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GÜNDELIK. SİY ASI HABER. FİKIR GAZETESI 

Almanya Rusyaya karşı ilkba
har taarruzunda muvaffak ,llamazsa 
öniimiizdeki kışta hıubi devam ettire 

miyecegi l>ir çok kimseler tarafın 
dan iddia edilnıelctedir. Sayı ı 5 kllruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Savı 
14 4143 

Paris bombar- Şark Cephesinde l ngiliz hava 
nazırı Şiddetli muha .. 

Almanya)'a lıava 

f ransada nefretle ~arşı landı reheler devam hücumunun ar~aca-
d . ğını söyledı 

A iman gazetelE.ri e ıyor Londra 5 ~a.a) -
İngiliz hava auırı Sinkler 

hadiseyi cinayet ola 16 Cl Alman ordusu Almenpt üzerine hava okıaları-
rak t0V8İ fediyor DID 91ddellendirileceQ'ıni SÖJlera 

Parie 5 (u.a) -
D. N. n, Örfı njırneı Parie 

bomtıardımaaı hakkında eo l ı- b· 
JiQ'ı neeretmie\ir • 

fng ilit terrareleriala Pariai 
alçBkçe &urruıla bombardıman 

havadan yardım rek demi~tirki: 
Hava SArlları ne olursa ol· 

görmektedir sun @on kAnun ve eubat arı 
ıoh:ıde düemıın erazıeiae repılaa 

Loııdrs, 5 (n.a.)-RtHl kı. 
taları Almanlara kar~ı taar

ruzi lıareketlerirıo diin de de-

e&meleri Pıuie helkı araernda vaııı "tmi~lerdir. 

t&erruı ı:.vvelki eeoeaio ı:1ni ar
IRrında rapıhrnlardaa fazlactır. 
Uıak~arkıa lir cok tayrare KÖD 
derilmie oıov buaların bir kıım 1 
rerlerıne varmıe ve bır kıem 1 

nefretle kareılenmıeur. Bombar- Düşnıanla yapılnn ann

dane çarpışmalardan Rnrıra 

yoldadır. Bu arada srrı<'a Rus· 
rayh da rardım rspılmıetır. dıman neticesinde 50~ den fazla 

adam ölmüe te 1200 kieı de ra· 
ralımmıe\ır 200 ev harap oldu· 

61uadea bir çok in an aoıkıa 

HuR.,R.,a aöııderilen avcı tarra-
bir çok gayri me k11u yerler releri Alman ıarrarelerinden 

kalmıettr. 

diişmaııdan geri alrnmıştır. Oaıündür. Akdtınizde 17 bin tou· 
Sah gönü Rnııılsrın 6 uçak lok ÜQ gemiri tarrare!erimlz 

batırmıetır Alman deniz kuuet 
leri akınlr-rıo devamlı olmuıa· 
dan dolayı rerlerinden koıtul· 
muetur. Kale boıtazmdan alman 
kafıleF.i geı;omediA'i halde bızim 
gemi kafilelerimiz intizamla geç
mek t.-ıd ı rler. 

Baevekil muavını Amiral 
Darlau düo B&beh ıagilız bam
bardımaaıadaa hasara uıtraraa 
mRhallari te haaerı t,ahean anla 
mllk ıçin bu rerleri gezmletir. 

Bertin 5 (a.tı) -
D N. B, Akııam gazeteleri 

Pariı bombardımanı hakkında 

kayıpların& kar"'ı alrnanlarırı 

18 uçağı tahribedilmiştir. 

Dün gece Herlin radyosu Kı. 

rımdaki şiddetli mabarebeleri 

itiraf etmi~lerdir . Üç Alman 

alayı ile yapılan ÇAT}Hşmada 
Ruslar Almanları ikinci mev 

motelAalerında bulaamaktadır- zilerdcrn dışarı atmagıı. mu
lar. Berliaer mırter Oartung vaffak olm!!şlarclır. 

