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Bulgarlıum Sovyetlere karşı bar 

be girişmesi ihtimali azalmıştır. 

MaearJtarın İR., Sovyetlere karşı 
hıuhe girecekleri muhakkaktır. 
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• - Başvekilimizin Reisliği Altında Bulgarlar 
Parti merkezinde dün 1 Sovyetlere kar~ı 

Şehir ve 
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Memleket Haberleri 
mühim bir toplantı yapıldı Harbe E,ya Fiatlarının kolay kontrolü için 

Ankara, 9 (Radyo gazetesi) - Başvekili. ve grnp başkanları, .m.ıı •noiimnnı., •••• gitmiyor 1 ar BÜ t Ü n esnaf b i rl i k 
•iz doktor Refik Saydamın başkanhgı al- ları toplanuak iaşe vaziyetini ve önii~iiv. ıl ... ki 1 yapacak 
nda bugün ögl_,den evvel ve sonra Ticaret, Rene mahsnlürıö mubayaa ve tevzıat için I Rivayete g6re Fon 

' iraat VekilJerile Part! idare heyeti azaları te,kiJAt işini konoşmoşlardn. j p • l · 
---~-----------------~---------------~·· apenın söz erı Ankara - Yiyecrık, yaka- · 

smuyetlerine göre bazı deği-

r-Iindistanda Mersinde Yerli Mallar Pazarı Es~i Muamelat ~eli üzerine 
fflıiiim_a__ i F Almanlar 

cak ve giyim eşysRı fıatla- şiklikleri ihtiv:\ edecektir. 

rrndl\ki yük~eH~\ kon t rol t>t- Banlar, ~ataoakları mad

mek V6 huuların gizltırımeHi - deleri birlikler kanalife hla
oe meydan bırakmamak ve oaklnr, kendilerine IAzıwoJan 
miiiüeblik batkı tazyık eden iptidai maddeler birlikler eJi. lavas-;- 'Sedat, atma K ti 1c1 Türklere 

öldürdüğünü itiraf etti Hü;::n::~e;az 
lı "r6ketleri \inlemo;k ınaksa- ı ;ı 

G e uagıtılacaktır. Ayııi za-

Yeni formül Avust
·alyanınkine benzer 

anlaşmadır 

Yeni delhi 9 (a.a) -
Gripein berenutıodan sonra 

lindielan ielerinde hissedilir 
ir değışiklik vardır. Şimdi en· 
ııaıa havası esmektedir. Bu oar 
ernba geç vakte kadar devam 
~en mfizakerelerden sonra bir 
braıüi bulunmuelur. Müzakere· 
ere Runelt mümessili de ietirak 
tmietir. Form Ol Avostr sıranın 
ine beuzer bir onlaemadır. 

Yeni formül kongre ile müe 
~menler ıarafıııdan tetkik edil• 
3ek tedır. Kongre ile milslüman
ar bırliğinin anlaeması iQin 
takı& geosoektlr. 

r-J ind müslümanları 
1eklifi kabul etmiyor 

Yeni delhi 9 (o.o) -
Hioı müeUimanlar birliQi 

ıcırettiQi tebliQ'de İngiliz leklif
erlııi kabul eıınedıQ'ini blldirmie 
ır. 

lstanbul, - Beraber reea· Fatmara harcadım. Bu vazirette 
dıQ'ı Fatma KılıQ adındaki İu· Fatma ile daha uıuıı müddAt 
dını pazar gönü Bürükadada rae&raaıara('aktım. Bu rüzden 
Güvercinlik denilen rerde bıçak ietıfa eder E\k lsunbula geldim. 
la öldüren Sedat AQ'aren dün On bee gün 80nra da .Fatma 
adlirere verihnis ve sorgura geldi. Burada evtelil kendieirle 
çekilmlstir. Sultanahmet üçüncü koouemak ieteOledim. Fakat 
sulh ceıa mahkemesinde sorgu· ısrarla Üzl!rioıe dıletü. Tekrar 
sa oekilen Sedeı bürük bir 80• gö - ,.. b 1 dım On rueme8 e ae a • un ıe-
~ukkanlıhkla suçunu itiraf ede- - · T Jabaı;ıınd K·ı k k " rarı uzerıue ar "' a ı ıee 
re va nr ı eorle anlatmıetır; epartmanmın 5 ııumeralı daire· 

