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.Moekova, il (A.AJ -
Smolenek civarında lfİddetli mu

bnebelor olmaktadir. Dötmandan 
bir 9ok harp malzemHi ahnmı!ftlr. 
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FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Pazar 
22 

8UBAT 
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Halkevleri 
1 On yaşında .•. 
Avcılık, Atıcılık 
müsabakalarına 

ı Leningrad da ı 
! ikinci Alman hattı· 
'da Rualar tarofın· 

'l'ıun on yıl 6vvel bu gün 
Ebedi Şefin ilhamı ve Milli 

D .. nı""· · d Şefrn dircktifı ilu büyük l'örlr un r, Q} cıvarın a b l d 
dan 'alındı 

aş an ı . 
Bu çok alman harp malze-tehirleriod~ temeıi atılan bal-

kevleri; dokuz meş'ale halinde ATcıhk ve Atıcılık fede- mişler şehrimiz atıcılık ve 
mea'od yurdun üzerinde bilgi rasyonunon verdiği karar mu- avcılık kulüp reis v" aj&nı 
11a9arak şehirlerden kasaba- cibince 'ehrimizde Seyhan, tarafı:tdan karşılanmışlardır. 
lara, ka&abalardan en hücra Konya, lçel bölgeleri avcılık, Bölgemiz avcı ve atıcı
köylere kadar u•andı. atıcılık ihtisas kolöpleri ara- Jarııııu iştirakiyle müsabaka· 

Bn giio; sayıu bir çok 
yiizleri atan ve yüzbinlerce 
ıiye~inin fıkir ve 9ah~ma ahi 

deleri ö~Minde yükselen bal 

lrnvleri ve halk odalariyle ne 

mesi tahribadildi 

A.. B. c. 
Uçak. savar bataryalarında vazife gören 

ingiliz kadınları 

Sayısı 5 kuruı 
Telefon No. 82 -------

Yıla Sayı 
14 4133 

Vurguncular 
Şehrimiz asliye ceza 

mahkemesinde 
Veaikaaız ekmegi 30 karuıa a6tan fırıncı 
ile aamanın )'ükiiniJ 9 liraya aatmak 

İateyenler mahküm oldalaT 

Çinliler Japonları 
matlup etıiler 
L~n~ra 21 (ı.a)-Londrara 

ıeleo ırı haberler iQinde Cin kı 
lalarının Siremdaki muıjjtferi· 
retleri tardır. Oınliler Sirımda 
110 kilome\re ilerlererek Şiomırı 
ılmıııar te jıpoo kılılarıoı kati 

Karip 
denizinde 

Mihuer Jeniaaltı 
f aali)'eti deaam 

ediyor 

ıuırette maOIQp etmlel@rdir. Şin· Vaoington 21 (a.a) 
mı 700 kilometre uıPklıkta 98 K.arip d · · d 'b 
Baoıok de!Dir rolunuıı f'OD do• d . it f el?ızı~, de mı Ter 
raQıdır. P.nJZ a ı aa ıy ... tı '3Vlm et 

Bundan b~ıka Birmıorıda mektedir. Martinik ada11 tJ.b· 
Bıllo oıbri boraooı j11poo ıaar ınnda bir petrol gemisi torpil· 
ruıu da dardurulmuı&ur. leomiıtir. 
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• :----1 ~imizde __ 
Casus Var! 

Böyök devletlerdeki OaaoR 

tetkil&tının iç yözü. 
No. 23 

NAKLEDEN: 

A. B. C. 

Sağdan soldan bir çok şeyler uydurmağa başladım. Bir 
gUn gOzel bir tesadtlf beni kendi arzuma kavuşturdu. 

Kahvede oturuyordum. Yanıma gelen şık bir zabit gö
znmun içine bakmağa başladı . Çok güzel bir delikanlı idi. 
Yü.zUne baktıkça babamı hatırlıyordum. 

- Ah .. , diyordum. Senin gibi bir zabit babamı öldUr
mOştn. Ben de seni öldllrsem. 

Oöznmnn önOne bu zabitin yaralanmış, ölmüş şekJi ge
liyor. Sevincimden hayJunnak istiyorum. Mamafih derhal 
kendimi topladım. Delikanlıya karşı mnlterıt davrandım. o 
da hemen masama geldi. Konuşmağa başladık. 

Havadan, Sl!dan, gevezelikten sonra : 

- Ben ... dedim. Alsash muhacirim. Meçte bir güzel 
apartımanımız vardı. İki ne dUkkAnımız .. . Babamı Fransızlar 
kurşuna dizdiler. Ben de korkumdan buraya kaçtım. 

Bu alçak Fransızlardan intikamımı aldığım gün benim 
için bir yeniden hayat gUnO olacaktır. Zavallı babacı~ım ... 
Derken ağlamağa başladım. Bu ağlama tllvaki doğru idi. 
Fakat yerinde olmıyan bir teessürdu. 

