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idare Yeri 
• .. , .. nıc haımn1 • ıııenıa 

1 

MART 
19,2 

GÜN:OELl:K SİY .ASİ HABER. FİK:tR. G.AZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

izmirde Harkof sokak- Ebedi Şef Atatürkün 
Şet, ekıam üzeri doQru For· larında muha- Mı • • • • ~./[ • • 1'{') 

Milli Şefimiz 
Reisi Cumhurumuz novare aıderek Ziraat mektebini ___ mlllllli,... .... __ ..... ııiiiıiıı_ ersınzmzzı teşrı, erıının .7CU 

bazı mekteplerde tetkiklerde 
bulundular 

gezmieler, Qelıemelar •e tatbikat rebeler oluyor yıl dönu··mu·· halkevı·nde heye-
etrafınds malumat ıılmıelar. u· 
momiret ıtıbarıle bu ınektep l k [ J 
teıkitıerinden meınoon tıeımır Şehrin Ru•lar eline ':--~~~c_a_n __ a_ ut an ı 
lerdır Eb d 

lımir (Hacıoai) - Şerımıı, en 1 reıae orle mekıe~ ioA leerif ede· 
blh 0R6mür., blhüo •arlıQ'ımızla rek r1ArilBOAleri IAtıoratutarları 

etrafında toplandıQ'ımıı, keodi· gumıeler, rnoallım ve talebe ıır 

lerıoı gözbebeQımiz keder e:e••p koDuemuele::-, kıı lıııuinds terıh 

kıskaodıRımır. loô lÜ. fımırde fızilr, logilizce. (4'raoaııQe derııle• 
aramızda bulunmaktadırlar. Şef, rina girmıeıerdır. Baodeo bilie
Iımıri, enelkı gece rarıaı eeref· tifadEI ıalebere fızik d .. relerioio 
leodirmielerdır. Bu mesut hadi· ehemmi1etini hatırlaımıe, maarif 
ae, hocak dfto ı bah ahirde do jhereketlerimızde hem adedı, hem 
rulmue, derhQl her taraf bsrrak İde o·ıııemaeı cok ve muvaffak 
larla dooatılrnıeıır. loöoft, dön! talebe ratieıirmekliQio arzu edil 
erkek lıseeile kız lisesini ve Ka•: diQlol iesret ıt>ururmuelerdır. 

Şerm teerıflerinden hı.ber- geçmeai bekleniyor e i Şet Atatürkün Mer~inimizi teşriflerinin 19 cu 
der olan halk, yollarde "e zira- yıl dönümü dlin halkevinde meral!imle kutlanmıştır. 
ret euıkleri müesseselerin eıra• Moskova 11 (a.a) - . Merasimde başta bay Sahip Örge ve eşleri bayan 

fl()de tonlaDarak lımiri "eref· Harkot dolaylarında şıd- Semahat Örae old ~ h ld ı::ı l p .... v . • • .., ıı~u a e ~a k artisi vil~yet idare 
ıendirmelerınd6n doQan sni11ci, detli bi, me~ dal' muhl'rebesi h t b y k 

I
._ h . eye 1 reısı ay a np Ersoy ve kaza idare haveti reisi 

hereoen:ı tezahürler ve " •llelar- olmaktadır. Yakında şe rın b bd ll h E · !ıt · ıır Set 
1
• h ay A u a rsoy, Halkavi reisi Doktor Hayri Dulunar 

le ifade etmiellr · 1 
" • •a 1 Rusların eline gecmesi mn te- T H K b k. 

konaQ'ınde miHfir bo1uumakte· rn ld' O l K ı. Harkof · : ~~u~ı~ a_ş . anı Z. 016(açay, Yardım sevenler 
dırlar. e ır. re• ursıı., cemıyetı !kıncı .·e~sı hayan Resıme, Marif müdürü vekili 

Düokö tetkiklerdA kendile· almırn hattı arasanda açtıkları bay Nacı Aydemır, Orta okul müdürü bay Ferit Kur-
rine lımir .alısi ıle ınai1etinde· gedıkten alman mukavemetine ran, . Emnıye~ ~miri, Sıhhat müdüdrü, öğretmenlerimiıi 
ki Eevat ve a14kedarJsr refakat ra~men Ruslar ilerlemişlerdir. ve bır çok guzlde münevverlerimizle oalabahk bir halk 
eımielerdir. Hı.rkof şehrinin '~inde çet.e kitlesi hazır bnhmmuşlardır. .. 

