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• lngilisler Birınanyada Şivey
gin şehrini geri Almışlardır. 

Sayısı ? kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı l Sayı 
14 1 4162 

Bugün halkevinde~ Aıman tebliği. 

Eb d,. ş f At t .. k .. Ruslarla çok çetin muhare-e ı e a ur un .. MİLAS 
beler yapdmı ve pus~ur • 

Şehrimize gelişlerinin 19 cu lülmôştür 
yıl dönümü merasimle 

kutlanacak 
D'/iıman çok mik
tarda tanlı kullan-

üç yabancı tayyare tarafın
dan bombalandı 

Bu gön balkevimiz sa'onunda Ehedi Ş6t Ata

ttirkön Merainimizi şerelJeodirdikleri güoüo 19 oneo 

yıl dönümü mfinesebetiyle saat 17,30 da büyük bir 

maktadır 
Berlin, 16 (a.a.)- A&!<eri 

Hasarla 2 ölü 1 yaralı vardır 
tören ya.PılaoAktır. 

kaynaktan bildiriliyor: 
Ruı cephesinde mohare. 

beler geçen hafta çok ışiddetfi 
.ılmo, ve alman kıtıt.ları hür 
yük gayMtler aarfetmek zo

Ankara 16 (a a) -
Be&m1 teblilt : 

Tab ki kata devt\m edilmekte- -----------

dır. Gerdke:ı teqebhöıler Y•- Lise ve Orta Okul 
lstikl&I martı ile batlanacak merPıtiruden sonra 

aziz Atatiirkün yök11ek manevi hıuıurhrında bir Maygı 
~ 

süldHoodan sonra Meclisi umumi azasu;dan bay Hay· 

ri Tonçhilek tarafından Ebedi Şefimizin MsrRinimiıi 

ziyaretlerine ait hatıraları anlatılacaktır 

............................................ __ ................ .... 
Doğu 

Cephesinde 

flus ilerleyişi detım ediyor 

R; j ev 

bö,gesinde :~ 
BIJyiJlı bir meydan 
muharebesi 'boılatlı 

ruuda kalmıştır. 

Kar fatına ve tipi Almati 
kıtalarınan ı.avaşmalarıoa m• 

ni olamamıştır. Muharebe. 
lerde Sovyet!er pek böyök 

miktarda tank koJlanmışlar• 
dır . Düşmanın 192 tanin tah~ 

ribedilmiştir. 

Berlin, 16 (a.a.)- Ask~ri 
kaynaktan bildiriliyor: 

Bir ,kaç gönlük dorgun

lnktan "oara 14 martta <löf Ruslarıa görce 

Harkofun 
kurtuluşu 

yakındır 

< 

lıtokbolm 16 (a a) - man l'a,,ganrognu -şimalinde 
Sovyet cephesinde 88 uci tek.rar fırtına ve ,kar tipile

baftanm sonunda umumi va-ı rioe bakmıyarak taarruza J69 
ziyet1_e. deyişi~lik olmamıştır. ~i' ve götii!4 göğüse 9ok 9e
Her ı~ı taraf ılk bahar taarru I tın muharebeler olmuış ve düş-
1uoa şıddetle hazıı lan maktadır, marı pii~kiirtiil miiştbr. Dü•· 
Almaıjların mayıs ,.e Haziran man büyük mıkyasta tanklar 

M' k v 1~ ,, • a )- BOY- n "••el taaTrtıu geçemiye- ve topconun himayesi nele ta.~ 
,, • 

0

. a, k '° 
0

· . b t cekleri zannediJmektedir. ar roza g69m!ştir. Bir yerde 

15 mart pazar ubahı pılscaktır. 
M&at l re 5 kala üç yabancı j-------
tayyare Milas ve oiv~rı üze-1 Bomba suçluları 
rinde u~mof e~veli tenrir mahkemede 
fişe~i atmak suretile aydınla. 

tıldı ktan ıonra 15 bomba at
mış, şehre makineli tiifsnk 

ateşi a9mıttır. MilAııta bazı 

evler buara nğramı~ iki kişi 

ölmüş bir kifi yaralanmış 

oldugu te611ür1e ogrenilmi,tir. 

