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Avustralya Başvekili 60 yaşına 

kadar oJsn A vnstralyalıları va1an 

müdafaaRına f}&ğırmıştır. 
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Lüks merakı Sark Cephesinde 1 
1 • 

Ruslar Smof ensk kesiminde l ve 
ipekli çoraplar Yukov sanrini geri af~ı 

Qok hiiyiik Re\.·inçle ög 
ron<li~iınize f.{Öre ipekli çorap 

yapılması yaıoık eı!ilmiotir. 

Bamın manası bir ba
k ıından iktısadi zara retlerin 

dogurdugu neticedir. Fakat 

biz bnrın daha fazla i9timai 

Bazı yerlerde A i
man kıiaları bozu
lava k gE-rİ çekildiler 

Moskuva 6 (e.a) -

Varşovada 

öldürülen 
Bir Almana ka11ı 
100 rehine kurşu

na dizildi 
Londra 6 (a.a) -
Varşovada öJdürülen bir 

alman ve yarnlanan di~er bi
risi içm misiileme olarak 100 
.polorıyalı relıine kar~ıına dizil 
miştir. Varşova valisi Lir emır 
neme ne~rederek bu hal teker
rür ettjğ! takıırde vesi~a 
ya tabi tulula:ı l!tda meddele
rininde veriımiyt.t:eğiııi bildir
miştiJ·. 

lngilterede 
1\ adrnlar ela askerlik 

~;, ~soeç ~az~tesi Benzin Tahdidatı 
f ınlsndıyanın munfent sul~ 
yapmasını ve Almanyamn 9 hazirana kadar uzatıldı 
Horveçi tahliye etmesini 

y a z d ı 
Ankara 6 (a.a) -· il k"ll . h . 
Başvekaletten toblig olu:ı ı cra Ve f er 1 eyetı 

toplandı mu~tur: 
Berlın 6 (a .a) -
lnecte Qıkao Göterhörg g:ı• U eyliil 1941 tarihinde 

zetesinde bır emekli ıopQu şuba beuziu hak.krndaki tahdidat 
rı bir makale rezarıık Fıulaııdi· 9 birinci t~rinde ilan edilen 
anın münferit bir solh rspmaaı eilaillar c;lflhilinde 9 haziran 
9A Almanranın NorvPci ıahliJ'._~ ı 942 tarihirıe kadar temdit 

Arıkara 6 (A.A.) -
lcrd VekıJleıi heyeti dün 

Raşvek:\lette sa&t 15 30 da ~sş 
Vekil Doktor Refık 8aydamm 
riyRsetmde mutat toplantısmr 

eımeeı ve bunlarla lnecın bır edilmiştir . 
itııfak ııkdetmPRini razmektadır. yapmıştır. 
Alman hıtrıcif\• mehfıllerı ls9flQ Amer·ık c d 
eubeyınıu bu gerıp solh teklıfı 1 ·"'. a ava a 
kareısıada Fıuleadırada::ı akıeler k h k . 
bekıeumeei hiıumuuu. berıın ıw En ço ava u~- Şıddetli 
mekle bereber Pmeklı 80h8Jln ti • e ehemmıyet ------İle ı 11ürdüQü tıkir bir ıngılız l)e ertn 
seferi hereline eimalde zemıo verecektir çarpışmalar 
hsıırlamıık noktaeınden lıı9eQ 
gazı>tPııirıın bıtguıi oldoQunu 98 Vaeington 6 (e.e) -
faka\ bunun logilterenio uQurı- Harbire nuırı S\ımsoo ga-
toQu bir balo'l ıeorübeslnden zeteoile• konferenEınde dem•e.'!rki 
ibaret holunduQ'u keuaetınd@dir· Amerıkao ordusunu ren\ ben 
ler. Berlln mabfılleri börle bir teekilALlaodırmıtk boeoaunda 8~ 
yeı.ıra nuıl leveQ hukftmetlnin hca han kanetlerimi~~ ':rı 
müR&ede ettiQ-mi eorueturmHkta oldoAu ehemmiret verı 608 ve 
ve bonuo ineci bir harp sahne· harekete geoirilecektir. Harekat 
ei heline korme~ı matuf olduQ'u esnfisında hava k:ınetle,rimizin 
nu ve bu tanda.ki m•eriratın rolü bürOk olaoaklır. 7 ci bir 
emul ıe,kıl edebileceQi neticesi• zırhlı tü'lleni kurulduP,u gibi 
oi oıkarrnaktadırlar. dıQer hır ıüme.:ı de ıecbiı edil· 

