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Alman ve Amerikan kıtaları 

" Çarpışmaga ··---
Lorıdra 21 (a .a) - Re~-

Londra 21 (a.a) - Roy- men bildirildi~ine Röre lngı-
Ankara, 21 (a.a.)-19 Sonteşrinıle topların aıta h şlı-

an Yüksek Sthbat Ştlraıu Rıhbl ve i<lRrİ nrn-eleleri miiza-
y • lk 1 "d . kere ettikten sonra nnıuwı ırnğ ı osas urıııı goz en geçır 

mi' v11 bulaşıoı hıistalıklaı daıı Mardin, Uı fa, Siirt civa

rında çiçek IJ!lstah"ıuı telkik ederek aeı tatl•ıkalırıı geniş
letecek tedhirler almış ve saghk darumuuıııı umumi l>ll
k•mdım memnuniyeti mooip oJdu~uııu görmiiştür. 

Lavahn arkasında 
Hitler vardır. 

başladılar terin husnst muhabiri yazıyor liz uçakları ltalyayı b:>mbala-
Bıngazid' elimize ~eçecek esir nıışlardır, • d 
le:- eskisi gibi de~ildir. Bin- Londra, 21 (an)- Mött''· Çat göl un e . . s lh gu·· nu·· . ' 40 Londrs 21 (R. )- Oezaı:-gazı bir avıtntaj olacaktır. U fik kuvvetlerırı 1nrıneaıı T, hl 

16
00 ki t 

'h 1 radyosu ra a on talyaya 72 ve Girit ad• 
21 

kilometre dogaounda mı. ver- lometre ıorkındçki Q•t gölu 
sına 320 t<ilometre U1lkt& bu Boguta (Kolombiya) . le temasa ge9tigi ve Bızerte oivarınd• iinomli harokllt igiıı 
lunan bu Şehirde ha va akın- (a .a) - Latin Aınerıka tarı- ile Tarı u• araoıııdak i kısım ke r hazırlan dıgııu vo bun· 

larınd~ıı i ~İfade ~diloeektir. hinde 40 ncı •ulh yılı ıer~fiııe miioteorıa diAor yerlNin kA- j ~arıı• Alaga ile Trablu• ara. 

Sırenaıka gel!n.ce burBB_ı- bugüıı tatil giinü ilnıı edılmıı miiou müttefıklorirı elindo omdaki kıyı yolaıın ka•m•ğ• 
da. denı• yolları ıçın açık hır b.

1
_.
1 
•• 

1
. "alıştı~ırıı hilrliriyor. 

avanta'd R d L. 'f tir ıoldago 1 uın ıyor. ,-
• J ır .. un an ço .. ıstı a- · AJ ma nları n kuvveti 

- - de edılec~ktır. • ·ıde Tunusta harp 
1
. Bir Amnikan gazetesi böyle söyliyor. Kahire 21 (a.a) _ on,- Bıngaz ge ıyor 

" man Bingnidtki kuvvetleri • • • 1 N eYyork, 21 (a.a.)~ f Londrn, 22 (a a.) - FııR 
Ankara, 20 (R.G) - digiııi giioterıni~ti•. Hatta bir geriye çekerken Aleairada du- ıngılız er Tuııuota ıuubarohe şıddot- radyosu Alınnı.larııı ta"k v• 

lllaraıal l'etenin L • val'a zamanlar La .. ı - Potan ara- rarak tuıunaca~ı söyleniyor. • - Bin. loıı m iıti r. Müttefikler ha .. , Jiger ku netlerini h. va !olifo nrilerı ••l&h i yeti gfi n ö ıı mü. sınd a ihtillifla r çıkmıştı. Kahır• 21 (a.s) üotü 
0 

ı ü gü içi 
3 

Al m•n ha va J Bizo rteye indi rdigını hı ldırı 
him olaylarındandır. Tekrar L .. at politika ha Alaaka ııaıi kıtalarımız tarafıodao ış- kunetl•rile çarpı,maktadır. yor. 