• 

Hind 
prensleri 

lngilterege so-
nuna kadar 
yardıma karar 

v~rdiler 
Yeni delbi, 17 (•.·".) 
Hind prenııler mecliııi dön 

bir karar kabul etmişlerdir. 
Bn kuarda Hindli preı.s· 

leri ve idare 'efJeri dtıTam 

edeo harbin gereği gibi ııe-.k 
ve idaresi bak kında 1 ngilt6re 
kralına ellerinden geJen bütün 
yardımları yapacakları vade
dilmelcte, adaiet preosiplerı 
ve muahedeler., riayet edilin· 
ceye kRdA.r miicadeleye de· 
vam eıleceklerini bildirmiş· 
lerdir. 

PrenR!er meclisinde lngiJ 
tere kralınrn müm~ssili nut

kunda Sör Gripisin Hiudis
tanı ziyaretinden bahisle. Gri 

p11in Hindi8tan için itimada 
l&yık bir devlet adamı oldn
ğnnu söyleyerek demiştirki: 

Grips nzak hir memleket 

te mühim vazifesini parlak 
surette ba~armıştlr. Prensle· 
riu keodisintt lrarşı gö tere
c~kleri kabulün sıcak olaca
grnı ümit etmekteyim. 

Onunla samimi işbirliRi 
yapacağınıza itimadım var
dır. Mevcut tehlike Te im\i· 
hanları atlatmak hu mrnnda 
gösterilecek azim bhıe -ç e siz 
lere aittir. 

Son zaferin ka11antlnıası 

bir zaman meselesidir. Hin
distan emniyet ve şerefmi 
bütün diinyay& karşı gii~tere· 
cegi ·şüphesiz olmakla beraher 
ha noktade Hind milletinin 
ala-0agı tavrın büyük önemi 
vardır. 

Avuatralya)'a 
Amerikan kuvvetle· 

ri çıkarıldı 
Vaşington, 17 (a.a.)-Ame 

rika harbiye nezareti bir teb 
ligind.,, Avnstralyaya köllli
yetli miktarda Amerikan ka· 
ra ve bava kuvvetlerinin 91. 
karıldığını bildirmektedir. 

Almanya Hitletin 
nutku 

muharebeler; olduğuna daır Mer.a~ime ortaokul kız talebelerinin okuduRn 1stik-
haberlA: vardır. Almanlar l'\l iılafŞI ıle başlanmış ve buudan sonra Ebedi ı-~efim · _ 

Bulgaristan, 
Ha kofta 14 bin sivil kurşuna zin aziz ruhu öniind~ RükOt saygısı yapılmıştır. ' 

1 

di1mişlerdir . ve 12 bi:ı Rus BJndan ~oora vılAyet umumi me~lis aza!ıından bay 
idam edilme ıheredir. Harkofıa Havri .run_cbıle_k tarafı~ıdan Atamızın Mersinimizi şeref 
binlerce kişi i~kenceye tabı tu- · d kl t ht il - h 

Amerl.kada tulmıış ve binlercesi 11.ehirden ı landır ' erı. arı gı nu eyec\nla anlatmış ve t,azıruo Romanya v tarafından şıddetle alkışlanmış ve Merasime sorı veril-
•t. [ sürülmüştür. Genç bir Ukray- miştir 

italyaya asker verdi~~ri l ımatsız ıkla nah kız alman karargA.hma L.;----------"---ı---....ıı 
k l d bomba atmış ve bunun neti- ç y ve Kahve be 

taktirde 
arşl an l cesi alman ~enerali Bravın ve 8 yanname-

Vaşington 17 (a.a) - genel kurmttyı ~le _bir çok .sn- ye tabi tutuldu 
Bal'lıanlatilan 

fasla toprak 
ce'kmiı 

d h Bitlerin nutku Vaşington bayları öldiirmuştur. Verılen 
a a gazete ve resmi mahfillerinde haberlere göre Harkofnn sokak 

vere- bir takım t~fsirlere yol açmıştır lıı.:rmda şiddetli çarbışmalar 
Hıtlerin nutkunda ilk bahar olmaktadır. 
taarruzunun yazdıt yapıla~ağı 

