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kili digorki: 

lngiliz UçakJarı 

Almanya ve 
Fransadaki 

Hedef le re kitle 

Doıu cepheainde 

Murmansk 
bölgesinde 

iş Bankası 

1941 yıhnda 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 

Bulgariatanın vazi
fe•i cenup dotu 
A urupaaındadır d

ha· Şiddetli hava muha-
linde taarruza e- · l 

rebe/erı o du. 
vam ediyorlar 

Betırad 27 (a.a) - D. N. B. Londra, 27 (a a,) - Mur-
Bul1rar baıtekili Filof demecınde Loodra 27 (a.a.)- manska 100 den fazla Alman 
ıuoları ıörl(mietlr : logiliz han kattetleri dCln tayyareleı iuirı iştirakiyle büyük 

Al B 1 d ti au reoi ıece bah Almaora Ozerinde h h b . ol 
man• o gar oa u hedeflere hücuma detam eımir ava mu are esı muştur. 

bır eer delild ir. Olan ıerler lerdir. Rur endGatri bölgesi Sovyet . topcusu düışmanm 
Bulgar-Alman doııtıuıoouo bariz bombalanmıı&ır. Bu hücumlar taarruz nızamım bozduktan 
taafrnı &eekil eder. Her iki mil· eın11ıoda ahnao fo&oQraflar 9·10 sonra Rus tayyareleri harekete 
le& bllbaeaa 1915 de ıilAb arka· l .ıı. 

mart gecesi bu bölgeye te ıs-a 6{eçmiş ve 13 A man uç:11§m• 
d1111ıaı repmııtardır. Bundan ıeceai de Koloorara rapılao düşürmüşlerdİi. Brıs kutup 
bir rıl ettel Golft pakla karıe- akınlarda ahDaD neticelere dair filosu kara ya asker çıkarmış 
mHıoıo tabii oeticeal Bolıaria- terileu .ra.porlarao doaruıoaunu ,

8 
piyadeler taarruz etmiışler

tan mlhter arkadaılarile urapa göstermııur. 
da kurulacak reoi nızamda iebir• Dıln ıeoe eimali Fran11da dir. . 
lilıni kabul etmiı bulanmaluadır. Sen Nuer doklarına btlcum Lado~a gölünün ılk bahar
Bulıariıtanın tazifeai cenup edilmıı te dOeman kara aolarına da bnzlarm erimesiyle geçil
doıu atrupadadır. Bulgariıtan marınlar döktılmOe&ür. BfttOn mez bir hale geleceği cihetle 
maıide mutaffakiretıizlıte uara tıu barelrlU•D. 11 &arraremiı Ruslar oimalden Leningradı 

a.ı aeri döomemıftır. -

1,162,520 lira 
kar etti 

Talebeler 
Hangilerinin oaker

likleri tecil edil
miyecelt 

Ankara, 27 (a.a .)- Bugün 
l,1 Rırnkatn umumi heyeti 
mecliei idare reiMi A. Nesimi- 0 ._ 

Ankara - •UI diıiplin 
nin reisli~i altında toplan koruluoca bır •era iki rıı okoı-
mış~ır. İdare heyeti raporn dan ouklaıtırma cezaıı ile ce• 
ve miirakipler rapo~o okuna- ıalandırıla~ &alebele_rdeo bu 
rak tasvip edil mit ve iı!are müddet ioınde uk~rlık . oatıoa 

. . .. . .b girmiı olanların tecıl edıhnireoe 
be:etı. ~le murakıpler ı ra ı itini Maarif VekAleli tarafından 
edalmıttır. alAkadarlara tamim edılmietir. 

Rapor" göre lş Rankası 

1941 yılında 1.162,520 lira 
kazanm:ttır. Bu rakam Ban
kauın korulotondan bngöne 
kadar ki dorumun en yükse 
ğidir. 

