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G-ti"N:OELIK. SİY ASİ HABER FİKIR. GAZETESI 

lngilizlere göre 
Japonlar l z1rhh 3 tor

pido kaybettiler 

Japonlara göre 

• • - - - • .: ~ 41\ • - - _.........-...__~ . 

Ankara 2 (a.a) -
Sıhhiye Vekili H oltlıi A lata' 

bir tedkik eeyahati yapmak ve 
Iıpartaya gitmek tiue hareket et
miştir. 

s .. 'nbi Te lı m am 1 ~ .,..tyaı 
Madar'\ 

FU\A.D A .KBAŞ 

ldare Yeri 

Sayısı 5 kt r\JŞ 
Telefon No. 82 

Salı 

3 
MART 

19,2 

Yılı l Sayı 
14 4140 

'Okuldan 
çıkarılan 

talebe 



~ - MAHT - ı ~4~ Salı 

• _ _ /~im izde ____ 
Casus Var! 

Y ENi MEit~t1' 

Ankara Radyosunda 

Bu günkü neşriyat programı 

-- - ----

i ı a n 

Mersin Deniz Gedikli [rbaş Orta O~ulu Satın Alma 
komisyonu başkanhğm~an 

Hiıyilk devletlonl o'·i Oa1oıo~ 

te~ ki 1 tl t ııı ı ıı ı ~ y 11 ~. iı. 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

19.30 Memleket saat ayarı 
7.30 Proğram v A memleket ve Ajans Haberleri. l - Measin Deniz Gedikli Erbaş Orta Oku -

saat ayarı 19.45 Konuşma:(Kitap Saa hında yapılacak ( ı 3 2 6) lira 32 kuruşluk garaj 

Salı 3-3-942 

No. 29 7.33 Müzik Hafif Proğram ti) inşası artırma eksiltme kanununun 46 ncı mad. 

- Ne bir ... 
(Pl.) 19.55 Müzik: Fasıl pra~ra- desinin L. fıkrasıııa tevfikan 5-·M art-942 tarihine 

7 45 Ajan~ Haberlari. mının ikinci kısmı. d .. f d p b ·· .. d 
- Yani... 8.00 Müzik= Senfonik Parça 20.15 Radyo GazeteıJi. · tesa ? e eu. erşe~ı e gunu saat 14 e pazar-

8.15 tar (Pi) 2045 Müzik:Oeuç hestekv- 1 lıpla ıhale edılecektlr. - • .\llith aşkınıza şunu açıkça söyleyiniz .. . 

- Yani... lstihbarat memuıu. Sizin anlıyacağınıza göre 3.30 Evıo S:ı:Hi . !arımız - Faik Çanselen (piano) ~ - ~fuvakkat teminat bedeli 99 lira 4 7 ku-
casus olabilirsiniz. 12 30 Pro~ram ve Memle- Kel.di besteleri. ruştur . 

ket saat ayarı . . ~ 1:00 M~zik: İspanyol mu- 3 - Pazarlık Mersiııtle Deniz Gedikli Erbaş - Allah Allah .. . Böyle heyecanlı işe giremem . 

- Ne ise yarın kumandanla görüşelim de ... 12.33 Müzik: Tiirkce Pılaic- sıkısıcıden ornekler (Pi) . . 
lar. 21.15 Konuşma (Türk Hu- O~ta Okulu bınasında toplarıan ~atın Alma ko-

Ertesi gün kumandanın huzuruna çıktım . Kumandan ba
na fevkalade iltifat etti . Yer gösterdi, oturttu. Bu esnada 
tabit irtibat zabiti çoktan çekilip gitmişti . 