- fstanbullcrum, 332 do- sini kiraladım ve Fatma ile ora
~umlurum, bekarım, şimdi birf da oturmaQa buladım. 
ıe repmır~rom Bundan ÜQ ar Fatmanıu bazı barakellerin 
enel Mersınde Yerli M ıı p _ · a ar a derı eüphelenivordum ve bu rüz 
zarı muamelat sefı l A"ine tarin den aramızda kıskançlık ınüna· 
edildim. Orare g idince barlarda kasaları geoi1ordU· Kendieıni 
art istlik fapan Fatma K•hola bir defa AdaJa götiirüp Rezdir
tanı ettm. Fatma 24 raeında ve dim. Bu arın 2 nci Dcreembe 
güzel b ir kadındı. Kendisini günü Fatma sin e aeabi id i. Ken· 
sevdim. B ir müddet orada bera diıini alıp Bürüksdara götür-
ber raeodık. Bfihin kazancımı (Soun ikincide) 

LiBYADA 

Mihverin 
• 

Hollanda kuvvetleri çevırme 
llvustrolvada ha~ır hat'eketi 

Uzakdoğuda 

Japonların 
yeni hedefi 
neresi? 

RıMıey, 9 (a a.) - Hollanda 

iiudistam umumi valisi bir 
lemeçte A vustralyada bulu

aarı llollarıdahlar knvvellerı
~in L· ftiş Pdildigioi söylemiş 
rn mııttefı hava kuv,·etlerile 
tbir iiğine başlanmıştır'. 

Sıpariş eailen malzemeler 
~vu tralyaya gelmiştir. Komu 
~olar arasmdad~ irtibat var

~ır. 

1 

Londra, 9 (a.a.) - Royter: 1 Vaşington, !) (:-t.a .)- Japon 
Görünüşe göre Lihyada mib . l iaf'llı hareketlerinde bir dur
verin 9evirme hıuek.<Jti baş-J gunl uk göze çarpmaktadıl'. 
Jamıştır. Bıı intibR. son mih- Jarınyaıwı AvustralyayR, 

ver t~blı~i resmilerile knv- Seylan ve Hindi"tana, Suriye· 

vetlenmektedir. 1'abtelbabir- ye karşı harekete geçmek için 
lerimizin ve uçaklarımızın hazır·Iandığı tahmin ediliyor. 

hüonmlarına rağmen R 9 mmel &u son ihtimal her taraf 
ehemmiyetli takviye almıştır . edilirse J~ponyanın hedefiı,in 
İki zı rbh tiimeni yeniden hangisi olacağı meçhuldür. 

:---:==-==~~=ıı techiz edılmiş ve İtalyan knv Madraside olduğu gib~ C: · vetleri de eksiklerini tamam- Port Darvin hür.nmları yem 
~ Tebliğlerı lamış oldngnna. ihtimal veri- taarruz i~tikameti anlaşamaz 

iiyor. Maltaya ve Libyaya 

Sovyet tebliği n9ak hüc umlarının fazlal~
oıası boıı u gösteriyor. 

ilıveroilerin, İngilizlerin 

mevgiinin yanıudan ta~arak 

ç.ahşacagı hissini vsriyor. 

Pasaifik hon•eyi 
Mos kova 9 (a.a) -
Resmt tebliğe ektir. Lenin• 

ıradın bir ook kesimlerinde 
kııalbr hareketlerine devem 
ııoekledir. 1500 kadar alınan 

Jürülmüetür 
Gece rarısı tebliQine göre· 
8 nisanda cephede deQieiklik 

roktur. 7 nieandn 61 düeman 
noa~ı lahrlp edilmietir. Sovret 
ıırıatı 14 tay,aredir. 

Bu sabahki teblığe göre 
dOn ııece cephede değleiklik 
roktor. 

Vaşiogton, 9 (a.a.)- Pasi 
fik. harp konseyi uir saat süren 
ıçtımada Mister Ruzvelte 

}.,akat !ngiliz kovvetlerj_ 

nin karşısında bn hedefe ko_ 

Amerikaum Pasifıkleki kıı~v~ti 
hakkında malfimat varmıştır. 

Yeni Zelanda murahhası 
içtimadan sonra: Herşey yo· layhkla varamıyacağı 

hakkaktır. ~ tnn- lunda gidiyor demiş Çin mu
rıahbası memnuniyetini bildir
miştir. Avustralya mümessili 
bazı milletler hakkında Ruz 
veltie görüşmek üzere hir müd 

Mı•ırda e•ki Bofve
kil tevkif edildi 

Moskova, 9 (a.a.) - Sovyet Kahire, 9 (a.a.) - Naıır· 
haberleı· bürosu bildiriyor: lar meolisinin tebliğine göre 

det daha Amerıka devlet reısı 
yanında kalmıştır. 