P . > l ıazeleaı cQrandırn eoora ar_!! lmeniıı cenubunda ihata 
baslıklı makalesinde dirorki: edilen 16 oı alman ordusuna 

loııi\\ere bü\llo cephelerde ağır darbeler vorolmaktadır 
utradıtı bozaarıluk keraıı;lında SoYyet kıtaları geri kala~ 
kadurmue •e bio bir utano dur- Al 1 
madao Pariai bombftlamıeur. 

man ı.rın imbaRma devam 

ediyorlar. AlmRnlar 9enher 
Eger ingiliı ahlAkınden ahlAk içiod~ki kıtalarrna havadan 
denen eerio en koçak bi: r.erre 
si 0ı88rdı eıki müttefiki olan 8 ker, silAh ve yiye ek indir
Fraaeara de2il fakat Japoorara mege çahşmaktadırJar. 
karsı kollanması icebederdi. Üç gün içinde Alman ha-

Berliae lokal aaoerker Ka- va meydanlarınd& 56 nakliye 
ıeteei de: tayyare"i tabri bedi imiştir. 

leleneo biı· cinoret\ir. logiliz Mo. kovanın hatı ında Smo 
milleti ook büriik bir endıee 

lenAk ı tikametinde llı?ır çarioindedir. Oôroil Pariele taRrroı 
emretmiştir. Ba hal ingilizle~ia pışınalar devam etmektedir 
har zaman kendi müıtefıklerıne Bir şehri geri alm&k i-;in al-

yep &ıkları bir baldır. Alman or· manl"r iki tabur ask~r kay

duları harp haliude ikan bile betmişler<lir. 
Perisi bombardıman eımekteo L !lingröc.l da Alman lıat-
eakıamıettr. P1trieten ölenler tı iki noktada. delinmiştir. 
Ç- ı Qi bir iUıhemneınedlr. Del"kl · h .. ·· ı·· ı · oroı ı o ı erın uyu 11 mosıoe ru8 Bu h&reket loKillereoın Avropa- l 

k d 
hareketin bir ar çalışmaktadırlar . Alman-

r:ı karsı &a ıa ııtı la ·ırı 50 
. ı·d · p r ·ıete zarar görea 

1 
mukavemet merkezi 

mısa 1 ır. d t 1 .b a · ı . 
f8orıkalarıo hederı &0 mılron ~ . .;rı .. e .'. ınıştir Burada bii-
fraal:ttr. yuk olçuıle makineli tiifenk 

almmıştır. Bir Alman p'lra-

lspanyol 
havacıları 
Dofuya hareket 

ettiler 
Madrit 5 (a a) -
Hava kuvvetlerine mP.nsup 

subay ve erler dogu cephesine 

gitmek üzre ayrılmışlardır. 
Aylardanberi harp meydanında 
l.ulunan arkadaşlarım değişti
receklerci ir. - _. ..... ...-

-

Mersin Yardım sevenler 1 PAR İSE 
cemiyeti toplantısı 1/ngilizlerniçin 

Mersin Yardımsevenlerj U.lkım· zın bu çok hayırlı ! hücum etti/er? 
Cemiyeıi yeni idare hP.)eti veJmtie•seseys e:inden gelen yar· ·----··-------
faal azıtsı, H.eis Bayan Semahati dımı eRirgemiyeceklerini ve aza ı Loadra 5 (Q.e) -

ôrg~'nin ha kanlığı .tltında kaydolmak hususu~da da taba- Düa gAce Parıs ciurında 
toplanmış ve geçen topları tın mı lıık gö~terecelderiadeu emin Reno fabr ı keları sim eni ara tank 
hulAsaın okunup kabul edildik bıılmıııyonız . ı •e ıair harp melz~meıl raptık• 
ten sonra eski idare l.Jeyeıinin ları cihe&le bombalanmıştır. Alı· . l nan habArlere "öre büpük hasar 
hesapları incelenmi~ ve yenı Cavada durum tar rapılmıe&ır. Almanyeda Em-
heyete d~vİr muamel8SİOe baş dea !imam de bomba:anmıe Ve 

lanmışllr. Müttefikler alme,1 RUlerıae marın dökOlmılı 
Faal aza da ~üçük gurup tür. 2 &ayraremız karholmueıur. 

lar teıı.,uli !-luratıle mahallele.ri • • Reno fabrıkalerınıu rapııaı 
v d IÇln u•• mı·tsı•z lenklarıu Rus cephesinde kulla-

arasmda tak~im etmiş!er ır. nıldı~ı sabı& olmustur. Fu fabri-
HeyeUerin yakanda mahalleleri ka Fraııs12 • Alman ıebfrllQinin 
dolaşaJ'ak Cemiyete aza kaydı .. .. ÜyOr bir eenboil' olmuetur. Bu fabri· 
pa ba~layacakiarı haber aiın- gorun karı bombnlamaQı olarlar em· 
mıştır. retmie&ır. Esasen ingılız ksrerı 