12.4:5 Ajans Haberleri. kuk kurumu adına) mısyonuuda yapılacaktır. 
13.00 Mıizik: Türkçe Pllklar 21 30 Mü~i~:. Onyedinô at4ır 4 - TalipJer ~ 4 ~ seııesi Ticaret odası vesika-

Kunumdırn bir sigara, bir kahve ikram etti. Nihayet, 
oturdu~um koltuğun yanına gelip karşımda durdu ve: 

13 30 p "' D Klasık m nsıkısmden örnekler l ·ı l ·· .. d .. I l rut;ramını evamı arım ve l ıa e gunuo e11 en az ne gun evve >u 
18 00 Pro~ram ve Memleket (P!~·.45 Müzik: Klasik Türk iş için lçel Nafia )1 ü<liirliiğüudei; • alacakları eh-

- Alman ordusuna hizmet ederek babanızın intikamını 

almak, tekrar ana yurdunuza kavuşmak isterseniz sizden rica 
edeceğim işi kabul edeceksiniz. 

saat Ayarı. 
18.03 Miizi '•: Radyo Salon 1 m ıı~~i Pro~ramı (S:-f Mesut liyet vesi kalarıuı ibraz ederek koınisyona miira-

Orke8trası < Viotonist Necip Cemıl). caat edeceklerdir. 
Bundan sonra açıldı ve Fransız cephesine giderek gün

lük nakliyat vazip·tini , askerlerin hangi kolordudan buraya 
nakledildiklerini, cephanelerin nereden geldiğini O~rene

ceksiniz. 

A~~ın) .22.30 Memlek~t ~aat ayarı 5 - Talipler keşif ve proiJ ve şartnameleri 
y AJan!\: Haberlerı. ve Borsalar .. . ~ . . ~ " 
18 45 Ziraat Takvımi 22 45 Yarınki proğram ve ve her guıı Ueınz (1edıkh ~rbaş Urla Okul Leva-

Bunları memurlarımız vıı~ıtasiyle bize göndereceksiniz. 
18 55 Mi111ik: t-ası l Heyeti 22.50 k~nanıs znu müdiirlii~iin<le görebilirler. 

Bbncla muvarfak olacağınız muhakkaktır. Rı;asen memurları

mız rta siıe yardım edecektir, dedi. 

- Maalesef kumandan böyle bir vazire kabul edemem. 

O benim bu sözlerimi nezaket farzettiği için: 

- Hayır .. . dedi.. . BUyOk Alman ya namına rica ediyo
rum. Sızin heyecanınız, sizin intikam hissiniz her şeyi yap
mağa kadirdir. Herhalde derhal hareket edeceksiniz .. . 

- Bir gOn izin veriniz .. . 

Evde dllşllndnm, taşındım ... Bu t>enim Fransız cephesine 
gelmekliğlm için muazzam bir işti. Hem eli dolu gelecek ve 
size de casusları söyliyecektim. 

Karar ver<1lnı. Kabul edeçektim. Ertesi gOn yine genç 
zabitle kumandanın yanına gittim, Kumandan beni görUr 
görmez: 

- Anlaşıldı ... dedi. Kabul edeceksiniz. Çünkü ytıznnoz 

gülüyor. Gözleriniz bana her şeyi söylüyor. 

- Evet kabul ettim. 

- Sonu var -

-----------------------------------!-------ipekli ve yünlü kumaş 
dokunacak 

El tezgahçılığının bu yolda teıkilallan· 
dırılma•ına çalııılıyor 

i l i il 
içel orman çevirue müdkrlüQünden : 
M3 . D3. OiıııH Mnba.mmeıı vahit. fi"tı 

lJirı\ Karaş 

194 000 çırnı 11gacı 4 90 
ı - lcel vilavetiuiu Auanuır kazası dahilinde 

• • 
Karadağ devlet ormanından ı ~.ı metre ınikap 
kerestelik çam ağacı satı~a ~1k.anlnnşur. 

2 _ Çam eşçaruıın beher metre ıuikAp ~ayri 
mamuliiuün muhanımen bedeli l 4 9(J J kuruştur. 