Loodra 17 (a a) - Tarmiı bilhassa k.aydedjJmekte~ir. Vels 
gazetesi "Balkan memleketlerine beyaıJatında Aitlerin nutkuna 

rüetet. baehkh bir raı1aındı Alman ve lta1yırn halkının 
ıuoları raımaktadır: itimat etmediğine dair emma-

Doğu 

eephesinde 
Alman baekuınaodanlıtı do· reler oldn~unu ~ö;ylemiıtir ft 1 s 1 1, • 'f • 

Qu cepbeaiodeki harbe lılirak Hitlerin yaklaşan duruma karşı US 8f mo ansı gefl erme 
e~mek uzere Bolaarlııe.odan 800 sıik~ltu erget almın nrdusunun .. • , , • 
bıo Romenra_dao SOO bıo n_lt~l- yeoılece~i hissini vermektedir. para(!utçu mdtrdıler 
rıtdan 250 bıo aııker iatemıetır. Nev k T · t ·d ' . yor a ymıs gaze esı e 
Baoa mukebıl bu bökOmlere bu nutuk büyük harp buhra
Balkaotarda dahb fada toprak nmın yak)aştı~ma delalet eder 

Rualar Smolenake 
cloğra ilerliyorlar 

Ankara (Husaet)- koordinae muetur. 
ron kararı ile oar ve QİQ', kural· Ticarethaneler, hakiki te 
mue kahtelerin bu aabahl3D iti· hOkmi eahıelar Qar kah 9 e bolun 
beren ııatıeı men edilmie te met duran u kullanan tüccar. dOlr· 
cudıı berannemere tabi tatııl· kA.:ı, kahvehaneler. acenteler, lo· 

kaotelar metcot QOJ ve kahtele· 
rinin cine te netilerloi 18 mart 
•keamına kadar balundokları 
rerio 80 btlrOk mülklre memur 

RODOS 
ingiliz donanma ve hava 
~uvvetleri taraf mdan 

,4 fır aürette bom
bardıman edileli 

larıoa blldırmeQe mecburdurlar. 
Beraooam1>ler rerinde konırol 

verıleceic'i udedilmietir. demektP.dir 

Almanlara Göre _J_a_p_o;_n·-,-a-ra_G_ö-re-

ledileoelr noksan göater~nler hak 
kındıs arAma yapılarak ~eshıt te 
haklarında &akıbet rapılacaktır. 
Qay ve kahtenio tekrar aatıeına 
ne ıaman müattede edileoeQi bi
lihara bildirıleoekıir. 

lsıokholrn 17 (a,a) - Lond~a 17 (a.a) - Rorterin ----·-------
. . akdeois fılosunda bulunan mo· Ç k 

Rusların gü- ı 
vendiği gene-1 

ral kış da 

Tagın Bladet gaıetesının 1 b .. bildiriror: OCU Esiraeme 
M k t b

. . b" d' . . ha ırı 9 
1 os ova mu ıa ırı ıl ırıyor. Cuınarteai gecesi Britaora k 

lngiltere ve 
Amerika 

Rus paraşütcüleri Smo- dooaoma •e hata kunetıeri urumu reialiği 
ler)sk gerisinde Almanlar tara Rodoea mOete:ek bir taarruz .. Vatani vazife3iui yapmllk 
fından tahkim edilmiş mevzi- repılmıetır. Rriteora harp gemı uz_ere giden şehrimiz Çocuk 
leri zaptetmişler ve almanla- Jerioda muhabir ol artık rıı.loız Mır 6eme kurumu reisi bav 

R ı b ., . · ımak ben bulunuyorduto. ı;;,ı. f'k E · usvayı e1apon)'a rın ll mev?.1ıerı ger• .8 . • "11
6 1 rgündüzdeu açık ka-

Ru.'
ar çok Q Aır hüsnsundaki teşebüslerinı akım Rodoaa karşı repılan hucum lan '" · l' 

5 aleyhine harbe aok- b k l d Başhca kesim- pek aoi olmue ve müstahkem löreıs ıge morkez heyeti 
'ayıplara rJfra- l lra mış ar ı~. k(e bera~ adalllD ehemmireti bÜJÜk ÖIQÜ• karariyle ilk tedriAat WÜfet. 