Loadrıı 5 (e.e) - düenıan aerede bulunursa orada 

Yüzde 1 gelirli Bemiryolla- Loodradaki Hollanda mah· harbi amir bulunmakla olctuQua 
fılleri eu kanaati belir&mektedir: bombataamıetır. Reno fahdkf.eı . . 

1 !J milyonluk tah
vil çıkarılıyor 

Ankara 5 (e.a) - Me\ire ve· 
kAle\indeo : 

7057 numr.ralı kanunla ihra• 

Batı peeifıkte dilemen deniz Auupaoın en bürOk bir fabri-
1 b ·' d h" f 1 h k' dl liasıdır. Almanlar eneloe Sıtro· ere ugun e " ııı. a e ım r. 
B böl · Qtt t ki . d- en fab: ıkhıoı bombalamıelardı. u gerı m e ı erın uemao 

logıliz hava kut\'etlari Paris 
taarruzlarına karsı kormaRı müm 111. . d 

1 1 
• 

uıerın e a man avoı toyrare erı 
kl"!a deQ'ildir. Cuada detam eden tarafından kereılanamamıetır. 
muharebeler ümiteiz bir mu ha· ı Btrnua eebebi almanların avcı la• 
rebeden baeka bir eer deQildir. 

1 
rını her ıerefe dRQıtmıe olma!a· 

FRkel Hollanda Hlndisıanı ordu rıdır. 
cına aelAbiret verilen te basıla&ı su eouuna kadar harbe deum lagı\leroahı Almanreoın 
Dirarıbakır·lrak. Elazı~ fren . • h d"I muhtelif rerlerine ve Fraııeara • f.deceQ'ıae şup e e ı eme:ı:. . . 

M karşı akınlarının eındetleadirdı· ı:iemirıoluna urfedilmek Qzere 
rüzde 7 Kelirli 10 milron liralık 
da bili istikraz 7 marttan 15 

Düemanı denize dokmek Qi ıemen almenlar ioin bu akın· 
ioin bürıik garretler sarfedilme· Jarı kareılamak ıo: olacaktır. 
ıııiae ra~men dueman ilerlemekte mart akşamına kadar ea&ıea Qı· 

karılmıetır. lbrao fiallaıı rüzde deum etmektedir. Düema~ "eki 
95 rııai ıoo liralık l ır tahtil 95 terbiyesini tatbık etmekle u 
lirara ah nacaktır. Umumi, huao· balta gırmemie ormanlar& girerek 
si mülhak büdçelerle idare olunan etrafa sızmaktadır. Japon uoak· 
tıllh'et, beledirelarce J'&pılacak ları ı.ıik .; hıioumları rapmakladır. 
arttırma eksiltmelere temina\ Müttefik hau konetleri ordu· 
olarak te emıak tedtreılnde ua-r nuo harekeımi mQıok.ün olduQ'u 
ea bae kabul edilecektir k~~ d_eıteklemektedırler. 

Amerikan tayyareleri 
Jaıwıı adalatıııa hü

cuın elliler 
Tokyo 5 (a .a -
SO kad r Amerikan tay

yaresi 3 mart sabahı Markos 

Japon takım adalarının cPnu
burıda görül';j)üştür. Yapılan 
hava muharebelerinde 8 d...;ş
man tayyare. i düşürlmüştur. 

Bazı evler hasara uğramıştır. 

Riyom mahkemesi 
Daladiyevi tekrar or-

~· . 
guya çekti 

Vişi 5 (a.a) -

Riyum mahkemesinde 6 cı 
celsede uaşlı~a endüstriuin mem 

lekt.t içine tevzii meselesi Da
ladiyeden sorulmuştur. Daladya 
bu meselede her türlü mesn
liyetten lmrtulma~a çalışmıştır. 

f 
DaJadiye har~ ~ndü.st.risinin bir 
kısmının mıllıleştınlmesi ve irlandaya yine 

Amerikan as· 
keri çıktı 

şfitçü tümeni kamilen yok 
edilmiştir. 

