
Qörci! ıle Rauelt deo iıde baloı· 
muelar \'e nı69\erek bır delllaruroo 
oeıretm ielernır. Bu deklaratrona ıöre 

mfttecavia mille&ler ıilahtao tecrid edı· 

ıeoelrler te bio bl: ıraıi deliıtlrlili ol· 
------.....,.---------- miraeakur. 
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BUAD AKBAŞ 

idare Yeri , ................... --Sayısı 5 k11ruı 
Telefon No. 82 

. 
Cuma 
15 

AOU~TOS 
19'1 

Y" ' saYI .!.4 . 3977 

------------------------------~----------------------------İngiliz hırı kaırıtlıri Ekmek Buhranı 
Sayın Valimiz allnan tedbirler sayesinde 

buhranın önlendiğini bildirmektedir 
Ce-,hantlan baftlay, Alııarayclan an •etirilmelıtedir. 

~ulgarlar 

Oıhrucanm Sııyıtlı tıra· 
ftndın bııhılın~iını 

idoia ıdiıarlar 

Almanyada 
Birçok yerleri afır 

aarette 6ombala
Jılar. 

Sovyet resmi tebliği 

lubırı~ılırı ıioııtlı 
dıııı ıdiliyı 

Smolensk 
Tahliye edildi 

Sovyetler Loodn, ı' <•·•·> -
Birka9 göndür 'ehrimisde cot hubnbat elekıiz ve yıka- Yaptıgımıs muhabereler Din ıeoe hatanın fen! olma Moskova, 14 (a.a.) 

devam etmekte olan ekmek ma tertibatı olmıyan buınıl neticeıiode Toprakofiı tehri- Banan alı olmotlı- ıını ratmeo havı katte&leri Al So•yet i&tibbarat daireai-
buhranı hakkında mal6matı değirmende öğötttirülıniit ve mizin mütebaki ihtiya9larıoı fını ıiJl'lityorlor manrıda Berlhıde dahil omak nin tebliti: 
na milraout eden bir mnbar f.akat bu d'3ğirmen btıtdaya vereceğine dair tebligat yap ııre dôkaı mın&ık• •berinde 13 AA'ustoa gecesi kıtaları 
ririmi•e sayın V alimbı Bay göre &yar edilmit olduğundan tıgı cihetle bu ekmek buhra· Sofra, 14 <•·•·> - ıiddellt baH atnnları rapauılat mız Leninıradm ıimalinde Te 
Sahip örge ta Uıabatı ver- attrt ve oioıi adi Çukurova nınıo önlenditine muhakkak D. N. B - So•re& &arrırel~· d1r, Eıaa hedefleri Berliu, lılıı- limen gölQoftn cenubu prbi 
mittir: arpalannı istenilen tekilde nasarile bakılabilir. :MakaDll ri Balsıriı&ınıo ıimılt ıarkf::: debarg. Bıoot1r, Eı110, Kolon- sinde, Smoleosk. Biyalaçerko 

. .. a•- · t" B ·· . de bası rerlere renld•D io U . i "L Filhakika 19brimlsde hır oı -memıt ır. n yuıden ar mızca ilerıde Yukun melhuz b b 1 &mıılar· r• Bremeo ıeıkil euniı&lr. Ka m;aoJ stıaamet ve mıntab 
u .... ı k ... . · d . •e r•n.rın om ı 1rı ı • 1 d d 

ekmek buhranı olmnttur • .m.a .,.-ar e meA ı9ın e kabuk herhangi bir buhrana manı d u ddt b rokladı iki ıare&le ll:aıen trap fabrikaları arın a üsmaıtla muharebele 
k _,. d ~ l h l ır. •• Har de · l · lt\m oldul• ö•~e tehrin • - h .. ın e a mıt _ve .. aka ~a- olmak i9in luımgelen t•dbir kiti rara•onmııa1r. Arrıoa ılma ıimdirı tadar '°' Koloora 99 re vam etmıt erdır. Bir kaç 

meklik na ihtıyacı Toprak m~ti katıhnıt hıuını Verdır- let' alınmı,tır. li ıarkl Balsariılaodao ~ef80 Bremen 80, Bıooter ~9 defa ,On ev•el Smoleoık kıtalan-
ofiı tarafından Yerilen boğ- mıtı{~vcnt buhranın öntlne Sayın Valimizin beyanatı rıbanoı &anaredldelr ı11~,ı ııı: I~ bombırdımın edilmiı olmak&a· t~ız Htarafından tahliye edilmit 
d yJ temin edilmektedir k · •ra11oda mlUea ' 00• • 