Amerika Hariciye Maznı 1 . . L l d'l · t. ~--- - -~ - .___.._,_ __ . ___ _ K d H yatına ge mıştı. &Tal Al- "Olu açıldı ga e ı mış ır . 
or eı aı demiştir ki= .1 k , •• Akd · den I 

manya 1 e Si 1 i~birliRi yap- ) y . ---- Şayı·aıara gore enız . •••alın Peton tarafından Klorn 21 (ı.a - enı Yolunda ıiddetli , 
diktatör tayinı gösteriyor ki: mıştır. .. . Alaska yolu Şimali Ameri~a M 
LaYalın lbtitlofiklaro kar,. Bn ynzıloıı bırçok Fran- daki Amerikan askorlerine ıa· haı p bekleniyor A im anlar ısıra 
harekete geç~c~ği yanlı' de- ı.ırnlarla rnlicade etmiş fakat oe götürmek için açılmıştır. 
~ıldir. zaman f,avahn haklı olda~a- 2560 kilometre olan bu yol Londra 21 (a'.a) - Bizar- d k? 

Bif gazete de diyor ki: nu iohat etmiştir> evvelki gün açılmıştı. tin 
45 

inci kilometre şarkında taarruz m U e ece e 
Artık Lav al iRtediği ka'ın ---- Almanlar siperler kaım~kt~1~ 1 

DO 9ıkarır. Nazırları azl, Akden·ızde 1) b rada buyu., 
harp ilin etmek bu sal~bı·- lır ' 

darlar. ıiıman ". . . Ankara 21 •R. G.) - Şayia Geınllerin Yunan sularında 
a sa!ıda asker tah~ıt etmış . • _ y denizinde bu- toplanması Almanların Mısıra yettir· Buna raıtmon J,a va/ · · lua ro•a u••• s· "k h d d · ı 

•• y k nda tiddetli harbe ınlızar ilere biç bir yere ha· ve ırenaı e ava an ve enız mem eketinde uüfoz sabibi T u·· rk kar 5 1 h · bu·· tun a • ıu0a0 gem . bir hareket yaparak taarruz et· 
d•Ritdir. Bu, kllgıt üstünde- . a U arı 'lrlÇ edilmektedir. reket etmemelerö için em" ve- me•I çok uuk olan bir lhtımal 
dir. Koılretini Fransadan <le. Akden·ız tehl.ıkeı·ı ·ııa" n edildi rilmiş ve ltalyao donaomasınuı dekildir. Almanların böyle bir 
fil, Bortinden alır L• .. •lııı Cezairde alôrm , .. k. doğ•• kaym•laro temin harekete te,ehbü. etmeler; lh-k 

H · · f timaH •ardır. ar asıııda Bitler vardır. Cezair 
21 

(a.a) - ava edılmıtt •· 
Mihvereiler diyor lıi: Lundra 21 (• a) - Bir-'rındrn itibaren 42 19 derece d f lA --===~===--"~==--:-======= M 

leQ.ik de 1 t f 3 l 1 . d 't'baren tehlıkesioe karşı iki e a a - .. . . ı'ncelenıeler,· 2 aoar radyoRuua göre: v ve ve ngiltere Türk ,19 tu < erecesın en ı ı I t U~·ak saTarlar · Koylerım1zde 
Ha b&diRe Mar6~al Peteıı ta- kara suları hariç olmak iizre Oezair sahiline kadar olan rm yapı mış ır, - l l 
ratınJan Riyasetin takdir edil Şu hatlar haricindeki mıntıka- tnıntakadan geçroektedir. faaliyete geçmiştir. Tohum ugv un az ığı 
------------- nın l~lılikeli olduğunu ilAn Müıtetik kumandanının k 
Pasifikte etmııtır. haberi olmadan bu ınmtaka- Almanlara arşı 
Ş·ıddetlı· harp }

1

dudu~~:10 F1~ansa fskpanya hu- dan g~çecek herkes tehlikeyi Cezair 21 (a.a) _ oabes Yazan: Şeref Genç 
... pauya ara sula- rröıe almJ!I. sayılacaktır. F laymın Köylerde gezerken tohum- lemek için köylüleı hnizi t kim 

------ p, " yakınmda bir ransız a . 
M D - - - A)mon r.ıkarıma tıareketıne luğuo bugütılıO azlığının sebep durumuna göre k11ımlara ayıra. 