mak iatiyor/ar lerde Ruslar ılerleme Vi azma de _ azahılmıetır. Adaoıu mudati· tişl~ri~den hay ... aci Aydemir 
mııtır 1 her Smolensk v~ k Y. OTU lerı eaekıo bir halde dooaama se911mış ve işe haşlamıştır 

Beri in, 17 (a.a.)- Yar bay Tokyo, 17 (a a )- M"liye Yolunun ort~sınd~ a avl m bu ile iebirli6}i eden tRuerelere atee · 
h 

d t dmışlerdır. Rns ar nıt t b 
Kravze bir yazısanda şanları illa fıllerinin kana-ıtine göre a zap e hk. le ini ederken duoaoma ruzlerce top arrere üo:ımuna uQredıtı· 
yazmaktadır: Sovyetleri Japonya aleyhine bölıedeki almau ta 

1
m r mermısioı hedefler ioloe 20 da• nı za.onederkeo dooanmo edeye 

h b .. .. . . ı . yarmı~lardır. ( ) kika ioinde salıtermietlr. Şehrin 4. mıl raklaumıe ve bu anda 
General kışa 11,iivenen Sov ar e ki k ı 17 a ıurn eme ıçıo ngı Moı;kova a. . üıerine gelen tanareler enela eıddellA atee acmıeıır. Limanda 

Yet kıtl\larının oltradını nın- t L · ı cephe~ındP. çok b ı "' e ere ve Amerika bütiiu gay- enmgrac · · ıentir fieenklerı atrırak hedetle• 0 unan gemi, tsyrere, tereaoe· 
vaffakiyetsizlik karşısında ln retlerini sarfetmekteilir. şıddetli muharebeler olmakta- ri aydıoletmıe ve bir harö ge· lere atılan obüsler isabet erle· 
gilizler hayal sükfttoııa ngra, . Fakat Bnsyanın böyle bir dır. Sovyeller iki gün içinde misıde hedeflere kareı tentir mietir. Donanma ioini bitirdik· 

nnş!ardır. hınbe kolay kolay sürüklen· 18~ er ve sub:ıy öldürmüş- mermiler at'!!!!:r. Düeman ral· - Sonu ikincide -

Ruslar İngilizlere Alınan miyecegiui oman ı:.yoi mab- lerdır. Sovyet topcus~ı .dıışman 
ordu onu 1812 deki apol- f' J .. 1 kt dirler blokba vzlarmm tahrıbmde bü 
yonon akibetine uğra.tırnak- ıHer şu~ arı soy eme 

8 
• • yük bir rol oynamıştır. Bir 

k B nla beraber dıplo· eı -r . 
larını vadetmiş oldo ları ci- unu oovyet mu rezesı duşmanın 
betle Hritanyahl~r bn müca- matlarımızın atıl kalmaları arkaıona sarkarak dnşman mü· 

d~leyi ümitsizlikle eyredi- dogrn degildir. İngiliz ye naka\e yolunu to gün kesmiş 

Yorlardı. • Amerikan te,ebbüslerini bo'a ve duşmanın bir bataryasını 
su t b. -h· mat 

Kerç, Donez ve nıerkez çıkarmak için 9ahşmalar1 •e s urmuş ve ır mu ım 
eepbelerinde durmadan Bns- muzaffer Japon ordu ve do- deposunu havaya uçurmuştur. 
)arın tekrarladık.lan bu" cam- d . . d Moskova l 1 (a.a) - _ 

nanmaınnın a aynı tempo a l b - osu 
larda Baslar çok agır kayıp· yüröınesi İ14tenilmektedir. Sovyet haber er ur . 
lara u~ramışlardır. Oepbenin BerJio radyosunun 8on neş~ı-
,ımal kesiminde ehemmiyetli bakacak olanak insanca za- yatında alman kıtalarınm gıt-

. · · · · tl k d ·· h · tikçe artan bir şiddetle Sovyel 
hır Sovyet b11hğı sarıldıktan yıa arının ne a ar mu ım 7 nci piyade tümenini imha 

sonra yok edilmittir. oldu~unn anlarız. Rusların ettiklerine dair verdiği haberle 
Basların kış harbinde kay tank kayıpları 450 den •?J rin temaman asılsız o\duğunu 

bettikleri taııkların sayısına defildir. bildirmiştir. 