Bankadaki mevduat ye-

Ma~alla komiserleri 
yeni bir tef kilat 
projeıi haz!r· 

/anıyor. mııtır. Bu aefer tam es .. mu· • Rur endGalri bölaeeioe ra· kurtar mağa tekrar teşebbus et 
f 1. ... 1 k · .. • 1 kl)nu iMe 29 milyondan fazla b'I" V kAI ti ta talı:iretalı ı .. ıer o P aıne .. azan pılao akınlara rOzlerce bom bar· mi•lerdir. lr ra - Da ı ıre e e 

d .,. ff lı:l e&lerı·n ne&ı"oeleri dır. Tasarruf hesapl"rı da 7 An 11 .. IAlı rerioe lroou• 1
•

1 
mata a ' dıman U081 1 ietıralr etmlelir. Kalenin bölgesinde bir yer . . . muhtarlık t11ı• 1 • j · 

611rinde 96phe edilemeı. Nöri Londra 27 (a.~) - Dön ıcce de Almaol11r şiddetli bir mo- mı iyonu geQmııştır. 'lacak reni bir ıeıBk~IA&P~:~e:•~ 
muabedeaioin ıinoirleri kmlmıt, ucılarrn hımareaınde uoan loıı k b"l So ihtiyat alr9a ol~rak hazır lamaktadır. h 
millealerin uır,adıaı bakaıılıta liı bomba _ucakları Hatraf~ a ı taarruzla v_y?t taarru- 4: 460 95 lira avrılmı,tır. Te· aöre . büyük ıeh irlerdeı d. erıma• 
karıı bakilı:i bir baolı aefer rap &aarrus eımı~lerdir. Limandakı zunu durdurmak ıçın yaptı~ı • . • · 

1 
a 

1 
i be e ıre eroe 

mıı olan alman aalı:erlerioin aa- dGıman gemıleri bombalaomıı teşebbüste 17 tank kaybetmiş- mett~ olarak . on liral·aık bi~se hal!:de lı: a:i~:~ e~ıballe komiaeri 
realode Bulıariatan iatediklerine te tarrarelerimiıi önle'?lek iıte- lerdir. &enedıne 1 hra verı mesıne verı ece Bu komi11rler 

. . reD dti9maa DQaklarile fapıJan , . k .1 · f bulonacakllr• AD tazıfelerini kuoımaı&ur. Bulgar mılletı mubarebelerd 8 dil uoatı Cenup Cf'phesmde Alman- arar verı mıo u. muhtarların bötu 

liman şirketi hiuıdırlın 
Umumi bir toplantt 

yaptı 

Mersin liman işleri Torlr 
Anonim şir ktıt1 hiueda•t•r 
umumi htyeıi dün 'saat 10 da 
şirk~t merkezinde bir topla 

yapmııtır. 12 bı~arm işti
rak ettt~i bu toplınbya bay 
Necip Ergun riy11aet etmiı •e 
içtimada şirketin ml1nakaJAt 
vekMetme devir ve sablmaıı 
işi görüşülmüştür. 

Şırketin devir ve satıl mı· 
81 nnlzakereleri için müoaka· 

IAt vekaleti tı.rafmdau Ankara 

ya gönderilmesi istenilen mu
r~~ hashkla ra şirket idare ~ 
lı sı reisi b11y u-· Er ... . .. ... ... "ıp IUD 1 

Tıcaret Odası reisi ba1 Şe•
ket Simer seçilmiştir. 

Bay Necip Erıon •e Şe• 
ket Sümer vakıada Aokaraya 

hareket edeeekleAıit. --. 
Bir ev yGJHlı Alman 11kerlerinin Bulgariatao- . ba d"I . ~n . ıbmaot te lar mevzıJerini mlıh.ıfsza et-

. . . · ım e ı mıstar. Bır om e göreceklerdir. 
dao geoıtleranı alkıelamıı te ırı "k" l . ' mek için bir çok ihtiyatlarmı Mıak Artur - E 

. . . ı ı ırraremız karbolmoı ur. - ttelkl ııcıe •aa& bir radde bır kabul gOıtermııtır. harbe sürmıiştlir. Donez hav· ~ kk.llB · 
08,let l'kt'ISI 1 18'8 U • ıerınde hal c tar1Dda •lnemaaı 8 l 

'

. · yaz Al 1asıuda ilerlayen Rmlar Al- 9 u gar mec ••• man taarrusu manian tehlikeJi bir duruma digor ki: . bar Halıl Eterin Hioio tnaoıa 
tatili yapıyor. sokmoşlard r Ç·u~amba .zünü rinde çıhıın iıcilınn pırısı dan ranııo oılrmııtır. 

Sofya 27 (a.a) - Sobranr e K Af l l s y Ay A M 1 6 Rus ll \'3~1Dm ka~bma knr ya galip gelecek lkt11al Veklleti Yanıını haber al•D hfair• 
meolııi 28 marta toplaot11ıaa Şt J 1 Almuı uça~ı tahribe- ,Ankara h- rlao:naaıoa bAr teıkilatı rauaıo mahalline reli .. 

