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Anlıaı-a, 1 (a a.) -
.Alman büyiik el9it1i Von Pape

nin şalasırıa karş1 .euik.911t tertip 
etmekle ımçlo Hanılan eşhas hakkın
daki muhakemAye bugiiıı Ankara 

s .. 'ubı ,.e tJmam & .. rıyaı 

Mtıdtırcı 

FUAD AKHAŞ 
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GÜNDELI:K SİY ASİ HABER FİK.IR. 
Agu cezl\ mahkemeAinlle baolau

GAZET ESI mıştır. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı / Sayı 
14 4166 

•• Zaferi 
•• •• •• 

Kanadada Şehir ve 
Memleket 

= 

Haberleri lnö 
yı onumu Pilot, topçu, raaıt 

yetiştiriliyor 

Pasifik harpleri şiddetlendi 

Japonlar 
Birmanyada 
ilerliyorlar 

Belediye meclisi T ec~izat paralan 
Dün H lk vinde Büyük 

tezahüratla kutlandı 
Harp malzemesi imalatı da Dün toplanamadı Aynen verilecek 

artuıldı SsJ(t'OD l (a.a) - Biroıeanda toplaotıra duet Aııkara:- Milli müdafaa 
___ Paelfıkteki harp devem edı- edilen beledıre meolıeı cokluk "v"ekıllıği, muvazzaf Vt! yedek 

hey .. c .. nlı Londra 1 (a.a) _ ror. Sumatradaki son kıtalar olmadı~ından dün tonlantıeını 
B .. "'k 1 ·· " · · r d rok " .. ,., subay ve askıı .. rı memurlara ayn • ııonu 7. ıerının tnra ın an > teslim olmuetur. ıapamamıcttır. 

yıl dönüınli dlin Mersm halk ş.akilde İnönü zaferine dair B. Makdooald beraoaua Port Darlan üzerine japonla" Toplantı altı nisana bırakıl· ver itecek elbisA ve techizat 
tH'inde coşkun tez hiiratla bir hitabe irat edilmiştir. bulunarak demietirki: 9 uncu hata hücumu rapmıelar mıetır. hakkında hir kaourı projesi 

A d ·ıt r sayfamız Kaoadada, nilol, rasıt ve dır: MüUafik layrarelerı Yeni M el-- hazırlamı~tıı·. kutlanmıştır. ynen ı.ee ,., gineri bombalfjmıetır. Avusıur- Üaa ere ed·/ . . 
Dünkü meraRimde sayın d& neşrettiAimiz bu hitabe topQu retietirilmeıine hıı teril- k'lmekte· l en VckılJık projenin h~zır-

d. b' . . ralılar udire doaru çe 1 • k ki l valimiz, şehriınizde bulunan pekçok alkıtlanmıttır. Hati~ mie ve bunların ede 1 ır mıtıılt dirler lki Avueturalra gemıierı e me er anmasında son zamanlarda 
parti müfetti~ımiz Halit ogiiııün heyecanını, oepbed.skı arthrılmıetı. ia1>on tarrarelerinin hüoomuna Belediye ıabıtaeınoa dün techizat eşyasmm pah"lı)aştı-
Oııarau, partı viU\yet idare askeri dorumu, cephe gerisin Burada retietirilen binlerce 0tramıetır. furuolardR rapıl&n kootrollarda ğ.111 şimdi verilmeklft olan J 50 
heyeti reislerı, p rti vıltı.yet de milletiıı heyeo.~nını, millet talebe Londrara ııeliror. Birmanyadaki nokaen cıkarıldıQ'ı anlaşılan 250 lira techizat bedelıle bunların 
ve kaza idare be;> etı azaları meclisindeki yukRek ruhu Harp malıemeıi de enie adet ekmek müudere edilmie ve teminine imk~u bulunmadı~ı 
ve kalabalık bir dinleyici ifade etmiş ve 20 msrtta mikdarda imal olun~ıtk~adır. durum bakların~a za~ıt rap.'larak bele- rıın gözönüııe alındığını bildir-

i t 1 :'il' b ·k 1 d 6 bın ııci ı dire eooumenıne verılmietir. mektedı"r. kitle i bnlnumuştur. ('nkRraya ge en ... smet nönü ;ra rı a. ar a O~ t• Sargoo 1 (a.a) _ 
Merasime t t1UHH marşı ıle 12 martta ka.bul edilen eıror, uo mıkdar rikında 7 bıne ,Taponlar Birmınrada ikı Ma""fUŞ yoA Projsye göre muvazzaf 