Cephelerde esaslı değişik- eski Başvekil Ali Mahir Pa- Birmanyada bir 
Jik yoktur. Batıda faaliyette şanın tevkifine karar veril-

hnhman Almanlnm hücum- miştir . fey yok 
)arı p1skürtıilmüıtür. Çocuk binaya temel 1 M.almo 9 (a.e) -

Geri yollar Hitlerci asker- Varlıca emeldir Oın resmi teb.liQ'i ~ T11rlen 
lerin cesedi · I d I d borunca bafıf devrıye kol oar11ıe 

erıy e o u ur. ç. E. K. a...ı meları olmuetor. Kırmete deter 
- So ·k· ·a __. nu ı ıncı e - bir eer yoktur. 

ılı le hnıı ları sa tan ve y apa rı nı d b 
arı a u hirliğeg·irıııiyenler 

ın:rı t~şkilatlırnJırılmalan 
kararlıışınıştır. Hu maksatla 

0 işe ai t tioaret.i yupmaktaıı 
Londra, 9 (a .a .) - Royter odun ve kiimiiroülerdeıı baş- fll(IJıediJecektir. 

bildiriyor: ka bakkallar, kaRaplar, ha· Diğer taraftan halk da İR 
Tarafıuzlar mebafiliue gö- lık9ııar, sebzeciler, yogort Ye tihlak kooperatiflerine benzer 

re Sl)fys.ya avdet etmiş o)an peyuiroiler, knııdoracılhr. ter bir şekilde teşkilatlaodırıla . 
9ulgar kralı RorİRİll Berlin zıler, perakende kumaş ve caktır. 
ziyareti esnaRıoda Almanları1 manifatura satıcıları ve hnna Hu suretle hütiin satı' ve 

Hulgıuların Rosyaya karşı benzer bütnn eRrıaf ve töccar alış b~.r1;;ketlerinin ~iiratle 
. . •. rk 1 .. d koutroJu nr k"" ı lıuhe ıştiraklerini temine mu ayrı ayrı bırer nr ı ıa ııı e . ı ım un o acaktır. 

Yaff"k olamamışlardır. topJanaoakl~rdır. .. . Ayııı zamıu~.da esnafııı halka 
Kral halk tabakalarrnm Birliklerın statuJerı Tica- dağıtmak uzere kendilerine 

Sovyetl~re karşı sempatiıd rot Vekaletince baıarlanıuı voriJen maddeleri gizlemesine 

oldogo i~in Rnlgarların harp- aııa statiikoy'\ uygun olacak ~eya fazla fiatla satmaıııına 
teki vaziyetirıe itimat edil.,- vtt ticaret meşgalelerinin bn- ırnkf\a hırakılmıyacaktır. 
miyece~inı s<>yleırıiştir 

Kara deniz limanlarrndn 

toplanan Alınan kıtalarnıdarı 

başka Bnlgaristanda Alman 

ask~rlerirııifln temizlenmiştir. 

Snfy~daki hi r rivayete gti 
re A lruarıya.nrn Törki:·e bü

yük olçisi ~"loıı J>qpen Berlini 

Simsarlar 
piyasadan 
kalkıyor 

Istarıbul - Esk idenberi 

Malatyada 
sulama işleri 

Malatya, 9 (a.a .) _ Zirai 

s~f~rberlik kararlarının tat-
bıkıne ba11Janmııı . d"d ,. .... şım t en 
-~~ılaına işleri t. arızirn edilmiş 
tır. ziyarnti eımasıoda Türklerin piyasada toptan PJıcı ve sa

tıcılar arasında vasıtalık et·~ ınukavem~t edecegini ye yeni 

bir cephe açacağını hilılirmio 

oldugıından Almanlar Türki

yeye hücumdan vnzgeçmi,tir. 

Boluda İnönü ınekte bnlııuaıı simsarların 1 
hir takım karışık roller oy- günü 
nadıkları ve gizli ihtikfir iş B 1 . . ~ u, 9 (a.a .) - Milli Şe 
ferinde alet olduk1un alakalı fımızın Boloya. ~eref verdi:k-

M U •• ttef ı· klerı· n mııksmlar tarafından tesbit 1 . r,, e •• rı .u. Agaı-1tos gününiin lrıo··nu·· 
eıHlmiş ve. hurılarııı faaliyet 

k t- gunu olan•k kutlaomasırıa Uvve 1 Ve terine nihayet verilme.si lii -
karsr l'eriJ ıniştir . 

z:::ınlu giirülmiiştür . Hu lıu - ~~:---·--------Yar d 1m1 snAtS Ticaret Odıısı n lll o mi ~·.!.:.!:: 
___ katiplıği tetkikat icrasma 8 d tT 

u a v azifemi~dı"r 
Londra 9 (a.a) - memur edilmiştir. Yapılacak 

Gen eni Mareel baevekil tetkik lor neticesinde bo gi bı-
Oöroil ıle iki seeı kaciar ~iıli }erin piyaRadan uzakla~tırıl
gör~et~kt.en Ronra gaıetecılere masıııda bir menfaat gürül · 

demıetırkı: diiğii takdirde badema Aim 
ı ır kurmay eeflerile ra- . . 
• 0 i ıı Ö sıLrların bıllıassa yıyecek ve 

kından \emas için geldik. oce . 
elimizde ı,800,000 askerlerimiz. gıyecek maddo ve eşyatu üze. 