Ankara 16 (il·•) - Atatürk 
bulurıuda bomba hadisesi leh 

kikaıı miıddef uaıomilikce biti• 

ril:oietır. Suololar bak kında m6d 

dei umumilik aaıme duaeı ao· 

yet te~l~gıue .~ : ~nup si a_ 
1 Günden güne Sovyet hü- 10 tıuılct1nı 9 ın tahribedil

oeph6~111ın muteaddıt k~ mı~ cumn azalmaktadır. Alman mıştir. 14 mart akşamı kıta
d~ Sovyet kıt"l.arı. ~ndd~.tlı tebligleri daima sayJca listiin larımız başlıca muhareb6 hat 

hır 9arpışma n~tıoesınd? d~ş- 1 Rus kuvvetlerinin hiicumları- tını ellerind6 tntuyorlaraı. 
1 

• bir kör de 
~ana ağır zayıat V6rdırmış- nı püskürttüklerini bildirmek· Alman ve Slovak ~sker- ____ n_o_ı .... a_c_e_P __ h_e .... sı ... n_de ___ ~~n._e_:tı~ :._~ı -- - ----

ttr. tedir. ~ıs hal~ r.evam etmek- leri düşmana his edilir dere F b 1 M •• bakaları 
Dü,manın 650 R~hay ."e te ve ba;ı yerlerde topr·ak iki C6de zayiat verdirmişlordir. ut o usa 

eri öl<lürölrnü~tiir. Hır mık- metre don helinde bulunmak d 
dar da 88İr alınmıştır. 1~ t:p tadır. Ruslar can kaybına bak ltalva Alman)'aya Tarsus i. Y. Kolleji gen i 
ve.15 ~i~bimOmat ele pos~ ı?1. a madan hücumlarına devam et- daha fazla İfÇİ 
edı mıştır. enop oepuesıoın mekt d'..ıj Fırtına ve karii H O ÜCÜ kar•ı 
b k · ' d d.. t k e " er. ö d k M · ı'. Y. Denı·... · · g l" • ir 68lllll0 6 ll~IDafl an " ~ s t hÜCllWll bir g n erece eraın M 

b . . .1 h .. k lk raemen ovye.. J Lafdı 
lar ımayeımıue ncuma a h f( d L. • , ddetltt devam Roma 16 (a.a) - la•mas• yatı 0 R . d .. k" trI fiş ve a a auuerı ~ı , l" ;;. 
mıış :ıı.e e pos ıır ı m ... edıyor. Sovyetler Kerçte topla Alman VA Italyan~iktisadi b 

1 d eımelc iıteınesi üzerine müea a• aloıanlar savaşa anw a yuz dıkları kuvvetleri Feodosyadaki .anla_şm~sırıa göre elde mevcut Bölgemiz fal\ ol blrincllık 
l ·· ı.. h k ı dır 16 h . ünü ka t&tille niharet bulmuetur. 

Bir hafta dinlenme tatili 
yapacak 

Ankara 18 (e.11) - Maarif 
tekilliQinden : 

LiRe, ortaokal ikinci lraneat 
notunun bitimi dolarııile ba 
okullar 20 martıan 26 martı ka 

dar her rıl olduta gibi dinlen· 
me \atili rapmalan mutahk 
•öröhn6ıtar. 

Umumi meclis 
Çalııma•ını bitirdi 

VilArelimiz umumf meclisi 
dün aau 1() da aarın ulımis 
bar Sahip Örgenin reieliQ'iode 

toplanarak ruınamede metcot 
son leleri in&ao te daimi encil-

men azalarmı eeoerek Qatıemıla• 
rını ıonı erdirmiıtir. 

Yapılan BeQimde daimi en• 
c6meo &Zıtlıklarına bar Yaluıp 
Erıor, baı Mustafa Karacaıila.o, 
bar Emin Alper te Bar Salih 

1,oankur tekrar il\ifakla t10Qilmi1 
lerdir. 

