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S•hibi Te Unıam Ne,riyaı Perşenıbe 
)ı(QdGrG Rükre., 25 (A.A.) -

RaR&rabya valisi 12 den 70 ya

'ına kadar olan berke~i mecburi i~ 
hizmetine tabi tatmuştnr. 

FUAD AKBAŞ 26 
ldare Yeri SU BAT 

lP4 2 .... , ••nla ••ıım•• ~ • •ır ''' - - -
GÜN DELIK. SİY AdI HA.BE~ FIKIR :3-.A.ZETESl 

Sayısı 5 1<t1ruş Yılı 1 Savı 

T alafon No. 82 14 4136 

. 
Talebeler 
hakkında 
kararlar 

Karadenizde Mister Çörçil 
Harp durumu 
hakkında 

28 Şubat 
' ·. -

M.ıt.l\rıl V41killili, llk, 

-4' Bir motörümüz torpillendi 
mürettebatı kurtarıldı 

Oı·tıt, Ltl'l•I vı, 'C.ıivenite 
lstanbul 26 (a.a) - lıtaobol , ra eularında bir deniz altı tara-: dedi ki : 

bazı ka- dan Buran liman:nB ailmelı:te . tından baıırılmıehr. Maretteba' . -------

ta-

ltth~l~ı·ı llakkında 

Milli Şefimizin Mersine ilk 
şeref verdikleri gün törenle 

kutlanacak 
rarlar verJi. olao Oaolı:ar• motörft Türk lra-1 korıarılmııur. Alı Durum esk'ı ya nı'sbıtlı C H.P Kına kon~rpııı:inde fınd~n •iırler okıın~caktır Mer . Hu kararm başında ge- k v 

Jen te.lehelerin ıuğar& içme- Amerikan ~arkta as erı ;------,---- İUifakla ve alkıılara kabul edı siu HaJkevi hütüu :Mersirı hal 
meleridir yı çok IJİ~İf len bir teklife Q.öre Reisicum- kım bu törene da~et etmekte-

Memleketimizin on kıy FilOSU durum hurumuz Az~~ ~illli Şe_fi":1iz dir. Ea büyüğümüze memle· 
metii ve en Hl&hiyetli ilim T d • !smet lnön~ nıin. !e~rımıze ketimizin ıtarRılmaz ba~hlıamı 

,.. --- • ahminimiz en ev ılk ~e.·ıf verdıklerı gı:oun tes- tekrara ves'ıle olacak 1 b Bdı&mlarırıdao doktor Akil R ' b" l, Alm n o an u 
Muhtar, ·doktor Mazbllr Os- Japon adalarına US ar lf ı8Ç 8 ve/ aafere kaoofma· biti ile her yıl törenle kutlan tören şükrammızırı ifadesidir. 

• muı kararlaştırılmııtır. 

mao, doktor Nahreddin Ke- yine yaklaıamadı ıu·menı'nı' ı'mha ettı'ler yacaıımıza emın Büyük Inönü'non ilk de- . 8 M M l' . R 1 

rım gibi üıtadlıuın verdikleri 1 ec ısı aısı' 
. . Tokro 26 (e.e) - D N. B.- olmalıyız ta M.ersine 28. Su~at. 1926 ı.a-. • • 

raporlara 11nad edılerek alı- Japon hUR kuuetıeri ~O eubat· tarihmde geldıkler ı cıhetle ılk ba jLd• lh f 'k R J • • d 
nan (Sığua mdmooiyet) ka- ta japoa mandaeı ftl&ındelı:i ada• KiJ.lliyetli harp mal- Londra, 25 (A.A.) - kutlama töreui 28 şubat 942 y u u a 1 enua llmlt 1 
rarı bakikl\tttn yttrindedir. lara katbl Amerikan hücumları• I d Ba,vekil Çörçil harp du· C . - d 

o I k b k d b" zemeaİ a ın lfl h kk b' t k - umartesı RllllU Sıtal l 7 e Ankara bürük milıet meclıai ~ıt.ı? ı a ımıo an o- nı mutaffakif eleizlite oaratmıe· rnrnn a m<la ır mı il soy M . H 1 ~ · d l k 
tüo doktorların yasak ettik· hr. Japon hava kunelleri bır ı"ddı"a edilivor l' k d · · k. [ el'Stn a e 9 ın e yapı aca reisi bRf Abdülhalik Reuna la-

. ._, ıyere emışıır ı: mebusıımuz Dr. Muhtar Berker mire vaeıl olmu•tur. lzmı·r '"ıı· eı· leri .-ıQ-ua, k"çılmaeı l&•ım kratezôr ve tıırrare ııemıaıle J . k adan ., .. 
h ·ı · d .n. tı: Mo~kota 25 (a.a) - Batı ei· ;ıponv.ıuıırı JŞA .arısın Ortaokul müdürü Ferid Kuran ile beledira re ı· aı· "'e mebu"lar, gelen . bi r m"ddcdir. Fakat di8er arp ıemı erıo en mu:e - "' B 1 " k Al • " 