. " ' 1 tik lal marşından bah~ iblAQ edilecektir. negir boru eiddetle harbe dovam 8 5 ve YPdek sub tflıtra ve askeri ıle başlanmış bond n Aonra ı ·ı.iooi b' b · 
Z6ki Oemal B kı9elebıop,Ju etmişlerdir. anadad~, ~· al v ·'ır ~ep e etmektedir. Bozkotr cAddeeınde bir bak- memurlara verılmekte olan 

_ _ kurulmasına ıbtıın erı mıror. Cenoptaki cntin kutteıler kal dükkAoında maQ'eue olduğu elbise ve ter.hizat bedellf .. ri 

1 ıimaldeki Qio kunetlerıle halde (izerıne elıket konulma ren IAlman ara göre aynen verilecektir. Harp l Alman la r birleemielerdir. Inadi vadiııode· bir teneke JRQ'ID 8Rlılmakta 

'ı' b ı · -] . . 942 yılının ilk a~ ki ha~p d tıülunJ eıddelile devam olduAu görülmıie :o b_&leddıre Kuduz sı'rıyetı'nden ,u·pLelı' e } O' e f) T • etme•lf! ır. flpOnlar tarrare ubıtneıooa bu J8a muee ere n y il 
~ ayı Rualarca 420 bin çıft kayak rardımıle ilerlf'mektedir. olonmueıur. Tchlıl netıceeinde hayvanların .erlerı' 

M ff k • İ · t ·)'orl , ıaQın •1 eoilemu. olduQ'u kim· 

Sovyet tebliği uva a ıye - ı~r Mütteliklerin düşürdüğü r•k·~~:::ı'·~~;~k~~~;·e•;:kibaı Zıraaı VeUleti, kuduz 
Sl.zlı.kle geçtı• Londra, ı (a.a )-Bir Nor- . 

Mo kova, l (a.a )- Sovyet l tayyareler . 1 epılmaktadır. sır11yeli:ıdecı şiiphelı hayvan-
veç gazetesi, A manJarm Nor- lar ırı etleri haklmıda vekAlet 

tebl~~İ:m rıri c p e m ıt iın Almanlar ı'lkbahar taarruzuıı· -.eçten 20 bin çift kayak Metbu~ tacı) - Adana istasyonunda lıay~arı .a~IJk mıişaver~ lıey'eti 
h \l'eketler olrn J '25 m utd , • istediğini ve ya~ılabilecek ka 30-31 mert Lııta rapılao tarafından Vf'rilerı kararı bir 
39 Alman U:ı -, dı m 1 hı da yem usuller ve yem yak mikt~rım sordu~unu yaz- müttefik hn8 lıücumlarıle Port Bulundurulacak tamırnlp BRy1ar mtidı1rhi~iine 
Bir IPnİz hı v bır g mi 'l"~I k il ~I makfadır. Dar1AU8 ıepılae hücumlarda 18 "ataklı vagon bildırmi~t.tr Ru k\lrar şudur: 

Si a ar ·u anaca 8f Buda gösteriyorki Alman japoıı uqaQı ıahritı edilmictur. , H 
ha tırıldı - a yy.a n sağlıl zc1bııas1 

Önu- mu"zdeki bu kıQ se'erı'oden - ı · b k yn·~ktan aldı~ı · K llc·ıin ceph(' il de 9 ko~ v 1
' 'I, f b yı ır a n ~ - uııamrıame. inin t..AO:l üncü 

gni almJı Al aı lar 1000 Berlin, l (a.a.) - kaçımlruaz oldu~una kaoaat ffi8(118. fansa münase atı mız malOmata göre, Devlet madıh• ıııde y •zılı hi.küm 
<.ıeo fazla ölıı verdıler. Sovyet Salahiyetli a8keri mabfel- getirmişlerdir. Demiryolları idaresi bundan dı,1ıufa kdtn ve 2 27 s~yılı 
çeteleı 3 t 'a topu ele geçir· terin be!irttigiııe gfüe 1942 - - Peten • Laval konuş· Löyle Adana istasyorwnda her ve 15/ l /934 tarılılı k:ırarn3me 
m qle v~ bn çok Alman yılının ilk ü9 ayı Roslaroe. -1 1mın l81(fUZllfl d zaman bir yataklı vagon I bu- ıle !Adıl edıldn ag9 unctı mad-

v il maaıl'4 an sonra lundtırac"k ve bu vagon stan i h- ı. öldürmuşlerdır muvaffaldyetsizlikle geçmiştir 1. J n ( e llllffill iÇ rıde hulıınan ve 
Lon Jra, 1 ( t.a) - Mo~ o- Rusların; cephelerde ebem- pÜSıÜflÜ ÜJOf tehrar karı1ıyor buldan gelen ve İ8tanbulat a-kid