Ben ağlarken deli kan lmın da gözleri yaşarmıştı. 
Genç zabit Berlinli bir Alman olduğunu, harbiye mek. 

tebinden yeni çıktığını, ailesinin Berlinde bulunduğunu söy
lemiş olduğu için göz yaşlarında samimt olduğunu anlıyordum. 

Zabıt ile dolaşaıağa başladık. O erkftmharbiyede irtibat 
zabiti imiş. Onzeı rransızca da bildiği için çok işi varmış. 
Ben içimden gnlerek hariçten (peki) diyerek güya işi ile 
alakadar olmadığımı gösterdim. 

Genç zabit adresimi alarak ayrıldı. Esasen ben bulundu 
ğum pansiyondaki kadınlara ve erkeklere Alsaslı olduğumu 
söylediğim için yalanımın meydana çıkmasına imkan yoktu. 

Ertesi akşamdı. Pansiyonda yemeğimi yedim, biraz gaze· 
te okumak için uzandım. Birdenbire hizmetçi kadın geldi : 

- Bir asker sizi an yor. 
Kapıda bir asker vardı. Elindeki mektubu uzattı. 

Japon 
Propağandası 

Bir Jıpın kravözörOne isa-, 
betler kaydedildi 

Mersiıı Noterliğine 
TebliQıni iatlren: Meninin Mahmudir e maballeeindeo 88 nu· 

marah etdH olurao Azime ve M6oettu •e-
Batura 21 (a a) - Catanıo killeri eıki pasaport memuru Oıman Emre. 

Hintli/erle İngili.zle• farkında Bari aoıklarında jıpoo Tebli4 olunan : Mersinde Mehmudire mahallesinde 90 uumıı-
• • • • iı&l14 kututlerioe kareı m6ltefik ( ralı e'de oturan Hulusi Şıhman. 

rı bırbırlerıne daha hata kunetleri hücum etmieler· Mftekkillerimin kardeelerl olan Hulüei ŞıhmeD ile müt,tcreken 

aıkı balladı dir. B ir dfteq.au krateıörOne l •e ıaıien motaearrıfa oldukları Meninin Lemse kö,.ünde klı o 
hm iki iHbet kardedilmie&ir· portakal •e maocıaJina ff! limon bah oelerinde 9(2 eenui son 

1 
DiQ'er _bir krue~öre hafif bom• baharında idrak edocek olan mahs-uUllı tnüekkillerimin n•uvafa .. 

N6 vyork 21 (a .a) - balar ıeabeı oımıe te han mu- katini ietihaAI etmeden her hangi bir eekil ve surette sa\ı l maeı-
NeTyork taymis gaıet~11i barebAseode 4 düıman tarrare· na taraftar olmadıklarını muhatap Hulusi Sıhmana ihtarını tei

Japonların uzakş· 
1 
k ve pasif k ıi düe~rOlmüeiür. Düemanın aa· deli aördum. Binsenalerb ba ibtarımu: hılAfına lıarekE>t .euıQi 

. . . il • J tar oı1'arma t99ebbtlalerioe &id• BoreUe möekkillerimin hiBBelari İQİrı 5000 türk lirası üzerınden 
tekı mılletlerı beyıız ırkı! k~r- d~lli mukaternet edilmektedir. istemek •e almak hakları olaceQ'ını bilmesi u ona göre hareke' 
ıı ayaklandırınkk için yaptığı Diiemanıo ieine raraıaoak her etmeai hususunun kendisine teblıa i ile beraber üçüncü ıahıslarm 
propagandanın bota çıktıA'ını ıer tahrip te imha edilmiıUr. IUil~ buau~i ıımnında •~ mü~teeip hukuk_uoıoz~n muhefazeeı 

. . • • , emrınde bır nüehuınıoda Meraınde müoteeır Yenı Mersrn gaıa-

yazarak dıyoı kı. Mart ayı ~OYIZ f ıatlan teaine tebliA' '8 ilAoını te bu bueua İQi n kanuni rollaı a mtıra-
Japoolaı ın hakiki gayret- ~ caat eclildiQi surette bilcılmle masarifi muhakeme Ocreti veklleı 