1
memleket içinde da"ılllması 

d ı akta olan bir gemi ft 
İngiliz gemi tezg1hlıuın a yapı m hususunda gereken teclbirleri 

Başvekilimiz f -·-- .1 B ı· ı· ı almadı~ma dair iddi:rnın yanlış 

Vaşington, 5 (a.a .)- l{on 

tazam kıtalar şim li İrlanda· 
ya gelmiştir. Ha kıtaların 
mevcnt!arı, nereye gidecek
leri ve fllaliyetleri hakkında 
ma.16.mat Terilmemektedir. 

Madagaskar 
Japonya ile mii~akere 

nıevzuu olmanuş 

Vişi 5 (a.a) -

Ofi - Madagasiar ıçın 
Fransanın Japonya ile müza

kerede bulunduğuna dair ya
yılan haberler kesin olai k ya· 
lanlanmakadır. Hu haberde 
Hindistan yolile lngiltereoin 
ilgisi aranmaktadır. Fransının 
imparatorluguna karıı hır han 
gi bir sıldmşı müdafaaya &7.

metti~i belirtilmektedir. 

1 

Halkevi idare · Halkevinde aı e er ın 1 er olduğunu bu gibi eudostriain 
T a h r a n e l ç i m i z i H b · ı l d he' "elı· toplantıai toplantıaı ar i kazanacak- vı ayet er 8 kurulmasınm zor kabul etll. J olmakla beraber seterberlı'k 

H b . b 1 Öniimiizdeki cnma.rteRi l • d ·ıı 
alkevi idare eyetı a arına emın efı er baş.tar başla!Daz bu işin yığın 

Aoker 6 (e.a) - kevi binasında mutat toplan- sallt. S,30 da balkevimizde bir Pazarlıkl L. b ·m·ıı halında_ t~tbıkine başlandığını 
Bee~ekil doktor Refik Ser tısını yapmış ve ekimin fa11- aile toplantısı yapılacaktır. 1 Ulf ans Ü söylemıştır. 

dam düa baevekAlette mezooen . Y apılaoak bu Bil.mimi • 
Ankareda bulunan TAhrao eloi· lalaştırılmaAı i9in halkevınce [ •ı • 

B C ı H yaptlmaın gereken bazı ka- toplantıda Ankaradan şehri- e"ı"yorlar ngz lZ miı ar ema usnü Tararı mi~e v,elen Ankara halkevi •• u ... __ 
kabul 6tmi9lir. rarlar almıtlardır. __,. kl 
------------------ üyelerinden bay Orhan tara- Loodrd 5 (a.ıı) - uça arı 

/ fından kukla karagöz göste Cenup Amerika de~l~tlerintn p 
Sayın Valim·ız·ın hı·mayelerinde . , .. mibterıe münaeebetıerını keflme· ariae tekrar hücum rılecek ve monol"glar ıoyle- ıeri üzerine Almanradan aırılan 

Ç k E K necektir. bir ook cenup Amerikalılar Al· ettilerıe de bomba oc.u sİrdeme urumu 8 c:- t M Jenoı1-/u manra hakkında bir ooıı: aü•e· 
6 • r ~a aaı . . 5 oilir taraf11zların ıöyledikleri atmadılar 

V t •• ı •• B l Ek.ım eeferberlığı hak- heberleri terit eder mahlrette 
A os um u a osu kında bir konfAranl vermek haberler termektedirler. Verilen 

ÜPıere Onmhnriyet halk par- haberl~re göre Alman mılletiniu 
Qocnk Esirgeme Knrnmnnun bu ayıo sonların" doğ- tisi enel sekreterliği bay manettyatı r.arıflamıetır. Memle-

rn •ereceği Kostümlü Balonun fevkalllde ve menimin F gM 1 VilAyeti kette her baıusta rokaaılaklar 
oat adenoı unu • artmıetır. Bir oolı: Aiman ıaferi• 

en neş'eli bir balosu olması için h&Eırlıklar batlamıştır. mize göodermege karar ver- ne raRnıen balkıu harbin meaot 
Bu baloya gelmekle hem neş'eli bir gece geçirmio olar- miştir. neticeaine k&reı aDteai kalma· 
snnnz ve hem de yoksul çoonkları seTindirmi' olorsnnuz. Mumaileyh pek yakında mıetır. füırlin balkının rOıde . · ı k k " 60 ıı harbin karbedileoeQine ka 