va · dır. Bu mıklar müntuamsn riıırleki tavassut faaliyetlerine 
ıtr.lmakledır. Son aüolerde 3 ııilıayet verilecektir . Alakalı 
tümen dahil hazırlaomıetır. Arda 
' tümen lıezırlıQını vapmakta· 
dır. Bıınlarrn rakı1ml eimdiden 
150 bin kadardır. 

makan;ılar, bugünkü anormal 

vaziyetler kar~ısmd pjyasada 

bu gibi mutavasıntlarrn müm 

Mieter Hopkine de demiııtir kiin oldogo kad"lr azaltılma. 
ki: sıııı lfümmJn gi>rmekte ve 

Rusrara Amerikam harp bonnn için cidrli tedbirler 
malzemesi gönderilmesine devam düşünmektedirler. 
ediliror. Qioede kafilemiz varı· 

ror. Almanları yenmek iQin her 

rere malzeme göadereosA'iı. 

Japon Elçileri 

görüşüyor. 

Safranboluda 
yollar yapılıyor 

8afranhcıla, 9 (a .a )

OIHoR nahi ye i ı ... 1 •. 1 . 
tt oy u erı 

araıu nda yol yapılma .. 
Biikree 9 (a.e) - · . 1 ı91n 

. büru· k hır lnrlik kuruluıoRtur. 
Japonranıu Herlıa l v 

Ik j ş olarak Safı an bol n
eloiıi Ooima Bükreee gelmietir. 
Bir kao gün kaldıktan sonra Bartin yolu iizerint!e 3 kHprü 

Sofrara gıdeoek ve Japonvaoın yapılmış ve hir köpriinöıı b 

Ankera bürük e lQiEi ile görü~e- şa ı tamamJ"ıı<nak açılış tö -

cektir. reni yapılmıştır . 

Mereini'J en kbr& gdoleriode 
MerRınliniıı coekun hislerine ö~ 
arak olarak ıulAhını aluo büri· 
ret davasına alılanlarıu baeında 
gelen eahsireli hepımtz bilıroruz. 
- Kurtulu11 günlor ı nde berglr 
ustıiude o gunlerı saeamıı blum 
hiirırel l mız •cin kanını dôkmıiı 
ola rı lerın en baeında gelen kah· 
romanlık p · · nresıııı hılıncının 
hakkı olarak kaunmıe olen
lordan bırı de EminA 1 E . re andır. 

mın Arslanın vatan 
aekında ne ~adar ideali8' oldu• 
~uııu bilmerf n lm ız roktur. O 
beratını ve aekını ideale o de· 
rece beQlamıcıtırk ·ı Ş h ~ 
f t v •• a eı men· ea ıuı dü -_ eunmeyerek oahetıQ'ı 
g( UDIPrd.eu rediglr olarak kalan 
eerer) ıle iftihar eder. 

letanbulluların lsıenbula ilk 
girbıe ordunun muz.arter kuman 
danıun verdıkleri bir rova gıbi 
Mersinlilerin de Mersin iolc dö
Qüeen, vurussn fakat Mers inde 
bi r dııulı otıecı olmsren, Emın 
Arslana hıc; olmfiua hır yu'a 
hedıre elmek zr,menı her belde 
gelmielir. 

Bürükl"rimiziıı bu hususta 
ı apecaklerı teeebbüsle Mersinin 
rüzünü eQ'nrlan bu eerefli kah
rıırnane lhık sukran hedıre inin 
verılece{riııi kuvvetle umıt edıı o-
ruz. 

Yeni Mersin 

r 

t 



rdu. 

rtın 

Mu 

san - 1'942 Pazar 

1 O - Nisan - ı 9'2 Cunıa YENi IERSIN 

-lnönü Zaferi--" Sedıt fatma Kılıcı oldDr· 
dDğDnü itiraf etti 

Radyo 
(Oöı11len de-.am) 

Tnrkiyenin her köşesinde canlanan ve lnönünden ilham 

alan eserler, yalnız lnönU şehitlerine değil ideal uğruna 
hayatlarını feda eden bOtOn Tork şehitlerine ebedi varlı

ğımızı gösteren canlı . abidelerdir. 

Hudutlarda sOngnsn parlayan Türk Mehınetç~iği, denizde 
dalgalanan al sancak, havalarda gürleyen Türk motorunun 
sesi hep dllnktı 1nön0 kahramanlarının eseri olduğunu ve 
lnönü ruhu ve İnönü heyecanını taşıdığın• nan ediyor. 