Ç.Esir/eme Kurumu Balosu 
21 Mart Cumartesi akşamı Tüccar 

kulübünde verilecektir 
Şehrimia Qoouk E · . . sırgeme knromunun bu yıl Sayrn 

Valımız bay <lbip Örv"" . .. 1_ k h. 1 . d t . ,., .... nın yude ımare erın e ertı-
hettigi ko ı · · r b .. .. um u alosu 21 mart cumartesi akşamı tüccar 
kuln'bun~e veril"oe1ttir. Balonun emsalinden dalı• güzel 
ve neşelı olması i9in gereken bütün bazuhklar tamamlan 

nııştır • Fevkallde eğlenceli olacağı aşikar olan bal.l i9in 
~ir Ç~k k.imselerin şimdiden kostümlerin hazırladıkları 
ogrenılmıştir. 

Kimsesiz ve ökıöa yavrolarımun 11ca!< kuoağında 
haTm.dıran 9oonk eıirg-eme korumu balosuna vah:nda,ıa
r:mızın seve ae•e iştirak edecekleri beJihidir. 

Q 



------------------------------------------------------------- Sayfa;2 Macar-Romenr i 1 a n ------İ -1-i -.--___,::,..__,; __ 

münasebetleri 1 Beden terbiyesi içel bölgesi içal orman çevir11 mldOrlüğündın: 
~ 

donanması 

Japongaga 
taarruza 

Macarlar Romenle- başkanhğından : M8 '[)3 O insi 
Çarr. ağacı 

Mub. vahit fiatı 
Lira K. 

' 90 rin hareAetlerinden 3530 S8yıh beden terbiyesi kanunu nıud-f 257 
.. ooo 

memnun d€fil hince bu yıl nıiikellefiyet çağıııa gıren 342 ve' 1 - içel vilayetinın Tarsus kazası dahilinde 
h l 343 doğumlu erkek ınükelleflerden Mersinde ic .. Aktaşh devlet uruıa rıındarı 25 7 nıetre nıik6p 
azır anıyor Bt>rrı 17 (a.a) - pak, 'futyağ Tarsusta Rasim. Çukurova fabrik~- kerestrlik çam ağacı saıışa çıkarıimı~llr. 

Melbnro, 17 (a.a.)- Ame U~z.ler nahrihten aazetesı l d 1 2- Çanı eşçarının Beher ınetre, nıikAp gayri 
rika donanmaıu Japonyaya muhabırı Bı-llkanlar durumu arın a ça ışau i~ci memur ve bu fabrikaların 

ı k' d ı k d l"k k t .. kl · k ı ı. 1 ··k mannılüuürı nıulrnmrut>n brd.,li 490 kuruştur. kar,. taarruı arına. lıazırJan- ıa .mı a şun arı yazma ta iT: genç 1 u lJ erırıe ayıt ı uu unau nıu ellefJer-
maktaclır Bitler - Antorı~ sku "ö den gayri mektep dışında kalan bilnmunı yerli B- Şarlrrn nt.. v.. nı u k:. velPnH nı~ proj.-lerini 

Bir çok deniz altı tar ilk rüşmesiudeu ~onrıt Macar ma- ve yabancı erkek miikelleflerden kasahalar görnrnk i~ti} .. nlf.ri 11 ~lersirı çevirge müdürlüğüne 
&afta '-' er almak üzered1· rler. kaml3 rı Romarıyl\ İIA Macaris- Ta .. l "') trı· · A L d " d t e hududu dahiliude bulunaıılar Mersiu Tar~us rsus oruıaıı ıu ,,. ı~ııı..- ve n~ara a nrman 

A t 1,_ .... 1 . T' ıan arasında a ıa iyi müııas ·· i .. 1........ .. 
vod" rıl'7-~~--spyare1.~r•1 1 betlerin kurulac~~ını ummuş Silifke Mut idrnanyurdu gençlik kuliiplerine unıunı ruuı ur u~un~ .., ıur:.ıcaat etm~leri 

mor a &Mırıın cırteaız ere 4 - Salış 3-4-942 11urrn saat 15 de ıuerSl0J) 
ait kıı.mrndaki Japon tayya- lardı Fakat Romen gazete ve ve Gülnar, A uanıur kasabalarındaki ıuiikellefler r 