Kostüm mecburiyeti yoktur. Herkes dilediği oekilde şebrımıze gMe ec~ vTe 00's'e: nidfr. Barliolilerin tek bir Ooıit-
. ·ı tb· l 1 d 1 b'l' ranslarını er ın, arauı, ı 1 i .. 1 d 1 ki b. balolarda gıyı en e ıse er e e ge e ı ır. . . er aa mııtır, o a pazarı ı ır 

-------------------------~ hfke ve Anamurda verecektir. barıe tlmididir. 

Paris, 5 (a.ı)- Dön B&at 

13,25 de ~ebirde tehlike işa

rttti l'erilmi~tir. Alarm bir 
saat siirmüşse de bomba atıl
mamu~tır. 

İngiliz 09aklarının ge9en 
gece yaptıkları akınları tes

bit i9in cıldn~u •anoediliyor. 

Londra, 5 (a.a) - Hür 
-Sona ikinci "'t.fada-
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NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Sa lı\"ları okudukçR bUtnn soğukkHiılılığıma rRğmen tit
redim. 

Çünki bulunduğum yer Ru ya ... O bulunduğu gazete de 
(NO\\ oje \\'rem); idi. 

Bulunduğum vazife ;cttbı olarak kendimi azamt derece
de sHklamak mecburiyetinde bulunduğum halele ismimin 
NO\\Oje gibi bir gazeteye geçmiş olması elbette beni titretirdi. 

Fakat. .. Ufak bir raşe... Derhal kendimi topladım ve 
bütün so~ukkanlıhkla, "anki bir şey olmamış, yahut gaze
tede ismi bahsedilen adıım ben değilmişim gibi gazeteyi o
kumağa devam ettim. 

Satırları okudukça gülüyor ve sonrtt pipomclaki UHünn 
tazelemeğe uğraşıyordum. Nowoje'nin yazdığına göre (Hus
yada bulunan meşhur Mimar bmindeki Alman casusu, yani 

ben son gnnlerde tevkaHlde faaliyette bulunmuşum. Rus is
tihbaratına karşı gelmişim ve yakayı ele vermişim. Nihayet 
divanı harbe de te lim edilmişim). 

Hııyrel .. Ben buradH ... Varşovanın en muazzam otelle
rinden birinde gazel sedirde keyifle gazetemi okuyorum. 
Gazetenin yazmış olduğu bu satırları böyle bir yerde okur
ken siz ele olsanız gOlmez misiniz 1 

:Fakat ıneı:;elenin ufak ve en ciddi bir tarafı da var. 

o da Ru yaya karşı teşkilatta çalışmHkta olan ı tihba
rot zabiti miralay Mja so~edev'in mahkemesi. .. 

Az çok aHikaın,z lnılunan bu zatın divanı httrpteki mu
hakeme i hakikaten çok mOhlm. 

~-----
YEN·I MERSiN Sayfa ; 2 

dair Ziraat seferberliğine 
geni kararlar 

Şehiv ve h6ylerde ücretli iş mükellefi
yetinin tatbiki de bu aradadır 

1 

i I 1 n 
Tarsus Rasimbey f abri~ası Kollektif işletme şiiketi 
müdürlüğünden ; 

l - işletmemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı 
gıda maddeleri birden veya iki üc defada tesliın 

Ankaı a - Hiikômet zi-rdıgı taktirde bu usulün bkıı.şl~Jıı·k edilmek şartiyle ve pazarlıkla saı~n alınacaktır. 
raat seferberliğind~ yeni ve çok ~~irnede t~şmil edileceği • 
mühim hrarlar almak nzere- 1 rılrr.ekıedır. ~ - Tekliflerin bütün kaiemler için yapılması 
d~r. B~radaki umu~i .kanaa.~e 1 in iliz uçakları şart değildir. Her nıadde i\•in yapılacak ayrı tek-
gore zıraat seferberlığınde koy g lifler kabul edilir. 
lüye ve şehirliye bir çok vazi- - Birinciden artan -

feler verilecektir. Framıız milli komitesine Pa- 3 - ~lal bedeli leslinıiııi müteakip d~rhal 
HtikOmetin alaca~ı yeni riHten gelen haberlere göre ödenir. 