Bu büyOk gOnde İnönü şehitlerinin ve ideale kavu
şuncaya kadar kanlarını hediye edenlerin mukaddes ruh
ları önOnde tazimle eğilirken, mllJt birliğin, millf ruhun, 
milli heyecanın yüksek kudretine en büyük misal olan 
İnönü zaferinin yıl dönümünde, lnönO kahramanının etra
fında sarsılmaz bir ruh ve kuvvetli bir enerji ile bağlı ol
duğunu, tekrarlayoruz. 

O ümit ve zofer yaldızı halinde boıımızda parladıkça 
G6zümüz hududun enginlerinde, lculağımız Anlcarada 
Parmağımız tetikte onun emrini bekliyoruz. 

sos 

Zabıt katipleri Filipin 
terfih ediliyor vaziyeti 

TÖ'RKlYE Rıdroıu 
- Ririnoid8n artan - ANKARA Radroıa 

dllm. Cebımde 117 lıra vard . Cama- 10.4.1942 

Akaııra o\elıode bir oda kıre· ~7.SO Pro11ram ve memleket ıea& 
tadık. Yme Fa\maoııı ısrarı üre er arı 
riae dörı g6u Aded11 otelde 
kaldık Puar BBbahı uat 10 a • 
ralarıoda gezıulııe Qıktık PJ, -
kalra müoaeebeurle arabP bı 
IRmadıQımıı ıoın rürGrerek N • 
um caddeaiodeo Gılvercinlılı 
deoilAD rue kadar 1ıeldılr. OrE -
da FRtm11 ıol larahaki karalık· 
lara oıkmamızı eörledi •e ketı· 

dlai bir lrBraoıo en r61ıaek JEi" 

rıoe oıktı. Ben de biı az gerieın 
de olurdum. Orada Fa&ma bana 
·airaı daha raklae. Sana, şiaı· 
dire kadar ıörlemeditim sırlı· 
rımı anlataoaQım Beuim Mereıo 
de tanı~ıp benber raıadıaııu 
bazı erkeklAr le&ııubolı geldiler. 
Burada rioe beraber reeame• 

7.33 Muzik: Bafıf P11roalar (pi.) 
7 4~ Ajana li'lberleri 
8.00 Senfonık Parçalar (Pi.) 
8.15-
8 30 

12 80 

12.ss 
12.'6 
1s.no· 
ı:ı.so 

Evin ıııa\i 
Program u Memleke\ eaat 
hJ8~1 

Mozik : Şarkılar. 
Ajana Habtırleri 

Saz Eserleri te Beraber 
Şarkılar. 

18.00 Proaram te Memleket 

18.0S 
18.46 
18.66 
19 30 

mıı ioin ııırar edirorlar. Bu 
uıireUe eeodeo arrılmak mec· 19 45 
burire\ioderim .• Dedi ve ~enim 
onap vermeme ulıit kalmadan 
1·1nları illte eni. 20.15 

c Beni bu kadar eetironun. 20.46 
Börle 11tdilio tGoodomuo bae· 21 00 

!laat :ar arı 
Maıik: Fasıl Here\i. 
Zlraa& taktimi 
Muıik : Dans MuziQi (Pi.) 
Memleket IB&t ayarı te 
ajanı haberleri 
Moıik : Klaeik: Tftrk 
MuıiQi Programı. (Şef ı 

Meau\ Cemıl). 
Radro 11ue&eei 

Btlyök .Millet Meclisince Vaşi:ıglon, 9 (a a.) - Harp ta erkeklerin kolları araerna 21.15 
kabul edilmiş olan Adliye 0 ,.zırlı~ının tebli~i: atıldıtıoa a6rftooe aeo haraua 22 oo 

Moıik: Su Eserleri. 
Konoıma (lk&iHt SaaU). 
Temıil. 

Moıik : Radyo Salon 
Orkeetraeı 

i 1 a n 
Anamur Malmüdürlüüünden: 

Sayfa ; 

Mersin enıvalirıe 189 lira borelu t\nanuu·un 
Gök taş malıallesiudt· ıı A hmeı. Talıir Marulvalırıın 
Nasrettin orta alau nıevkiinde caknrnklı 

0

sure!ti . . 
denmekle maruf ~arkau ~asihe ve ilacı .-\li hay, 
şimakrı Ceı·ir kar:ı ~I nstafa oğlu .A hnıet, ~aa·hen 
tlaci basan v J ceuu ben Mehmed tarlalarile ıııah
du t 70 lira kıymeti nıukavvidrli 25 döııiim tar
lamn on alııda ·on iic hisst:Si 4-4 9 4: 2 tnrihiı derı 

• 
itibaren 21 gün miidtletle acık arıırmav:ı koııul-...., . . 
muştur. 24-4-94 2 Cuma ~iiııü saat ı 4 de .. 
ihalesi icra kılıuacaf(rndau taHp olanların Aı ?a ı uur 
idare he~· etiude ıuiite ·ekkil komis)oua müracaat 
etmeleri ilan olunur. (3 23J 4- 10-16-23 

1 n 
No. 26 

Fiat Mürakab·e komisyc)nu 
Riyasetinden: 

Mut bulgurunun; 
Muua toptan fiatı 
Mersinde parakende fiatı 
Tarsus ta ,, ,, 

Olarak teshil edildiği ilan olunur. 

