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Şark Kutlu yıl dönümü · Mersin 
En mesut gü-

) Ekmek bugünden itibaren 

1 Ağır işcilere 750 biJyühlere 300 ve kü
çüklere 150 gramdan verilecek •• •• nunu yaşıyor 

- Babalarımız .. onu ve 

eınrile dcigüştiikleri o büyük 

etti. , , diyerek anlatmayaoak 

lar mı' 
Bogün biz onun ismini 

gornrla söylerken ne kadar 
iftihar duyuyorsak yarrn ev
ladlaramızda aynı gururla o
nun ismini bir minnetin ifa
deı.i şeklinde tekrarlamakta 

haklıdırlar. 

-Sonu ikinci sofada-

- . ~· ···· ---
· -- ··~... . 

Moso\ini ~iyor~i -

Tokro 27 (a.B) -

üzerinde 27 Japon 
tay)'aresi düfürüldü 

Rangon 27 (a.a) -
Britanya ha\ a kuvvetleri 

ve Amerikan gönüllüleri yeni· 
den Rangon üzerinde büyük 
bir başarı temin etmişlerdir. 
Bir Japon ta)•yare te ekkü\ü 
ağır surette Rangonu bonıbar 
dıman etme~e teşe.bbiis etmiş 
v~ derhal ha valan~rı müttefik 
tayyareleri tarafından karşılan 
mışlardır. Duıman tam şehre 
yaklaştı~ı zaman vulma gelen 
hava çarpışmalarında duşman 
dağıt.lmış ve 27 tanesi dütü
rülmüştür. Daha 7 tanesinin 
!mhl\ edildiği td hının edilmek· 
tedir. 

Birmanyada kara muha
rebelerinde bir durgunluk vır 
dır. Sittang nehri boyunca 
duşman yeniden takviye kuv
vetleri gelirmiştir· 

F elemenlı kuvvetleri 
Uzalııarlıa gıtti 

Vaşington 27 (a.a) -
Ayau azasından Lafolet D. N. B. Lildiriror: Bali 

adaaı aoıkl11rında vukua gelen 
ayan meolisinde kiralama ve 

deniz muharebesinde 2 Amerikan 
2 Hollanda harp gemisi batırıl- ödünç verme kanonu hüküm 
mıetır. 2 lrruezör ile bir deero· lerine göre büyti~ Britanya 
rer de hasara uQ'ratılm111tır. ve diğer devletlere şimdiye 

Tokyo 27 (a.a) - kadar istenen 18 milyar dolar 

Neeredilen bir teblile göre yardım sözü ge9en devletlere 
japoa deniz ıayrareleri Tımo; bor9 olarak veril medigini sc>y 
adaın aoıklarında 20 bin tonluk lemiş ve İngil tere Amerika 
bir gemi betırroıelar ve 3 bin anlaşması ınocibiııce Hritanya 

Hal~evin~e ~ügün tören var Sulhtan bahsetmek onluk bir gemi ile diQer bir ve diğer devletlere yapılan 
aparu ate3e urmieler d • para yardımındau dolayı bu 

Bu giiıı saat 17 de Halk· dü.11mana yardım 
evimizde Reisicumhnrumnz, r Leningracl dolayın paraların geri istenmt•yeoegini 

etme L deme Ltı•r sözlerine ila'Y'e ettikten sonra 
Milli Şf\f ismet lnönüniin R R d 
Mersinimizi ilk şereflendir- ... a ı o binden Fazla Amerika iki yılda 26 milyar 

dikleri güniin 16 oı yıl dö- latokhoim 27 (a.a) - Alman öldü harcı.mıştır. Bu miktar malı 
niimii müna~~hetiyle bir tö· Mosolini Dae Avrupa ve ,yıl sonunda 35 milytuı bola· 

ren yapılRcaktır. Döroe Almanra Qartuog geze· Mosko'a 27 (a.e) _ oaktır. Halbuki Amerika 142 
H alkevince hazırlanan teleriode neerettiQ'i bir raınında Leningrad garnizonunda milyar doluhk tahsisat ka-

programa giire Mebusumuz eonları razmaktadır: eimdire kader 10780 alman öl· bul etmiştir. Bu yıl i9in ya-
Bay Mnhtar Berker ve Orta Vatan bir ölüm, kalım harbi dürmüetür. Bu tam bir tümen pılacak 60 bin ~e gelecek yıl 

k l d
. k .... H F "t K raparken salhtao bahseden kim sarıaıdır. Alman hau 1<uvvetleri i9inde 120 bin tayyare için 