1
" 

re meydanlarına hücum et- radyolarıııın neşriy11tında Ro. gt uçlik kulüplerine, çifte öğretmenli olan OrllHHI çevirge miidürlü~iinde ~apılacaktır. 
mi,ıerdir . Aınerikadan Avast men hııdntlarmın geniş!smesı gençlik kuliip ve gurupları bulunan n:erkez ka. 5- Satış umuıni olup acık artırma usulile \<t-
ralyaya her çeşit malzeme ve bu gen "şleme e'.Tlellerirıin pılacakllr • · 
gelmekte ve h" bı·r ba11Jang•" şarkta olaca0 1 yerde Macar az zasıııda Kazanh, Arpaç sakarlar, Arslan köy, 6 u 1 

•• v ,, P.I • - ınuval\kal l~miııeill 95 liradır. 
aayılmaktadır lıkları buhıotln yerlerde olması B .. eleu keşlik. Silifkenin Erdemli, Taı.:ucu, Mu tun 

t C 1 k 'i 7 - Talip1erin şartnamede yazalı ve8aiki ueLir-Yakrn bir atide ha yar- v~ Mar.ar milleti alay ıi~ıe neş- • onw e , Anan~uruıı Filizler. Hozyazı, Ortaköy " 
dımın hir &el h~linde al"oagı rıyat yapılması Macaııstanda Tarsusun Ye111ce, Panzın cukuru, ~arı i brahinıli m. eleri lazımdır. {260) 18. 2 2. ~8-2 
umaımaktadır. hayretle kar~ılanmıştır. Roment Bağlarbaşı, Giihıarın Ovac;k ve Gilindire mii- 1. 1 8" il 

radyosu pek ihtiyaıh hareke 
e.mekle beraber Trar.silvanya kellefleri ~o nıart 19 .ı 2 tarihine kadar gençlik İçel orman çavirge müdürlüğün~ın : Libyada 
da di!lleyici bulmakta ve gaze kulüp ve guruplarına müracaat edere kayıtları 

Mihuer huuuetleri t'31er bm·ada okunmaktadır. nı )3plırınaları aksi taktirde müracaat etmeyen M3. D:3. OirıMi Muhammen v"hit tiatı 
talıoiye ediliyor Halk Macıtrisıan• açıktan :ıçıA't mükelleflerle velileri ve bu mükelleflere iş Lira Koro' 

tebdıt eden deulet'3 karşı ted- 406 000 çam agacı 4 90 
Londra l 7 (a.a) - birler alınmıısmı hıtemektedır verP.n miiess•~SP. sahipleri hakkı uda kanuni tatbi ı - ıçel vilayetinin Mut kazası dahilinde De-
Londra se:ahiyetli mahfil- kat ) apılacağı ilau olunur. (243) 13- ı 5-18 

jerinirı k~naatine göre Libya- Fi nıandiya vebeleui devlet ormamndarı 405 metre mikAp 
da~i A iman kn•vetlerina veni 

1
• 1 " kerestelik çanı ağacı sau~a çı.kanlnuştır. 

kıtra ve hava takvıye ıcuvveı- En faz.la kayıplara 8 O 2 - Çam eşçarımıı beher ınetre ıui.kap gayri 
leri .zeıdi~i muhtemeldir. Yerde afrayan bir memle- İÇii Oıftırdıı/JğlndlO: mamulünün muhaınmen bedeli ( 490] kuruştur. 
ve havada devriye faaliyttleri L IJ 3 S k 1 ırtmıştır. Fakat hu haliyetler Ret 0 ufu Elvanlı rıahiyesi hükumet konallı çatısının ya_ -- ... artuanıe ve nıu · ave enanıe ı>rojelerini 
harbin mfüıta~bel gelişimlerin· atJ,leniyor ınhuası HO 16 lira 8 ! kuruş keşfi iizeriııdeıı pa- görmek istiyenlerin Mersin çevirge müdürlüğüp4 
de manah t:.ayılmamaktadır. Loodra 11 (a.a) - Derlio zarlığa konulmuştur. ne Mut orman bölge şefiiğine ve Ankarada orn•an 
Hür Frans·z kuvvetlerinin ba Mikror ıaıeıeainio lııokboı p 1 k 3 4 omum nıüdürliiğüne müracaat etmeleri. 
ıarılarj tllarrnz ruhunu göstııs- muhabiri bıldlrlror; azar 1 19·· -9 2 perşembe günü saat 15 le 
. H . Ftn ordaemıan ba ı6nkl Vilayet Defıerdarhğında yapılacaklar. 4 -- Satış 3-4-942 günü saat 11 de ·"ersin 