• a. 28 ., L D Ak.J dı" lmı"ştı"r Oe'"a ıtece"ı"z tara ınd D 811 • ı· mıel dl E IOD vereoek&tr. Mechı &e..rar ı OK•G otu ae- . J u 5 lanan reni bir kanan pr~ıeı, er r tin 61& kııan &am11• 
illit&eırlade &oplanao.k&ır. Fakat Devlet i ktiaadt tetekkGllerınde men ranmııtır. 
h• mDddel lolnd• ol•ı•• lali nize mi? Krips Kam bora, 27 (•.•.)- o•hıan ieoilord•• aak•r olaol•rı• Vaklin ır•o olmHına ....... 
&oplaolırrıı meoliıin datel edılme b k 

1
• ine detemı 

Lo d H • d• t d AvuMtralya arp "nsey ftcretlerlo in terilaıeı aarın talimiz te emoire& m•d
6

• •i pık muhtemeıdtr. 0 n9 21 <•. a.) ın IS an a . u 

Yokşa topJantııuna general Mak Ar· temın etmektedir. rii ranaın mahalline ıılmitlerdtr. vır post a'zetesinin 

Hint T arukiparver partisi k ı ya 1 torda iştirak etmiştir Avust- Niifoaoa birıarlat yok&at. as er zan şun arı yazıyor: BuaA.n Gandı· ı·le A k ·ı lerı"ne E 
Al b k eU ralya Hapekili hn toplantı • er aı e t teraıından bir lı:ıe:rı ı lrur&a . 

mao aş umandanlığı J ı· rılmııtır. 
nan askeri toplama oekline ba- Kripa görüıecek hakkında dımiıştir ki: meak.en beııe ı 

Hint ana l'aaaaını 4 kılarak önümüzdeki yaz Al- Müttefik kuvvetlerin bo . . Veklleti YllD'flDlD De ıureaıe 0111 .... 
d m Ankan- Dabı lıre &ahlı: ık edilmek&edir. 

matJcJe ile teabit effİ Ula~ sratejİSİ hakklO~a tahmin- JJoodra 27 (A.A) - gönklö . do.~nm.~l n~:tu··~"~~t - meakenaiz olan uker ailııtlerlne Bay Hal il Eeere aec,mit olıun 
lerae bulunmak mtımkündıiir. KripM'in HintliJere olan ln mese eın gora11u m v • d terilme der·ız. 

v lt • arrıca mesken bedeli 8 
KalkOta 27 (a. a .) - Bu takdirde Alman taarruzu giJiz tel.JifJeri y:.ıkında ne'r tı,fikJerio ilöşmaaa yapaoaeı . . Kerriret 
Hint terakkipaner partisi Kafkasya istikametirjde olacak- eJiJeoektir. .. taarruz hareketlerinde üslerin 11101 kartırlaııırmııtır •. . 

yeni Hint aııa yasası hakluo- tır. Sicilya ve 12 adalarda B11mbay 27 (A.~)~ Y~k~ durumu da inceden inceye , beledire lere bi l d i rıt111ı1tı r. 
dk ıu 4 maddeyi ileri sOrınek dogu Akdeniz jçiıı bir hareket ıek mektep talebelerı ıle 1•91 tetkik edılmiotir. 
tedir üıerkezi olabılir. Buralarda Ie_r bog~n . topla.narak Hiad General Mak Arturda de- Kinin •ar fiyatı 

• . k . . Al Lıderlerı ıJe Krıp" araunda- d ·ı Jı 
t _ Hindistan h'3r bıri planörlerle na ledılmış . • ki mü•akereoin hürriyet ve miştir ki: tahdid e ı ece 

muhtar ve m1istakil b ir fede- matJ orduları nrdır. Lıby.ll~ mnsavat eaaaları üzerine r.ö c _ Hin bir zaman bir ı · 
M b k h h Y Y Aukara - Huıuı · .. 

rasyon olmalıdır. Hükümetle- . ısır. Kı rısa arşı e~ aogı •ülme11 bir bağ olmasını ve azlatma ıolbon• yaklaş_ruıya. HariQ&en memlekete kınıo 
rin teıkil tarzı merkezde selA hır h•reketten evvel tetıkte bu f•tiıtligin ortadan kaldırıl- oaaız. Ya galip ge~ecegız ve- ilha lı imk&oaıı deoecılr derı~e~e 
hiyetleri alakalı muhtar bü- lunmamız IAzımdır. . ma&1n1 istemioJerdir. yahut öleceği•. Sıze hütün aüole11mi11 olduauodıo . kıom 