8 ır &Ya ku•yetlerimiz dA-a a •. artık ge9ilmittir. O.,ybandan e ınek buhranının aeheplerioı le(inde aomat te mab&ellf oıp• dır. k ' ...-
Bnld.aylar da ~u~hurıyet alınan buğday Adanada öıttı izah etmektedir. aa bombalar a&anımıılardır. Bil Berliode oıarılan rnıınlar =~o atalarına, motörlü T&ll 

Un. ~abrıkuında öğiid~lme~- ttlrtllmekl• beraber Silifkede Şebriınizio ihtiyacını Top· ba11a tırrareler ı&eııerioi bar· bOrOk bir ıekil almııur Kirel· naS:ma ve tayyare meydanla 
te ıdı. Ge9en oamartesı giinii Tekir 9lfiilinden ele bntday rakofiı teınin ettiline göre man makineleri 6serloe tekılf de, Oıoebrolr, Biıbarsda da bel har.ruz.la~ yaparak dar-
ba fabrikada zuhur eden &rı- möbayaa edilmi,tir. her,eyden eYvel tebirde her e&mtılerdir. mftbim baaarlar rıpılmıı&ır, Ba er indırmııtır. Sah ıaoı 
u 76•flnden imal&t durm11t Topr•koftate Aksar d h . b" 

1 
h MoekoH, 18 (ı,a.) - hedeflerden brık• Hollandıda dO,manm 4S tayyaresi dleG-

·htt 1 ,.7 "n angı ır suret e zu nr ede· Sotr , i f hb ra& dalretlolo 1 rülmöı •e b k bil Te Toprakofiıce ı 7•9 ar kendi unlarından vermektedir. . . . 8 1 1 a dolrlarlarla bata merdınlarına . un~ mn a Si 
glnltlk olarak verildiği Te Onmhnriyet Un fahrikaeı bıleoek her hangı bir buhr•- &eblilı: .. ,_ 1 ,ıddeali bloamlar ıapılmııtır. tayya_remız zayı olmuıtur. 

• 1.. 1 d D •• 1 .. . . "' k fi . Balacy'l•r Raı hıH aaffe Bır de . lb B l L . 
elde ıtok da u oD an oğu bu ·geceden itibaren itlemeğe ı on emea. ı9ın .ı.opra o uun lerloin Bulıarlı&aoın Dobrica Ba ıenlı barelraUan 13 bombar . nız a . mız a tıata 
itlfl bahru b&f göaterm{ftir. batlamıt olduRandan fabrika· bngday ve nn ıtoko yapıaaıı lıerloe aoarak bombalar anık· dımao &arraremlı s•rt dôome· 15 bın tonluk hır dü,man pet 
J!'abrikanın 9.ıı.mamuı tl.._ da meToat bntdaylar Ölfldül- ve lil•umla tedbirler almuı ıırı iddia edilmek&edlr. Dobtioe mııair. Tarrareleılmiıln bir k11- rol gemi,bi batırmıttır. 
ri~e &oil tedbir olarak meT· mete baflanmıttır. icap 1atmektedir. •ll•rinde biO bir So•ret &•rr•· mı batanın balatla oım .. adaa 
~-~--------------,------------------- reaioio aomadıtı H bomba a&· doları 1,ıedefleri Oaerinde pek 

Uzakşarkta GI. Katru 24 Saat madıtı ka&irea!e &ebihedilmek· aıoat&an aomuı" bıua ıeri dG 
&edir. nen bir aırraremialn kıoaalırın 

Tobrukta 
V aai)'et aalrintlir 

S k i nj n de Al 1 dı •l•O d11lları 1Gr6lml1tır ••• 
Vasi)'et laeniJ,z bir ari1ede i Franaıs " man ar Ol ,.,,.relerimiı Alman i••ll Kahire, 14 (a.a.) -

dğ!.ıilıl,ilıc ....,.,. kı,alara,11 emri altı· 44 ln•ilis oe So ... ,_.. _.. ...... " .... fd•n Ortaprk lnpia brall*ln 
_,,..1ıtetlir. na •IJı • . .. Sooyet tayyareleri- larıD• bloum e&mlıler .. bnılı- DID teblili: 