1
°0 ku uzln vey.thut kuduzdan 

Toro!; sürat kaıarlıtnna a 1 a t ı vadaıı hil iiı ildığin göre ov rniyetli bir Şf'Y olmamıştır; ) coı Adanı.dan şlip ıe i ha)'Vanlar l1trafıııda11 
3\l Rualar 94 LÔ•" daha Va~iııgton, .1 (a .a. -r ran· caktır. Bu suretle ısııılmı olan ( . .. 

yeller K leuiıı cıvar : diyo veri\en tebliğlerinde bü. 'C ._, sız bfıyük elçıs: harıcıye vı-ka· her iki tuafa seyAhal edecek l.elı) ıı: vaul ~ıraye~ıen şup-
mo .·kön yerı Almaolardnn Yük ınnvaffakiyetRizlik manaıı geri aldılar letina gıdprek Paten Levtı l . dikleri z.-maıı Y - ar' kedı ve kö. 
~eı 1 almışlar dır. giılidir. görüşmesi oetİCPSİ kat şıs•nda ~~~~k::r ye:stebulabileceklerdir. f ~ekiler ınuksıe. ıJa olmak üzere 

Bn 14eferki taarruzlarda Moı;ıkova 1 (a a)-Almanlar ki durumu aıılatmıştıı. • atıl uz ve ııduzdan ~üphe etti· 
Alman tebliği garp oepbesinde tatbik 0 dilen 16 ıucı Alman orduırnnB eri~ Diplomatik mahatıle naza- 23 Niaan pulları l re~ek araz göstermedikleri 

) 
c. nller tekrar edilmiyerttk m.ek için ümitsiz taarruzlar ran Leva! baş veki: olacak ve Q k 'Esirv.emo Kurumu 1~'·/~~tçe kesıhp etleri i~tıhllk 

Beı lın. 1 (a.a. Alman yenı· a oller tatbik olnnaca.k Yapmaktadırlar. Şiddetli karşı D.uı:rn da müdafaa nazırlığı- oou k . taufından tab e ı e ılır Ancak ıs r·ılmış hay 
b . ... d k . genel mer ezı Vflnlaı ın .. b . le hği: ve yeni silahlar kullaoıla· biioomJar dA ba~lamıştır. nı kabul e ece tır. . .

1 23 Nitıaıı seri pulla- , . .Yara, ere ve uedbeh 
Donı ı havzasıyla cephenin ·ı Peten şimdiye kad"r Leva- ettırı eçıı 'k haftası münHe· yeı ıj:lrı Ç•kan~ıp yok edCir. ca.~ctır. Diişmanın sayı itibarı e l . . ~•· k rırıııı oov. 

orta ve mal kes ml rin eki üstün kara. ve haYa kuvvet e bır ış. verm~t~n açmıştı. beti:e füıiiınözdeki 23 Nisırn Ekmeklerden 
taarruzlar şiddetli muharebe İhtiyatta tutulan R u 8 1 . .. k"' ı··ı .. ti" Bu yenı ai..ıyet hakkırıd.ı .. . d "tihareıı tedavüle 

k l - t d 1 b .. ""k k yıplar erı puıı. ur u muş tr. 't . l J - d gnnuıı en ı den sonra pıi urtu muş ur. or u arının uyu • a sarı ı temınat o maoıgm aıı haber alıııınıştır. •k" 
Or lın şımalınde taarruza Uğramasına rağmen bizim ih- Pravda gazetesinin yaz- .Amerika-Fransa münasebatı çıkarılacağı . 2 r; k t ŞI ayet 