"' 1 ken bir Amerikan fılosuoun ha- mal cephHinde takriben 10 gön önce ir eŞl A merı am~ - ve Türçe ö~ret~ımi Burhan parti miHettiei, kolordu komut ... buna rağmen büyüklerin faz a ., ı / h · h b .. 
ki d ui adalarrndao Japon adalarına enet haelarao bir muharebe m.an. ya "ey ırıe u . 13• gırecu- Altay tarafıntlan söylevler ve- oı, millki te aekerr, adıı· erk ... o inhimaki küçü ore de a eta k l k .ı a 

r aklaemakta oldukları haber oetic~einde kıaılordo bir safer Rint ummuştu 1 Rllızce 0 rilecek ve seçkin talebe tara- tarafından kııreıla rımıatır. bir tt)~n· i k gibi görünmekte- ı J h ı. t " 
alınmıı ve derhal hata kuneı- kaıanmıetır. Sararoera ıehri rua rrn?a:ı ar ı1porıyanın ıueae -

dir. leri harekete geomieler ve Ame· ktı9'ellerl \aratından geri alın· lerıne karşı çok sabır .ıöster-
Babası:ıın, anne&inin ~v- rikao filosunu geri döome~e mıe&ır. Burada 16 cı ıtlmaa tG· mişlerrlır. F~kıtt J·1ponlarm 

de, salonda, vapurda, tram- mecbur etmiılerdır. Amerikanlar meni ıhata edılmi& te kumanda- aui hiiı'umhrı bmıdırn 
vayda, otobiisde, trende sı.ıta. 'k' h dl d d J · · tt'hİ ı. · .J d h l 

Amerika
lngiltere 

e bu ı ıncı a ee e e aponya· nı t .::slim olmaktan ımtıoa e '• sonraıLI utırnmun pey a o 
ra i9tigini gören kü9ükler de ra raklaeamamıelardır. ioin hllouma ıeoilmietir. Yapılan masını neticelendirmiştir. Ame· arasında 
nedense buna karşı bir ya· Japonra harp baetaradaoberi muharebede 290 cı te 30 co düe rika h'°'nfız harbe intibak baş-
b 1 k b . ı h tta hlo bir ııhh kaybetmemietir te b ·ı ·-------anoı ı ıseetmez er ve a mao pirade tOmeoleri im tt edı langıcındadır. 
bir 9okları bunu lazım bir aroi zama:ıda tarrare ıemi•ide mie,ir. 12 bin almao öldiirillmöe M s- . 

zari elmemiıtir. Yalnız bir kao , ısır ve uveyşın rnevr.u · 
madde halinde kaLnl eder- b' 'kd kl' lür. 180 top, 130 hatan topu, 25 d' .. k ı. . . L' ı. 

muhrip ile ır mı ar na ıre k !>JO k' 1. ı·r k 450 ıyetmı oruma .. ıçıu ıuya Vııeıııgıorı 25 (r.s) - Misler 
ler. aemı'si karbet01i1tir. Harekltıo lan • 0 " ID[t ıoe 1 u en ' . · · k k ı 

a harbı hızım orta şar ta uv- Ruıvell bir ogllıı - Amerikan 
Maarif Vekilli 8 inin kö- ııeoielihioe D8181&D oaklire ae· kamroo, 165 ugon, 8 lokomalif . . .. 

e • vstl l,...,amızı ıstemıştır Hol aolaımaeıoın imzalandılıoı bil-
ik . · 14000 top mermi•! 970 •••İn 1 O u.ı • • 

9ük yaştaki talebelere te ıo mi urıalı aıdır, d d h l dirmie,ir. Bu anlaıma ıle Ame-
aleıi ile bir mitrondan fazlR fi· lan a ve Fra~sa a cep e açı · 

Ve bl·r taraftan da _mecburi M / 1 ka luaılleı"Je aereı.en rardımı - Bori• acar gene ıenk 58 köprü, 27 radJO aleti, ması hıısuımndaki ileri siirıi en rı "' "' ~ & 
tedbirler suretiyle tngaranıu 1 18poıaaa duam edecek&ir. logil 

. b 't' L 1 ı .. /e 0ırÜffÜ' 386 parsı. ilt te b_ir o_ o~ harp iddiaları redd~dişı m görüşü.mün tere de mümkGn oldutu kadu 
fen"lıgrnı göRtermesı 0 1 ı- RUrma)' eU malıemeeı ele geolrılmıetır. 1 doğruluğunu isbıtt atmıştır. arni eure&le Amerıkara rardım 
mad ve inbimaklere karşı Sofya 25 (a.a) - Cenup oepheıinde bee ıün Fakat bu arada Japouya etmf'Q'i kabul eımıe&ir Anlııımr 
indirdigi eo kuvvetli darbe Macar genel kurmay baş detıtm eden oir muharebede nrıaya çıktı. Görüyorumki Pe- ya da ı r tf'ferrıiftt soarR görOeü· 
olacaktır 2700 ı b · -ıdü ıecektir. Bununla berAber dıear· 

· kanı kıral Boris larafı:ıdan a mao su ar 96 erı 0 
• nangda hıç bir ıayyHe topu-

Hu ımretle sı~ara itiya- b . . . rülmüe 98 30 tank alıom>etır. • d dan her hanaı bır hOkfımel bu 
duun öniiJH'I ge9ilebilinecek _k_a_u_ı _e_d_ıl_m_ı_şt.ır_._,_____ mm bıılıırımalııgı mey ana aolnemayR ıltihek etmekte serbest 