3 -- Şartname ve mukaveleuanıe projelerini 
gürmek istiyenlerin Mersiıı çevirge miidiirlüğü
ne A namua ormau bölge şefliğine ve A nkarada 
orman HnHım 1niidiirliiğiine ntiiraeaal etn1eleı·i. 

4 . Satış 1 ö-3-942 günü saat 11 de '1eı·sin 

ornıau çevirge müdürliiğiinde yapılacaktır. 
5 -- Satış umumi olup açık artırma usulile 

yapılacak ur. 
f; -- ~hıvakkat tenıinalı 72 liradır. 
7 -- Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki 

getirnu~leri lazımdır. ('105) 21-:Ll0-15 

i 1 H n 
dokomaoı!ık 98 a•l e 11raeıada her eene 260 milron me&re m.- Devlet Oemı·ryollarl 6 ıncı ·ışletme A E Kom·ısyonu 
ıa\t ihUraçle r i9ı n rapı tan do- mul mensucat •~rmek imklnını • • 

lkti1al veklle&i tarafından kabil olmuror. Bu mesele halle· 
aanu ve mulek halinde yapılan dıldiQ'i takdirde el teıaAhları 

komacılık namile ik• kısma kaıauacıtk&ır ki bunun ,.kuoo Re'ısıı·~ 1·n"en . arrılan p amuklu dokumacılık 12 tane Kayetrl kombiDHIDID il U t 

loin bugüu bulün merolek~Ue lstihulı demektir Maıımafıh Ve · ~luhamnıerı he ılP.lİ ~ 700 lira olan 180 lOll 
143.706 el ıezgAhı Qalıemakledır. kllet ~ındıe&endan bl1rük parti sörımemiş kireç ~artııame~i Vt•çhile 7-:1-~42 Cu
Bu?ların f5 716 ~· tamamen meB de ıplık getırtmell'e teeebbüı eL· martesi ~ürıii saat l u da acık ek siltnıe usulivle 
lekı mahıreuedır. 97.9•0 ı da mıe ve bundan muuffak da ol• · . . •. • .. .. .. . J 

aile ihtıraolarını kıtreılamaklR- mueıur. Bu iplık par&iıınin ma· Adauada 6 lllCI ·~'etme mudurhığu bmasında sa 

dır. Arrıoa 16 f99 halı ve kılım hım bir lrıemı yoldadır. llll aJr:ıacaktır. 
teııellhı da taaııreL halındtıdir. Bu gün uıak rerlerdeki da· Bu i~e HİfJllt k isteyeııleriıı 20 2. 50 liralık 
~amulı:lu el lezgAhları senede 75 tınık teıgAhlar müıteRna piraea muvakkat teminat akcaları. 9 .ı ~ vıh Ticareı. Oda-
ılA 80 mllron metre aruıoda ı 7iu çalıean el tezgAhoılıQ'ının • .. • .. • • • 
mamul meneuORt vermektedir. rOıde 95 iP koopera&ıfler İQİDe Si vesıkalurı ve uufus cuzdaıılarıyle bırlıkte ek-
AIAlradarla:ıo teebit ettiklerine alınmıştır. Deoiılı. Antep, lıtan· Sİhlllede bufUJllUaları lazımdır. 
".öre bu mıkdar, en ~ürük ~eb· bul, Kae~amonu, Bur~or gibi I{ ireçler ~Jersiu-1 sk.enıJeru rı (dalı il) istasyon . 
rıkamıı olan Karıerı kombıua- sahalar burük kooperatıfler mıo I• ... , I· 1 • Jıarı"İ bir İSlasvonda v 
llDID yıllık naınuklu isllhsalio ı n k 1 d D ı · . ı·k arı a1<lSlll( a ıeı ~ '. e vagoıı .... ta a arı ır. enıı ıoıo ıeoe ı • • • . k · . 
alo mıslıııdeo fuledır. Halhoki muameleeı 12 • 16 mılroo lira IÇlnde leShlll edılece lJI • 
~emle~etteki iplik~ meosucet arasındadır. Şaı·tnanıeler konıi~yoıı tarafrndaıı bedelsiz 
ıatihao lıne retıemedıQındeo ter lkti88t Vek41etıolo tarmak olarak verilıuek.t.edir. 
aAhların &am hızla oalıetırılmaeı iıtediQı ıon merhale, "amuklu .. 