kararlar meyannıda Devlet Almanya besabınıı. tank ya- 4 - Talipleı·iıı 1 O giin zarfıııda Fabrika ınö-
çiftliklerinde çalışmakta olan- pan fa~rikRJarın bombalan· dürlüg"'iiııe hizzal veva ' 'aZl'\'le nıiiracaatları 
larla hüktlmet el ile sürdürüle. maRı E nnıuzlar tarafından • ., J ~ • 

cek diğer boş :1razide çalışa- memnaniyetlo karşılaomışhr: 5 - Ton kuru fasulya 
caklara .Milll Korunma kamı- ~.,_~anl'iad:' _baltalama hareketı 5 • Ton kuru nohut 
nuna istinaden ücretli ;~ mti- gaçleşmıştır • . 

k il f. t ı - - t b'k d" lşçiltır !nhrikalarda sankı 5 - Ton pirinç e e ıye ı usu unun at ı e ı .. 
l ,... "b' h" 1 · . d . . hap~arıeler de imiş gıbı balan 10 _ Toıı bulgur 
ecet§ı gı ı şe ~r er_ımız e ışs~z maktadırlar. işçiler açlıkla 
kalmış va~a hıç bır suretle ış tehdit e(f ilmektedir. 3 - Ton mercimek 
edinemer:nış olanları~ ~a bu Bedin, 5 (a.a) _ 1 ngiliz 1000 kg. S3d€ yağ 
mükeHefıyet hududu ıçıne alı- tayyareleri PariRe akınları 1000 kir. ı· "' 

~ zey ııı yag nar:tk ziraat mıntıkalarımıza esnasında bir takım beyan· 
sevkedilmesi ihlimal dahılinde namoler de atmışlardır. lngi- {214) 
görülmektedir. IizJer hrı beyannamelerde tek-

Yazhk ekim ve biçim rar geleceklerim bildirmek
devresinde mtisbet netice alın- tetlirler. 

Ankara Radyosunda 
--~---------------~----------~ 

Bu günkü neşriyat programı 

i ı a n 
rçel orman çevirge müdürlüğünden 

'M3. D3. 
872 

üin11i 
çam ağttcı 

3-10 

Mab vahit fiatı 
Lira K. 

4 90 
Rusların 10 uncu ordu una mensup olan bu miralay, 

gizli istihbarat vazifesine alındıktan sonra faaliyete geçmiş, 
tesadOfon karşıma da ~·ıkmıştı. Bu esnada keneli ine vermiş 

olduğum yımlış 'e ter haberleri Rus ordusu kumandanlı

ğına bildirmiş ve çok geçmeden b:ninı pHlnını ile Rusların 
askeı i teşkiltltında bazı panikler olmuştur. 

Cuma 6-3-942 f 8.15 Rvın 
7.30 Proğram ve memleket 8.30 Saati. 1 - içel vilayelirıin Aııamur kazası dahiliııde 

saat ayarı 12.30 Proğram ve Memle- Çetince devlet ormanıııdad 8 7 2 ınelre ıuikAp 

Biçare "mintlay tecrübesizliğine mi, aptallığına mı kur
ban gitmiş ve benim şerrim~ uğrayarak Rus kumandan ta
rafından divanı lrnrbe evkedilmişti. 

7.33 Müzik Hafif Parçalar keti 2sa3a3t aMy~r.ık. K k ş k kerestelik cam a~acı satışa ı-ıkarılnu ·· tır. 
. uzı : arışı ar ı • • Y • 

(P~)45 A ·a Haberlari. ve Türküler. . 2 - Çam eşçarımıı beher nıetre mikap gayri 
8.00 M~z~~ Senfonik parça- ı2.45 Aj_a~s Haberlerı. _ mamuliinii11 mulıamnıeu bedeli [ 490] kuruştur. 