elburn 21 (a a) - . Ce- • arlan dı·gor kı·.· o ~· Jerini de aramıığı linemli bula· rak ve bu suretle sebeplerini 
nup pasifik umumi kara l'g~- m~n i ~lıluau biluiıili yor· rak yakinen incelemelerde bu- .,, .,.. k ı;, md,., 

hından bildirildiğine göre Bu- 8 p b/ "l'r lundum. Edindiğim kanaat şu· ı ı - V rlaklı olup kendi ve 
no ile Gnna arasmdaki ince iZ etene sadakat yemini 2 numaralı te 15 dur< oda..,ı ... İl• •••lal• .. nı •kliten 

-- Geçen yal eldeki lohumlu-
' eritteki harbe düıımanın ha- "ttı• k L 1 d ..., . , .~ezaı·ı· 21 [a.a) Amerika . . ve diğerlerine tohun.luk Vernıek 

'i ç ava a egı . . t azlığı az ve geç ekılme11, ·1 •a Ltı•vetlerj de 1'cıt1°r"'k 0tID
0

IŞ •ı . •• f (eb un ' - - ııuretı e yardımlarda bulunarak 
"' & "' " " kuvvetlerinin 2 uumara 1 - tabiatın uygun~uzlağu hukume· .. _ 
. R b ld ki h Lorıd "' d . l " d i . b e yarı yarıya ektiren koyluleriınız tır. a o e uça ar ava ÜS· akı;ı,_ın Ora, ~l (•.a) -·Dün iyi biliyorum ki Peten lili sakin bir gün .ıeçiril ıgı: te vul en yu• e / rmı •ı'' • 1 •••dır. 

lerine hücum etmiştir v ezl\ır radyoRund b' d A'• bunu tahminin er en yapı maıı 
Melburn 21 (a.a) -Mark nutuk söyliyen .A. . a ır Amerika doı-tluk hiıderi kov- ni düşmanın hür.üm etme ı fazla tahmin ve her yılki gibi ! . Geçen yıl bu köylülerimiz' n lan 

-.. aııral Dar- T'•tl.d' V ~ o galibinin bı"Jdı'rı'lmektedı·r. 1 k- ı~ı . . i b. b. • bır kıımı tobumımduktan kendı' Artur Buna ileGuna arasmda .ıu.areşal Pete01• 0 daJ·m .. ~ ~ ı ır. eruu . . varlık ı oy u erımız n ır ırıne 
1 

. 

F .. N 1 b" -k tar alarının bır lusmırıı •ittire. 
ki. dar şeritte JaponlarJa •id· ransaınn muşahbas tı'ınwalı' Fransı~ Alıas Lor_,nioi, ısı yardım yapamama arının uyu . 

1 1 v Iıl ... 1 Beraen tesirleri olmuştur. ıneınış e v:.rı ş ni az yaptıra-detlı. savaşta bulunmaktad1r. 
0 ngoıu. 11öyJenı1·11 -e Al ı Korıııikayı almak istiyenJer e e bil ı· ı h· 

v • man G l ld k' t b 1 ın ş er ~e1a ıç yaptır••••ış larrn F M • e eçen yı e e 1 o OllJ u- 1 . ransayı tıunaın&n ; a bir oJaoagı akla gelmez. ıı- /ı·manına aırm 
1 

k 1 ar, 10 bin Japon 
öldü 

lınd 

.şg e gyua a• olması dolayııi e bü u· 2 K d. 
1 

ki en Rorı ra t k 1 .. an • en ı a il . . ıl\re et 1Prbe8 1 re~ahn fikirlerine tercom . .. - T r ı ar e veya tlsıııı 'k ~) lıeft'A'' . - . Al Loodıa 21 (a.a) - laveç met yardıma gcçmış fa~at koy diterlerinin yardımları ile yarıcı 
. . ' ı 

11

" ı l&vo ot ol dnAomo zannedıyurum. . lüle .. leulotla huı hatalu ol- olarak ameak ıa,elcı:rine yet•ct ~ mışt.ır - ı . . d }h- j' nına oır- ~ 1\ 

· ıaaı tasyıkı netıc••ın • radyosu R9ıgerı ıma • mut .ıı .. ınde tohamıut• olma• kıdar e~en •e dlğ .. ihtiyaçla., Afrikauın Milı ver .. ı · . !'eıa 0 J Peteıı '"alahiyetlerini ti ı ıa hdı' t etmiştir. d ı k .. 
geçııı . . . ~ '<J UJe ...... .. F k me saa arırı . yanlardan bir kıımına çok az nı, o UbC~ a~a onıürcüliik, taş S H 