b B t serı 6 o nru~ nr. geçerek d ~manı siperleri~- tiyatlarımız yıpranmanıı,, dığına göre Kalenin cep e· tekrar 'urışmıştır. e ıer · 
den attık ve yuzlerce esır Alman erkAoı hubiyeeı ya- sinde 94: -köy geri alJomıış ve Fransız siyaseti Levale d" k• Belediyemizin dikkat 
aldık. Do~u cenup ke imde 12 kında lı9rkesin ögrenecegj bir birçokganaim elde ~dilmiştir. yeııil~oek olursa Amerikanın La val ıyor ı: nazarına: 
Sovyet uçagı dü~mrül u ihtiyatkarlık göıdfrmiştir. hareketi değİŞPCektir. p is aevahatim Dün idarehanemize bir 

iki k demeli taokların Ruslar Alman kovetıerini Ameri'kalılar30000 ar . . yurddaş gelertik elinde bulo-
yaıdımıyle taarıuzları pus- 9eııbere almak istedikçti ken- tayyare yapacak ~imanlar gaz 1ah•ıdır nan bir ekmek parça11ırıı göı 
k111 ıülmu~tur. dileri çenbere girmişlerdir. yapıyorlarmıf 'f 'J • tereli ve ekmeğiı . . . . 

Tayyar ı~rımız Malt9.da ıkı Düşrnan il1' babardc geçen Y.•şington, 1 (a .. a.)-Millet bondra, 1 (a.a) - Avu~- Yişi~ı bana vazı a ven eceğı ı oldugundJ\rı, ha~~~~ pı:ı~I~::;: 

teu~rş.malıııı ~ltyerye1110 ı c~~~~ m~ı! ;i~:h7:rı~~i:ae~~;:agö~~~:;i~~ !er lm~lisi 6: o:~nO~a~~~;~ turyada Lubeu fabrikalıtrmda hakikate uygun değildir ~~:;~ınd:~:~ıyd:tn~~;y. eınedikle-
mmda uç 
düşmaı 

kt •ma 1 ıçın • • ' . ıreniş ölçüde an yapıldır.ı v 
relerimiz hır sanıyorsa yamJaoa ır. t h · · t kanun llyıha l!I ~ ., H k"k h" k 

a sısat as eyen · b'ld' ·ı k• d" 8 l t b . . 1 ( ) R Le a ı aten ız de gördiı . 
lı 1 l 1• k b 1 t i•·ir ı ıra me .e ır. un aı a rı- Vişı. a.a. - valin Ek 

r ıgı 
Dlll batı 
muştur 

Al t br"" • 8101 ıı u 
8 

m v• • kalarda çalışırn ameleler tara· Baş vekAlet muavinliğine alı. "' mek, ueden~e iyi pişiril-
k mına l~:r~~z ~~~(~ ma n e ıgı Sivastopoldaki bava mey- fmdan gönder i!en raporlartla nacağı FOylerımektetliı·. ınemişt.i. Her şeyde ~Harrufa 

S . temin edilmektedir. Vişi, 1 (a.a) - B Lev 1 çok dıkkılt etmenıız llzım ô il ve yarah a "dır. ovyet taarrusu daubrı ıle aıkeri yerler lıom. b" l . t f ,J • a gelen bir zamanda haluno-

l b l Q L . ır gaze ecı ara ınL·an sorulan 
püsh.ürtii dii .a anmışbr . ..,imalde imao~o lranda açlık •ı/ııntı•ı st1allere şu ceva 1 . • yornz. Aynı samanda ekme. 

İngiliz tebliği 
Londr , ı (a a.) - Hava 

uezar'3tiı ıu teblığı: 
Uün ogleden sonra düş

m ırı tayyareleri ingilterenin 
ceııup kısmına bombalar düş· 

mı.rı mitralyöz &te§leri yapıl
mı:asada ölü ve yarah yoktur. 

lımanı h<'mbalanmıştır. On hır P . P a~ı vermı~tır. ğin iıttıblaki t!6 tahdit ediJmit 
24 tank tahrip edı'ldı' bin tonluk bir taşıt gemisi Tahi an, l (a.a) - Rus~a ~rıse s~y~ha!ım Mareşal haluıımaktadır. 

batırılmış, di~er bir gemi de lrana tohu~luk bnfday t~.g - Pet~nın veruı~ı bır vazife ile Hanların iyi pi,irilmeHine 
Berlin, 1 (a.a.) - Alman huara u1tratılm111tır lizlerde Hmdıstan şeökerdı ve de~ıl hususi hır şekilde ya- dikkat olunması heder 