1 Küçük kısa lıaberter 1 
§ Veni lngiliz elcisi Kurbi· 

eehe Sotret haricire komiser 
manini Vıeinskirı ziraret elmie 
tir. Eloi rakında Mosko•ara gi• 
derek Ketenine himatnameeıni 
verecek lir. 

§ Sertan adasına Amiraı 
Lerıon baekumr.nden &arin edil• 
mietir. Kumandana tam selAhiret 
\'Arılmi~\ir. Amiral Ler\on Akde 
niz filosunda ikinci kumandan 
idi. 

ere~ 0 0 ır" mış _ar . · . alman hatları•m yarmak için am maddelerin rasyonel lnr müHbakalarına pazar a 
dti~ a t k t brıbedılmı,. " k l t Mereiu &\adında 98 Taraue eııha Deniz Harp Okulu GOcıi § halrada 'detteıın e:onıre· ıı;.__n arı ı 8 h . 4 durmadan taarruza kaldırmak ~e İ de taksim edilecektir. hrA- d d d ' l ·atı'r takımının hükmen fttnilmesini tini korumak icin hususi mehke 
t!r. vannp batı oep esın .e tadırlar. Fakat burada hiç bir Cat meselesi ikinci planda kal sın a etam 8 1 mı,. • meler kurulmuaıur. Bu mahke· 
'k' d.. · · le ge91- Tareuıta le Bankası memur• iııtaQ eden bu vaziret binlerce .. 1 1 aşınan mevzıı e "'ld" ne~ice alamamışlardır. maktadır. Almanya emrine ve· !arından Bar Kemal Kurıuo hıı apor sevenle le birlikte bizide meler kaQakoılık duesıaa baka· 
rilıniş ve 250 alınan ° U· En şiddetlı rr.eydan mnba rilen 200 bin ltalyjirı işcisinin kemliQ'ınde rapılan Tanuııldmao ook üımüeuır. Müteakip mı1sa- caklardır. İlk mahktlm bir deri 
rölmüştür. - Sonu ikincide - miktuıda artılacaktır. Yordu Genolik Kulübıl ıle Kol· bakalarda bu gibi itirazların tüccarı olup 20 sen ere mahktlm 

.Moskova, 16 (a . a .)-Kızıl lej takımları ara110daki lkıareılee olmamasını gönülden dileriz. ohnuetur. 
ld · b" da ' k' rı ıle yı ız .gazetesı ır yazısın maı:ı sıfıra kereı 1 1 88 Önümüzdeki p3Zer Qüoü § Cinde bir lllYrare kezaern 

aunları yazmaktadır: Tarsus ldmau Yurdu Gençlik Marsın t. Y. _ Tarııus J. Y. ile d 
v e ıs kiei ölmiietür Tanare 

Harkofon kurtuluş gönü : K:ıliıbG takımı kazanmıştırı. . Deniz H. o. cie Kollej ile Tar· hautandıktan sonra düeerek 
Mersin stadındaki, 1t e;;.-sın yakll\şmaktadır. Harkoft~ al- idman Yurdu Genolık LKulfibü eua sahasında kareılaeacakhr. parçalanmıetır. Amerika ordusu· 

wanlar işgal ettikleti zaman 1 ·ıe Denıı Harp Okulu Güeü ta· -------------·l.na mensup subaylar bu1unmakta 

ı4 bin kişi katletmişlerdir. ıumıarı arasıoctaki kareııaems, Amerika- Kanada idi . 
Bandını ba,ka 25 l:iıo kişi de ır Mersinde eımdıre kader görül- § Amel'ikeda reni bir pro· 

arasında iere göre 21 den 46 raeına kadar · d k · k ··yıe e 'go"'nderı·ı ' ıneren ıeekıo, haddinden &Rkıo, oıvar a 
1 0 

r - " olan kcdınler ordu hizıne\İnde 
miştir. E!l aşağı 5 bin asker boraıaoh 98 makafonla laza hu· Bir askeri anla,1ma Q&lıeaceklardır. 