0 · u ıre toıu ay rı u- se bilerek ura bilmerek döema ı · 
ran taraf!arından lnöniinün bauların ınönadeeinden doları a ommyom ve ma~nezyom 

na rardım ediror. Ölümle kar. 
!:ayRtı b"kkında söylevler sılaemak istemiren bir aekere teknr faalirete geomietir. Teh· istihsalini artırmak lıuımdır. 
verilecektir. rüz bm top bile rardım edemez· like iear .. tleri terilmittir. Demiştir. 
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toşki1:1tınırı iç yiizii. 

izde 
Var! 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

No. 27 

Kadın gitti... Ben de urtık fHHI vttziyete geçtim. Genç 
zabit tWe geldlkç~ söz nrasrnda öğrendiklerimi lesbit ettim. 
Plllnı da bir akşam cebinden alclıın ve kopyesini çıkHrdık
tan sonra ~erine koydum. Adımım bana öyle ilimııdı vardı 

ki... He r gnn: 
- Aımın ... diyordu. Benim odaytt kimse girmesin ... Bir 

şey yok tımma ... Ne olur, ne olmaz... Konuştuklarımızı da 
kim e dyymttsrn .. . Yerin kulağı vardır. Her tarafta görmiyor 
musun ... (Casu vttr ... Uikkat ediniz, susunuz) diye pldkalar 
yapıştırıh~ or. Bunları Mrz ~·aparken knzdığımız kuyuya d llş
dOşmiyellın ... 

- Nasıl olur ... Buradaki köylü kflllınlar nıaJOm .. , Benim 
sokağa çıktı~ım bile yok ... 

Bir gnıı gen~· zabit eve geldi ve: 
- Sana eledi bir mlljdem var. On gOn izin aldım. Be

raberce gez ceğlz. :Eger kumandan izin verirse Berline gi
deceğiz. :Fakat iznimi burada geçirmeliyim. Fevkalade mU· 
him bir iş olur a arayıp bulacaklar. 

Bu sözU duyunca müteessir oldum. ÇtinkU ben kadın 
vaslttsile kaçmak için pll\nlar tertip etmekle meş~uldum. 
Mamafih gUler ynzle bu sevinç (I} haberini karşıladım. 

- Ne yapacağız ... 10 gUnornnzo nttsıl geçireceğiz. 

- Evde ... Gezmede ... 
O akşam bu izin şerefine bir ziyafet hazırladık. Kendi 

kendimize olttn bu ziyafetle gülUştUk, eğlendik. Nihayet ben 
çok i~·tiğim şarapların te:sirile biraz serhoş bile oldum. Bu 
esnada genç zaJ>il bana : 

YENi MEit~IN 

Şüpheli ~evler nasıl 

aranacak? "> 

Ticaret Vekaleti, mesken masuniyetin:ın 

ne gibi hallerde ihlal olunacağını 

cılakadarlara bildirdi 

Ankara, - Ticaret ç-eki\leti, ı mtfR tAbi tululan ve ielihlAki 
milli lcoruuma kauuunue iatınrı.-' de tahdit edilmie bulunan mad
den şüphe edılen eolı-rde arae- delere nfunhasır olırnoktır. Ban· 
tırma repılabilmesi içın çok mü ların haricinde mesken maeuni• 
him eeaelar tesbit otoı ştlr. fetinın da•ma mahfuz kalması 

Bu tıseslara göre, rapılacak esAsrnııı göz öııönde buluııdu

idari araştırmalar ancak hüku- rulmasını Vt-kaıet, bütün idare 
metQe berannamese te el kon- Amirlerine teblıQ' etmie ı ir. 

Adanada 
Sanat okulu törenle açıl~ı 

Adana - Huıuef -
Bir 88Da\ okulu iQin Adana· 

r Sa~ze ve narenciye bahçele
rinde çalışan amel ele ağlf 

işci ad~edılmelidir. 
oın rıllard&ubetı hıeeeUiQi boe· Razı nartHı<iye ve sebze 
hık nibaret bugünden itibaren bahc;Miode daimi çalışan a

o~&adaıı kalkmıe oluror. Eski meleler 'o babc;e sahipleri 

Sanari Mektebi binasında tekrar bi:.ı:deo 9alışan amelelere gün
kurulan yeni Sanat Okulu bugün de ka9 gram ekmek vorilme-
8aa \ 10 da törenle aQılmıe&ır. ei JAzım geldiğini sorulmakta 

Bu sansı okuluna eimdilık l'e bu amelelerin gerek por-
180 &alebe kaı'f olarak kabul takal ve gerek sebze bab