~ ., . ubl lrana un g n er - l b ve 
resmi tebliği: ~imali Afrikada faaliyet ce~ı ı· pı mıı r. edilmemesi ırerektir. 

mış ır. v· . h"'k . 8 
Dantes havzasile merkez azdır. Moskoua, ı (a.a.)- Rıısya ışı . u O.metı tarafmdan Jrırınc1Jarııı..1z11J işcilerioe 

dikkrt etmtiıııni ister ve liel1t 
diyemizia de dikkat uazar
larını çekeriz. 

bölg~~in.~e .. so.~yet taarruzu Mant kıyılarında dört, Britanya, A~eri~a lran jıış~ bana verılecek •azife hakkmda 
püskurtolmuştur. Non99te ö9 lngili• uçatı ~i için kAfı mıktarda gıda dolaşan sözler hakikate mn~a-

24 tank tahrip edilmi,tir. tahrip edilmittir. vermektedir. yirdir. 
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-lnönüZaferi-
Tiirk inkılabının temeıtaşırıı teşkil 6den 

lniinii zaferinin yıldönümü münasehetlle 
Mersin Halkevin<l6 «Zeki Üt>ma.I Bakıçelebi 

oğln> tarnfından s()yleııileıı he~·ccari lı rıutku 

oknyncnll\rımı;.ı;a aynen veriyoruz: 

Sarın dicleJ'iciler; 
31 Mftl'l 1 N ıeaıı Türk tMihinic en eaclı hatıraeile, İcönO 

gı bi muazzam bır zaferle ıhih er eder. 
Kalbımizde harıtaaım nakeettı#imiz bürük 9f!tıınıc ilk müj

desini veren bu mukaddes güo kadar bızı herecana sevk eden 
hangi hatıra verdır. 

Bugün biz, karanlıkları rırtarak uura oık&ık. Talısizlikleri 

QiQnererek BBadete erietik ve mesut vatana kuuetuk 
Türk zerferler e ı lsileeinin hakiki müjdesini durduk. Bugün 

bir kahraman tanıdık. Bugün bir millet olduQ'umuıu ıl!bal ellik. 
Milli varlıQıo, ınil ı t benlıQıu, milli bırli~ıo neler reratabıleceaıoi 
bıltün duurara ilı\o ederek milletler tarihine bunun örneğini 

terdik. 
Yıllar aeotikten ııonra İnönü zaferile öQüomekte oe kadar 

haklı oldaQumuzu hadiseler daha iri gösteriror. 
Cıhen ranarken Türk rurduoun bugünkü kudreti, bugünldl 

urlıQ'ı, bugünkü azametı, bu günün ehemmiretioi daha çok r ök 
eeıtlror. Bııi o günüo herecanııe daha faıle coetoruror. 

(İNÖNÜ) ün bizim için mAoası ne kadar geuie ise. düora 
tBl'ıh :, dünra gıdiei ioın de bu mAoa o kadar bürftktılr. 

Bızlm Lu ıözlerimizl biraz ınübelAQelı bulanlar ve buQ'Gnka 
öloftlere gf>re birer Tümen kadrosunu bile doldurmaran aakeri 
kuvtetlerin zaff;rlerioi görmerenler uru onlara eunu sörlerizk: 

Dünra ter ı hinde bin bır harp urdır. Türk tarihinde ruz 
bin zafer vardır. Fakat hiobir zaferde nüoyanıo gio ı eı deaie· 
memie ve dılora h'!rıtaeınıu renkleri reuıleamemıe ve eiraeet 
dünrası demokrat bir J'llrd 9e bir kahramanlar ülke&i '8 geno, 
dino bir hClkumet, bir CıımhuriyHt kıuanm ı etır. 

Eger orada bir nuQ Tıirk kehramanınırı ael halinde coean 
herecanı kareısıadıı zefe" kartıılı mllıaffer Türk kılıcı üıerınde 
cenlanmamıe olea1d ı .. 

Düo1a l"arihirıe hedire ell i ~i biobir ıan ve eeı efıen Dl"&e 
alarak delgalaoau V6 milronlarca gazi 98 &ehıdın kantoda reO• 
gini bulan eanlı sancak, Türk taliinl her '"rde ve her uman 
parlatan, harpte rangrnlar, sulhta memureler üzerinde rftkse· 
lirken b:ıe gurur veren (Arrıldıı) ne olacakııV 

Unutmı1alım ki •• bu rıldıı dünrenıu teli rıldızıdır. O par· 
l11dıkQa dılnrH Jf!SIJ'acaktır. 