rır ür Fransız kuvvetlerı bazı uıireti pek fenadır. Roı - Fin M aikat t • b k r d T l orman çeviroe müdürlülYiinde yapılacaknr. 
İtalyan kara kovvetlerİni ele harbindeki mHeadaD Jİt UV emıpat 226 tJÇll 1ra 1r_ a iple ~ C ~ • 

ıeçirmeğe muvaffak olmu~lar- de eo tından ı .. ı,. delildir: riu iiç güıı evvel nafia nıüdiirJüğünden alacakları 5 -- Satış umumi olup açık artırnıa usulile 
dar. Finliler bu harbe diter Anupa ehliyet vesika ve ticaret odası vesikasile müra- yapılacaktır. 

1 1 
milleaıeriuın utrad•t• ırarıplarıo caatları ilan olunur. (2 4-0> 12_16_ 18 6 -- Muvakkat ten1inatı ı 49 liradır. 

Küçük kısa haberler en aırına maruı kaımı1ıardır. 7 -- Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki 
Verdıtı nrıaue Fin mille&inio · l oetirmeleri lazımdır. (2 59) 18-2ı-28-2 

§ Tokro - Cıvada Bando• atıeınden korkolmıtlr&adır. Baza } 8 fi ~ 
ende alınan Amerikan eeiri 500 dGr. rerlerde erkekler hemen hemen 

Devlet Demir Yollenndan ; i 1 i n § Bal - Band gueteai Ka- kaybolmu9lardır. 
ralitte rıkılao ve huara uırarao 
rerlerio tamiri için 9 mllrer Fıu R Ü D ÜS Oeniz lahıuil tahliye i~leri ile kara rıakliye 
markına ıhtirao oldatunu rar · · k d. ,, k 

lçel orman çevirge müdürlüğünden 
Moh ubit fiah maktadır. - Birinciden artan - SllU . oor 111e etmel\ nıa Sadile Oevlet ()emir M3 D8. Oinııi Lira K. 

§ R ıro - Amerıka Brezil• &en ıoora 011.klışırlren rengıo - Yolları Umum '9iidüiliiğiiııce Mersin Liman Şir . 335 000 
J•J8 220 milroo doh:rlılr bir larıo aletler• ıOr61melı:ıe idı. keti unnıruııurı tedvir edilnıesi yüksek Başveka. 

~ 90 

kredi aQmıetır. Kah•re 17 (a.a) _ Sırenaitı: . 1 içel vilayeti11i11 .\ııamur kazası dahilinde 
§ Kıref - So•retlerin buır ae d6n b6t6o aoo hna tı:une,: letçe emir buyrulmuş olduğuudP.ıı Devlet Demir Cıralık devlet ormanmdad 33 5 metre mi klip 

dıaı 22 vapur ıı.mır f'dılmıe •e ıerimız taarruıl hııreketıerıne Yolları unnmı '1üdiirliiğii 11-3-9 :t 2 tarihiııden k: 
23 vapur da &eıglha koouımur detam etmielerdır. Döemırnm 5 • "b . k erestelik çanı ağaCI S3llŞ3 çıkardım·;llr. 