9
e 

~ayfa ; ~ 

i I a n 

!}eker fiatları: 
Fiat Murakebe omisyonu 
Riyaşetinden : 

No: 17 
• 

l!ersiıt ve Tanw~ta küp cke~nıe) "e kristal 
Toz şekerin ı opı au ve ı.eı·a keııde azami satış 

fia\ları l7 2-942 tnı~lıJi ikoıuis,·oıı ictimaında 
• • 

a~a~:da gösterih\tgi şekildt~ tesbit edilıui~tir. 
? - a\üp ,şeker (kesme): ' 

A) Toplaılcılarıu JH rakt•ııdccilere ..,audıkla 
satı~ fiall. 

Lira 
58 

B) Perakende saoş fialı kilo-u 118 
kuruştur. 

~ · 1\ rıstal şeker (Toz) 
.\) Toptaııcılar1ıı perakendecilere 

kilo çuvnl ile satış fiatı: 

B) Perakende 

Lira 
96 

satış afiatı kilosu 

safi )'iiz 

98 ku-
edilmie te marangozluk, demir· 
cılik, &enlrecilik a&ölrelerinin }erinde geceli göndüzlö agır ruştur. ".!.10,, 

hazırlıkları ikmal edilruibtir. Tah işlerde çalıştıkları ve fakat 
eil müddeti 5 eene olan bu oku- gönde büyükler gibi ekmek i a n 
tun, rerıaın bürüt Türk usta· v~rildiğini ve bu suretle pek I 
larının H te1'nierenlerini retie- ~akın zamanda amele bulmak Mersin Asliye hu~uk ma~~emesinoen : 
tirece#inden eüphemlz roktor. zorlogundta kalacaklarını id· 

dia etmektedirler. Sa) l : 36 -1 

- Sen .. dedi... Bu güzellik ile Alman ordusuna her 
tnrlO iş yapmağa, bir kumandanın, bir ordu kumandanının, 
belki de bir mHreşalm yttpamıyacaıtı bi\yUk işleri başarma· 

ğa kudretin olduğu halde burada oturıyorsun. Alman ordu· 
sunun senin gibi heyecanlı, anasının babasının intikamını 

alma~a her zaman hazır, kalbinde düşmanlar için müthiş 

bir ateş olan kızlara ihtiyacı var. Kumandan eğer s~n ister
sen sana yapabileceğin vazifeyi söyltyecek. 

f ethiyede şiddetli bir yer 
sarsmtısı oldu 

Filhakika bah9ttıerde da· ~lahmudiye mahallesinde fatıua K adı·iye ''e 
imi ımrette 9alışan 'lmeleJere kili avukat Ahmet Fuat bagll'ganlıınıı tararıııdan 
höyüklere v"rilen ekmek mik istanbulda göz tepede oturan kocası arap Heşil 
darı kafi gelmiyecelli aşik&r- paşa aleyhine açtığı boşauıua du vasıınn yapılmak 
dır. Belediyemizin oehrin zi 

Bunu duyar cluymtız birdenbire haykırdım: 
- A ... A ... de<lim ... Sakın bu sinemalarda gördOğUm 

gibi kadın casusluk işi olmasın ... Alman... Ben her şeyden 
kork rıııı. Hele bu casusluk işinden ... Durup dururken kel· Fethiye 27 (a a) -

- Sonu var - Şiddetli bir hrtınadan son rat ve iktisadi bakımından ta olan durtıŞIH3Slllda; 

Mersin en mes'ut gününü 
yaşıyor 

wizin refah v:::ailetioi gö- ra şiddetli bir yer sarsıntısı bn kabil amelelere ağır ieci ~ üddei r.leyhe ilanen tebliğat yapıldığı halde 
rerek bo büyük ve öl9Usöz olmkuştur. Basar ve kayıp karneltH i verm~si 9ok uy~un gelmediğinden usulun 398 itıci ntaddesirıe göre 

• L 11 ~ yo tur olar kaiöaatindeyiz. 
kıymetteki sulh ve " 0 ol§n gıyabında ınuhakeme icrasıııa ve müttelwz gıyap 
veren, düşünen, yapan dab&- J 