· a· Al ·· d , ral ioinde birer earı ile beraber· eınr 1ye manyaya gon e- "Opıldı § Dan gece az mikriı.rda Al-ı tikle detam ederken, Deniz Harp , 
ril miştir ..ı man tayrareei logilterenin cenap 

Okula Gucii takımından bir Oltu 16 ( Şehir i9inde ~ çeteler el • 8 e.a) - Amerika balı t-e bahaıuda uçmoe 
90 

ba· 
aporcunun hakem Merlrez Ban· · ı K 

bombalariyle düaman karar- f k 1 e anada araeınde bir Hkeri 11 rerlere bombalar atmıelardır. 
v kası Moamellt Seti Bar Te• 1 

gabına hüoom 1.etmia ve 68 oi . k ra antaema imzaıanmıatır. Ba an- Bir yere de mitralr:özle bOcam 
v c\taların oruodoo oıkarma 8 " 

Alman piyade tümenini .. bü- t ı· - rını d•plAIQtY8fAk o•.un• de9Qm laemara oöre Kanada orduıun·ıetmitlardir. "lll 01ıilizlerln e ınA du~möv bir 1\lmao daniıeltıeı • .,. -. • • 
tün kurmay subayları ve ko- da Qahemakte. olan Amerikalılar § Bitler eon bir D\ııkunda 

t ı k t ,. k" S ı · ı b" d ı· l dönüm ekilmi~ eraıi l§ular A ... l öoıJmözdeki raı loinde bol,etlk• mo an arını yo e meee mu- re at ovyet erıs e ırı e< 1r. M"car ooası .,0 ar 
1 
m~rı .. a ordusuna 11ari doueoet ıeri imha edeoetini bil<iirmıı 

'Yıt.ff&k olmu,ıardır.i Orel höle-e .. iııde inadl" ya ıi9iode kalmakla beraber in- ardır. 
altında kaldı Riromdıt rao11ı mıbkemeıin Almanlar Harkofn tah- pılan çupışmalardll Al m•n r 8UJM .ıc-11J> yolltnr. Amerikalıların OD bio kadar den harbin cıeautıerini ıraına· 

ağır sayiata ınğratılmıştJr. Jiıııd!:\P6'te, 16 (a.a)- Ma-. Solar ~ltında. kal~n yer- olduaa ~•atılmaktadır. Amerika dJ#ıadaa 
98 

fıkıtt Praotaaın kim ediyorlar. Fakat te,.\lim 

olmaslaraa tehir tarafımı•dan 
tahri bedileoektir. 

Soyetlere tet1liın olan Al- ou ova~ı karların erirueıi do ferden tahlıye edılen ınsanla.r ordu11Joda oahımakta olan Ka· neden harıbe eaaıh aare&le huır 
manlarıo adedi çogalmak- layıRiyle Rolar altında kalmıt arasında hastalık ?lkmamaıı nedalılır da Kınadı ,ordaeana ıanılmadJiını ıorduwaodıo dola• 
tadır. •e bin el' yıkılmıştır. 100 bin için tedbirler alınmıştır. 1reri döneceklerdir. yı tiklret elmiıtır. Harkof iolaylarıodaki ha· 

Ü 

si 
a 
k 
8 



17 - MART - 194.2 Salı YEN·l MERSiN Sayfa ; 2 

Uzak doğuda Alman tebliği Cenazeler Göm_ülmeden evvel
1 

. i rı . 
Harekat haualara At/antikte bir mil· bekletılecek j Devlet Demıryolları Adana 6 ıncı ışletme A. E. 
münhaıb kalmııtır )'On 129 ~in tonluk' Dahiliye Vekaleti mühim bir Komisyonu Reisliğinden ; 