ı 6,f> kuruş 
29 " 
29,5 " 

Vekilliği yeni teşkil&t kano• Fılipindeki Japon kuvvet- naaıl mee'ul olacaktın? Mu'ut 
nu ha•iranda tatbık edilece• lerı! ıiatavyada ilerlemektsdir. o~maoa imlrAo tarmıdır?. Bu 22.SO Memleke& Saat Ararı --------------~ 
lioden hazırlıklara baflan- J I· b .

1 
ıoıler fena halde aeabıma do· ajanı hRberle;i te borealar lsmail Anuysal 

(341) 

Satılık 
u . . .. aporı ar lzt mevkı ere taadD· Hemen oelre&imio cebin· 22 •6· Sıbba• memuru 

mı,tır. ınahkem-,ierın bır co- 'dd 1 h- ' . . . . . şı ft e ucum etmekte ve av de lrılıfııı dorı1D tabancamı oe· 22 60 YArıolri Program 98 Ha&bhuıntzın her türlü 1 hamam 5 eo 
·~ olma~ı ıtı~arıyl~ h&.kı~le bombardıman tayy uelerile kip Fatma Kıhoı oiean alarak kapanıe. enjekıiiyonlarım evlerinizde 
rın kasın vazıfelerıne ı,tırak mütemadiyen bombalar atmak ı&ee eı&im. Şarjör gerire fırladı ------------ doktur tavsiyeıü üzere yapar 

Mersinin klremtthsne mab11l

leslode 121 No. lu sokakta Badrs 
eden •abıt k&tipligi ihtiHslan tadır. Japon kıtaları f:ısılasız ikinci atefimde de tabanca rine Zayi Mtlracaat reri: 

d 1 b l d b l dı Urar oaddniode ÜLGEN 
ırı mıt ve 00 ara 8 a uy- olarak tı1arrıız etmektedir. Her ateı • rna • F 1329 tarihinde Berot mek .t·tO (322) M8huıu 

hamamı oamlle maruf bamem, 

ve aynı mahallede yine Hadra 
gun bir vaziyet temin edil- k" ~ k l d O sırada •lma rerden al- tehi aultaniıioiu 12 iııoi smı· 

. . ı ı taraım ayıp arı a~ır ır. dıQı bGrtlk bir taıı blln r rlauı 
mı,tır. Japonlar hatlarımızın .zerisiııe fakat ieabet etairemedi:B~ defa fından aldığım ve 9-12·94: L 

Ote yandan it mikdarıoa asker ç•lurmaQa teşebbüs et ıol cebimde bulanan karaca tarihinde Merııin Not8rli~ine 
göre zabıt k&tiplerinin uyı mişlrrse de neticeve varama- bac;111ıodan aaph uoı bıoatanı suretini çıkarttıgıoı tahsil 
ları d" arttırılmaktadır. Za- mışlardır oekip Fa&maoın Cherioe ahldım. vuikamıo aslını geçen pazar 
tut kitipligi vazifesi böylece VaşinRton, 9 (ıı.R.)- Umu KR0111ak iı&edi iee de rakaladım. günü zayi ettim. Bulanların 
bir ibtiıtaa i•i tel&kki edile· miy?.!le kabu~ e•iildı~me göre Mektepte birololi okudotom •irdeki adresime getirdikleri 

k Adı . .. _ _ _ _ ioin ioıaolD enıniode ukdel he· t kd' d · 
re ıyede dereceler oze- sayı usluıılu~urıderı dolayı b 1. a ır e memnun edılecekle-

.. . . ra& oldutonu ı ırordom. Fal· . . . . 
rine kurulmuş ozel hır sınıf Japoıılar l'alıtvyada~ı kahra- maoıo ıeei oıkmamaaı ioio elim· rını akıı takdırde hükmü kal 
baline ıelioce, mahkemeleriA- ma;ıca müdafaalarımıza raA- deki bıoatı eneeıiode ukdHi madığını il&n ederim. 
de daha iyi i,liyecegi mnbak- men mevıil~rimizi almıolardu hıratıo Gıerine Hpladım. Bıoalı Mersin lopak fabrika11 
kak görfllöyor. Batavyıtdaki knmandanm Ko- tuifeeioi görmlit. Fatma ıes anbarlar mobaeibi 