Benim ile temasından tam bir ay sonra biçarenin başı
na gelen IJu belada benim de hissem olduğu için divanı 

harbin muhakeme saratıatmı dikkatle okudum. 

lar (Pl) IJ.OO M~zık: Ş~rkı ve Tur 3 . Sartuame ve nrukaveleuame proieleriııi 
13.30 kuler Progarmın De- ". " v angın vaını. görmek istiyenleriu ~lersin çevirge müdürJüğüııe 

- Sonu var -
Evvelki gece saat 20.ao aa 18 00 

Program "Ye Memleket Anamur orman şefliğiııe \'e Ankarada orman 
saat Ayarı. ..d .. 

1 
.. _.. .. l . 

Nüzhetiye mahallesinde ütücü 18.03 lıtıizilt: Fasıl Heyeti. umunı nıu ur ugune nıuracaat elıne erı. 
----------------·----- Başaom. o~urdu~u evin üst 18.45 Ziraat Takvimi 4 _ Satış 1 :!-n-942 giiııii saat 15 de Mersin 

Bay S Gr.IPS diyor~İ F ronsa A merihayı katındaıu . b~r odada. yangm z~ 18.55 Müzik: Oda Musiki~i orman cevirge müdlirlliğünde vapılacaktır. 
• ( • hur atmıştır. Ittaıye. Polıs Beethoven Yaylı Sazlar kentetn • . J • 

Gayretlerimizi tam ~-rotesto ettı memurlar.ının y~ngıo yerin~ 19.:ıo Memleket ~aat ayar. 5 - ~atış umunıı olup açık artırma usuhle ya-
olursa zafer bizim
dir yohsa yeniliriz 

Vı~ı. 5 (sa) - derhal yetışmelerı ve gayretlerı ve AJans Haberlerı. pılacaktır. 
Vaşıngt?nda_n alma~ bazı sayesinde yaı,gın başka tarafa 19.45 Müzik: Klasik Türk 6 _ '1uvakkat teminatı 321 liradır 

haberlerde Bırleşık Amerıkanın sırayet etmeden ~öndürfılme~e Mtizi4i pro~r!4mı (~et Mesut r • • •• • • yeni KaJedonyAdaki asi kuman- muvaffak olunmuştıır. Ve yal- Cemıl. 7 - fahplerın şartuanıede yazıh vesaıkı getır-I.ıorıdra, 5 (a.a.) - lngil- d k d h 1 d k d 1 fA d ( ) 
• • .J n an anla müza ere e u un uğu nıı yangının çı tı~ı o a yan- 20.15 Radyo Gazete43i. me eı·i cızım ır. 19~ ~4- l 6·11 

tere harp kabı_rı<'Rl az". 
1 

d ve Fıausız makamlarır,ı bu mıştır. 20 45 Müzik: Şark.lar. - - --
Sör Stafo~~ GrıpM lı~rhın sRf- müzakerelerden uıak tuttuğu YanRın yer~ne sayın Vali 21.00 Konuıma (fktis~tsaati) 
h'llarını go1.dt>n geçırerek de- hayretle karşılanmışlar. Ame- miz Bay Sahip Ôq{e 'e Bele 21 15 T ·ı . 

· ... k" . emsı . mış.ır 1
• ·k F · ı 1 T B Ş fk E Şimd.ilik do~ııda bir çok rı b:t. 1 rda· nR: \e nor~a md una diye reis vekı_ ı ay. ~ ı l ~k 22 00 Müzik: Radyo Salon 

. "k se .. ter e u mıma ta evarn ~ündfJz. Emoıyet amırı ge er1: Orkestrası. (Violonjst Necip 
toprak ve_ kl'lel~rı kayh~_tt:.k· etmesi ve Fransanuı bu yer- yangmın söndürülmesine neıa Aşkın) Donmamış Yafa 
Japon Relı lıeıınz en bura rl k" h··ı.- d l" k b l 

Hediyelik 
· e ı uırnm ar ı.,.ını a n et- ret etmişlerdi,·. 22.30 Memleket liaat ayarı 

durak noktl\!41111 hulmamıvtır. · d d ı · h d" · A · k h 
. me~ın en o ayı a ıseyı me Yangının çıkma sebeplerı Ajans: Haberleri. ve Borsalar ---- Porta alları mu ayyer Bu sel dt.lıa ha~ka yorlt>rı de ·k d' d t t ·~11 · 

rı a nez m e proteş o e mı~ r. hakkında tahkıkat yapılmakta - 22 45 Yarınld pro"ram ve ----hak layscnktı r. fi 