Sayroo 16 (a.a) - 11 !) ~emı batırıldı nizamname hazırla dl ~lulıanımeıı bedeli 36fıfı0 lira intan. 17 ton 
Avustralya hava kuvvet· Berlın 16 (a.a) - bezir yağı ile nıuhanımen bedeli 5250 lıra tutan 

leri Yeni Britanya ada;iındakı Kerç yarım adasında duş ~ k · l 
5 

f .... l · 1 ·1 4 N · 94 2 
hava meydanları na hücum et· man kuvvP.tli tank teşkilleriyle yehir ve kaaabalarda, topra ue teaıs er ton rıe t yagı şartname erı veç 11 e - ısan-. 
mişlerdir. Rabaulda bıiyük za yaptı~ı hücumlar pC~kürtül- bakımından sıhhi fenalıkları giJrülen Cumartesi gii11ü saat ı 1 de kapalı zarf usulıyle 
rarlar yapmağa muvaffaL. ol- müştür. Duşman tankları ağır me~arlıklar terkolunocaktır ..\danada 6 mcı işletme müdiirliiğü binasında sa-
muşlardır. Japonlarında hedef kayıplara uğrııtılmıştır. Tagar- un alınacaktır 
leri~i Y ... ni. G!nede Port Morsbi ogt~n şimalinde "Ve Donez böl- "13- An kere _ Dehılire telrilliO'~ , tıQa ait teeiıler iQio errııecelr Sartnaınel~r komisyon tarafından bedelsiz 
teşkıl atmıştır. ~esınde Alman, Slovak ve Hır mezarlık nizemoam c ıinin 8 iooı rerler u topre~ın cHet l erı tem "i . • 

Lorıdra 16 (a.a) - y!lt kıtaları duşman hucumla- maddeei mucibince bır ıelimet· tahrip mt1ddetioe göre heıap olarak verılır. 
Uzak doğuda askeri hare· rım püskürtmüşlerdir. Bir kaç name hazırlamıııır. Bu ıalimat- edilecektir. Eksiltmeye girecek olan istekliierin bezir yağı 

k'\t havalar~ ınbi~ar etmiştir. günde çevrili bulunan düşman namere aöre mezarlıklar .; eehir Şehir •e kuabelardo balen içiıı 27 41,25 ve ııefl yağı iciıı de 3~3, 7 5 liralık 
Timor adasındaki dıışman ha birHA-i yok edilmiştir Lening- 98 kaeebalerın et •era dıQer ga bulonıın ve gerek etlere ralrıo, . .. . • . 

d l -ll r· ı. dd d cı.man askeri hedefl6rİ f6ferle bıne r&r;Hlau ealıal&rJ gHek toprak 98 teeieler bakı• Jl}UVakkat telHIJl3l akcelerı veva teOlJflat nıe.ktnp-Va mey an arına mu e ı" tay ra a llv · h d d d 1 k h d • • 
1 • h - l • l V m Vaffakirntle bomb:udıman U U UD en meıer I U Uduna mıDdaıı eıhhi fenalıklar görülen l3fJ kaJIUJJl ikanıefvalı vesikalaJ'J, Uiifus CÜZd3fl-yare erı ucum e mış er e ~ . . · en az 500 metre ozaklıkıa kuru· mezarlıklsr ıerk oluoscektır. Bu ' ~ 

bonıba larmı hedefler ine i~abet edılmıştır . 1 s ve 
14 mar~ta ıecekllr. Sıhhi veya bJtelı:a ee- mezarlıklar, terk edildikten en ları ve Ticaret ouası vesikalariyte yukarda tuyiu 

ettirmişlerdir. Japonlar York ~uşman 134 tank ka ybetmış- b••'"''" bu ıneıare d•h• d• "'" "!. ıo ., , a•oıik ıen •onu baeka edilen gü ııde 2 4 9 O numaralı kaııu ıı ıı ıı eıııreıtiği 
burnuna yakın adalara yap- t r. . . . tııabılecektır. makeatlerlıt kullanılHbileoektir. . . . 