)'et ta,y4'••ı JtJ. nin Berlintle İf pre rı Norteo aoılrlarıada " Bal&ık dOD T:.~ktrt doı.mao faaliyeti 
Loadra, ı' (a.a.) - Beyrot, 14: (a. a.)- 1iJn1lmtJ1 ~·Lı . . ·c1t1,• denlılnd• S&e&eo limanına &ı•u· d. pçmııtir. Yalım 
Son stnlerd• UHlc ıark&• Bir lf'ranıısların Yakın- meul• erını ı ıa l rd• balanmaılardır, UflD&D tayyareleri bazı hı•a 

.. ,... tUIJ•H• bir delltlldik ,ark IDÜmeuiİi general Katru Berlin I' (a.a.) - edi,orlar ras • bOcumları y&pmlflardır. Han 
olmamııaır. bır Hamamı Nltl Suri7ede bulanan Vi•i kıtal• D.N.B. - llmen göll ~ 11111 llJJIJ~Iİ kuvvetlerimiz mftteaddir dGf 

0111 1118181ıne takl berıoa&ın n J'raaıaya dönilnceye kadar nubunda cereyan eden bır Bertin. 14 (a a.) - man motörlO ku•vetlerini ve 
da Amerikanın Japoora Jle doı kendi eınri altında oldotla• rnubaret.ede d(lfmanın 103 cO Berlloln a1kert mahfilleri Sot , •1 • tlı ketif kollannı bombalam11 .. 
, .. mlaaHbetler ıeılı etmek J nnı bildirmittir Javcı alayı çevrilmiı abııan pek r•& &ırrar.lerlnin Berliot bom• •n•• fe'e iiserın e dClşman temastan Çellinmiıtir. 

U .. · a yaral esi lerden ba•ka ıe- bırdıaıaoı h•klnndı Loodr• ,. bı·rlıa~ vere bomba 8' J 
arsa eUltlni " fakat Hkpra• Katrn ha mühim karan ~. ı r. . . . lloılıondan terilen haber hak· T ., IJ IPDD il 8 1 
tıkl Japon bıreke&lerine Qlaka• lFraaı1• ıubav ve erb .. larıoa fiil temamen ım~~ edılmıtlir lnnda ıa laaba&ı ttrmektıdirler dffılor zc 1 
btlede bulanmak arıaıaıanda b"ld" k • Son 24 sut ıçınde &•yet Pilbıklka Sotrel aarrarelerl ._ 1 ı ırere Franıaya dön1Qek • ·ı· · k "'- J oldotana 16rlem1tUr. Uaaaıart .. ve 1011 JZ tayvaresı oıma UA• Berlıoe •••erek 20 bomba.,... Londr~ 14 (a .a.)- aponya 
itiD Btrlqlk Amerikanın bat&ı Te~a ~e~eral do Gol ku.,.vet re 24' tayyare tahribedilaıit- I• manffak olmaılarud• dil•~ Dilo bir iki Alman tayya-
hareke&l Japonraoınklnı bıtlı• lerıne ıltıhak etınek huauıan tir. Bunlartlan ISf dil So'fJet ıo ıeoe So•reı &ırrarelerl Bar resi Şarki logiltereyl aımııve Çen6er İçine alınma 
dır- A••rik• aarahndan Jıpoo. da mevcut mütareke abk&mı lere ait bulunm,~1r. Şark lıoe ıtraı•I• maY1tta

1 
k .. .°':~:; ba11 yerlere bombal.ır at11111 aına ae" irci Lala-

._ a dbl ler ka• · ta .. · Aıı...,.. lardır. Bıa• makabi • m .., il 
ra icarı• abaaaa. • r na rıayet edeoetini ıöylemu ancan• tanatemız ..... uue teri Jloak4"•r• her '"" &a br. Maddi hasır büyOk delil J• 
rırla1&1rı•11ı1r. ve benimle kalmak V&aifeni~ donmemiıtir. Garb bareklbn- ··~ılır rapmılr&• .. ber seo• dir. Fakat atılan bombalar maz uıyor. 