. . 1 d r Almanyarnn ayoı zaman- Bıtfong 27 (A A) - Bo . d · , k d börıllr ıuna te kOmetlerın kararıla olma ı ı . da İran üzerinden büyük bir gön M t h G d: · ı Krip8 möttefilderıo yar ımını ve ıs o umuı ao en olunda 
h a ma a an ı ı e ın kanını &d taaa~rufla kullanılm11ı r 

lıkıntı ıı Aıc~lfl 
Yeniden zam 

yapıldı 

2 -· Muhtar ~ya_l~t . v~ arekete teşebbüs edecf'k gibi giirö,ec-,klerdir.. ynrtdatları.m v e- tefibırler alınmakttdır. 
merkezde mebus seçımı ıtıba ı ı de RörOnmektedir. diyorum. . . tma ıedıtiıi i"7.~----------

olm•~ıd~. c,maallerin bütün. Ranıaıyı fi Buln1rist~ndı Musol~ni diyar ki: Amerikan 1 n :~.:~:·~:~:~:~~::.;::·;·' ::~·ii~ i 1 an Şartlarım iZ 

Gıda m11ddelerinln P•hah:aı 
mHı dolay11ile .,eladire encı6me
nirıoe, bırinci ikinci 606006 •ıad 
lolı:anht te 'hoılano firatlanga 

bir milı:dar zam rıpılmııtır. 

IOkleri t.,mio edılmiştir, s· ., Enlıloluyonun 6nl1f' terilmireoektir* de~işti 
4 - Azlıklarm kültür ve ıyaaet adamları I. Sovyetlere Yardımı --- . Kağıt ve malzeme fiatlan-

dinini koruyan maddeler ko- tevlıiF edildi n• geçece ız. geniıliyecek B. Sait Toydemır nın artması hayat pahatılıtının 
1 1 d B Roma 27 (A.A) - Muaolini De-Jet D .. miryolJarı Al· yOkselmesi dolQyısile btıtQn nu mı ı ır. r.en. 27 (a.a.) _ Brı· ıa- .. ., ı 

Venedıt aararınd• Banka m6· N ork ?7 ( ) l üfetti'i B gazete erimiz haklı olarak ııan nova aJansı bildı"rı"yor·. Buraya evy a.a - Ruzvelt tıncı şletme m · · 
meaıillerloi kabal ederek demie dtt Hh b neşı~ ücretlerini değlştirmlş-gelen hab~rlere göre Romanya tir ki: yükıek memurlara, Bahriye ve Sait Toydemir :ı a lerdır. 

o ıaarıstand f F " b' az ı b · · 1.mi11 Vt'I bazı tet- U Fran•a,a l'ardımı ve nU e ~ ıiyası tevki ırauano artmuı, ı6pekl· H• ıye n ır arına gönderditi şe rımıze ge y zun zamandan beri , bu-
ler yapılmıştır. ıuron iki lrnildlr ki ıooo eflfi• J mektupta Rusyaya gönderilecek kiklerde bolaodoktao sonra na lnznm görmeyen idaremiz 

V-.ingtoe 27 (A.A) _ Butgaristanda 25 ıriJaset ..ada- IAıroodur. Bunan önüne geomek Jevaumın ve ınalzemeaia her akşam Adan•Y• döumöştör. de diğer meslekdaşlarına uy-
. . . . . .. mı sui kuttan dolayı le•kife lbımdır. 1 tGrlü zorlukların yenilerek temi ----- mak mecburiyetinde kalmış ve 

Amerıka Vıtının temıoatı u- d "I · tı"r Tevkif edileni Mılle&in Bankalarda tasar.· nini bildirmiştir. Kııpekl•r itldf Han tarifelerinde ufak bir de-. . .. . . ı mış · . . er ara- u v 
•eruae ••malı Afnkaya yıye- smıia bir de eskı dahiliye na· rufa •ardır. Bunları kur&armık , Haziranda bitecek olan yar- • Jı"lı;"Or ğişiklik yapmıştır. 
oek maddesi göndermefe ka- zırı vardır. lbımdır. Tuarruf be1apları o- 1 dımın yeniden yapılacat• ve Sov vClı '.T Bir Nisandan itibaren re&Dıt 
rar vermi,tir. Roma~yad~İ .9~ SİJllet :::n::t:::1•:.a~ 1 :~1r 1:~.~~d::'T[ı~ yetlere malzemenin gönderilece- Şehrlmiıde bu ıtıolerde illlnlatm beher satırından 15 