Batı cen~p~a 2? gQnlGk m~ha- çıkı •. Fakat elimizdeki mahdut olacRktır. Ruueltrıı ıearet ettiAi 
ol orsa hakiki mnvaffakiyet- Dogrıı unu ı;(iyleyeyim. rebede buyuk mıkdarda ganımet ı L t . ı karşı koyma toplarını ııa yat gibi düa,a e!rnnomık eertlarını 
dir Çocu~anuza derRİue taalltik ele geoırilmıe te 3 bın alman I d il düzelımek, ıstıhenlAlı arllırmak, 

° Fakat talebl'ler hakkın- ttJeıı on sual sorunuz. Ba öldürülm6etür. ehemmiyfltı olau ış or e ' 1~ a beJnetmılel ıstıhlAkA au esaslu 
daki karl\rrn yalnız Rığara balıesettigimiz Rinema, ınace Son bir kao gi!n zarfında l ııacağı~ız yer del ı~zak şakr ın kun:ıakt gü~rük 'ıırıf~ e El gel 

d Orel •e Harkof kesiminde 4 ısayı_sız ııarp yer .er •u.e ta _sım. terini azallmıık ve atlırnlik be· 
iJe iktifa edilmeme i lar;11n ır ra vtı saire gibi taklit mev- d h 1 

meskun rer duemandan geri etmış olsayd.k şım ı ~ ımız ~anQamPsınııı hllkümleri içınde 
Ha arada hohsitil elbi- zu larrndan on sual sora o uz. hareket etmektir 

alınmıştır. Mühim mikdarda rıereye vt:tracakıı. 
l t 1 tuva letleri Alaoftt'tınız cevapJar d 0 r"de 26 mı'lle' haklı 9e devamlı Re er. ra~ ar, saç "" .... " malı.eme ele "eomietir. Meclıse bildirılecek Sıııga 

ipekli görulekler, batta mani- orıda iiç ise mesela Hinema h b' t bir barı~ ısterorlnr. Kongre gfl· 

ı lar yıldızları ve.vat.od macer~ Lı.bvada büyük hava our hakkında yeni ıç ır. 1 ~ reken selfthıret ve vasıtaları 
körli.i tırnaklar, boya ı saç 1 k ndırkı 

· ki' kalıramanlaıı bayatı hakkın- 1 berim yo tur. Hunun ıçı vermietir. Birleernie olarak son 
çok şık elbiseler ve ıpe 1 faaliyeti oluyor kamarda gizlı ıçtim·ı teklif et- zafere kadar hnrlıo devam edıle 
kumaşlarla ipekli 90raplar da daki cevapda hu yekiln mu-
vardır. lıakkak onda dokuz buçuktur. 

Hir anlaşma imzalandı 

oektir _ Smıu ıkirH"iıltt -

Her ue kadar banlar ana Ba mes'eleyi şa bakım· 

'Şark cephesin. 

1de muharebe
lfer şiddetlendi 

Leningradın Alman 
muhasaraaından kur 
Lulmoaı bekleniyor 

İ"lokholm 25 (R.a) - Rus 
muhart-beei haftslerca onelkioe 

naı.aran artrnıetır. J ~ııiogradı 

mubeeara eden almanların ba 
11üu warın Leuingref'lı muhara• 

dırn kaldırmaları bekleamekledır. 
Ruelar rnühım mıkdarda para• 

tıÜIQÜ indırnııt,.lordırkı bu hare· 
ket Gırlddekı harektJte müsa-

9İ oldu~u zanııedılmektedır. Yüz· 
bioler<>e asker Leıııngrad, Valda 

yi, Donn, Kırım harp! r e
tırıtk etm~ktedırl r. D r peri

voekd!lkı almauııır ru Qemberi
ne marna buloaurorl r. 

Moskova 25 ta.o) - Ruslar 
fPrlerı tarın tıdılmer ıkı ke
simde 10 metro rerı daha! geri 
almışlardır. Alınanları e dd lli 

bee karsı hucumları püskürtill · 
müe&ür. Oeoup ve merkeı. cep
hr lerınde eiddetli Qaq;ıışmalar 
olmekı dır. v~ baf.ıa ın kaz acına bağlı dan da itiraf edelim. Büyük 

gıbi görüııiirlerse de hakikat· şehirleıle ufak şehir veya ka-

B sabalu BrRMındaki fukda kii· de hiQ öyle degıldır. ır zen- , 
I" niık eluılerdekı talebeler d"-gm aııa veya b.ıb uıa ev a- Y .. 

kızllay Seçimi 
Bir Tuhaf i)'eci 

doktOr 1 Vurgunculuktan 3 av 
-----------

idar ~ heyeti reis gın 
dına ııldıgı ip klı çor p 90- ha fazla derse yakandır. Ni-
caga ı ınekteptekı btitôn ar- tekim Li e, Orta ve İlk <'kul B. Nurettin Seydem seçildi haılse 300 liı·a para ce~a 

sına mahklim oldu 
kadıaşlarrna nünıano olmakta 

ve bepAini de bu şekilde ge· 

yinıneğe A :letu teşvik etmek· 

randamanların da hatta Üni

versitedeki QRlıŞma rakam· 

ları bu iddianıı?.ı kavvetlerı-

Kahire 25 (a.a) -
Ortaşark Britanya hava kuv

vetleri Libyanın iteri bölgele

r111de çok büyük faaliyet "'ös-1 
termışlerdir. Hir hava sava: 
ş·nda bir du~'Jlan t ıyyaı·esı 
diışürülmıiş ve d ~erleııde ha· 