U.,a,.n Hava kuvvetlerı· 1 fı;.ark Cephesinde . kararının il~uen tebliiHrıe karar verilerek duruş B' . . d t ya daha ç.ık inanıyor ve 11 Y 1 · o 
- .. ı~mcı e~. 6~ an- bağlanıyoruz. _ Biriuoiden artan _ Il'ada25-3-942 tarihiue : JllÜSadif Çarşanı günü 
Dunu~ .bngu~u ya~a.yan- Zaten ilk günden beri ona h8f8~8t8 iştirak 8~İY0f diyor. Karım içiu şiddetli mu_! saat 9 za talik edilmiş oldu 0uııdan miiddei aleyh 

l~r vo tarıbıu alııfel~r~nı çe- inandıgımı?. i91n degilmid!rki b 
vıren)er bunu daha ıyı anlar f d \"kt b'r Kahire 27 (a a) - jharebeler olacaktır. Çürıki al- Beşidin mezktli uün ve saatte mersin a~liye hu onan etra ın a ~e ı en ı ı c 
l r. kale gibiyiz. Onuıı izinde ve Yun.an ha,·a kuvva~lerine manla.rda buraya .takviye kıta kuk mahkmuesiude hazır b11l11ıın:ası ve~'a bir ve 

O, Ebedi Şef Atatiirkle onun eserinde dtin oldvgu mensup ı)k hava kuvwetı 6(arp ları göndermektedırler. . • • . • 
birlikte yeni vatanı, yeni mil gibi bugünde loönü, Sakarya ç~lün~ hareket etmiştir. Yunan Londra 27 (A.A) - kıl göudermesı aksı takdırde gıyabwda duruşma 
Jeti, veni rnhu ve yeni fikri Dnoılopınardak· ruhla ve pılotları müstakil bir oüı'tam Ç9vrilmiş olan Alman ya devam olunacağı ilan oluuur. [208] 
yar tan tiirk milletine hediye aynı heyecanla elimi~de 88_ te~kiline kad~r çah~mışh rdır. kıtalarınırı ele geçen vesikeılara 
etmiotir. . . . . panımısın k-::lpn, omoaı1muı Garp ~ölünde. harekAt~ iştir~k nazaran mevcutları 96 bin i 1 8 n 

Onun ısmı zaf'3rın, ııya- da eHlbımuı kulağımız Anka eden yunan pı/otları Yunanas- tahmin edilmektedir. Bu kuv-
Ret daha ının omrıuı Ye yapı- d h b ki" nu landa ki muharebeleı derı tecr Ü vetlenJen 12 bill kişinin imha Mersin Asliye hukuk mahkemesinden . 

. . . ra a azır e ıyorn... un b · . edildiğıue nazaran bu alman 
oıhlın remzıdır. Comhurıyet k d .1 d .. güşmegi eler edınmı~ unsuılardır. Ru ~ayı : 404 
onunla iftihıı.r eder. YorJnn onun °~kan aR.

1 
e 

0
f b.ld"k pi!otlar akdenizds şimdiye ka- kuvvetleri ktiçtik psrçalara 

her kö~eJİ OOUll ismi ile he· ve kan do megı ter.e 1 1 • dar hır Çok devriye uçuşları ayrılmış ve köylerle ormanh tethiye liman memuru AIJ<liilkadir carı aslan 
yecanlamr. Bn töııde onun .~mrılA :,o~tta yapmı~lardır, ra ı1ığınmışlaıdır. Almanların vekili avuknl ahmel fual bagırgaıılı tarar111t1an 

teplerde yükselen f~b- 9alışm1LğJ ve o luzom gorörse J A '! • 1 . hava yolile y.tpmalC istedikleri •. '·k'I . . kocası ı"dı·ı's kızı ceılıı"le ·(ı~ı.·111 
rika bacaları, Wtimlek~ti Ö- bndottl\ d<>güşmegi hir şerof aponya menKan esu enne yardım teşebbüsü Rus hava muve~ · ı esınırı '7 

ve iftihar biliriz • • 1 kuvvetle . 1 f d k b aleyhıne act1ğı boşanma davasıu11ı vapılnıakla 
ren demir a~lar, dürıkii lıa- . . ıyı muame e yapıyor rı .ıra ın an a J rr. 1 • • 
raboler üzerinde yHkselen bu Qiinkü biHyor ve iman eclı rakılmıştır. Almanların bıı olan duruşması sırasında : 
gütikü mıunOreler, mekteııler yornz ki.. Onun kumandaaın- Vaşingtou 27 (a.a) - mahsur orduyu kurtarmak için Mild<lel aleyhin mahalli ikameli IHPÇhtıl oMu 
ha tabaneler, yollar hep onan da oldukça nerede ve ne ze.- Hubiyenazırlı~ı biJdiriyo!' Rön?er?i~leri ~e~inci ordu tar ğuudan ilaueıı da veliye tebliğ edildiği halde gel 
yük ek v6 asil ismile ögünür. ~;:• ;:;:s:ü;~~: :a::~sbit~:. . K_ızılhaç A~eri~an harp ~ae:~~m~~,·;·ç:tı;l ç~k lmmtı8~a- ıuediğiude11 usulun 398 iııci maddesi muc1bince 