?) (i! a) - ·Bir eıneMı ıçın dareşal Çok Lavala dlıvretmıştir. a at Htl saatlaıdao hariç lımarnı Teya hiç tohumluk verilmemı,, cılık nH.r ••ler yııparak turıi1ı eu avr ~ · çalıştı Aksi oı"" d M ı& 
Amerika birliği Guada 1 ka~a- ı ar A f r i k • y 1 .. ~/ A 1 ın • n - 1 biz La val • d • ği 1, oreı• ~ irm ek isteyen bu g•m il ere e lle•IDde to h • m lu t• o lan lua da •der köy 1 üle.im iz var d". Bun! ar l da 10 b

in Japon öldürul- _ ç •n alırdı. sadakat yemini ettik. •c.ileıek lat•de hltanıtmış bu n•tıklı köylüle,t..,izden J• a, 
m ı ---- ateş edilecektir. yardıın ıörınü,ler veya hiç Y•t· 

• t• $V •ı ç re d d yOzden dağıtılan tohumluklar d .. l l di B lllUt ur. e Transı" lvany11 a . . llll ıoremem ' eı r. ununla 
" tamamen elulmemıştlr. beraber cktiklerinden de a:r: 111ab Hind!standa 

seMinç 
Yeni Venı" Çinde Buaunl• hotab .. bir koHm aul alm11ln ki bu da iatelutne ı ~ 1 

Çunging 21 (u a) - Çin tohumluk geç ekilmiş, ÖııceJui yetmemektedir, 

vergiler komiserlik tebligine ~6re HuııaP, Tavao- hava ıartlstı ıı.üuit fİl"'i' la- 3 - ı ..... ••••tile ekenle.: 

turıg, Çar tung ıavaşı devam kat llkhharın uyguaıauz bava Banlar tarladan, öküzdeıı, 'ı ( ) Hem, 21 (as.) - :Federal B·,,kreıı. 21 (a.a)-Romen 
1 

__ d tohuaaluktan hrpıi V•ya btr Yerıı· Delhi 2 a.a k f ~ u ,. ıdı·yor. şart ara yuzuıı •n geç ekilen h . bi 
1 1 1 

k' . . ""'"Y' •• er rıoı li k ma•ratla- . . ODgı • ' o "'ayan ım ••11• Se~izinci İng:liz ordusu~un r rnrn fı~lahgı dolay11He . h Ol ılmeti Traı Hilvan ya ıçm d t obumluklardan ptkaz mabıul ve n11. bteç köylülerdir. Bunlır bet le ·ı VeT b h. k . l'k ı'hdas Fransa bombalan ı alınmış ha"anın uygunıu:zluilu . . 1ı·· ı~ı 1 L mu•affakıyeti mürıase ıy gı eri artıı maga kotar usuoı ır omı•er ı _ . • ıçın oy u " •u .,,., a 1< ... -
ı 

Ter- ı. l'k B yüııunde• erktn e)ulenlerdtn ele l k t 
1 

k t 
1 

'f Tibet Naibi Hindista_n ıü- miıtir Milli Müdafıa >• ka. etmietir. Rıı •omiser ı •ı- Londıa 21 (a.a)- İDgiliz fazla •k•ik gôoülmüştr.. bu cıp aya~aı arka vd~l çıt 
kdmetine g6nderdiği hır tel- ••ııç vorgiai Rrlırılını• •• vekAleıe bağlı olup Tranıilvan y· 1 . ayYB•• vem er ya •• ' .. , .. 

· M v d av uçakları Şima it Frmsaya 
1 

ıknc bg<'çcn yı pı~· r ıu d~ ~0• ~ ya diğer köyliil re eLtirirlu grafta se•iııcini bıld11mış ve illi Müdafaa için f~dak&r- ya muhacirferine·yardım e e ' H il d y· . Lu l· 
1 

yap- hum u uıu1ınıa11 gllçlt~hgıı:- we buıılarııı i~~tleıinı bu auutl« 
bunun zafer başlangıcı olma lık iomiııdo yeııi bir ••rııi ceklir K~miaerl Qe Profeaör ve o an • a " ' ' dea pek •• ••h••I elde •ım ieadmiftir. ihdas edilmi ıir 
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~ Mersin ve Havafisi .----- - Ailelerini Yerli Orman emvali satış ilanı 
YAZAN: 