ıHu·a uğratılmıştı.· Pazar gece 
sı Marg..,be uçıtk ini~ meyda-

ıd d b 23 Şubıtta yapılan Kızıl ~ h b' Şı:!hrımııda Tuh 1f ve ıırnrt .. rıında da"uıık ha e yer e u- M . M k 'd h . Noks devam e en ar ın . ts ki b ay r ersın ı.. er ez! are eyatı tıoareı ıe ıetı~al eden Ahmet 
lunan dnşman uça ~rı om- intih~h.n h t hre hı>yet• ıeis- 1 L ı, I.' ,! • h L Remıı ndıoda bır tücorır 550 ku 

tedir. 
Hole ddba kolayhkla'ayu

dirir 

Bola a: Talebeler bak-

lan sııç modaları ve bobsitil kmdaki kai'Srın ilki ~ıgara 

fı kii rleri.. i9mek yasağıdır. 

Sinemaludaki yıldızla-

· rıu hakışlarınd:m itibaren 

yüriiyüşe ve konuşuşuna tu. 

valetino kadar olan t&lditler .. 

Bu :ılardan başka m'loera ro. 

Falı.at bunu elbise, trsş, 

ij&Ç, tırnak tuvaleti, ipekli 

gömlek çorap geyirni, sinemı. 

veya. macera kahramanları 

taklidi yasağı da"takip edecek 

man ve mecmualarda ki hal- olarsa Maarif VekilliQ'i bö

ler .. Arkadaşlarrn karşı tavır- tün ana voye babanın sevgi

lar. Onları •ynen taklit et- sini ve saygı ını daha fazla 

mek ve yahod canlandırmak toplamış ulur. 

A. B. O. 

balanmıştır. Pazal'tesı Mahayalliğine Dr. Nuretıia s~ydemı uüyüı uH uemz arui ruşa satılması ıaıım gelen bir 

hıi~um erfıvı dıışman tayyare- ikinci reisliğe Be~ime Kaban ı~ 1 .l' paket ıQneyı 20 lırara ealtıQı aö 

leri b ir miktar h1sara sebep' Kfıtipliğe Or. Şiikrii E~rek, o uPğunu söy euı rülerek meehut cürüm rapılmıı 
olmuşlard.r. Bir rhışman uça- Veznedarlığa Tüccu kadrı sa Vesıııgton 25 (a.a) _ Bahrı· ve eehrımıı Asliye Oeu mahke• 

~· diişürfılmfış ve bir kaçı ha buncu ve muhasipliğ~ .Tricc~r re nazırı Noks Amerıkan beh·• mesınde rapılan duruemaeı ne· 
sara uğratılmıştır. 3 n9ağımız Habıl Arıkol se<;ılmışlerdır, rire subay ve efradına hitaben ticeeinftıl eahı~erJn eehadeti u 

knyıptır. Sulh ve harp . z~m~nlarwda demıetirkı · 1apılan incelemalerden euouo 
• • şnurhı ve dısiplınlı bır şe~kat AmerlkBoın ioıue atıldıtı ielendı~i eabu oldu(tu oıhetle 

Çanhayfek Hındıs- mües~e~esi olduğunu daıma hbrp daha mielı görülmemio bir Ahmet R~mzinln üo ar hapsine 

tandan döndü gö termiş olan Kızıl aym M~r deniz harhıdir. Mazide valrua Lir a1 dftkklnımo kapatıım881• 
. sin merkezinin bu mülAcanıs gelım deniz herpluı eimdıki har ne, elinde mevcut iAnelerin mG· 

Cung Kmg 25 ( ... a) -H. ı•e .;alışkan iJara heyatinderı bin yanında bir müsademe ma- 1 ıadereeıııe ve 300 Ura 1>ara ce• 
M"r11al Çankav11ek ıd- ı - · d 1 h' . s · d im ı 

• v . ... ... .. •. :hu yıl ~zamı rarı ımıııı amal ıretındedır. ıı.e temın e er 1 zaaı a ınmasıoa ve uıahkumira. 
duıtarıdan Qurn doııdugu res- J cagır~ı k.v~otle ~im it er~er vo ki düemana üstü. ı olacaQıı. Bu itini.o .gazele ile ı!Aoına karar 
:nen !liloliri!ı:ıe!,todir , ı...erıclılerıııı tc:bnk eclerız. . gün uzak deQildtr. ı ferılm :~ tr. 
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Var! 
NAKLE.DEN ; 

A. B. C. 

.N o. 25 

Maaınufih lıurncla. Alınanların cephedeki zabitlerine ait 
bir çok i&iınler öğrendim. 