ki h- d o t 1 · Şımal Afrıkada bır dıışmau Meziirlık olarak eeQil~n eahe H h' lr b şekılde Jıazırh.ımıs oldukları teklıf nıektupl~rını tı arı ucum a ., ayyal'e erı l ~ • er ıe ır te aeaba eledi- • 

h 'b ı · ı . t ' a· b k vapnrıı ha~ara u~ratı mı~tır. bAkim rüzgarların eehir te keea reei ölülerin rılranıp kefenlen- ek3ihnıe saa,indeıı lıir saat evvel Adaııada Dev-ta rı et1ı mış ır. ır aı a yer T b k... . d lt 1 Dlor 8 b ı d . . . . .k 
o ru uzerın e aya " a er an aıuıaı 11§11 ameue, Qu- meei ioın nütuz kesafetine aöre J D · il 

6 
· 1 ·· t.1 .. r· · ·· b · 

de Avustr~lya tayyareleri Japon dnşman tayy3i esi düşlırmüş- kur '6J8 bataklıklardan uuk- retecAk mıktarda cenaze baıır- et emıryo arı ıncı ·~ etme mu ur ugu 11ıa-
tay!areleriıe karşılaşmış ·~ leı·dir. Sireo:ıikte .du~man l!nk ~ık~a_rde, fakat ıaeın rollerı ile lama rerlerı repmaQ'a meobor sıuda toplaııaıı arttırma. eksiltme koınisyorıu 
oetıceda duşman tayyare\erı larırıa hücum edıl"!ış ve . :Sel- ılgıeı koler olan r~rler~e ~epı· tutulmoelardır. Bo r~rler kArgir reisli~İlle lev<Ji t:ıtme(eri lüzumu ilan olunur. 
da'°ıtılmıştır. Bu harekAt esna fıımun şimRlınde bır deoız al- lecahır • . Hafif ~erıllı duzlukler olacak •e bekleme rerındr.n ~aek.a ._ , 

9 da bir Avustral alı ıa va- lamız bir duşman vapurunu tercıh edılecektır. Mezarlık ıah.a j rıkaaıa ve kefenleme '.arı, bır ( 2D O) 17 -21 ... 6-31 
sın. b" J y . _Y • .11 . · d b vapurun eı, aile te eahea mehauı eabıt ide haıırlanmıe oenezelerın bek• 
recı ır apo~ ta yyaresıuı tos· to. pı emış ıse 6 u \ meıar rolleri le roller, memur; leme reri ohnak ihere en ıeeQ'ı • 
iayarak parçalamıştır . batıp batmadığı karadan aı;ılanlte müatahd&mlere vera ınezar• UQ kııma ıurılmıe olac11ktır. 1 1 i n 

ateş dolayisile anlamak müm-j-----·-----------------

Mocariatan kün olam.ımıştır. Maltaya kar Ankara Radyosunda Tur~iye Kömür Satış va Tevzi Müessesesinden: 
• • T • • şı hava kuvvetleri şiddetli hü· 

Holşevıkler )enıhuceye cumlarına devail~ etmişlerdir. ~lüesseseruiz nanııııa gelecek könıürlerle da-
kadar harbe de"am Amerikanın doğusunda"i Bu günkü nefrİyot programı hil ve harice sevkedilecek k.önlürleriıı tahmil ve 

edecek sulardct, atJantikte l milyon t l. . A k d 
1 

d k · b - d 
129 hın ;onilatoluk tluşman Salı 17_3_942 

1 

1 z· T k . . ta ı ıyesı za · za e ıanın a ı uron1uz a mevcut 
8.45 ıraat a vımı . _ I l . .

1 
k . 

