6 1 k A ı· h k' ı· • d 
Bulgar mutekabıı ıtımat be- gemisi batırıımıe tera hasara Ü ff8r 8ZISI S IJ8 C8Z8 8 im lğlO 80 ; 
yannamesi imn edildi. uQratıhnıtlır. Bunlar oaklire 

Mersin Adliye encümeni ~aşkanlıüindan : 
Tarsus mahkemesinde açık olan on lir·a nıa

MiJH Koı·unma kanununa n1uhalifetden suçlu aşlı zabıt katipligine, askerliğini yapmış Orta mek 22 Şubat 941: Yeı,İ tram feve te tarrareye kartı ko,ma 
vay üzretleri tarifesi tesbit edil gemileridir. Bu maddet ioiode 
d. akdeniıde de ıı düeman gemis pazarıla mukim ve ticaretle nı~şğul Gülnarın tep mezunu olanlar terciherı tayin olunaı~ağında11 t 

1 betırılmıe veya hasara uQrauı- k ı ..., k .. d f --ı u ~ r ), .\ k" b ı· 1 · ı . 23 Sub:ıt 94:1: u .. ıkevle- mıetır. Bunların İQiode lioare\ kava o ugu öyun en Musla a og ll nllSlaıa usta nıezl\ur ıta ete ta ıp o au arın 14-1-94 2 çar~an ı 
rtnin 9 uncu yıldönümü. fh- gem~l~riLıden baeka bir sabrınQ hak.kında giilnar asliye ceza mahkemesinde ya~ oa günii yapılacak olan imtihana girmek üzere 
riciye Vekili müt.im beyan<tt- gemıeı de vardır. l 1 . . d l r·ı· b. l il . d k. .kl . 1 b. 1·k . d.d M . 

Bunlardan baeka akdeniıde pı an t nruşma netıeesın e suç unun ı ı sa ıt o e erın e ı vesaı erıy e ır ı le şını ı en ersııı ı 
ta bulımıJu. ik. d- k ö • d dJ. .. . .. l . 1·· /!\ 

C1 
1 usmao ravez ruo e rangın duğundan milli korunma kanununun 3 l -2 ve a ıye eucumenme muracaat etnıe erı uzumu 

25 Şubat 9-H: Eden ve çıkarılmıe ve diQerler lıaeara •• .. • . . • • . 'la 
Sir Jon DiJ, memleketimize u~rattımıetır. Bu harekeıtere 59-3 uncu maddelerı mucıbınce yırnu beş hra 1 n olunur. (30) 
geldiler, dooanm41 . ~un~tı~rimiıı~ ~a~a ağır para ee~asiyle n1ahktımiyetine ve tiearetha- ____ , ____________________ _ 

kunetlerımız ıtlırek etmıetır. • • b• h f •'dd J k f ·ı ··k 
26 Şub~t 9i 1: Eden, B~ş Bu suretle ilkkAooo aJı içinde nesmın lf a ta OlU et e apalı masına ve lU -

vekil ve ııa. iciye. :Vekili i~e dünmanıo ao gemisi batırılmıe nıün katileşdiğinde hülasasuıın neşredilnıesine 
göl'ÜŞllı. • lnRılızler Meıs vera baeare u~ratılmıetır. • • • • 

Batlık Ev ve Arsa 
adasmı işgal ettilar. A 'k T . 28 11 g4 J tarıhınde karar verıldı. (32) 

21 şubat 941; Milli ş'!r, men an ersanelen 
Edani kabul etli .• lngıl~~re· Geniıletiliyor. 

İhsaniye nıahallesinde hastahaue caddesindfl 
~i 

iki oda bir nuıtbah ve bodrumlu bir ev ile eski tl• 

nin Moskova S~firi Crıpp~ 
ölçü 350 arşın arsa satlıktır. d • 

1 ı n a 
~eldi. * S ı r r ı Rellioğul Vaşington, 8 (A.A.) 

mahkem~ye verildi. ~ Kral Amerikkan ayan Bahriye Gülnar kazası Asliye ceza ~akimlig-in~en ,· 
Alfons öld ıi. encümeni yeni tersane ve mev 

isteyeceklerin Mersin mahmudiye rnalıallesiıı 

de 114 l\"umrolu sokak 14 No. Evde bay Osnıaı. 
1-3 (31] Akınaua müracaatları 

-ıg Şnbat 941: Ede;ı An- cudunun tensiki _için 845. mil \liJli korunma kanununa muhaljfetden suçlu pmm--
k.ırada.n ayrıldı. Rir resmi teb yon dolarlık tahsısatı tasvıbet- . .. --------------
li~ neşredildi. 1 miştir. Gül narın haçpınar mahallesındeıı olup tuccar DEVA 