YENi MEit~lN 

Geliri az ailelere 
ucuz şeker 

~ayfa ; ~ 

i ı a n 
Devlet Oemiryollan 6 1ncı işletme A. E. Komisyonu 

Reisli~inden ; 

Dağıtma işine Mart ayında 
başlanacak 

llluhamnıeıı bedeli ~700 lira olan 180 ton 
söuuıemi~ kireç şartnamesi vtıçhile 7-ö-942 Ou

f urnrtesi gfiuü saat ıo da açık eksiltme usnliyle 

1 
AdaHada 6 nıcı işietme ıuiidiiı·liiğü binasıııda sa

Başvekil Doktor B Refik ıhağlarrncak ve herkese ilAn tın alınacaktır. 

On gOn kadar hep genç zabitle beraberdik. Her akşam 

yemeğini bernber yiyor ve boş zaınanhırıııı beraber giçiri
yorduk. 

Bir gün genç zabit ınlltee ir yamnuı geldi. 

- Sana ... dedi. Bir şev söyliyeceğim ... 

aydam'm. şeker yı1ks11ldi~i edilecektir. Tesbit edilen bu} Bu işe ~irmt k isteyenlerin 202.50 liralık· 
zaman fakir halkımıımı çocuk- esasa uygun h'.lld& bulunan muva~kat tenıiuat akcaJarı, 94 2 yıh 'ficaret Oda
larıua ucuz fıatla ~eker verile aileler mahalli Belediye idare- sı vesikaları ve nüfus cüzdarıları°vle birlikhl ek
ceği ha~_kıııdaki beyarıRtı kııv- leriııden ta•tik ettirPc~kleri ve- sihmede bulurımaları h\z1mdır. · 
veden fule çıkmak ıJzı:ıredir. sıkalarla şekerlnini Vılliyetler- , • , • • , , . . _ , ( . • 

1 

.b,akir ailel6~e~ekerda~ttılması ce 6{österılecek ~~1~ koopar'1tif- Kneçleı \leısın-l~ke!H!e~un dalııl) ISl3S)Oll-

işi ile Sıhhat ve içtimaı Mu le. inden ve bakkallardan ala ı ~a~ı aras111~a her. ha"gı. hır ısıasyonda ve Yagoıı Ben garı> cephe&i irtihat z bitliğine tayin edildim. Git
meğa mecburum. 1Hhe vazifelerim de var. Senden ayrılmak 
bana çok acı gelecek. !\1aamafih eğer oradaki vaziyet nıo-

avenet Vek~letiniıJ meşgul ol- bilecf·ktir. ıçınde teslim (-ldı!ecckttr. 
ması henıen hemen tekarrur Alakadarlarca tahmin eôıl 1 ŞarlııauıeJtır komisyoıı tarafından bedelsiz 

sait ise ~eni de aldırmak isterim ... Bilmem kabul eder misin. 

Garp cephesi ... irtibat zabiti ... Ben ... 
etmiş gibidir. Geliri az aileden diRine ~örr geliri az ailelere 

1 
olaı·ak vcı·Hmek tedir 

hükömetce n&sıl arılaşıldı~ının şeker d,.ğıtılmHu işine Martı Taliı•leriu nıuayvPrı "Üll ve '"'aatte isletme 
Dimağımın içinde sanki bir şimşek çaktı. 

- Sizin iltiratınıza ııtıil olmak ne iyi bir şey ... Orartaki 
hastanelerden birisine gırer, hem de askere yardım ederim. 
Bu suretle gOnlerim geçer ve biraz ela teselli bulurum,. 

• • o • 
tesbııi piik yakında bir esasa ayı içinde başlanabilecektir. konıi~voımua miiracaaıları liizumu iJfuı olurıur. •. 

Kordel Halin istifa fl74l 17-21-26-3 

Genç zabitten ayrıldığımızın on beşinci gllnOnde idi. 
Her glln munlazttman mektup alıyordum. Son gelen mektup
ta lıeni davet ediyordu. Cepheye gitmek benim için hakika
ten bir idealdi. 

Fakat cepheye yakın yerdeki köyleden başka hir yerde 
halk da yoktu. Her halele genç zabit henim için bu köyler
den birisinde bir ev hazırlamış olacaktı. 

Fakat hen işi pişkinlığe vurarak sanki hiç bir şey bil
miyormuşum gibi yazdığım ce\ ttpla k.-ncli ine pek çok te
şekkür ettıkltm &onrn dedim kı : 

- Eğer benım i~·in iyi bir yeı· buldunsa ve her gün 
sizin gelmeniz iınkAnı vursa geleyim. Yoksa sen:siz geçen 
dakikalar esasen benim için bir ıstırttp olacak. Bilmediğim 

bir yerde, köylüler Hffü;ırrdtı bulunmak ayrıca 11zOntü vere
cek ... Bunlaıı i~ ıce te blt ttiklen ı;onrn bana hihlir. 