Atıc•k biziın yanı başı- Hirman)!a dır. 22.50 kapanış. Halim Alptekin de 
mızda Aml'lıik", Ru ya, Çiu Rangon 5 (a.a) - İ 1 a n 
~~~id~:.r 9ak müttefıklerinıi,r, şima~~~vevet~:;;:!:ıa p~:~:~: 'ıçel orman çevirge müdürlüğünden : 

B .. ·· k u "t • • ıo (fomin 
nyıı orı ~n}_a ı .. gelmiştir Hava kuvvetlerimiz Mah. valıit fiatı 

yonluı l"e Hın·lıııt111• hagan dn~manm bir nakliye kolu ile M3 03 OinHi 1-'ira K. 
karşılaştıkları tehlikeyi l.ıer kurmay otomobiHerintt muvaf- 227 000 çarr• agscı 4 UO 

samandaa daha iyi anlanHş- fakiyeılı hücumlar yapmışlar- 1 _ i~eı vila,,vetinıtı Ananıur "az~sı dahilinde 
larclır. Örıiiıniiz,!~k i zaman dır. Hava muharebelerinde bir Y 

çetin Vtt güçtiir. Bunu sula- duşmau tayyare~i dü~ürülmüş Gölgeli devlel Ul'll1anından 227 . metre mikap 
ınamız lazımdır. tür. Bizimde bir tayyaremiz kerestPlik çanı ağacı saıışa çık:HllOll~hr. . 

Bnntı bilmek azimlerımizi kaybolmuştur. HavA kuvvetle_- 2- Çanı eşçarını_ ıı Beher metre nııkap gayrı 
kamçılavRcaktır Ra harbin b 1 90 ı Şl · rimiz kara kııvvetle~ine sıkı ır mamulürıiin oıuhCJmlllf'n bede i 4 •uru ur. 
imtihıuıla1 rndaıı ve a('ılarırı- surette yardım etmışler ve duş ~ • · 1 · · 
darı i tikbıtlin r6J

0

İn.i do~a . ' · I d d l ki . D Şartrıauı~ v~ ıııuka velenii (l)~ pı PJt' ~rırıı 
mamtaaıruzar a ese emı~- . 

00 
ı·· , ........ 

cakt~r. )erdir. ~örmek i~ti) .. nı .. ri" l1ersin çevırge nnu ur ugune 
A vu~trslya, Yenizelırnıla- meaı· l""',ımılır. Zıt fer, (rndmıt. Ananı ur orman bölgp, şefliğin~ ve Ankara~a orman 

nın miidafuuıııııu ne k'\ılRr "' ö" 1 
risi kuvvetli "., ~u ı~ok iıısan uuıunı nıüciiirlii~iine miira caal elmtı eı ı bayati olduguııu arıhyornz. " . _, 1 

Bize yaptıkları yardımdan if bulunan ve daha 9ok iyi tec- 4 - Satış 12-3-942 glirıii saat l ı de ~ersin 
ti har dtıyay.ıruz . Biz A me- lıız otlılen milletler grupu- orma il ceVif'«YC müdürlüğünde y~ pılaca k ll r · 
'k ı:..· •• d .. .._ d ti nun olacP-ktır. • ::; l'l 

rı a gJ • ıl gnn en gune l\U re . . 5- Satış u lllU mi ol tJ p acık artırma u ll ı e \ a-
artan, Rns ve Qı:ı müttefik- Amorıka., Çın. Rmıya bu • 
lerimizin bolunmaRırıdan bah· hakımdan en hiiyiik gruptur. pılaca ktır. . . 
tiyarız. Gayretlerimiz tam oluna 6- ~hıvakkat lemınttlı 8~ hratlır. 

Grip! bıuhden umumi nla· zafer bizimdir. Gayrotlerimizi 7 _ Taliplerin şartııanıede ,·azıh vesaiki getir-
rak bah "tmiş ve biitıin gay- geç bırakırt1Rk yenilgiye ug. ııeleı·ı· fAZllH(hr (195) "' 24-1-6-1 l 
retleriınizi tam seferber edil- rarız demiştir . 1 i.1 • ' 

Si lif he cacıdesi No. 44 
(213) 4.4 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Rom' tizma 
VE so(;UK ALGINLIGIN/ 

DER:E:.AL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) Ü -90 

. 