Alman tebliği .nekıed;·irmanyada 
Sovyet kıtaları hava 

dan bombalandı 

Devriye ve keşif faa
liyeti oluyor 

Devam ederken Ja
ponlar ilerliyorlar 

Londrıl 6 (a.a) -
Cevada vuireı oldokQa cld· 

di olmakla beraber çaresiz de 
olmedıQı aalıt19ılmak:&adır. Hol· 
landa kıtaları jeponlarla ceearet 
le Qerpıe ııaktadırlar . Japonlar 
fidanın batı ~e earkıoda ilerle· 
mielerdır. Şarktan ılerleren ja
ponların Baıevrarı diwer kısım
lardan ketımek: tehlikesi urdır· 

Düeman bir \arrare merdaoını 
ele geQirmıtı ve bu m.,rdan ingi 
hı tarrareleri tarafınd~n bom• 
balanmıetır. Düeman durmRdan 
Bandoene akınlar rapmektadır. 

Dvımao bu ~ehre kareı 160 ki• 
ıometre kadar reklaemıetır. Ban 
doen 200 kılomqtre uzakta olan 
Surabaradau ıecrıdedılmıetir . 

.Bandoen 6 (ıı.a) -
Dün toplanan millet mec 

lisinde Hollanda Hindistam 
valisi demıştirki: 

Halk üstün duşman kuv

vetlerine karşı nmka ve met et

ti~İ bazı bölgelerde Pilipinler
de savaş1rn Mak Aaturun ha
rekfltini örnek almalıdır. Sin
gapurun dlişmesi Hollarıdahla 
rı yalnız bırakmıştır. Fakat 
müttefiklerin bizi terkettikleri
ne dair iddialar yalandır. Hol 
landalılar mücadeleye devam 
edecektir. 

Surabya 
Japonlar tarafından 

işgal edildi 
Tolrro 6 (e.a) -
Domei bildiriror: 
Cavanm doQusunda Suraba· 

re Japon kılaları tarafından 
iegel edılmie\ır. Sorakaraoıo is· 
galıle do Cavanın batı kısmı 

arasındRki muç11sala keeılmie\ir. 

Japonlar adanıu ortasında 11 
oehri ele gaoirmielerdır 

Amerikada 
Gemi inşaatı gittikçe 

artacak 
LondrR 6 ~a.a) -
Amerikada gemı ineaatı gil· 

tikQe artmaktadır. Amerikan ıez 
glhlarınde eimdi güod.i 1 gemi 
rapılmaktedır. Üç ar Roora iki 
günde üç dört ar ıonra gllnde 
iki ve sene sonunda da Künde 
dört gemi rapılecaktır. Amerl· 
kanlar bu gemilere cffOrriret 
upurları• adını vermielerdir. 

dır. Kollej takımı ile karşıla
sos idman yurduna karşı ma~ şacak olan Mersin idman yur
hıbiyetten kurtul~n Deniz H.0 dunun mıı~abakayı BOyük sayı 
takımının yine Tarsus idman farkı He kazanacaA"ına ~üphe 
yurdu He yapacağı karşılaşma yoktur. 
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ipek kadın çorapları 
menedilecek 