İ · · d ·b t ld An karadan verilen malft 1 •e bu r6zden tevellüt etmie vere edecek olan kAffei zarar ~e 
ermın ne en 1 art' O u~unu .. _ ~ . ıiranlarıoı talep edeoeQimizio uıumailerhe tebliQioi biltekAle 
Uzak ıark milletleri ani ı t mata gore ö:-mmuzdekı Mart &alep ederim. 188 a m ş ır. . . d . . b l L 
O d k" k etl · b. k ayı ıçın e ılı ara a mma. Oze Mrrshıde Mahmudiye mahallesinde 88 numaralı evdA otorıı n 

a •a a 1 uv v erın ır ço • re va 0• atı· do" vı·z tı·aıJaı·ı tesbı·ı O E -~ Azime 98 Münener tekilleri eski pBBaport memuru smao 111 

larım v~ rlilerin te~kil etli~i edilm" ştir . Buna aöre ı lngi- reden ıetirilen ve Meraiode Mabmodire mahallesinde 90 numa
açakur. Burada hollandalılarm liz liraat 5 lira, 22 kuruş, 60 ralı etde oturan Hulusi Şıhmaoa u Yeai Mersin gazeleeioe teb 

kendilerinin tek ba,larına mü santim. 100 dolar 130 lira 27 lit edildi. DiQer bir nt'bbaeı dairem doer&Bında slıkonolsrak 

d 1 
d ki . . kuruş, 75 santim. IOO peçeta diler bir n6ebuıda a!Akadarına tebJiQle;;.-ioden sonra tasdikli 

aıaa e emeyece erıde aşık'\r 
12 1

. 
90 

k 
100 1 olarak terildi. Bin dokuz rüz kırk iki seoeıi ıobat arının rir-

ıra, uruş. sveç minci cılma gılnü. 
dır. . . kuroon .30 lira, 79 kuruş 75 

Japonlar Hmdıstanda kar santimdır, 
gışalıklar çıkarmak ve tngi- --- Zayi A•keri Vesika 
lizlerin mevki ini sarsmak Jçin Nikah T iJreni Adananın Sofu bab9e baballHinden 322 doQumlıı Ahmet o. 

Ali Fehmi namına muharrer Adana aakerlik O\lbeıioden alm ıı: 
gayretler sarfetmektedirler. Ja. Taran" lHmıu~l] - oldutum 1370 numaralı ta 6·11-928 t11rihli askeri terbi11 •esik ~ 
pvo propıtgaodaamm Hiodis- . ŞBhrimiz tanınrnı' aile- mı sari ettim reniıini alaca41mdan eakiıioio hütma olmadıQı 

lerınden bay Abd ·· ıL ·1 · k A ı tanda bazı ıeyler çıkarmaRı .. . u aa1.1ır ızı il 0 0 onur. 
_ _ ~ . bayan Suat ıle Tarıma pamuk 

mumkundur. Fakat Hıntlıler kooperatiti mnbasebeoiei bay 

Ko.-e, Çin ve Hindi çinideki Bebiçin llikAbları belediye sa 
vaziyeti görmüşlerdir. Bütün lonuoJa icra kılınmı,ıır. 

190 
Menin istasironunda 
Odacı Ali Fehmi 

Zayi Ta•dikname 
emmareler HintJileri bu me- T:iren Ac:lana ve Tarana- Adana Liıeei 9 unco ıunıfından almış oldngom ta~ 
sele üzerinde ıimdiye ltadıu l tan bir çok davetlilerin bu- diknamemi zayi ettim. Yenisini alaoagımdan eskisinin 

-----------------·------ l · l zurlariyle yapılmıştır. hükmü olmadığını il&n ederim. 
0 görü memıt derecede ngilizlel Yeni evlilere saadetler 

- Sonu var -

~ort Darvin Japonlar re batıam••tır. dileriz. 

Talıiliye ediliyor Port Darvine tekrar • 
1 ı a n 

Sindney 21 (a.a) -
A •nstralya dahiliye nazırı 

Port Darvinde örfi idare ilin Londra 21 (a.ıı) - Jıpon 

haua altını yaptılar 

Vilayet Makamından : 
e<nd·~· · b·td· · f Şeb" tl ••rrıreleri Ata1&ralraom ıim•· 1 1• 1~1 1 ırmış 1~· ır. en ıındeki Porı dıntn umaaına hhalltcı, lhracatcı, Koınisyoncu, Toptanc, 
ayrllllbılecekler tahlıye edıle- bftoam atmiılerdir. D6ıman akın· y · · · .. 
celderdir. Kadm olarak yalnız ıarı natioe1i t•rrare teeidatında arı toptancı, Depocu, Emanelçı, Nak.hyecı, Mu-
haatabakıc.Jar şehirde kalacak- haran ba1u olmımııtır. Sttfller leahhit, Bankalar fabrikacı, inıalAtçı, gibi hakiki 

. den 8 kiti öımaııGr. DGıman · 
lardır. Hasara u~rayan 7 lu- "'*' kaidelerine bakmırırat ve hükmi şahıslar ellerinde bulunan ham kaut-
lom,trelik demir yolu tamir ıitll halk te baaıırne ı•miei te ki 