Badspettte, 16 (s.a )- .Ma .cemisi buırılmışıır. Hu hatırı- 7 30 p . 1 k l 18.55 Müzı' k·. Fas.l Heyeti. şer~ıte göre mutea ı ne.le verı ece tır. · · · d . . 1 · rogram •e mem e e 
car ha,vekıh Kallay hır e- lan ı 10 gemılen 58 zı petro 19.30 Meml~ket saat ayarı Talipleriıı ~erati l(Örmek üzere 18· 3-942 tari-. d M · ı ·d· M d · · saat ayarı J o " 

meoıu 6 .~carıstanı~ evve ce sahrıç gemısı ır.bor anış f'oızın 7.38 Müzik Hafif Proğram ve Ajans Haberleri. hine kadar ınüessesenıiz bürosuna müracaatları 
yaptığı macadelelı,rı hatırla- d~ ~lm~n. m~to~ t ve. ~aym (Pi.) K ) 
tarak Maoaristanın bu gün gemılerımız ustun 1nı,?ılız kuv 19·45 Ko~~ıma ( itap saati. ilan olunur. (252) 17- l 8 

. .. . . vetlerine tPsadüf etmişler ve 7 45 Ajans Haberlari. 19 55 Muzık: Saı Eserlerı ----------------------
de büyük bır mucadele ı?ın~~ du9mtınll\ d.stroyo: lo motorbot 8.00 Mü7.ik: Senfonik P:uca ve Ovun Havaları. . Oen·ız 6edı"Lf 'ı o~uıu Satına ima Lom'ısyonu oldnganu ve Rnı bol,evıklerı larma hücum etmişlerdir. Bir lar (Pi) 20. 15 Radyo Gazete,ı. 1 1 1 
kati Morett6 yenilmedtm el vel İngiliz destroyed o kadar agır 8.15 EViN - 20.45 Müzik: Ahmet Admrn baıkanlıgwından .. 
ıH&hı bırakmıyaoagı ve •im- hasara uA-ramııştırki battı~ı 1.80 SAATt Saygın - Keman ve Piano v 
diye kodu MacaTiıt•na dai- zannedilmektedir. S duıman 12 30 Proıtram ve Memle- Sanatı, OP, 20 1 - Cilwıi askeriye ilııiyacı iciıı 10000 kilo 
ma teblikeniı: doğadan geldi- motor_bo!u ~atırı_lmıştı!" Kuv- ket saat ayarı. 21.15 Müzik Konu§ma (Türk . . . .... . •. . . 
~ini ıöyJemi' ve RoMyada çar •etlerımız hıç bır zayıat v~r- 12.33 Müzik Türkçe PIAklar Hti~uk Kurumu adına) ko!uu eli ıle 1000 kıl~ sıgır. et1111ıa .. eksıhınesıue 
pışan Macarların Tatanfarın• med.en vollarma de•am etuıış- 12.,5 Ajans Haberleri. 21.30 Müzik: Klasik Parça- tahp çıkınadışından eksıhmesı 1 O gun uzalılarak. 
döndükleri 21aman memleketi lerdır. 13.00 Müzik: Türkçe PJlk- lar (Pi), . _ 27-3- 942 de ihale edilecektir. 
1918 den başka göreceklerini Hindiıtan haua lıo- 13 so lar Pro~ra-::nmm De- ~~·~5 Müzık: Klasık Turk 2 - Sartıı:ıme her gün komisyonda parasız 
Te Macariıtanın bu seferki b. Ja vamt. ıxıuzı~ı Pro~ramı (Şef Me,ut ~ .. .. ~ 
möoadelede yalnız olmadıgmı mutanı har ın - 18 O p M l k Cernil). olarak görulur . 

.aı .O roRram •e em e et K . . 1 b d r o 
Te bt! 11eter düuyanın en knv- ponyaycı g6tiiru e saat Ayarı, _22.30 Memleket saat ayacı a - oyun etllllll mu ıan,ıueu e e 1 630 
Tetli bir hükdmetiyle beraber cefİnİ a6yledi 18.03 Müzik: Radyo Salon AJans: Haberle~i. ve Borsalar ve sığır etiniu 300 liradır. 
oldugnnu bildirmiıştir. y . d ıh · 16 ( )-e· Orkestraaı. (VioloDist Necip 22 45 Yarınkı pro~ram ve 4 - Muvakkat teminat miktarı 495 liradır. enı e ı, a.a. ıo 22 50 k T orarıı Halkevincle diıtan bava ba, kumandanı Aşkm). . apamş . 