Fr1Jnaızlar İ f i R 

Bu günkii neşriyat Paris bombardımanında] J 8 · L f b 'L 111 L 'f · 1 · k · 
ı\ uk~ra Rrıdyosuııda 

programı ölenler için bugün nıilli arsus asımuey a nıısı o satı iŞ etme Şii etı 
Hükümet laka eıyanın tahdidi için Cumartesi 7_3_942 matenı ylpacaklar müdürlüğün~BO ; 

yeni tetibirler olar.ak 7.80 Proğram ve memleket Paris 6 (a.a) - l - işletmemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı 
Ankara _Bugünkü r••ama . . saat ayarı . fngiliz tayyarelerinin bom gıda maddeleri birden veya iki iiç defada teslim 

r 11 ll: kullanılan te ııırılen eera- 7.38 Müzık Hafif Pro~ram bardumanından ölenler içini . 
ıırllarında görülen buhranı kıı larıo tahdiıii, rapılan inceleme- (Pi.) tutulacak milli matem yarın edılmek şartiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 
men bertaraf etmek İQİO reni bir 1 T :.1 fl b k . ~ takım tetbirhır etrr-fında \Plkilı:· ere bilhıtH!l mnıu teekil etmek 7 45 Ajans Haherlari. başlayacak 'V8 pazar sabahına 2 - el\. i erin ütün aıen1itrr i'tin yapılması 

tedır. lık le olarak, ipekli kadın 8 00 Mü "k• S f · p · - · · · · 
ter ıapıtmakta oldoQ'u haber · zı · en onık roğ- kadar sürecektır. şart degıldır. Her madde ıcın yapılacak ayrı tek-
ttrllmektedır· QOraplbrıoın ııatıeıJlın menedil• 1.80 ram (PJ) l"fl k b 1 d"I' • • 

Bo tetkikler netıcesi olarak meıi .-er" dehe aatlam bir ee· 13.30 Pro~ram ve Memle- Almanlar f ransanın 'İmalinde 1 er3 _a ı.ı'·' l e bl ıdr. ı· 
ıaka eeya istimali tahdit oıuua· kıld~ imali iQln reni bir tıkım ket saat ayarı. 9 ~' a e e ı teslimiııi n1üteakip d~rhal 
cat, harati ıerure&ı icap ettir· hdbirler alıomaaı dıleiıoülmekte 200 k ·ı I l "k öd · 
meren her türlü giucek eennın te /abrikaların "rtlnız iplikten 13.33 Şarkı ve Türküler. j 1 ome re ı enır. . 

imaline ve isti:na!ine de manı mumOI oorcab ımel etmeai iQİD l3.4.5 Aj~n~ Ha~erleri: ! t'lhkimat yaptılar 4 - Taliplerin ,J o gün zaffı ıila Fabrika mii-
olunacakllr. bir ı~ı~ ... ı.-&rtar ahnacaQ'ı 14.00 Muzık: Rıyasetıcum- ı d- l •• ... .. . _ 

Kadınlar terafından 8Ô8 olıt · ' llÖYlf>OmAktAchr. 14.30 hur Bandosu (Şef Ih 
1 

Aerlin, 6 (a.a.) - ur ugune bızzat · veya yazıyle nıuracaatlar1. 
· san KüaıÇP~). . ~ransamn. şimali. boyunca 5 - Ton ku ... ru fasulya 

Filipinde ıLüks merak.ı 15 30 Muzık: R>yaseticum 220 lı:ılometrehk tahkımal hat. 5 T ı ; 1 l 
t k d 1 .. J h r Fı'Jormonı·k U k d. b. ı. .k ı· • on l\.UfU no lU nS er o u uç apon u r estrası tmm ıRer ır aısmının ı ma ı •'· . 

genıisi batırıldı Ve ipekli ~ Konserinin Devkt konservetıı bitmiştir. Sahra mevzileri Al· 5 - Ton pırmç 
Vaşington 6 (a.a) _ arı Salonlarından naklen neşri. man teknisyenleri tarafmdan 10 - Ton bulgur 

b·ı çorap/ar 18 oo Program ve Memleket beton talıkimat haline getiril- 3 - Toıı ıııercı'nıek 
Filipinlerlle Mark Arturün ı ' ,. · 1 • saat Aya rı, mittir. 
birdigirıe göre 4 marttaki Ja -Birinciden artan- 18.03 Radyo çocuk lmlübO l ooo kg. sad€ yağ 
pon baskını sı~a.sı~da 1:3atırılan . 18.45 Ziraat Takvimi Çin ıı· ıerle 1000 ku. zeytin yag-
üç Japon aemısının asker dolu sa hahları elınde bakkaldan 18 1t1t MM "k· R d ~ 