8 
A l k. d. h · k 

ed· ı 
1
• t. ~ ıh . , . . • h 1 en arını ı ~ sayı ı oor ınasyon eyetı ararı-• m f ır. .ııı ıo ııare ını ıaııyan mı ı · 

ler• bombalar atmııtır. Atılan lllll 2 inci maddesine tevfikan 25-2-94'l gÜnÜ 
Singapurda bombalardan haataoe ıemiıi hı· • • • 

eara otramıı te baaı 11riat ıa- akşamına kadar hır beyanname ıle mıntaka Tı-
,.. 6 .. L koat aelmiıtir. DGıman Por& "d" 1........ b·1d· b d 1 
6 G il nayat aV• Dırtin ratınıoda balanın ada• caret D1U Ur ugune 1 1rn1eye nıec Ur ur ar. 

det €tti ' 1 bacam eamııur. Beyan edilen k.autcuklara hükumetce el ko-

Tokyo 21 (a.a) _ Maltaya nulmuş olacaktır. AIAkalıların yukarıda yazılı 
Domei ajansıom bildirdi- güne kadar beyan vern1eleri lüzumu ilAn olu-

lıne göre Japonlarm ivtigalin- Şimdiye kadar 1960 (189) 
.ı b" k s· nur • • en ır at gön sonra ınga- lı l 
purda tabii hayat avdet etmittir a ın yapı dı 
lnrıiliz belediye reisi vazifesine Malta 21 (a.a) -

de•am etruektedir. BQyftk yi- Dün şehre '1 hava akını 
yecek sto~ları bulunduğundan yapılmı9ur. Bir kişi ölmüf .,. 
yiyecek sıkıntısı korkusu kal- müteattid kiti ağır yaralan-

· i 1 ı n 

Silifke Jandarma Otulu lamutınhimdan : 
mamıfllr. mııtır. Avcı tayyareleri •e 

• d tı,pcu duşmını karşılamııtır. Hordan - Silirkeye beheri 72 ~er 
l:Slrmanya 8 Beıinci ve altıncı akınluhak· 1681 Çuval unnun nakli)e3İ 19-2-94~ perşembe 

kiloluk 

Kanlı mulaar.e6eler kıoda henüz ma.h.ımat alına- günü saat 19 da Jandarma okul taburu biuasın-

d d . mam1ıtw Şuhaı ı~mde Malta- da nıüleşelkil komisyonca ihalesi yapılacağı ilAn 
evam e ıyor ya duşmao 260 defa hllcum . • . . . 

R ( ) t 
. ı· H b' b 1 edılmış ısede talıp zuhur etnıennş oldnğundan 

10100 21 ı.a - Birmın· e mıı ır. ar ıo aı angıcıo- .. • • • . 
rıda Bilin nehri borunoa kani• danberi 1960 akın yaplldı. 10 gun daha temdıl edılnnştır. 
oarp11malar detim etmektedir. 

Amerika da 
4 muhrip Jeniz,e 

indirildi 

BrUanra lranetleri dGımana 

karıı tekrar tekrar karıı taar

rasa ıeomıııerdir. Batı kanat· 

Jerimiı ıatat 11b111oda dclım.n 
mı~llJ• lroflarına ttt depolırıoa 

hu..- n • ,, t tı • R r ıoııuu ı •ms 

tndtı 600 k ı eııu~ar e mt1111feôa Va§İngtoıı 21 (a.a) 
llaudalı ıebrı cıaıman hata Dün Amerıkada 4 def'tro 
ıkınıDa atrımıı&ır. yer dt!nize indirilmiştir. 

Muhammen bedel 2048 lira =! 5 kuruş olup 
yatırılacak. ilk tenıinat akçesi 153 lira 62 kuruş 

dan ibarettir. Talipler bu ıuüddet içinde icap 
eden malt\nıatı ve nakliye şeraitini eyyamı tatili-

ye nıüsıesna her gün okul K. Lığuıdan alabilirler 
·raliplerin muayyen gün ve saatte adı 11;eçeu 
Konıisyona müracaatları ilan olunur. (186) 

,, 

[187] 

Tarausun Koca Ulaş köyüntlen 
330 doğumlu Mustafa oğlu 

Veysi Akdor 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayını.z 

(620) 82 -9'> 

INJO~&OW~ - @~~rR2&TC~ 
DOKTOR 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ruıya tıp fak6:ltelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

Rastalarıııı her gün sa:tt 9-12 ve 15 deu 1 7 
ye kadar kabul ,.e tedavi eder. 

Mel.Si .. Il Yoturt Pazare No. 1 
Telefon : 172 

-----------------------------------~ 
Foto ·Abdullah 

Temiz, Sanatkarane Fiotofro f lor, 

A l,randismanla.r 
Urav Caddesi • 

Yeni Mersin M.athl\Mında Ra~ıluııot•.c 