Viti Bomm~l orda8ona adamı te•kıkfe ı mnıılt~2· I Geofe- bareo her ıer alanlar lae bunun ti Ruzvelt tarafından Staline fulalaıuaı görl11eo köpekıerio kuruş Ucret alacağımızı, hususi 
. . ral Antones unu smı ı &er1inedir. bildirllmittir. öldftrftlmeeiue beledirece baııan ve daimi ilanların Ocretintn 

harp mal•emes.ı ve yıyece_k Dl ukere ça~ırdılı hakk~ndaki Enfilaarooun Onilne •eomek Ruzvelt ayrıca teılimabn mııtır. Bunların aonu ahnıncara pazarlığa tabi bulunduğunu 
göodermeyeoeğme RÖlll vormıt haberin doAru olduAu &öylen- loin icabederae· kunete mora · hızlandırılmHına çok gayret edil luadar mllcadelere detam edile- sayın okuyucularımıza arz ede-
tir. mektedir. oıat edeoetiı. me1lai lıtemiftb. oek&ir. riz. 

Amerikanın 



94.2 Cumartesi YENi MERSiN 

Amiral King 
digorki: Birmangada Askere çağrı(an iş- i 1 a n 

ş;Jdeıı; muharE..be- •t l içel orman çevirge müoürlüğün~en · 
ler oluyor. çı er lıt. aaş arını M3. D3. Oinsi Muhammen Vllbitfiıltl 

Lira Kuruş cafız. l b ·ı ki 405 000 9am ağaoı 4 90 

Bu harbi kazana-

VaşinJton, 27 (a.a .)- Çin kuvvetleri Siyamda i~i a a ı ece er 1 - içel vilayetirıi11 Mut kazası dahilinde Oe-
Amerikan donıuıuıaKı luı- k ld 'J f' 1 vebeleni devlet orıırnııuıdan 405 metre nıikap 

rek&t fOfli ~ine t• yİ 11 od ileıı o an 1 er ıyor ar AD kora - f k 1" 81 V ek ı Ilı ~İ de tu ıau k bu pro j • U İD hazırlan keres tel j k (}3DI :tğ3CI Sa llŞ3 ÇI ka rl illllŞtır. 
!Amiral King yemin ettikteıı c k' 27 ( ) ç· maae kaourıuna ek 4161 1!8Jllı mıe oldu~una Rtılalmıtktadır. 2 ,, ... a ı 1 t "k" yri 

d . . . ung ıng, a.a. - ın kao:.ıııa bır madde eklıreo renı Ru proje ıle ıkıieadi de9 te1 •. .,ıalll e~c· l'JIUU )e ıer me re illi . ap ga onra emıştır kı: . . . 

K el . . • "d f ordusu şıı hab~rlerı vermJştır: bır kanou projeeı hazırlamısıır. teeekküııerınde çalıesn ieoilar 9e nıamulüniiu rnulıannuen bedeli 490 kuruştur. c- en ımızı mu a ııa ~t- _ 
eliyiz diye rlöştiomek ?.ama Şang eyaletinden iki Qjn Vekıllık hen uz &eeekkıll ve la az ~UBlahhd ~ mlerd_e askere . alınma- 3 - Şartname ve mukavelename projelerini 

ı geçmi,tir. Zafer ışıkları 

örülmüştür. Bu harbi nın
akkak kazan1'cagız.> 

kolu Siyam hududunu geçmiş- ı:uv hulıııde buluuen ıkt i sadi arı alıod~ l'creııerıoı almak 
l T k l .1 k d devıeı ıeotıkkılllerının kadroları· ımu01111 elde eımie oıecaklardır. görnıek isi iyeulerin Mersin çevirge müdürlüğü-
er ve a 

1 1 
e Hay unga o~ru nın dolduı ulmaeı rıh'1nden f9a• Maaş kanunun• ek olacak ne, Mut oı·maıı lıülge şefliğine ve An karada orman 

ilerlemişlerdir. 1,in kuvvetle- ı· ı · k "' d ... b - o•ao b dd · old "' b' 
'-' ıreı.erı ee tere u.ra ı.ırıı, u 0 ma 0