Saym dinleyicile r im : 
~evzuumuza girmeden evvel biraz da tarihi hadisenin oldu

ğu Mart aynıdan bahsedeyim. 
Mart ayının Türk inkilllbında bir sembol taşıdığını hatır· 

layormusunuz? 
Mart ayı TOrk tarihinde en önemli gllnleri taş1r, Martta 

TOrktln zafer günleri, Türkün iftihar günleri , TOrkUn iztirap 
günleri ve bu iztiraplardan ve felllketlerden hız aldığı gllnler 
vardır. 

Çok eski maziye başımı çeviriyorum. Yakın günlerle söze 
başlayorum . 

işle tarih yapraklarını çevirirken karşıma çıkan ilk rakım .. 
1924 yılınan S mart gllnli ve 3-4 mart gecesi. 

Yedi yUz yıllık Osımmlı snHileslnin Ttlrk hudutlarından 
çıkıp gittiği gllndür. (Sonu var) 

Radyo i 1 i n Ceyhan iUisa~i milli taavün 
ahm satım ortaklığı 
Çalıımalar ını 

artırdı 

içel orman çevirge müoürlüğünden : 
p7 esroeepmbe, 

2
·
4
•
19

'
2

· l k t M3. D3. Oinsi MnhammeD Tl\bit fi atı 
. roaram te mem e e Lira Kuruş 

aut ararı. 7.33 Muıik hafif 405 OOO 
9

am ağacı 4 90 
program (pl.). 7 45 ııjans haber· 
leri. 8.oo Muıik hefıf pro~ramın 1 - içel vilayetiııirı Mut kazası dahilin4e De-

Cer h D (Hususi Muhabiri· devamı (pi.). 8•15' 8•30 Etin saati vebeleui devlet ormanından 405 nıetre nıikAp 
12.30 Pro2ram te memleket saat 

mizdcıo) - &rarı. ı2.33 ~uıık: Sarkı ve kerestelik çant ağacı satışa çıkarılmıştır. 
Şehrimııde 340 senesinde türküler. 12.46 Ajana haberleri. • 

teeekkıil eden biue senedi bee 13.00. 13 30 Muzik: Şarkı te 2 ·· Çan\ eşcarIUlll beher ı~ıetre nıikap gayrı 
liralık 98 rüı bin lira Bermayeli türküler prOiframtoın detamı. IUalllUliİnÜU UlUh31Ulll(}U bedeli 49(J kuruştur. 

18 00 Program te memleket saat 
ıktisadi miı : ı tanfto alım Batım ararı. 18.03 Muıik: Fasıl here ti 3 - Şartname ve Dl\I kavelenaıne projelerini 
orte&ılıaı kooperatif eı:-keti, 800 18.46 Ziraat taktimi 18.66 Moıik: görnıek istiyenlerin Mersin çevirge müdiirlüğü
aüulerde faalıretioı arttırmıe ve Piane Resitali•Baran Veeke-S!lki 

19 30 Memleket BBat ayarı u ne, ~I ut orman bölge şefliğine ve An karada orman 
renideo hieaedar kaydetmfğe 8jans haberleri. 19.45 Mozik: 
baeıamııtır. Yurttan sesler. 20.15 Radro tınlllOl müdürlüğüne nıüracaat etmeleri 

Kooperatifın fulıreı;, eehir gazeteıi. 20.•5 Matik: Saz eserleri 4 - Salış S-4-942 giinü saat 11 de Mersin 
1 J k 21.00 Konuşma (Derlleeme aaatı) · "d" ı·· '.'!... .ı 1 kt 

de bir can 1 1 UJandırmıettr. 21.15 Muzık: Şarkı 98 törkl\ler. orman çevırge mu ur ugunue yapı aca ır. 

Ceyhanda 
21 30 Kont;ema (HitıAre aaau). 5 _ Salıs umumi olup açık arttırma usulile 
21,45 Muzik: Radyo senfoni .. 
orkestrası. (Şef ı Dr. praetorius). yapılacaktır. 
22.30-22.45 Memleket saat ararı, 6 - Muvakkat teminat 149 liradır. 