"' . . ,.,., uzı . a yo Dans ('> 14 
oldukları anlaı;.ılmı;ıtır Binlerce yagıoı, h .. !rleo sebzesını aJ. O kest as h ld p Sı"vom hududunda ... ) 4-10 

~ , " · . .. . . . . r r mm er te en ro~- , 
Japon hll gAmılerirf batmasıle ını;Rı ogremr. Onu pışırır. ramı. 
Lo~ulmn~ ve mühimmatın in- . Velb~ıl tstn ev kadını olun· 19.30 Memleket 88 t 1 da muharebeler 
f· ı k d l - ü • 1 <l · · ı · a ayar ı a m an ö mu~t r· ca ev 611 ırı ır · ve Ajans Haberleri. baıladı 

i . ı a n 
Tarsus tapu sicil mu~afızhğmdan · 

Şark Cephe- Aile yov'\ın koran kadın 19.45 Serbest ıo Dakika Tokro 6 (a.a) -
lıay~tı '<öydtrn şehre kl\dar 19J>5 Müzi": Karışık Şarkı Birmenraoın Sıram hodo· Yenice köyünde tarafları şarkao Borlu nruelerl tarlası 

sinde fan!ılıgı için 7.fippelik bilmell lar. donda eimaldf! hir muharebe bao garben tarfkiAm şimalen AJi vereıeleri ctnubeo borlu vereıeleri 
v~rı, yoı.u anlar, fazla mas- 20. 15 Radyo Gazete•ü. lamıetır. Müllefık konetler Qin \ile çenili l9190) M2. (şarkan borlu Yusuf verueleıi garben Hü-

- Bi rinoiden artan - "' • M k ratdau, :lüksdeo kaçar ikti- 20.45 üzik: Saz EserJeri ve ıta ları 01~811 ınuh~em~.ldir. 251 ıük ve Alik ve Sefil Hüseyin vere .. leri bağları tlmalen n cenu 
Almanlar borayı müdafaa Radı hilir ' Oyun havaları (Klarinet, Ut ~u~alta Ş~ral~fi~D eı~sı!ndde hO~- ben tarik) ile çevrili (6) hektar (4?51) M2. tarladan on ıebimde 

etm"k içın Fra:ısa ve diler · 21 OO Konıı11ma (Bü ük Ad ko un im~ le 1
bA eıım ernı '1k ın bir bbıesi ve 19190) M2. tarlanında on hi11ede bir bis1eıini boılu 

ı ı t k tl d HsoJhnki bir nok mHlet· l ·) "' y - uttltet e~ınek _ uotom_ edebo. ut· Yuauf kızı ak kız tarafuıdan 5-10-327 tarlbJı· ı•ıı:•dı' adi 1·ı .. yor en oıı ı-zo n~ve er e • ::\ffi ar te Arımıı ı ı ıaa ıuı en ır mo ... ... .. 
getirmiş huluıınyorlardı. Düe lerde hu büsbütürı akiRdir. 

2 
· barebeden ıoora dılemanı Qekil· Hıdır oğlu molla Mahmuda Htbğı ve Mahmudun 932 de ölme-

1 15 Müzik: Dinleyici Is · ı ı · h Jil o a manrn bezİID6lİ o kad_,ar ,ani Oeııç kızw ~linde torpa ile · - mete mecbur etmietır. Daeman aıy e veres~ erı. a '. uran ve Ali içer brafuıdaa senede bat 
olmnştorki hastane~erdeki Y" pazardan Rehze alması büyük tekler. l.ir çok ölii u ıılAh bırakmıetır. laamuı~ı. ıstemışludır-. . .. 
rahları hile gHtürernemi~tir. . .. .. 21.45 Konuşma (Post~ Ku Harıcı ıahf dolay111yle ışbu ıkı kıta tarla hakllında tahkikat 