Zabıt k&tipliğinin öıtün- r~ Kidore adasma kuvyetlerioi oıkarmadan yere raurlanmıetı. (839) Şefik Torfan 

deki derecede bulanım b•• çek.,rek müstahkem mevkide Benim de aöılerim karardı. Bı· 
k&tiplerin v~ziy«'ti de ayrıca müdafaa edecegi zan ediliyor. oıaı eneeıinden çıkarıp 9

Got • 
dtloGo on bel rirmi werloe 111,-

IJÖ•Öntinde bnlundornlmakta- lıdım. Hic; kımıldaomadıtını 

dır. Harp teblilleri görftooe bıoactı 0,ıııerın ıraeıoa 

1 () bin tonluk bir 
ltalyan gemiıi 

batırıldı 

-Birinciden ar.tan- atıp otele geldim, Bır polie c;ıa 
tartarak teelim olaoakhm. Faka\ 

Tanklarla bao1ay;rn di~er dıQer roloularıo rahat11z olmn· 
Alman hücumu da püskürtül· maları iQin bundan taı11•0Um. 
müıtür. 300 Alman ö~dürül- Tını oldum; rftz~m~ yıkarıp 

.. t-
8

. ı. . ll d otelin lokantaeıoa ındım. Baıır. 
muş ur. ır ço-. ganıme er e 1 b' 1 k 

Ankı.ra, 9 (Radyo Gızet6- d k ıuao rem6klerdeo ırer o ma 
al 1 . aldıktın eoora karakola ai&tim 

Acele Satı/ılı Ev 
Kiremithane mahalleainde 

Silifke oıddeaiode 282 te 232/8 
fe~kani 3 te tahtani 8 rokarı S 
alt kal ve aroi mahallede 181 
ıokak&a 18, 20, 22, 24 numaralı 

etlerde iki kardeı hi11ei ıarla· 

larımızı acele 1&\aoaQıı. 
Atıcıların te fazla bfaillt 

hıtirenlerin 17 No. ıu arabacı 
Norire mftraoaalları. (338) 

Zayi taıdikname 

DOKTOR 
FAHRi AYKAN 1 

vereselerloe ait beş ev satılıktır. 

Almttk arzu edenlerin Hadra ha
mamı musteclrine veyalml Urey 

Ha&talarını Ae!t4'rlik Şubesi caddesinde No. 47 MolörcOlbk 
yanında merhum Doktor 
Sabri Menderesin moaye. deniz nakliyat evi B. Mehmed 
nebaneeinde kabul eder. Emin Tez şeriki Had re veresele· 

(324) 5-10 J rlndeo B. AbdOlkadlre mtlracaat 
____________ .. tmelerl llAn olunur. •aaa. 3-10 

1892-----1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü 

-
Uzun sene ku11anılacak bir cihaz 

• Fllips 1942 AL TIN JÜBiLE 
RADYOL..A.R:ı: GELMİŞTİR 

sinden)- Londradao verilen Kalenin de piyade .abur- te oioaretiml aola&arak &eellm. 

bir habere göre bir İngiliz farımız sayıca üstün dü~maa oldaMm. k'f' denizaltısı Ak denizde 10 bin . abkeme Sedadın &et ı ıoe Silifk11 or&a mektebi itinoi İçel Acentesi: Selvelll Tecimevi, Mersin. (325) 
tonluk kir ha 'yaı1 a~ır k hücumuna uğra mı~ bır kaç karar termiı;ir. ııoıhan almıı oldatam 197 na· ------·--.-------_; ______ .._..;.; 

ra-, tank tahrip edilm_ iş v_e t•oııra ôır.endi"'imize görtt Sedu mara· '·· t.81dilroameri karbeUim. T. 1 ş. Ban kası 
Tözörtlnü batırmışlar. h • u 

00
2\ • h b' b . kıtalarJmız aOogu ucumuna mCUeluıı B Rızanın ofludur. Yenı11nı alaoaıımdao eakiıinio 

oU &rn ıse ar 10 a- ı . 

d 1 l l 10 k 
1 geçmiştir. Almanlar bu zar- Kendisi ba defa t.tanbotda &ek- h6kmG roktor. 