:, .~_J Kurtuluş Emin Aslan yanlarınd 
,. KARAKAŞ 

kum şiar 1 

Hükumet, ,p/iğini 1 

verdiği kumaşları 
satın alacak 

içel Orman ~eviroe mü~ür lüöün~en: 

n 
k 

o 
'ste 

savaşı •ilk mücadelede Mersin Bulundurmrvacak 
ve bavnlisi fedni müfre ı_ 

h t l zeleri U m u m grub 08Rer İ şahıa/ara 
~. _______ a __ ı_r_a_a_r_ı_, _ıcu_m_n·-d-an_ ... ____ , verilecek harcırah 

--26--
13ir taraftan teşkiHUımız iJerlemektA devflm ecli) or ve bir 

ı taraftım da )foğaraclan sevk ettiğim bölUklerim kısım k1sım clllş

ıı• mania temasa gelerek utttk tefek mnsaclemelere başladıkları ah

ct nan rnporlardan anlaşılıyordu. 

aı "'ilifkede de vaziyetin tavazzuh etmiş olması ve mUfrezeleri-

min yeniden takviyesi doltıyısiyte mevcut kuvvetimle ~ıer ine 
h doğru ilerlPmek icab ettiğinden ceplrnlerde hulunnn bOIUklerime 
t de (karargahımın Mersine doğru hareket ettiğini telaki po:sta

c tarı vasıtastle) bildirmiş ve heyeti temsili) eye de Silifke posta

Soferherlikte ve fevkalli- Ankara- Kuma~ tlokrıu-

dtı tıaJ1orde aRker1 'ahı farın mak üzere htlkfimet arafııı 
ds•ı ipligi verıl<'n f rıka Vh 

ailı:ılerini gtır~kti~inde yanh-
at\ilyelerde d k nan kuroa~

rıııd~ buJoııdurın •darıaa ılair 
larırı hükOmot ta nfınd ıı sa

kan un pwjeili hiitçe ve Mılli tın !\lınması ka ar ştırılmış 
Müdnfoa euciim1-1ııleriııdeıı go 

J90rck Uomıımi Heyete sunul 

muştnr. 

Mik<'farı Muhammen 
Hacmi Bedeli 

Cinet M3. D3. Lira K. 
O m eQ'acı 1997 000 4 90 

ı .. içel vilayeti ni11 A rıannı r kaz:ı sı dtı hifinde 
hudutları şartuauıe<le yöz1'1 Pmııuklu devlet or
n~anıııd· ıı 1997 metre küp dikili çanı ağacı on 
iki ay içerisiııde çık~rılnrnk üzere 6-11 .942 ta
rıhindeu itibaren on yedi giin müddetle kapalı 
ıarf usulile arllrmaya konulnnıştur·. 

2 - ArttırmH 23·· l 1-~~42 t: rilıiuemiisadif pa
zartesi giiuii saat 15 de }tersinde ormfin bin:ısın. 
da ~ apılacf4ktır. 

de t hanesi vRsıttt:-.iyle arzı malOmat etmiştim. I'rojenin 614 '~h lıiikiiml., 

tır. Diger fı raf n ögıe ıldi 

gine göre İ[Jlıği hı Ct n t t 

rafından verile el tezgahla 
rında Jokan n k ma lıuın da 

hiildtınet .. ar fı ıd a "' trn 3 - heher gayri mamul nıeu·e kiipiin ıuuhanı 
rne11 bed~li 4~0 kuruştur. 
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f Silifkede teşkil ettirdi~im Silifke hölüğOnll de yine orf!da rine gör6, ~eferherlikte ve fev alınması döşiınulmtıktedir. 
talimat verip bırnknrak 10 Mart 336 tarihinde diğer kuvvetımle 

~ Sillfkeden hareketle (Karahuculu aşiıetinin meskOn bulunduğu) 
ş Susanoğlu kahvesine geldim. Orada ela l>ir gece komıklıtyıp hize 
t iltihak eden ttrkadaşları almıştım. 

kalada b \llerde hadnt ve kıyı 4 - Muvakkat temi11al1 734 liradır. 
g rııizorılarında, müstahkem T ohu mi ğ 5 - Şarınaıue ve mnka,ele projelerin Anka-
m )vki vo mfüıtr.hkem hCHga· l'ada orırnın umum mlidi'ırlüğii ve icel orman ce-
lerJe, derıiz ve l.ıava iisforin- azhğ . . l Silifkeden esnayi bttreketimde evvelce ismi geçen ve hana 