C. Pasifikt~ hava 
f aalıyeti arttı l Batavrn 25 (a.a) - Maler.yn 

f rakınlarında bır ha9fl merdarıı
na Japılen hücumda bır j!lpon 
bomba tay,aresi tahrıbedıJmietir. 
,Düeman hava fealireti neticesi 
oekeri hedeflerde hafif hasarlar 
olmuetur. Uçakı:ıevar toplarımız 

bir diiemnn tarreresi tah:ıbetmie 
'e bir k&Q daneelni hoe11re u~

ratmıetır. 

haberi valandır Tarsus tapu sicil rnu~af ızllğmdan ; 
Vafıngton 25 (a.a) - Heri· Köyü Cinsi Miktarı Hududu 

cıra mueteearı Vele gaıeteciler Kurbanlı Tarla 170) dönüm Do~usu yol Batısı Nuri Kuze 
topl nhsında harıoiye nazırı yi Yusuf Güneyi Eyup oğlu 

veresesi Osman. 
Kordel Halin ıatifa edeoeQine 
daır bır gaıete tarafından razı· Yykarda hudut ve diğer vasıfları yazılı tarlanın tamamı Osman 
lan haberin ranlıe 90 fena ni• o.ğulları lsmai_l v~ ~ustafanın ~ilasenet .tasarrufl~nnda iken ölünıle: 
fe\le oıkardıQını eörlemietir. rıle vereselerıne ıntıkal edtn ışbu gayrı menkulu bukerre veresesı 

M . Ço · ı h ı tarafından namlarına senf'tsizden inı ik 1 senede raptını talep etmişlerdir 
ıster rçt arp j Bu g-ayri menkulün hukuki vaziyetıntn tahkik ve tedkıki için 

durumu hakkında 1 e-3-~42 günü mahalline me_mur gönderileceğinden bu tar_la !le ~!i
kası bulunanlar varsa o gun keşıf memuruna evrakı musbıtlerıylc 

diyor ki ve daha evvel her gün tapu sicil muhafızlı~ına müracaatları ilan Rangon 25 (a.a) - Britanre 
have kuvvetleri 9e Amerıkan 
gönüllü grupları Birmanreda 
kara kooeUerınin harekellerici 

-Hirirıcideıı artan-

miyeceğim. ::füı~apurda bir 

ord11 ve muazzam miktarda 
harp malzeme~i k,. ybeciHmiştir. 

olunur. (199) 

Mersin Sulh ~ukuk hakimliğinden ; 
Bir haftn sonrn gelen bir mektupta bana her şe~ in ha

zırlandtğmı, kuıııanclanııı da henim gelmeme mUsaacle elli
ğini bılcliri) ordu. 

Derhal buzırlanclrnı ve yola çıktını. Cepheye yakın köy
de tahmin ettiğim gil>i gOzel hir köy evine yerleştim. Sonra 
genç zabite teşekkUr ederek geleceği sntttleri sordum. 

- Her gUn ... bedi... Akşamları... ÇUnkU ben erkf\nı

harbi) edeyim. 1slerimiz pl k çok. Fttknt akşamları gelmek 
kolaydır. Ancak nöbetçi kaldığım akşmıılar müstesna ... 

- Sonu var -...... ________________________________ .................... . 
Uçlü pakt 
devletleri 

l:Jerlinde toplantı 
yaptılar 

Li~yqda Rommelin yeni 
taarruzu neticesiz kal~ı 

Knhire, 25 (a.a) - Lib· 
yMla Tımiıni iizeriııdeı gene

ral Rommol yeııi hir ilerle• 

yiş te~obt.fü..iiııdo hulurıınuş-

Berlın 25 (~ .a) - Ü~lü vakti tur. Fakat U.oınmel kavvet· 
deç.letlerı rlaımı meclıe dun Ber- 1 j> .1 k ti · · 

orı >rl nııyl\ tı\'\'(' erııııu 

linrle Alman harıcıvA ııaıırı ~'on t k .1 • k 1 1·A 
a "Ş' arşı•Hlıua gorı çe ı m v 

Rıbentropuıı r1>1sl 1 Q'ıode ıopl~n-

mıtı•nrdır Topl ııtırla lıoıvuıı !il 

QİBI ve J D0'1 Pi. B• ıle Üç1Ü prtl<· 

ta dahil d ~ r devi ıhır mômeıı-

sıilerı hazır hu 1 nnmuelardır. 

fransaua Alman-f ransız 
iş~irhği taraf tarlan hain 

a~dediliyor 1 

lcrılır . 

:\'.lekiJi 1 füg 0~İııde hiç bir 

clt•gışıklık oln11\1UH;ıtır. 

Japonlar Bali adası
nı tamamen ve Su
matranın yarısını 

işg,,/ ettiler 
fJond ı ıı, 25 ( a .a.) - Bir-

Bertin 25 ( a) - Parıete ını:rn.) ıtda irıuırnc nehri bo

Qıkan bir gazetede Jao Lüser bır yunca çupışmalar şiddetle 
rar.ısıudu eunları razmekıadır. 

devam et.ınektedir. Jaımnlar 
logılız eııtelıc·ens ve Amerı

kao memurlerıuın ıegBI edılme· horııda yeni tıtkviyo kıtaları 

mis Fransadakı faııli1eıleri art· 
mı e ve Alman - l''rausı z ıebirlıı:ti 

aleyhinde bır cereron belırme~e 
baelamıetır. Btııılar ıebırlığini 

ekamete uğratmak i9ın her Qare 

re bae vurmaktadırlar. 

Alm<ın iebirlıı:tıne ve etmen 
müesseselerine her kim vardım 
ederse ona haın nazarile bak-

maktadırlar. Halbuki ingıliz ve 

aJm ış'arrh r . 

l:iava harekatrnda Britan 

ya \o'6 Amerikan kuvvetleri 

8 düşman uçagı imha etmiş

lerdir. 