Oamhuriyetin yarattıgı esırler_ın.e ve sıvıllerıne Japon .· . er aman a.ın ' . '• ... • ' •. ,1 •' , ' 
karada, bavada, denizde ve hiııi yenen ve türkün yüzünü ların ıyı muamele eıtiklerine geıılerıne kadar uufus etmiş- gıyabırıda muhakeme ıcı a:sıııa \e nıuttc, taz gı)ap 
hangi mevzude olurtı& ohmu giildureo odur. dair n!alumat almıgtır. Esir- lerriir. .Bir Rome:-ı tümeni kararıı.ın ilaneıı lehliğiııe karar verileı•t)k <luruş-
•iiout bulan hangi eser var- Bnnn biz değil evvelki lere yıy~cek gönderilme i için ağır zayıata u~r:ıtılm1ştır. mada 25-3-942 çarşamha giinii saal ~ za bıra-
dır ki o büyük lnönünün bir günkü, dünkü ve bogiinkü b ... yuelmılel yollardan harekei • .. . . . , .. 
lıatırasıııı v6 temel taşında olaylar söylüyor ve kar1'keplı edilmesi hakkında milletkr ara Ölüm kıhuış olduğuı daıı nnıddeı aleyh1111n ııwzkur gun 
tnönünüıı im~a.s:nı taşımaınn. \koca hrih yazıyor... sı ~ızılha~ l<'şkılatile işbirtiği Ilalkevinin tem~il kolu ve saatte mersm asli~·e hukuk mahkemesi ııde 

Yıllar ge9tikce onun harp t Işte bnglin Hdlkeviude yapılması hususunu Japonya idare heyetinden Mehmet Tan hazır luılunması veya bir Vf'kil görıdermesi aksi 
ıh 1 kt hütün Mersinliler toplanar"k kabul etmiştir d' d- 16 10 k k' J l f d te, sa te, yapıcı ı a ve ya- · rıver ı un saat , da tu- takdirde hak ·rndt> · ı < uru maya gı~·a )Jll( a evam 

• •• 1 • hüyök şefin ve tarihi varlı- Sovyet h l ı ld h ı ı k k 
r~tıoılıkt .k~ yuk8e.c kuı!~etı- gın şebrimii~e şeref Terdigi arp ~a . .ze- tu muş o uğu asa ı tan ur ohıııaca(tı il fut olu ımr. 1209] 
nı daha ıyı anlıyur, şahıka- . .. .. . me yapımı ıçın tulam .. ıy;. r. a.k genç yaşta haya-ı • 

. gunu ogecegız. 1 --- -----
lnra yükselen clahasının eşı- g ti ta ROZ erıuı yıırumuştul'. Abd l la h ğinde varlığım aaba iyi tak- Ona olan baglıhğımızı Q}'re er c ıı Partisi Genel S;ıkrP- Foto 
dir ediyoruz. ·gösterecek ve heyecanlarımı- Moskota 27 (a.a) .:..... terli~i hrafmdan htanbul Eren, 

Hele diinyamn dörtte ii9 zı tazeliyerek ouon yarınki Kızılordunun harp melzeme köy sanatorvomunda tedctvi 
bııgugunun ölüm ve ateş için emirlerini daha kuvvetl.e ve rapımınden bahsedilirken eo l:!Öreu bu genç elaman fıileu 
de yandığı günlerde [ınemle- daha kudretle yapabılmck adeıler veril!Dektedir. 100 mi.lron Halkeviude temsil kolu da 011 

Temiz, Sanat kara ne Fotoğraflar, 

Ağrandismanlar 
keti nlh ve riükftn, bir çok . de~erinde top, 13 milron deh· yı aa erı u~anma ı meı en l,;J'ay Cadde~i i9in onun isminden kuvvet ruble de4terınde tonk, a mılyar ld b . k b'I i ı 

nıeml~ketlerin açlıktan kıv.f ve e erlerınderı hız alacaRız . rinde zırhlı oıomobıt imal ndil· ça .. lışm.ışt.ır .. A.ıle •. i.ef.radıua tees ----------------------
l A B C 1 b ld VAni MAr>ıin Mathıuı.Aınoa Rsı.ı;ııJrm hr 

randıgı 6d:ılerde memleketi-. • • . mektedir. sur erımızı ı ırırız. 