Seylabın ekinlere ajans hat erıe~ı •e boraaıar. 
22 50 Yarınki program 9e kapanıe 7 - Taliplel'in şartnamede yazılı vesaik• ., 

verdili zarar 

Cerhao nehrinin taemaaı 

netioaıinde Kap&h körOnde 110 

dönüm butdar, 170 dönüm arpa I 
9e 540 dönüın rulaf, Harekeli 1 

körılnde 220 döoGm duadar, 30 

dönüm arpa te 135 dönüm rulaf 

tamamen ; "Abdi oQlu körtlode 

400 döoOm keten rüıde 60 ois

beti~de ve 160 dönOm arpa cta 

rfizde 30 oisbetinde Zhrer gör 

mOetfir. 
Geoenki ıoQ'aklar neliouinde 

Misis, Yarımca, Şetketire 98 

Suluca körleri ekinlerinde de 

rüıde 80 zarar heıap edilmielir. 

içimizde 1 

Casus var ! .. , 
-···-Gazetemizde tefrika 

edilen bu heyecanlı 
yazı serisi Kitap 

halinde çıktı. 

Fiyatı (25) Kr. 

SATIŞ YERİ: 

Mersinde : 
Yeni Mersin Matbaası 

Tarsusta : 
Kadri U~urlugll - Tevfik 
Kural Ticarethanesi • 

i 1 1 n 
Mersin Bele~iya Riyasetinden ; 
~elediye Meclis azalarına 

Belediye ıneclisinin toplanıuası icin takarrur 
eden ı Nisan 942 tarihinde kanuni çoğunluk 
elde edileınediğinden toplantı yapılmamış ve 
6-4-~4 ~ pazartesi günü saat 16 da toplanılmak 
üzere meclis tatil edilmiştir. BelirLilen gün ve 
saatte sayın meclis azalarının toplantıda bulun-

getirn1eleri lazımdır. (2 59) 18-22-28-2 

Münakasa ilanı 

Umumi Mağazalar 
T. A. Ş. Mersin 
Şubesinden : 

Umumi Mağası.lar Mersin Şubesi depolarına gireeek 

ve 9ıkaoak gümrüklü Te gümrüksüz her cinş e'yanıı' 

tahmil ve tabliye i~leri kapalı •arf ueuliyle mönakaBRyR 

konulmuttur. Miinakaea 8/4194-2 Qıuşamba gönü saat 16 do 
Şirketin Mersin Şnbeeinde yapılacaktır. 

Talip olanların teklif mektuplarını 500 liralık mu

vakkat teminat ile birlikte mezkdr giin ve aaatte Şube
mize •ermeleri l&zımdır. 

Münakasa şartnamesinden imza mukabilinde bir nös · 
ha tedarik etmek mümkündür, 

(285) 25 27-29·31-2-4- 5.7 

i 1 i n 
içel orman çevirue mü~ürlüöün~en : 

malarını rica ederim. M.3 D3 Oinei 
Mnlı. vahit fiatı 

Lira K. 
4: 90 Ksyıtlau silinen devlet !Yeniden birlik Belediye Reis v. 257 000 Çam agacı 

alaca Ll8rl . 
1 

·meVZU~na (315) Yusuf Kılıç 1 - içel vilayetinin Tarsus kazası dahilindt> 
1 Aktaşlı devlet ormanından 257 ıuetre nıikdp 

Möohir ~·e zaruri sebepler ld~al Olunan maddelif ha~- kerestelik çanı ağacı satışa çıkarılou~lır. 
dolayısile takip ve tahsiline k d T' LAi • hl'~' 1 i n 2- Çam eşçarının Beher nıetre nıikap gayri 
imkA• görölmiy•• h .. rçı.,ın ın a ıcaret ve.a etı te ıgı Mersin Cumhuriyet Müddeiumumiliüiden: nıan.•utünüu nıutıaııııı.erı tıedeti 490 kuruşı.ur •.. 
kayıtlarının silinmesine ılair Merkezi lst<ırıbııl olan ve ..... . .. ?.0 l' a . . 3 - ŞarLnaıue ve mukavelename projelerını 
bir müddet önce Biiyiik M . . - ıgrıenın paketını "' ıray satm~k 3uretıyle ıh· görmek isti)'tmlerin ~lersin çevirge nlüdürlüğüne 
meclisir.e yollanmı~ olan Baş faalıyet ~ahası butürı m_em.le- tikarda bulunmaktan , suçlu ~tersinin }lesudiye Tarsus orman bölge şefliğine ve Ankarada ormar 