Mağarada iltihak eden (Kavtlr Ali namıyle maruf) elyevm Mer
sin Akdeniz oteli mnsteciri Ali çıwuşa Uç ınllcahit arkttclaş tefrik 
ederek vaziyeti keefederek alnc;11ğı mal0m8tı bildirmek Uzere 

ileri gOndeı ıniştim. 

de ve tayin olıınaoak tıair \'İrge nıiidiirlü~üııde ve A ll3JllUI' ornıan bölge 
bölgeler i<;intle aRkeri şahıs- -Birinciden artan - !;Cfliğinde 'Öl'iilehilir. 
larltl ailel&ri efradiyle birlık- Geçen yıl, bu yardımda peki 6 -Teklif mtkluplaı·mın 23 ] 1-942 pazaJ'tesi 
te ikametleri BaşkJmaııdan az yapılabilmiş bu )üzden bun· gfinii saat 14 C kad<H' konıi. )'Oll reisliği11e ' 'eril-

Sabahleyin erkenden bir Suvarinln Silifkeclen bir rnazrufltt 
geldiğini haber verdiler. Aldı({ını mazruf heyeti temısiliyeden 

bana hitaben aşağıda yazılı olan telgraft1: 

lıkç ·oya Geııolknrmay baş lar d~ t.ohuml~~ arhramamışlıır. il.esi lazırııdır. 
Hatta ıa,elera ıçıo bile hububat • . • • . • • 

kaRlı~IJIC!\ vey" Orıla mütet- temin edemerııişlerdir. 7 - ıs tek hlerın Tıraı el oda~ı 'esık~ s1le bel lı 
tiş ve Orıln komntaulıkJarın 4 - Saydığım üç kısımdan edileu giirı 'e saalla jJırJe konıiS)OJlUIJU nıÜra· 

Mahreç: Ankara 

9 Mart 336 

ca ynRak edilebilir. başka hiç ziraat yapmıyarak 1 (h 'k 1 . .. ı·· ı d : 
d'ğ i ıe 1 :ır. 'htl caat arı. u 'efi\1 a l\O~ u t•r eu ısteıınıez) 

Ha hiiküm mucibince aile 1 er f re uısr•fnn ve ı yaç • 

Aceledir. 
larınt fazla mahsul sahiplerin- (1394:) 7-12- 17-2~ 

ile birlikte otnralması yasak den tedarik edenler vardır. Bun 
Kuvoyi milliye kumandanı Emin Arslan Beye 

!şan ahere kadar harekatınııın t~hiri. 

Heyeti temsiliye namına 

Musta/ a Kemal 

1 

odileu bölgelerden çıkarıla- tarın lbtlyneını ise karşılığı mu· 

oak ha,.oı raha mfültabak aile kabilinde t min etm ye hemen 
hemen köyhileri m cbur gibidir 

1efr ulıııl\ horıh.rrn ikf\met ede Bu yıl Mer inio • z verimli 

l
o~kleri yerJöre k"dar aile bar durumu karşıııodn köylülcrimi-
oırrıln verileo')ktir. YaRak zin hükumete yüzde yirmi beş 

Ben emri alır almaz derhal müfrezelerime de telilki posta borçlarını ödemeleri, dabR buğ-

' 

edilen hiil~oye gelf')n aile ef- day başnğa binmeden yapıl n 
ları vasıtasiyle icabeden emir ve talimal ı vermiştim. 

1 
raclı derhal belge dışrna. "lka tabmiaden az mahsul lınmaıu 

-SONU VAR- ~ 
------- rılncak ve bu buRosta yapı· ve bazı tahminlerin c asında 

------------------ veriminden fazla tah in edil 
lan yol m srafı alAlrnh ask:e meai yüz.ünden bir kı ım köylü 

O
. d Neler oldu 
U0Y8 8 Neler oluyor R dyo 

Türkıre Rıtdfoso 

ANKARA Redroeu Gelin semiz 
bir domuzmuş 

Pazar - 22.11.1942 
.830 Program ve memleket seaı 

ar arı 
8.32 Müzık; Msrelar ıPı.) 