1 .\fart 94 t: Alman or-1 M~mes~ller mecli~i ~ah~i- lbrahim oğlu ~üleynıan sert lwkkıuda Gülnar as 
duları, Bulgar toprağma girdi.! ykeben1cume.nı .de bu proJeyı dun liye caza nıahkenıesinde yapılan duruşma neti Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

a u etmıştır, • .ı l f"l" b" ld "" . l~ 2 Mart 9i ı Eden ve Ge . cesınue suç unun ıı ı sa ıt o ugundau nul ı 

neral om Atinada, * y ma- A M E 8 1 K A korunına kanununun 31-5 ô 9,4 üncü maddeleri 
nistanda siddetli bir zelze\e Ankara Elçı·ı,· J1rı·ne mucibince yirnıi beş lira ağır para cezasıyla n1ah 
oldu L.nisa harap oldu, lf 5 
Hür Fransızlar Kufrayı jşg;.tJ M k El . . . kl\miyetine ve üç gün müddetle ticarethanesinin 
eıtiler. 08 ooa çıaını kapatılmasına ve hükmün katileşdiğin<le hülAsırnn 

ı Mart 941: Hitler Milli tayin •iti · neşrediln1esine 14-7 94: ı tarihinde karar verildi 
Şefe bir Mesaj göorierdi. * ln Lood~a 8 (e,a) - (33) 

. . _ . Amerıkanın Rusrada buhı-
gılı~ ~ Bulgar ~urı~s~betle~ 1 nan bürük elçieioin Ankarara 
kasıldı. Sofyadakı lngılız Elçı- tarioedildi~ıne dttiı· haber Lon• --------------------

lik erkAn• B~lgrad-t giltiler. drada b6rük allka ile karıılao· 

S Mut 941: Yugoslavya mıettr., , , 

~8 sınıfı sH~h altına alda. • Amenkanm Ankara Elçısı 
i 1 i n 

fiat Murakıbı ~omisyonu riyasetinden : 

VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 
DERHAL "KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 56-90 

Oiy~n~t j.~leri reisi Rifat Bö Yaı 'ınıtonı u'ıd' 
rekçt ö!du. v ıyor. 

9 Mart 9U: YunanhJar 
Trakyadaki halkı tahliye etti-

Her nEvi tüccar ve eanafın nazarı ------------------
clilikatine : No. 3 ve n i M e r s i n Vatlnatoo 8 (a.a) -

RuueU Amerikanrn Aoka
le~, * ~atimerini gazetesi ra bOrOk elolııini bürtl~ ~ecri\• Manifatura ' tuhafiye , züccaciye , kavaviye 
Hıtiere bır açık mektup neş- b~lerinden Vaeinatonda ıs&ıftıde· l · I ·ı dı"ger ı·· f t h" tt'kl · 

· ,. . , . B"ru·k elni· acır erı e uccar ve esna ın eş ır e ı erı rettt. re ~arar vsrmıe ır. " " 
ıo Mart 94 ı: Ferah sine: oin Ame~ika .lı~ri.cıre o eza reli.o~ mallar üzerine görünür şek ilde işbu n1alların 

d - -k M 11 de eark ıoıerını ıdare edeceQID latlarıın bildiren birer etiket vazetm~leri ve 
ması yan t. * Buyu l ı et sanılmaktadır, 
Me~lisi çahş~aga baş~a.dı. B:ış Ô-

0
-- satışa arzohınan bilcünıle eşyanın da fiatlarıuı 

vekıl ve Harıcıye Vekıh beya- l M an1balajları özetine yazması mecburidir. 
naU:t bulundulu. Tareosun taoıomıe ailelerin• • • • • 

. deu Mısrızade bar Mümıa Lfı· Bu n1ecburıyele rıayet etmıyenler hakkında 
il Mal't H41: Perapalas k h n· · s d b 'll~ k k .. k'b 1 .... . . . aeı eren urıre o an e~ mı ı orunma an ununa gore ta 1 it t yapı acagı 

otelır.de Lır ınfıl~k oldu. gün eneı uıdrredeo vefat et· . 
16 Mart 941: 16 Mart mi&tir. ılan olunur. 9-10 (26) 

NUSH.A.S:I 5 KUR UŞ'I_"LTR. 
Abone 
Şeraitı ~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç .. 
Bir .. 

Türkiye için 

1200 
600 
Dl 
100 

kuruş 

" 
" , . 

Resmi ilMatın satın 10 kuruştur. 

Hariç içi.il 

2000 kuruş 
1000 ,, 
500 

Yoktur. 
" 

Yeni Merein Matbaaıında Basılmı4tJ r. 

ta 
ıi 

.e 