O l h ··ı . d d" ı. b" Ayıp Aayılı r. Kız manıkorlu tusu). 22.30 Memleket saat ayarı yapılmak üzere 19-3-· 42 günüa: de mah•lline memur gönderi-
re o gestn e ı,.,er ı t ki ıl 1 ı · d b • . . . .. .. . . f ırr.a ar, po ra ar, moda ga 22.00 Muzik· Radyo Salon AJ·ans· Haberleri ve Borsala eceğın en u tarlalar ıçın hır hak iddıa eden varıa mü11bit ev-

buyuk muharebe ınkışa et- · · • r ki 1 1 b" l'k b -d . . . 
kt 1. zetefori ve fılm d~di kodula· Orkestrası. (Violonist Necip 22 45 Yarınki pro-"ram ve ra ar Ye ır ı te u mu det ıçınde muhafıdıtımııa ve ketıf gü 

me acır. " Otbk"k - 1 ·ıı-Ru~hu Alman ınev.zilorini rından başka bir 'ey bilmez. Aşkm). 22.50 kapanış . n • ı memuruna muracaat etme erı an olunur. 1220) 

döğmek için uzan ve büyük EvJeomt>Ri tıinema perdelerin- • l 
9apta toplar getirmişlerdir. de gördtlğti bayata kaTafmak 1 a fi 
Rus süvarileri düşman müna- zan tııder. Bunu bulamayınca 
kale yollaYını keJmektedirler. şa~ırır . Bedbin olar. Geçim-

Mareşal Timo9enko orda- sizlik bafar . .ı?ib!lyet .. 
Jarı Dinyepere doğru ilerle-
yişiue dovam ediyor. lstara
russada 9tmher iQindeki Al

A il, faciası vukna gelir. 

Sfiz!eriınizi bnlAaa ede-

man kn vvetlerinin te~ehhiis- liİn t pekli çorap yasagı, liik& 
leri :.ıetice vermemiştir. Al- ınorakuıa indirilmiş bir ynm
manlar 16 cı ordularım kur- raktnr. 

tarmak için ilk hah ar taarruz Temenni edolimki bn ya
i9in hazırladıkları ihtiyat Rak bize lük!ıden ka9m 3 k iti-
kovvetlsriui muhareb6ye ı<iir. . 

.. .. r: • yadını versın, Hundan sonra 
muştur. <> oı Alman piyade 
tiiınenı vo 5G cı avcı atsyı 
bozulm::ş .. ur. 

evi gazel, temiz alahm. Törk 
• • 
malı gttyoliın. Fakat lüksJcm 

ve modadan kaçaiıın. 

Bıı Rn rntle aitıe iktisadı-

No: 18 

Fiat Muraka~e Komisyanu Riyasetin~en ; 
Yerli Mut pirirıciİıi çeltikleıımiş 

unsw~ Ye çuvalsız Mersinde Toptau 
perakende 51 kuruş olduğu ilan 

(223) 
. 
1 1 a n 

No: J 9 

parlatılnuş 
firlı 4 6, 28 

olu nur. 

Fiat Mura~a~e Komisyonu Riyasetinden : 
Mut bulgurunu Mersinde Toptan fialı 22,05 pe-
rakende 26 kuruş olaral~ teshil ebildiği ilan 

RaR tayyH.rn hat~ryalaı ı 

Moskovaya clnı?rn DQarı alml\11 

bat"a te~kilirıi dağıtmış fskat 

bir kaQ tayyare ~\lol'lkovaya 

~arrneğa mnvaffak ol-ırak hir 
kaQ bomba atmıştır. Bir kaç 

IDlZJ ılaba lrnvvetli temeller OhllUJf' (224) 
------~~~~~~~........:.~.....:.....~-

ii zeri rı de yökM6ltll ek bize ha· i ı a n 
kiki iftibıu ve zovk vere-

<Hii vo yaralı vardır. coktir 

• 
--~l~imizde.~~ 

Casus Var.1-
Hiiyiik ılevJetlel"'loki ÜllRUR 

te,kilfLt.anırı i~ yiiS',fi. 
No. a;J 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Biçare adamın benim ile ala.kası olduğu sureti kat'iyede 
tesbit edilmiş ve haberi olmadan (Alman casusu) damgasını 

alarak idama mahkOm edilmişti. 