1svi.Jrtrniu Bern şehrinde 8.40 Ajan Haberlerı 
8 55 U"ertür ve marelar pı, çıkaıı Bond gazetesi y zıyor: · 

12.30 Program fe Memleket san& 
Maoar şehirlerinden birindl'I &rarı . 

garip bir vaka olmu~tur. Çi- 12.83 Müzık: S Dfma orgu ile 

9..,klerJe Eıfüdt111miş, içiı d ge- parçalar tP .) 
12.46 .Ajans Haberleri 

lin kıyafetli bir kadın hu 1 n · 13.00 Mihık: Fa ıl şarkılbll 
nıuı bir otomobil hır oteiin 13.30 Müz ~: Radro Sc'on oı

keelrası \$ef Nec p At&ııı) 
ön ündf'ı durmuştur. Otomobil lS.OO Progrl\m te Memleket 

den iki kişi inmiş, geJini ara 

b · · d b k k •)t"'le 18·03 
anın ıçın e ıra arıt • ., 

girmiştir. 

Hn ırada geçmekte olau 18.40 
19 00 

bir polis ıfü~lii otomobile hak 
19 15 

u11ş, gelini görünce yaklaşa· 19.30 

r ak tebrik etmi,tir. l!"akat 
19.45 

geli:ı cevap vermediği gibi ıg.65 

uJ&mırıa da mukabelede bu-
20.15 l unmımışttr . PoliR buna şa-

' &rt.k gelinin bayılmış olma- 20.30 

Saat Ararı 
Müzıl;; Red10 daııe o. -
keelr88ı (Şef: Nıhad E
seD gir) 
Müzik: saz eserleri 
Konu~n n lZ.ırııat sutı) 
Müııı: Şarkı te türküler 
Memleket saat ayarı te 
aj ene haberleri, 
10 dakika serbeıt 
Müzık: Bünem mak&mın 
dan eorl:ılor. 

Kouuıımfli ( Dertleeme 
88811 
Mürılı: Lekel.-Souat 

ri ş\luurı maaşından keRİl6· lerlmizin elinde az. tohumluk 

Cf')ktir kaldığı gibi bir kısmınnda iaşe 

Aile ile birlikte oturalm" 
sinde hile eksiklik var ır. 

Bu tesirler sebebiyle bu yıl 
sı ynsaL edilen h()lgelerdea ekimi geçen yıldan çok az oJa-

çıkarılmış olan aile efradına catı ıanılmaktadır. Hükumeti
yasağın k ldırılmaıııı üzeriııo mizln tohum yardınıtnda bulu· 

.
1 

narak bunu önlemesi en buyQk 
e ki yaırn.k yerine kadar aı e dilegimdlr. 
harcırahı verilec~ktir, Ş. Genç 

ı A 

ı a n 

Mersin Tapu Sicil ıu~af ulığm~~m: 
~l iiııhal buluuau 15 lira asli maas ı tersin 

" t<ı ını sicili ıını h~ fızhµma nıemnr <ı!ıw cağınd1:t n 
29~7 sayılı teşkilat kaınırıuııuıı 7 iııci n addesi. 
ııiıı (L) fıkrası mucihiıwe Tapu ve kada ıro uıek 

tehiııd(>n ''eya li~edeıı mezuıı olmak 'e bulun-
~ 

nı~dı~ı takdirde oı·t<l mt)ktf>p n ezuııl~ı·ı <ıra:<ıııda 
bil nııilıaıı i~balı t hlh et cdeııler alıııacaüıııd<ın . . 
(askerlik Ye ı~lısil ile aliık'181 olnH)aıı) taliplt ı·iıı 
n ek tep diıılon ası, lıüsııiihal V;Jf'(J)rnsı '~ !'.'Jlılıat 
r:\poru ,.e askt:lrlikle alakası olmadığını bildirir 1 

'esaı k He Tapu sici 1 nı uhafızlrğnıa nıüracauları 
iları olurıur. 