110 a ta yan arın a~ır ra· . h F 11 b b b - x · ı· d. b' · •ü~.ıs.'- taıarral '-eao l _ . beve dayanamıyarak mu are- rar atma e irleıınoe a a 1 lD ıre na ıreaıode a TUR R p arı 
•özöruoc;en 3 dane kalmı~tır • . . · B d · t · (340) E~ be meydanından çekılmışlerdır. ıına, una a memarıre&e arın arem 1 9 4 2 

edilditini te gidip rerteıtik&en 

Alman tebllAi ıonra onları da Bunar& aldıra- Yeni Neşriyat : 1 k r a m i y e p 1 a n l 

DGnkG 1&rımııda (loöoft Berlio 9 (a.a) _ 011101 •örlemiı t8 orada et KEŞİDELER 
itizar 

zaferı) r11111oda ikinci ıGaunuo g k hasırlamak bahaoeeile etinden reaıv Ja/ı tamı·r Ve beıiaoi aatırında bir raolıılık ..,.ar cepbe1inio merkH r 1 
'.T g , 2 Şubat 4 M !l Ağ l S 2 ·k· · · ıtmaıiode dGıman bftoamlırı •ıra almııur. Bo eırırı Sandal , ayıs, •J US O , 1 meıl~Şrtn 

olmaıtar. Dotraıa eörledir, Bed a d aa ~t a l·f~ı·ıı· '- f / • pGık6raG:mftıtGr. il ıoıo a 18 la an ıoor T il re~e e erı TARiHLKttiNDE YAPILIR 
lıfıbaılarımııdao basılarıoın 1 T 

da balooduto baıuıo bir meo- 31 marl-5otıan araeında 133 e ine aeçeo para ile Fa&mara Suotor Ho'at kitapları ____ 1942 ikranıivelerİ----· 
liıte törle bir mubuereri anır ıotret taogı imha edilmiıaır. pansiyon tiralamıı " paraları aeriılnin ikinci n6mroeono ... .., 
&arlar. t)imali Afrlkada Slrenalktekl beraber r~meQe bae'amııtar. teekil eden ( Faydalı Tamir ve 

Bir ut Maıtlfa Kemal Pa· ioıiliı b6ouma akim kalmıı&ır. Sedat ııbıtıda terdi8i ifa• IKllık Reçeteleri ) ismindeki 
urı: • DGımao ilerlene B6rlk Hata kuttetlerimiı Mal&ara dede oioar.-t eaonıoda oebiode c:ıok fardalı kitap iotieır et· 
llllle& lleoliai bDkdmeli dairele · balanın 117 liranın orada d6· miıtır. 

btloomlarını detam e&mek&edir. 
rlnio dabP aerire oekilip oekile- ıtlp lrarboldalono, ba rtlıdeo BDUin ııoiler, a&elre, fab-
miJeoetioi aormuıta.. Bir RUS lim•nı o&ele olan 90 lira borcunu öde· rika te telrniıirenlHe QOk 

Baodao baıtıa rioe aroi bombalandı remttdilini ıörleıniıtir. lbım olan bu ki\ap Almanca 
ıllanao 10 1001 1&lırıoda: ulıodao (Selim Rôhlm Suntur) 

cCavaba ıuıtordo. Ve ba rab Bertin 9 (a.a) _ !Japonların tarafıodao \ercclme edilmie te 

BlrGrr Millet Meclisinin te ooı· Alman orduları baı koman• ~ 1• f. matbaamızda aaret ıftzel ıe• 
tan bereoaoıoa en kunetli mi1al daohtı &ebllti . Satil ooakları• ,-aa ıye 1 kilde tabedilmie&ir. 
oldu• mıı bir ıotrea limaoıoı bom bar Melb.oro 9 (a.o) - Fi ıh 1

150) koroe&or. 
Aral ıltunan H GnoG dımao etmie&ir. Uoakaatarların Japonlar Bie.ııark adaları lılatbumızdan tedarik 

"'ırındı da 1 a&eılerioı raımen ıo limana llıeriode treıif oooııarı rapmıe edllclili albi 1atıı ,. teni 
•. • · • lıteror110 bihln arka bombalar ahlmııtar, Petrol &Hfı lardır. Bu Loronıoouo l91alint merkezi htaobolda Ankara 

daılarımıı a'1arımııla ba11rıı.. rebaueaındı raaııolar oıkmııtır. delile& eımek&edtr. oaddeaiode Oıtır kitap etidir. 

1 adet 

3 > 

2 > 

8 > 

10 • 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 Liralık = 2000.- Lir"' 

1000 ,. - 3000.- > 

750 • = 1500.- ,. 
500 ) = 1600.- > 

250 > = 2500. - ,. 
ıoo • = 4000.·- ,. 
50 • - 2600. ·- > 

25 > = 5000. - » 
ıo , 2000.- • 

TGrkire lı Benkaeına para rahrmakla raloız para birikıir 
mlı '8 faiı almıe olmaz, arni ıamanda taliiniıi de deoemie 
olaraaoaı. · ( 1) 

Yeni lılerain Jılatbauında Buılını4tır . 
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