'' 
0

• 0 gı 1 lHHUJU nıÜdÜr)Üuiirıe llliİl'acaat etmeleri ~ine kar~ı Japonlar şiddetle na biraz da tnlım makudıle,. rıızıvoraz ~ " 

odamın adasrnm mükavemet edivorlar. Japon askere alındıkları zaman Rıaııa C3659 earılı konunun 10 un· 4 - Satış 3-4-942 güııü saat 11 de Mersin 
kuvvetleri de ~lmale do6lru 

0

96
ld "'rabılıılarbının Ü&~:~ıil:i:~:~ oo rnaddeRi hılkmGne tAbi mıle- Orman çevirge llliİdtirltiğfillde yapılacaktır. ga'l.nden ~olayı ·ı l d 1 50 ul§u u ' 0 u y tahd 1 d odacı k 1 b " u 1 er emekte ırler. Japon ar 1 memur Ve ieoılerın daha aı . em er en .. . o cu, e • 5 - Sa tıs uuıunıi olup acık arttırma usulile 

Amerika kavgı kadar uçaktan yardım göre. ücrette bael(a dairelere 11eom~k oı, urak m~tezzıı, ge~i mftret· yapılacaktır.~ " 
'J k - ı- l h k l ıorunda kaldıklarını muoıp/tebaı, tabsıldar, daktılo steno 

içinde re uç. nmen e . are e; e - 1ıebepler lbı~a~ırı.da beJ~rtmek~e te m&kaoografıan beeka mücıtahJ 6 - Mu vak kat teminat 14 9 liradır. 
mektedır. b b 1 miılı ıktıeedi bunreıııı· d 7 ,

1
, ı· 1 · d l "L • 

Vs9ioaton 27 (a.a) - Anda- ,., u 
8 ın _ _ demler hakkın a 4161 numaralı - a IJl er ıu şartname e yazı 1 VeSalal 

•• lak ım adalarıu ID J. pou lsr . Ma_nd_aıa y. ~ 1 (•.•!-:Man- •••• ····~· zararları ıroz önuo· kanun hüküm feri 1alblk olunur.• geıi rnıeleri hizı md 11'. ( 2 5 9) 18-2 2-28-2 
rafından iegali Amerıka askeri dala Y ıstıkamfltınde buyuk çar • 

81'88' mahfıllerlode ka,g. ıle pı~malar vuku bıılmaktadır. ı T ı ca ret 
ır1ılınm1etır. Bu adııların ıeııa· Düşman Rang,mun 250 kilo Vekaletin

de çahşmalar 
Hıodiıtaoıo Japonl3r terafı::ı metre uzakhğmda Kuv .. ngı 

an iegalini düeüudüklerini gôe- muhasara etmiş ve buradan 
rmelrledir. Bure~ıoın bir deniz 20 kilometre mesafede Tun~u 

i ı a n 
lçel orman çevirge müdürlüğünden 

ft 1 d k k J Mnh . vahit fiatı dtr.T•:~ m:~:~a~:D orJııu~=n~:~ şehrine taarruz etmiştir. a- Memlekete girecek ve çıka- M3 D3 Oin~i Lira K. 
ılkılta •e diQ'er Hın& merkez· ponları:ı şehre her tarafıan :l35 000 çam ağn"ı 4 90 . 

rile Seılırna hılcum edebılırler. yaptıklar. akınlar tıtrdedilmiş cak mallar için yeni esaslar 1 . içel vilayetirıin Auamur kazası dahilinde 
ıuklıa pek elverıeıı olan bu tir. 36 saat devam eden dü~- , Çıralık devlet ormanından 335 metre mikap ke . 
ararıo aldan aiımaei ahemreı· maıı hücumlarına rağmen ~düş A.nkorı; _ Ticaret Vek&. teşokkiil •tıoif ol•n birlikle- restelik çam ağacı satışa cıkarılııııştır. 
bir karıp telAktri edilme~ıedir. man Çin mev1ilerirıe nufuz leti dış tic"ret daireili, dış ti- rırı ve hnndRu sonra teşekkül C· . • " · .. · 

. t' . 'tb IAt 'h t edec<>k olanı mak"adı te 2 - .Aam e ·carnıı il beher metre ınıkap gayrı edememı~tir. care ımızın ı a a ve ' r&c" .. arrn " - • • Brezilyada 
Mihver tabaaları 
tevkif ediliyor 