ın ihtimalini dü.örımüş, oto

mabilio kıpıınnı açmış. voli 

2100 
21.15 

KoDUliID& (Evm eeatı) 
Müıık; Karıeık makaır.- i 1 a n 
!ardan eerkıler. 

nio eJiui tutruoıştur. Faknt 21.60 

bu sırada beyaz eldivenin 22.00 

düşerek altından hir domuz 

~.~~08;,:lDs::~1:~~:r.~ 1 'L- Mersin Belediye Ri~asetinden : 
Müıık: Verdinin overals· 1 eled i) e ilıti~ ~H1 J için ~çık t1 ksilın e sunı1il~ 
rından parçalar. (Pi) 

bacaRı göriiomüştiir. 
22.30 Memleke\ tıant aran S3llll aJmacak 2488 Iİl'<l nıuhamnıeıı bedelli tllek 

PoliEı, ilk ~aşkınlıgı 
ejane haberıe.-i borular ırık malzemesine talip çıkmadığıud· ıı ihale miid-

ge- 22.50 Yarınki Program vo 
knpame. deli 1 O ırün uzat1lmışt1r. çinre tetkiklere başlamış ve ___ __.;._________ c 

gelinin gizlice keRilmi~ bir Kir alık EV Taliplerin 1-1 ~- - 9 4 2 Hlh 

domuz oldogo gi>rmöştür. Mersinde otomobı1 durak 1 ed İ) e eııti' lllf' rıiııe Ilı iir ~H ~al 
Bunun üzerine otele girmiş mahallinde 3 oda hamam n rıur. 
olan iki ki•i yakalanmı~lar- sair !llÜ~temilan havi bir ev 

Hazırarı ıptıdasına kadar ki
dır. Hunlar kaçak~ılıktaı haş l kt ra ı ır. 

k a izdivaç mticA e e ini tez· 1f tekli'erin Benzinci Ek- Yurddaş! 

~üı.ii ~~ıaı 16 d~ be 
e) it n t>ler i ilinı olu

( 1431) 

yif etmek cürmile de mnba rem Kontak'a müracaatl· rı. 
429 2-5 Hava kurumuna üye o 

Orman emvali satış ilanı 

içel orman çevirge mü~ürlüğünden: 
Mık tarı 
hacmı 

M3. D3. Cınei 

250 00 Qam a ıtecı 
1 - f oel vilAvetinin Anamur kazası 

eartnomede JBZllı Sıraderesı 

nıodan 250 melre küp dikili cam aaanı 12 
mok üzere 14-11-?42 tarihinden ıtlbaren 
ıırhrmnJ' konulmu5lur. 

Muhammen bedel 
Lira · K. 
4 90 

datıilınde hudutları 
devlet orma .. 
ar içerisinde çıkarıl· 

gün rnüddetle aoık 

2- Artırma ~0·11-942 tarihine mfüıadıf pazarteısi Kona eaat 
15 de Mersinde orman bınaeında rapılacaklır. 

3- Beher garri mamul metro küpün muhammen bedeli 
490 kuruetur. 

4 - Muvakkat teminatı 92 liradır. 
5 - Şartname ve mukavele proj lerı Anktıreda orman u· 

mum müdürlüQü ve Mereıu orman çevırge müdürlüQü te Ana 
mor orman bölge eefli~inde görülebilır. 

6 - leteklilerin Tıuret Odası veeikasile birlikde belli edi· 
ı en gün ve sa alta ıhale komıs)lonuua müracaatları (bu Hıika 
körlülerden istenmez) 

7 - Satıe acık tırtırme usulile repılecektır. 
(1414) 15-19-23-29 

Satıiik Ev 
Mahmudiye mahaJlasinde hashhane caddesinde 50 inci 

sokakta 22 :mmaıalı iki oda mutfak ve teferrüatmdan iba
ret bir ev 

Nıı:sretiye m&hallesinde 64 üucii sokakta 26 numarah 
hır oda hır mutfak ve teferriıatından ıbaret ev satılıktır. 

Almıtk isteyenlerin ziı aat mücadele memur n Ali Feh· 
mi T;ııana müracaatları ilfın oluı ur. (1425) 2-5 

Ademi iktidar ve BelgeVfekliğine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her eczli nede bulunur 

S. ve 1. Muavenet Veıc~lniı in rulın1JD• hai2dir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Adana Yağ-cami clvarl No. 14 - Eıki Selinlk B•akası 

(1167) Poıta Kutusu 105 . 

Men1Jeket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan.Talısin Soylu 
Bu kere a keri hizmetinden terhis ohır.aralr asli 

vazife11i ba~ına düomü~ oldug.oııdan muhterem haRta· 

larıuı H aMtane Clldllesindeki eski evinde kabul ve 
tedaviye haşlamıştır. 