Japonlar şiwcli Snmatra
mn yarısrnı ve Bali adasının 

temamını i~gal etmişlerdir. 

Ayni zamanda J nponlar Ga-

Amerikan subnr 'e mecrnrlnrıle vadaki tayyare moydanlarına 

Harbin esas cephesine 

baktığımız zaman son aylar 

zarfmda durumumuzun ıyı 
tralrn havı nazırlıQ'ı, pataf ve olduğ .. nıı görürüz. Bu, Rus 
pazaı:tesı günleri Britenra hua 

Yanın muazzam ku v' eli ve kuvvetlerinin ja1>00 gemilerine 

dest~klemie '10 dGeman kara, 
hava kunetlerioe karşı hücum 
ederek bir mıkdar düemao UQa
~ı tahrlbedilmieıir. 

Kamberra 25 (a.a) - A'ur 

hücum ve bır geaıiıe isa· Amerik·u11n ölçü. tiz malzeme-
bet enirdiklerıni ve d6emen av- sinin katılması sayesinde ol 
cılarınıo Avustralra uçaklarına muştur. Durumumuz tahmin 

hücum ettiklerini ve 3 jepon edildi~inden daha fazla iyileş
tarrareslnin tahrip edildiQ'İDi 90 mı._tir. Japonyan.rı harbe katıl 
bir taryareoio karboldu~unu ması üzerine harbiu uzıyaca 
bildirmektedır. ~ını hesaba katarak daha fazla 

Almanlara göre haıırlanmam1z lazımdır. Tah
minimizden daha evvel zafere 

Rus teşebbüsleri kavşmayacağımıza emin olma 

ku·ıldı lıyıı. 

B 
. 

25 
c ) n N B _ <. orçil yeni harp kabirıe-

erııa o.a • • • 1 ·· J Bır askeri kavuHkteu verilen 81 lak~ın~~ d~ şunları soy ı~·e 
habercıe tıoleevıkler 22 eubetta rek sozlenne tııhayet vermıştı. 
cephenın merkez ve cenup ke- Bn kabirıa Britanyanın 
siminde muhtelıf noktalardan olağ •u.ıi~tıi zarlu~lllra 1<arş1 
alman haılarıııı rorma~a IP.tıeb- en ıyı bir bbine olduğıırıa 
bus ı:ıımielereed6 bu ıeeehbüaleri kıımi'lı. ön lhr·p k. binesinde 
kmlmıe 9e ciıiemao ıuean ve tJf'~işıklik yapılmasına katiyen 
mah:emeCA R~lr kafıplEI 8 UQra• f~faftar 00ğİlım 
&ılmışıır. Düsmauın bır mıkdar -------
tankı ıahritıedılmıe "e bnı rer- <ıüeman b1Jradn rok edilmietir. 
terde l!areı hucumlare gecilruis· Düemanın tank hücuml&rı azim 
tır. Bır rerde d~şm3nın iegalın• le püskürıülmüe ve vüzlerce eeir 
de bulunan hır ,.ere gırıl-..rek alınıoıeıır. 

Ankara Radyosıında 
Bu günkü neşriyat programı 

Perşembe 26-2-942 
7.80 Proğram ve memleket 

18.45 Ziraat Takvımi 
18 55 Miı~ik: Karışık Pro~· 

rom (Pi) aat ayarı 
7.33 Müzik llafif ProRram 19.~lO Mem\ek~ı sıtal ayarı 

(Pi.) ve Ajans Haberleri. 

7 45 Ajans Haberlari. 19.45 Mt1~ık: Halkevleri 

8.00 Müzik: Hafif Proğramı Fotk!or Saatı. 
nın Devamı (Pi) 20.15 Radyo GazeteCJi. 

8. 15 F.vin 20 45 Müzik: Film Şarkıları 
8.30 S ati r 21.00 Konuşma (Dertle~me 
12 30 Proğram ve Memle- Saati). 

ket saat ~yarı. 21.15 Müzik Şar~ı ve Tiir-

30 1-!142 tanhinde vefat edan Meısının halıç·· mahalle

sinden sebze komsiyoncusu Kamil ~erginin msnkul ve gayri 
menkul mallan Mersiıı tereke hakiml ı ğirıce vaziyet eclılmiş 
ve tnhriı· ve tesb1ti yapılmıştır. ılAn lctrihirıden itibarHı bir a.y 
z.ıtrfırıda borçlu ve alacaklılarının ve mirascılarmuıda ilAn 

tarıhirıden itibaren 3 ay zarfında ellerinde~i vesaiklle birlik 
te sulh hakimliğire müracaat etmeler lüzumu iları olunur 

(200) 

Mersın Noterliğinden 
Mereiu Noterli'2'ıne 

Mersinin Mahmuı1iye mahallet!irıdeı Azime ve Miinev 

ver vekilleri eski pasaport memuru Osman emro imzasilo 
verilip m \karnınız tıırafıııdıuı Yeni Mersin Gazetesinin 
22- şu hat- 942 tarihli vt• 4133 sayılı nuslıesınrn 2 nci fla. 

lıife!<iııcln ) azılı ilıtarııırnıedti, güya lenıas k<iyüude kain 

portakal, limon. mRnılılliıı halı9el~riııiıı miiekkilltni Azime 
ve l\1iınovverle şayian bisııedar bulunduklaııı <lıır 942 se-

ne i malısnlıınun her lıaı.gi bir eekiJ ve ı;urette atıJnıııfn· 

ria ıarattıı.r olıua<lıkl.trıııı haııa tehli~i vo lıeş hin Tiirk 
liras1 ijzoriııcloıı ısteınek \'o almı:ık hakları olacağı111 ve 

iiçiincü ~alııslunn iıtiia haRıl elmeltni zımı ıuda ve miik

toRep hukuklurrnın mulıafazatıı emrinde ne~rıni telep <ıylo

digi ha) rt'f ltı giidll nıii~tiir. 