1 ıtı aren şır el nıuamelatuıı tedvire başlamıştır. &ur. lkhahardı ıe1rüıefer bar taf\&resı rerde '8 birı hauda 2 - Çauı eşçarımn beher metre mikap gayri 
lsra§caktır . 111hrıb~dılmıe&ır.RodoataMariçça <239) 12-15.18 21 il ı·· ~ 1 l d ı· (490J k Malta - Dlle:nan hua ıamu nnaıu mu ıammeıı )e e ı uruştur. 
konellerı oldukoıı genıe miktar ve LarıBB tarra e merdaoları ) 1 •,;1 Il 3 S k 1 
da faahreue buluomueıur. ve Giridde K ırndıre bom balana- CA \ artrıarue VC U;\I . ave erıame projelerini 

A&ıo!d~o;::~:n ~ıb~~~~~,:~s::::,~ ~~~m~;,:·r~eı~:ü~eanr!k;,'e:~::,::: S A T 1 Ş ~~ı1~::~~1' :,'.:ı~:::ı~~:~e ~:;l~~:,;::~!~ı;~~=!~I~~~~~ 
edılerek kamplara lı:oomoıtur. da bır avcımı& kart>edılm19Aede 

§ Yerıı delhi - Gaadi Hin· pıloto kur•ulmueıur. llllHllH IHÜdiirliiğÜııe müracaat etmeleri. 
d ı ıtıuı mesaleııode Oörçılin ta· Sümer Bank Yerli M&Uar Pazarından : 4 ~atış 4-4-94~ giiııii sacıt l 1 de Mersin 
lebıoı lıabol edeoeQ'im fakat mn· § Vaııngton - Bır Ameri· 
ıu O&erıode mOtalea rOrıltmere· kan d"oıı altısı Japon ıularıo• Siiıııer Baıık \'erli ıııallar pazarı satışı orman çevirge rnüdtirliiğünde yapılacaktır. 
cetım dtımııur da bır Japon gemıai ba&ırmıeur. 5 · 1 k 

16-J-~4~ gürıliııderı 20-3-~42 ut"ı'rıt"ırıa, kadar - .:"atış unnuııı o up ae.·ı · arurma usulile "'a-§ Loadra - Hukevek Po· Bır dıaer ıemı de Fılipio ıoık· c ~ J 

loora desıroreri keodisıne hO· lerıuda hatırılmıenr. Bu ıurelle ŞehirJ~kİ beledi~·ede k3)' 1lları ola11 ve kocaları pılac~kllr. 
com eden ile aımran ıayr ımmo· bıtıtn Japon gemıai 150 ri bul· <hŞarda asker olafl bav~uılara. 6 - ltuvakkaL temİJıaQ ;J_ 2.,4 liradır. 
dea ıkııtını dü110rm011tür. maktııdır. " kı ;~ 

ı ı-a ~4 2 Güııüııderı 2f>.3-942 güııiirıe kadar 7 - Talipleri11 şartm'fııeo Ytızılı vesaiki ~etir-
i 1 1 n 

Türkiye Kömür Satıs va T avzi Müaısesesindın : 
Müesseseıniz nannua gelecek könıürlerle da

hil ve harice sevkedilecek köıniirlerin tahmil ve 
tahliye i Azakzade hamndaki büronıuzda ınevcut 
şer~ite göre müteahhide verilecektir. 

TaliJll~rin şerati ~örıne.k üzere 20· 3-942 tari
hine kadar ınüesseseıniz bürosuııa müracaaıdarı 

ilan olurıur. (2 52) ı 7-18- ı 9-20 

şetıirJi yetinı öksüz ve dul baya11 jara. meleri l3zınıd11·. (258) ! 8 l2 :!8 3 

26-3-µ42 Giiııiiııdeıı 3 l-3 - 9.ı2 giiuürıe kadar Gaip e 1 mas t i 1ez1 k 
askeri nıiilki Emekliler maluller ve ailelerine 1 
satış yapılır. Şenısiyeli bir çar ta içerisitde < 1 On9) numa-
------------·---·----- rah ~irıger marka 180 taş ~iması 11 taş pırlanta 

Zayi askeri terhia veaikaaı bir .saatle bir elmas bilezi"\ Tarsusıa gaip ol-
Merııiıı Hkeı lik şnbe~ıudan almış oldugam askeri ter muştur. Bulanlar ıpalbaamıza miiracaat ettiğinf4e 

hh vttı.ikamı kl\zRen zllyi ettim . Yeni&ini alaoagımdan fevkalilde memnun hırakıla~kları ilan olnnnr. 
eMkiMiuin hökmö yoktur. Merr.iuin Meaitli k(iyönden 

324 dofamln Haoı Masa oglo f t53f c 2-4 
İbrahim Deveci VArıi MAruiTI Mdhıuuıınil" Ru1-lm-,,.-h-,.--(257] 