Mak 
Artura 

hirlikleri Vll.~Jt&MiyJe tam bir şekkHHinün ithaHit ve ibra- manıulüııiiu rııuhammeıt bedeli 490 kuruştur. 
inzibat altında cereyanı i9İli C&t işlerinde fiyat verme, ta- 3 - Şartname ve ınukavelename projelerini 
alikadar makamlara bir tıir- a~ıhüt. ve her nevi temasların görıuek istiyeıılerirı Mersin çevirge ıniidürlüğüne 
k .. l ·ı · t' hır oızarn altına slmması bn-

u er verı mış ır. . A • • A11amur Orman böige sefli'rine ve Ankarada or-
Riyo. (s.n.)- Brezilyıuıırı 

r tarafırıda şiipheh mihver Amerika kongre nı-
Bo ~irktiJerde bilba~sa dış lurıduııta ılave edılmektedır. .. •. .. ..... ~ o .. . 

ticaretimizde rol alını' hula- Sirkiilere bundan sonra man umum mudurlııgune nıuracaat etmelerı. 
aları tevkif edilmekbdir. fanı verildi nan ger<"k itbalitçı gerek ilı bilbaBR& ihracat i9in hariçle 4 - Satı~ -1--4-942 günü saat 11 de Mersiu 

racat91 fırmaların içiudfı hu- ve ınem)eketimize gelecek.be orman c.evirge uıiidürliig"' linde yapılacaktır. lis tesbit ettiği kimseler-

ba,ka kimseleri de tev- Vaşington, 27 (a.a.)-FJli h~fidağam!!z şartlar naza~ı yetlerle temasların ne şekılde ô - Satış umumi olup acık arttırma usulile 
. . _ clıkkate alınarak tamamen bır yapılacağı ziluolonmakta ve • 

etmekte iıe de hakiki ra- pınl~r~ekı m~harebelerde KOR likler camiası dahiline alına. temaslarla pazarlıklar için yapılacaklll'o 
mli\r henüz ?elli dejlildir. terdığı ce.~aretınden dolayı Mak cakları, ithalat n ihracat iş- yegAae merci olarak birlikler 6 _ }luvakkat teminatı 124 liradır. 
Tana eyaletınde 100 den A 'k k . . k . " kA•. .. 

rtura Amerı a ongre ma- lerınıo anca bırJikler vasıta- omuını ~tıpligi gosterilmek 
7 

'f 
1
. I · 

la Alman yakaJanmış · e . . ·ı t 1t l k d . R . - a ıp erırı 
. . dalyası verılmıstir, 81 e yapı acaeı, 10 ma Ra a tedır. u moycnda ınuhtehf . 

er hır eyalette de bır9ok . . . vsıul olmak için yeni bir ta. d 1 • • melerı lazımdır. 
şartııamede yazılı vesaiki getir-

onlar hapsedilmiştir Bir Harbıye nezaretı hır teb- kım birlikler kurulaca~' kay mad e er ıçın yspılao"k bo-

an amiralı da yakalan- li~inde ~öyle denilmektedir. dolondoktan sonra şimdiye ao~i .muameleler .HirköJerde -----· 

(258) . 18 . 22 ~8-3 

tır. Hu ada mm Alman ı\lak Artur insan ve siJah- kadar te~ekköl etmi' olan J ayr• bır kısım te11kıl etmekte. 
os te~ki!Atrnın şefi oldngo la düşmanın muazzam üstün- birliklerin ve bundan sonra dir. 

i l a n 
Mersin Gümrü~ mü~ürlüğ~nden: ılıyor. -------------------lii~üne karşı müdafaada gös-

üçük kısa haberler ı tersiği cesaretle insan kudre
tinin üstünde çarpışmış •e Fi-

Baogolı:·BırmanJada Manra· lipinlerde yoktan bir ordu ye

a 30 b~n kadar Hint mfilteci tiştirmiş ve bu orduya k!lmanda 
elmııtır. 

MoıkotaA·2( martta biten 15 etmiştir. 
lôlr bir maddet ioiode Kale· Mak Artur hava tehlike-

bölg111inde 1 t bin alman 
ıftlmCletftr. 

Londra · Küoük mlkrBBta 
n &ıırrareleri fogiherenio 
eimal te lekooyauın ceno· 

a bılcum etmlıleraede hasar 
r. 