Tablt burada (Mimari) yani ben de idama mahktlm edil
miştim . 

Yalnız Rusların bu idamı: bizim gibi casusların ölUmQ
ne tabantabana zıt bir vaziyette olarak idam sehpasında 

ytıkselmek ... idi. 

Halbuki ca usun kulakları mavzer seslerini duymalı, 

gözleri kapalı bu fani dllnyarlan uzaklaşıp gitmeli ... 

- SON -

TarSUS tapu sicil muhaftzlığmdan ; 
Yerıice kiiyörıde (Şarkau b.ırlo YnRııf veresesi Garhen 

keza Şimalen nesim Oımuben borlu Ymrnf vereReleri) ile 
çevrili iki hektar 2579 M2. tRrlayı horlıı Yusuf kızları 
Fatm" ~e Hatice tarafmdan 15 5-32 tarihli senedi udi 

il~ ve 120 Hra mukabilinde voJi kooa ogıu Karıhere hari

cen sattık ların<lau . kıuı berin varhıleri karuH Gii fiza r ve 

evlRtlara Bahri Vh şiriu ve IJlUs~ya ttırk etti~inden berba 
y&t veret4elttr mezkt\r tarlanın senede hllğlarımaaını istemiş 
lerdir. "' 

Hı.rici tıatış keyfiyf'tinin 18 3 942 giinii mahallinde 
keı,tif ve ralıkikat HUretıle teRhit edilıneHine memur g<>odere 

Ctiğindeu hn tıırla ile ıılakai taıuurufıyetltıri olanlın varsa 

bu miidd\;t. içinde molıafızlııtımızR ve keşif. giiEıii ' talıkik 
memuruna müsbit 6vra.ldariJe birlikro miıraca;t 6tmeleri 

" ilAn olnnnr. (219) .. •' 
1 

Satılık Ev 
Türk hava kurumu başkanı bayan Zekiye 

Olgaçayuı evi satılıktır. Oörmek ve gezmek iste. 

yenler .kendisine müracaat' etmelidirler. 1-3 222 

i l a n 
lçel tapu sicil muhaf1Zlıümdan ; 
Vılaveti Kazası Kö}ü Mevkii Cinsi Miktarı 

içe! Merl4in Karaduvar Deli çay Tarla 22975 
Hududu Sarkan k:Lra AhmP.t vere~eıü tarlası Gırbeu h:uk 

Şimalen tarik Crnuben Stileyman veresfis; tarlası: 
Karadııvar köyıinün kızıl dip maa deli c;ıty mevkiinde 

k~in yokarda hudut ve sair vasıfları yazılı 22975 metre 
murabb11 tarla meyyitr.enir. ecdadından ıJhdedesin in.ikal 
etmek snrPtile bıla seoet uizasız ve fasılaflız hüsnü niyetle ve 
malik sıtatıle tasarrııfmıda iken 322 yılında ölerek yala,ız 

kızı fatmayıl terk ve fatma dahi 930 da kou. ız olarak ol
mesile yaln ı z kızı vahid~ye terk eyledi~inJen intikslen adnu 
tescili talep edılmektedir. 

9-12 sene• i mart ayının 14 ncü cumartesi ~ünü senetsız 

lıasarrııfatıan tescili istenilen ~ayrı menkulün hakuki vaziye. 

ıtile evs~fım tııhl..ık ve tetkik t>lmek iızP.re mahalline memur 
gönderiiecektiı 

Hıı yerde a ı~ka ! tasarrufiyesi olanların tayin olunan gün 

içinde ellerinde mıwcut nsıiklerıle l:Hrlikte Mersin tapu eicil 

muhatızlığıııa veya keşif giiııfırıde mahaJ:ine gidecek memura 
müracaat eylemeleri il:tn olunur. (221) 

D.EVA Kaşeleri 
Diş, Gf!I?. Nez le, 
Romatjzma · '~ 

Baş, 

VE so(;UK ALGINLIGINI 
DER.:H:A.L 

DEVA KAŞELERi~ 
Ht!r Eczariede Arayınız 

(620) 87 -90 

• 
t 
• 
1 

1 