k . 1. k k 1 . h '" kete şa mıl bnlunan Turkıye h il . d lıırda M I ğl .. i.. ı ··.,, ·· ·· 1 · 
ve ılı tez ere erı ut9e en. T'f 'k y 'h l nıa a esın e oturur Vatcı e ınıet O U umum nıut ur ugune oıuracaat etme erı .. . d .. .... 1 .. ı tı ve apağı racatçı arı 
cnmenın ° gornşu mn, ve . . . . .\hmet Remzi Gözüsulunun yapılan duruşması 4- Satış 3-4-942 günü saat 15 de Mersin 
birer birer tetkik edildikten Bırlığmıo ış~a l mevzııuıı u • ··d·· ı·· ..... d J k 
sonra aynen kabul olunmuş teşkil eden tiftık, yapa~,, lul sonunda iiç ay hapsine ve 100 lira ağır para orman çevırge n1u .. ur ugun e yapı aca lır .. 
ve umumi heyete gönderil- ve dökiintfıleı i • . ki_tre. küçtik cezasile bir ay dükkAnıuın kapatılnıasına dair 5- Satış umu mı olup açık artırma usulıle ya-
mi,tir. b1 ş h~yvan derıl~rı ve bagır~ Mersin Asliye Ceza nıahkemesince verilen hük- pılacaktır. . . 

Kayıtları silinen ha hor9· sağıt ıla.veıen yenıden her nevı .. • · hk . d t d'k d'l . ld ._ 6- Muvakkat temınatı 95 hradır. 
. 8 1 . 8 . . . ınun temyız ma enıesın e as ı e ı nıış o ugu . . . . . 

larıo mıkdarı ~3,373 Iıra 8 p~çavra ar da bu ırlığaı ." 7- Talıplerın şartnanıede yazılı vesaıkı getır-
kuruştnr. iştigal mevzımna idh:ıl olun- ı n olunur. (314) meleri l~zımdır. (260) 18-22-28-2 

, • muştur. 

Münakallt vekiletmıo ı 9 3 - rn4o tarihli ve 

b
, 1. 2/13094 say1lı icra Vekilleri 
lr ıarart #- lley'rıti karariyle kiibııl olunsn " . 

Çok önemli ve acele bir Bırlık Staliisünüu üçüncü l - Elınde alaturka ve alafranga hazır nal ve 
halin zuhurunda, umumi mü· maddesindeki sarıt.hate göre nuhı olup da satmak istiyenleriıı, 
fettiş, vali hym.ıkam ve na- c..· l'k e na dRhil d l · · · · 
. _ : . . oır 1 m vzuu ma - 2 - Alaturka ve alafranga na ınıahnde ıhtısası 

hıyd mudurlerılA zabıta amır- deler münha~man Birlik A7a . . . . .. · 
lerinin, bulundukl~rı yerde ları tara rından ihraç olunabi- ye bunları yapmak ıçuı ınıah\thane ıle duzenı 
binecek b1şk1t nakıl v~sıtası 1 ,.. d 'd B" l"k olanların - ıualzemesi verilmek suretiyle - bu işi 
olmadığı takdirde istasyon ecetsın eP., . yem en ır 1 

• • ' • • ·ı ·' k d 
memurlarına bilgi vermek me~zmma ıdhtıl olunarı .lıtır yap?~al ıstıyenlerın 5 nısan 942 tarı ııne a ar 

• 
1 1 i n 

Yeni Mersin 
NUSHA..SJ: 5 KUR. UŞTı:J'R 

Abone 
Şeraiti { TOrkiye için Hariç içİD 

Senelik 
Alb aylık 
Oç .. 
Bir 

" 

1~00 
600 , 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

2000 
1000 
.500 
Yoktur. 

kuru§ 

" 
" ıartiyle m.ır anriizie seyahat nevı pa~a~ral~rı~ ıhracatıyle Mersnıde posta kutusu 17 5 ve Ankarada Ornıan 

rdebileceklei" i MiinakalAt.V~~~ mf'şgııl tac~ırlerımızın al~kadar ciftliui posta kutusu 1 e sarih şekild~ müracaat- Resmi ilAnatın satın 15 kuruıtur. 
letmce al~kadarlara bıldırıl- Hırlığe muracaatlara luzumu • o. _ 
miştir. tavsiye olunur. ıları rıea olunur. "310,, 3-3 Yeni lılerliıı Maibauında B~ıhmftır. 