. 1 l t bir demecinde 'nnları aöyle- ) 
aı e top an ı•ı mittir: i a n 
Taraus (Hususi) - Hindistan durumunda ge-
Dün akşam Halke•imiz lecege güvenle bakabiliriz. s A T 1 Ş 

salonunda Garnızon subayıarı Birmanyadaki Jnrom ce-
tarafından çaylı b;r aile top- nnp pasifikteki durumla kı-

laPtıfı yapılarak, toplantı geç yaa edilemez. t' Birmanyada Sümer Bank Yerli M&llır Pızanndın : 
vakte kadar Temiz bir hava knvvetlerimi11 Japon kuvTet-
içerisinde rievam etmiştir . ıerine hudutsuz derecede ü~- Sünıer Bank Yerli ınallar pazarı satışı 

• • tündör. Taarruza geçecegız 16-3-942 günündeu 2Q-3 .. ~42 gününe kadar 
T araua Halkevının •e harbi Japonyaya naklet- . k 

1 1 
k 

1 

" 
k P · · · mek lazımdır şehirdJki beledıyede ayıt arı o an ve oca arı 

iin ı1 araı gezıaı Hindistan· hava kararg&· dışarda asker olan bayanlara. 
Tar~us_(~~SU!;I) - " hında Amerikan genel kur- 21-3-~42 Gününden 25-3-942 gününe kadar 
Halkevımızm Pazar gunü mayları ve en ROn modelde ı . J. t" ök .. d ı b a lara 

tertip ettiıti Paraj gezisine yir- tayyareler bulunmaktadır. şe ıır 1 ye llll •• s~.z ve ~ı ay 11 .: .. 

mi genç Halkevli iştirak ee13rek 26-3-~42 Gununderı 31-3-9!2 gunune kadar 
me7.kOr mahalle gidilmiş ve Rijev b6lgeainde askeri mülki Emekliler nıa.luller ve ailelerine 
neş'eli bir gün goçirilmi;tir. - Birinciden artan - satış yapılır. 

Hıraızlık uak'aaı reberi Rije• bölgesinde olmak---------------------
tadır. Do~udan gelen 8ovyetler G . } b.) . k 

5 .. Komisyon okul binasırıdadır . 
6 - Taliplerin ihaleden liir saat evvline ka

dar ticareL odası vesikasile ve teminat nıaktn!
zu ile birlikte komisyona müracaatları ilAn 
olunur. (254) 

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatkdrane Fotofraflar, 

Atrandiımanlar 

Uray t:addesi 

Veni Mersin 
NUSH.AS:I 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hsriç için Bir k•ç gfin evvel Mah- Smolec.Rk yolu üzerinde KilİP · 8) P 0 ffi 38 1 0Z1 

mu~iye mahallesinde oturan ka ~e da~a ba11 şehirleri isgal Şemsiyeli bir çanta içerisinde ( 105 9) nunıa- Senelik ıooo kuruş 
Malıye muh~faza memurların eımııler~ır. 16 ocı al~~n or- rah Singer nıarka 180 taş elması 11 taş pırlanta ) Altı aylık 600 ,. 2000 kuruş 

1000 dan bay Sudı Kananın ve ev sa dusunu ımha etmek ıçm Rus . . . . . O 3(X) 

bibi bayan Ayşenin evleri:ıe hır lar u~raşmaktadırlar. Leniog. bır saatle bır elmas hılezık Tarsusta gaıp ol- 1 sı " 100 ·:. 

ıaz girerek bazı eoya ve paraları raddaki muhsor Rus kuvvet- muştur. Bulanlar nıatbaaınıza müracaat eUiğind e ı Resmi il~atın saun 
10 

k 
çahomıştu. ô~rendi~imizd göre lerinin 90nbarini tamıımlamak fevkal=\de ınemnun bırakılacakları ilan olunur. uruştur. 
900 zamanlarda tehir dahilinde için almanla~ durmadan taar. [~53 ) 

1
_
4 h1rsızhk vakaları çotalmıştır. ruz elmektedırler. 

500 
Yoktur. 

.. 

r 