)erini her taraf ederek kıtala 

rrnı idare etmiı ve bu suretle 

müttefiklerın askeri itibarını 

çoğalımı~ ve Amerikalıların 

orduya karşı glivenını arttır-
Vaıiogton·Manilla koyunun mıştır . 
odakı Koroaıdor adasına 

olu 5' tarrare ııe bir hata Fı"lı'pı·n 
mu JRpmıelarsada muvafta · 

l temıu edememıelerdır. Be· c h • • 
rarım adasında eıddeıli um urreısı 

ımalar olmaktadır 

aııogton - Hınt denizınde 

aaın 15 kilometre aoıQ'ında 
merikao gemiıt batırılmıetır. 
aı•ol{too·Mıhur deoız ahı· 

Avustıalyaya 
geldi. 

Kararip denizıode faalirete Vaelrıgton 27 (11 a) - Mak 

ıe u bir t1illhaız ıemıyi Arıurun kara gAhıodan bildirilı· 

i i n 

içal orman çevirga müdürlüğün~en : 
Mıı!ı. vahit fiatı 

M3 03 Oinsi Lira K. 
257 000 Çam agacı !i 90 

ı _ içel vilayetinın Tarsus kaztisı clahilirıde 
Aktaşlı devlet urmamndan 257 nıetre mikap 
kerestPlik çam ağacı satışa çıkarılmışllr. 

2- Çam eşçarının Beher metre mikap gayri 
mamulüııüu oıuhaıuru~n b~deli 490 kuruştur. 

3 Şartname ve nıukaveh~rHillJ~ projPlerini 
µörnwk if'li~ erıl .. rin Mersin çevirge müdürliiğiine 
Tarsus ornıan bölg .. şeflı~iue ve Aukar(jda orruan 
u rn um ıu ürfii rlii~ii ntı nı ii r:tc:rn t el rıw IP-rj 

4 Satış 3-4-94 2 giiu!i saat 15 de Mersin 
or nrn n t;evirge miidürliiğiinde yapı laca k lır. 

5 - Satış umumi olup açık artırıua usulile ya
pılacaktır. 

6- ~luvakkat tenıirı tı 95 liradır 
7 _ Taliplerin şartnamede yazılı ·vesaiki getir-

meleri lazımdır. (260) 18 2~- 28- 2 
mıeıardır. ror : 
alıa - Mıhver tarrerelerl Fılipın aduı cumhur relsi 

a doumlı akınlar rapmır ile harp kebloeıi azaları akra• 
r. 7 muhakkak 7 muhtemel . . 
k 1 .. dıl t · dü balarıle bırlıkt& Atuıtralrara 

• emao aryaresı • Z • h d t 
mOı 98 13 taneıı de hasara gelmi11lerdır. Jaı>onlar cumhur ayı fe a e name 
ılmıetır. Smıler araeında reıei Kezoldun uremden öldO'lG Mersin ortaokulundan almıı olduQ-om 934 • 935 rılına ait 
raralı 98 emıalue ba11r nu ıddıa edecek kadar ileri pro eebadetnamemı sarı e&tım reuı·ıinı alacaQımdan eskıeınin hük· 
r· paaanda rapmaktı idiler. aoii olmacııtı llAo oluour. Teslime Torar (296) 

Belediye Ye Giinnük ilAn Laht~larına yapışu · 
rılan ilan listesinde müfredatı yatılı 9 kalenı eş
yaııuı 13 Nisaıı 9 J ~ pazartesi günü saat 9 da 
aleui nıüzayede ile satılacağmdan taliplt'lriıı yev
mi mezkurde Giinıriik- miidiirliiğiinde nıliteşekkil 
satış koınisyoııuua ıniiracaaıları ilan olunur. 

[~95] 28 3-12 
·---

i 1 a n 
Eınlak ve Fabrika satılıktır 

Mersinde, Beledıye Dairesi karşısında Otel, ına~azalar 
ve Yazıhaneleri havi biiyük çimentolu binanın yirmi dört 

his~ede iki hisse ve Tarsusta Berdan fabrikası denmekle 
maruf Çırçll', Prese ve Buz kısımlarını havi fabrikanm yarı 
satıııktır. Jstek:ilerin Adırnada Salih bosna FaLrıkasmda 
verese mümessilin6 mürdcaat eımeleri (~89) 3-3 

1 n 
Nijad ve Ferruh Şeşbeş Demir ve çelik 

imalat fabrikası Merain fUbesinden: 
Şirketimiz muhasebecisi ihsan Özkan 15-3-942 

tarilıinue işimizdeu cıktıir111dan ~irketimizle hic 
• l:') • • 

bir alakası kalnıaınıştır. 

(297) 
Şirket m üdiir ii 

Hlom 

Yeni Mersin Matbaasında B&llılmı4t•r 
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