Lezgihlar fQin tatbik ettiQi bo Taliplerin muayyen gu11 ve sa~ue işletme 
Şirketler nizamnamelerine 
ilave edilecek maddeler 

mühim uıalü rtiotıl te ipekli el komİ~\'OlllHıa nıiiracaa1ları liiınnıu ılaıı olunur. 
tezgAh9ılı~ına da &eemil elmek • l t 7 4 l L 7-21-26-3 
te ooları da teekilAtlaodırmak· ------::.-----------·-----

tır. Bu ıein tahakkuku loin ha- H d • ı • k 
Bütlin ~irk.,tlerin heyeti rekate geoilmıetir. Halen lkliaal e 1 ye 1 

umnmiyelerinin fevkalade ola Veklletinde oalıemakta olan pa-

ralr ıopıan"r"k nizamrıame- muklu tezaah enoamenleri, ma· Don ş Yafa 
l6rine ""ki• madde ilave et- mu ileri iıtandardiıe etmek, utıe m a m 1 
mesi takıutür etmiştir Bn teeki1Atlaodırm41r, eimdire keder 1 Portakalları muhayyer 
madd~ler milli koronına ka- koopera&ıf dıeındıı kalmıe olan- ----· 

nnnuna uygun şekilde hareket lerı dil kooper~t~f ~QİOe almak, Ha ı ı· m A ip tek ,· n de 
· &b" t t l r· t tredı· meeelelerıDL bır eea1a be~ 

tevzıe t ı o a maş vo ıa . . . . 
d 1 . lamak eeklındekı meuılerıoı bo S l fk d N 44 kooalmu, olan mad e erın aüo bitirdikleri takdirde yarın i i e cad esi o. 

alım ve satımmda ,Jikkat edi (buaOn) konare omomt bereli ( 2 l 3' \ 1. 4 
lecek hususlara. aiddir. toplanacaklır. J 

- - _._ ._ --.::~..-

( 201) 27-3 

.. 
ı a rı 

içel orman çe\ irue müdürlüğünden; 
Muhammen hah 

M 3 03 Kere3te Cinsi Lira K. 
57 ~! 00(1 Çanı ağacı 4 90 

l - lçel vilayetinin Aııamur kazası dahilinde 
meyti11 de' let ormanındaıı 57 2 metre mikap ke
restelik Ç!lrn ağ~cı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Çam eşçarının lıeher nıetro ınikap gayri 
mamuliiıılin nıulıanımen bedeli (490) kuruştur. 

3 - artname ve mukavelename projelerini 
~örmek istiyerılerin ~tersin çevirge müdürlüğüne 
Anamur orman bölge şefliğine ve Ankarada or
man 1Jnnnn nıüdürliiğiirıe nıüracaaı etmeleri. 

4 - Satış ı 6-3. 942 güııü saat 15 de \lersin 
orman çevirge nıiidürlii~iinde yapılacaktır. 

5 · Satış unnııııi olup açık arttuma usulile 
yapılacaklır. 

6 - ıVI 11 vak kat temiııatı 211 liradır. 

7 · Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ge-
tirmeleri hlznndır. (2n6) 27 3-\0-lfl 

DEVA Kaşeleri 
BHş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SQ(;UK ALGINLICINI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 84: -9Q 

Yeni Mersin 
N USH.A.SI 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 

~raitı ~ 
Senelik 
Altı aylık 

Oç .. 
Bir 

Türkiye içiıı 

1~00 kuruş 
600 , . 

300 .. 
100 t • 

Resmi il~natın saurı 1 O kuruştur. 

Harıç için 

2000 kuruş 
1000 
500 

Yoktur. 

•• 
•• 