~}nııki, lorıııt.R ktiyiiııde mnrisimizcten voroıeHirıfl intikal 

etmiş h"iyle hir pcırtak·,ı, limoıı, ınRrH1ıt.lin halıçeRİ mevcut 
deyildir. hiiıiin tapu ı<İoil kayıtJarındıl yazılı oldnJ?u üzere 
ciinıltıRi tuı laılır, hn tarh.tarrn takRimi Hıı tıHJlıda ıırnms

iJelı miivekkileriııin :\iı-rsin srılb mahlrnmeHir e moracaatJa 
açtıkları IAki-lim ıln"'aRıııııı mulıakmııe zabıtwımesiııdo dahi 

yazılı !mudi ikrar ve itiraflnriludfl Ralıittir, verm!t•niıı ı<e

ırnlerde11 h ri teri: eyled• kleri hn tarlaların bir kı mıoı 

keıı<li oırrnk vtt paramla hahçe baliııe klllp eylemi~ ve 

muıHakılloıı t.a~arruf edegolmiş oldugııııı gihi, silifke ARliye 

lrnkıık mıılılu nwRino R<;mıı;ı olıtııgom dl\\."aıım muhakeme 
neticmıırııle l •o habçeleri hi"ırniniyetle nnınıma yapmıtı ol-

<luguın nnlaı;;ılarnk kendi namıma te ciliııe 14 1-!J41 tarih 
ve 53-!W6 No,ln iblnıln hiikiim verilmiş ve hu bükiim 
dalıi me;.r,hurn A·~imo vo Miirıevvno tehıig olnnmııştur. 

HRkikat hal hu murkezde olmaıo1ına rağınf\tı vekil Osman 
JiJınreııirı keyfiyMi akRillf' iddiaya kslkışuak ınü~terıleri 

miıı fikrini taglit ve teşvi~e yelteıırn iş olmnsı ktın:fiRi için 

füidesiz bir me~f!Ble olmaktan haşkR bir şey deı?iltlir. Bi
naenaleyh mumaileyhin hilafı hakikat ihtarından tevellüt edecek 
bilcümle zarar ve ziyanımı kendisinden talep edeceğim malUm ol
mak üzere işbu ihtarname cevabının bir nushasının Yeni Wersin Ga 
zetesinin ayni sütununda neşr ve mumaileyh O,:;man Em reye tebliğini 
saygılarımla rica ederim ?4-2 - 942 

No. 1295 Hulusi .• 12.33 Müzik: Muhtelif Şar- küler. 
21 :30 Konuşma (HikAye Mersinde Hulüsi Şıhmandnn ~etirilen ve Mersinde Mahmudiye 

kılar. S t") mahallesı·n...ıe Aıime vt. Münevver vekilleri eski pasaport memuru 
A. H b 1 . .. aa ı . •ı 

12.4.5 Jans a er erı. 21.45 Müzik: Radyo Orkest- Osman Emre ve Yeni Merı:in Gazettsirıe tebliği istenilen işbu döıt 
13 00 Ml-ızik· Şark ve Tu~r nushadan ibaret ihtarnamrnin hiri dairem dosyasında alakonularnk 

• • • • 
1 rası (f-!ef Ferid Alna r). 13 30 ı. -ı ·~ iki nushası muhatabına tebliğe gönderildi Ve bir nushasıda. alaka-

.~ 1 
er. 22.30 Memleket 11aat ayarı darına tastikli olarak verildi. Bın dokuzyüz kırk ikı senesı şubat 

18 00 Program ve Memleket Ajans: Haberleri. ve Borsalar ayının yitmi beşinci çarşanba günü (202) H. Başman 

sıkı te uastn buhmmoktan Qekio• hücum etmelıtedirler. 
mırorler. Övlekı ıkıisı.di sohede Bir muhrihifi bir kraviizö 

bir nevı AnglooakROD taraftarlı- rii ve bir krovözfüiincle t.ir 

Qı görülmektedır. Arni zamanda muhribi yedege alarak çek 

Vıeide bu hallere karsı bır ka- ıııekte oldukları görülmüştiir. 
rıteızlık görülmektedir. Vıeide· 
kiler ne kadar fena bir rol taki 24 saı\t i9iode lı"ilipinlerde saat Ayarı, 22 45 Yarınki proğram ve ------

18.0J Müzik: Çifte Fasıl. 22.50 kapanış. bettiklerini bir gün 11öreceklerdir. bi9 bir değişiklik olmamıştır. • 