Biram kendini mOdafaada ikti•aııo4an delil midir de- da bi9 bir tayyare kaybılDll :r 81 TO. 40 too lafillk bombalı birkaç kitinin ölQm Ye yara- Şaogbay, 1, ( A A .) _ 
kte • ' ' e ar:ııaılarda batik bir metanet 16ı&erme mittir. General Katru Sari· yoktur. tarı •••lardır. 0 

•• 1 b lanmasma sebep olmnpur. J apou - Çin harbinin dör 
dlr. Diler &anttan Ataı&rılr• yede 65 .ll'ranıuı memurunu M t 11 Moa~ıa oe m~bt~I&~~.• ,.:~ döooü yıl dpnümtl mtinHebe 
... tekili bar llensiı Ataıaral· •uifeleriaden asletmi,tir. a SUOl\8 b!:ilı ,!~.~a:,,::. endlıtrl Yüzme tile Çin 111lar1nda bulunan 
paıo mldafaa kablllretlnln ar Baaların halk tarafından C-- ~ _..,. ..... ,. atn&ı~mıı&ır • Japon c1onanmaıı ıösctiıil be 
tınldılJDl .. Ataııraıramn b•r •••llmiyen kiaa 1 ld Hintliçini el"'f'Uft Di~~·· Şerkof ıibı mer· musabakaları yanatanda Japonyan1n 9unı· 
fırtına kartı korabileoelini e· ıöylenmektedir. 18 er o up mdmeui/i oldu kııler Moıkota lı&ibaall&I kadar ldng biik6metinden ku-ntU 
mln oldalan• blldirmiıttr. tıaılD edememek&tdlr. A.ollm•: Yiiıllotllerimis arasında bir yardı.- gören Amerika 

1 
ta f11118'61'111•• bir ne&to11I 11ra il t · ıte 

k 11 n ·ııı• k 1 Londra, 14: (,\.A.) - 1 
1 i• ıtde aaalmak&•dar, önilmiıdeki cumartesi ve pa. e ngı renin Ye Hollaada Ameri a 1 ar g z ra 1 Japonyanın •hık harici :r,:, :amındaohll ılmdi ıe- ' z~r gönü İdman Yurdu de- hidiataoın Japonyayı çeu.ber 

aaıara .Matsouka Japonya. tat& 01, mttrHta bata barekl&ı totn 1 dı• lokalinde bilge yösme i9ine almalarını maatıal bir 
Darlanın arlcaıntla Donanmayı teltiı hnda Hindiçini'f8 tam w.lıi klft bir &arrare iıaibMtt meDlt• f birinciliti möıabakaları yapı •uiyette ayr.,tmekle iktifa 

elti • Jetle mq~ ıa,in ~1- •fi• malik oımıdıtı anlaıumak• I lM>Akıır. edemiyeoeliai ıiiylem~tir. 
Hitferi prayorlar mittir. dır, J Bu mttıabakalarda kua- İkinci A•rupa harbincl• 

1, (A. a.] _ Londra 1, (a,a) _ 184 Ra• ta;y1aıeM nacak ytlstloölerimi• SO •e beri Çindcııki ba harple ba 
Vqia,too . l J.apon baetlıe111 ·ı~· 81 Aıuıt011ta Burlada 1apıla Avrup~ harbi araıınd k 
Royter - Bazı ııyaıi mah nıihere kralı ıimaı deoıstn ~ ı ,tf yı• ta#ari6edı ul oak Türkiye 7öame birincili· bir münasebet b ö • 

81
• 

1 

p · tk ~ deki lnılllı do o k•I . • -. t atermıt · filler lla~I eteoıo DU U- naomat.ını o 1 m uınıne (AA.) _ ti miıabakalartoa i•tirat ede tir. 0 kadarki bo harplerden 
• bir üıOlamel husule aDo ıOreo bir •lrtret Y•Pm•ı , • 8erlia 14 • oektir ı.· . .h 

DUD _. 1 Ye haYa kuY • ırıne Dl ayet vermeden il 
ıetireceli fikrindedirler. Ami- ,. donanmarı aeıu, etmiıur. Saılı..ı ,apldı A .~o IOPÇf d b 1 Ayrıca haber aldıgımisa gerini bitirmek . k&n 8d .. 
ral DarlaDI wrilen 18Dif sell Kral Blımark Almaa barp ıe· Tetlerı ncat b•:.... '~ ':': g~r~ 28-2' Atutoata E~rdir Ç i n • e k i e :~ i ı~is:: 
hi_. -.~i• ile b ..... 'an-•.t•r miıini lakiD eden •••ı kamın To~ro, 14 .... - Ruı ki~ _.. ilti ... n ~olanda yapılacak 1iizme mın yeni bir . l daa& ti 

ıv• _... .- ~,.. -,u d b 1 1 1 • yepef ........ geçmaa '" b" . ·ı · Ai ti b k nıaam a .... , .. 
Umumi hluiyat fimdiye b- !D ıu ar ır Y a lurGemlı ,. Japon mı teklif Koooreain Buslan fiddetli bir surette grup ırıncı ı".. m ıa a ala- rilmeei lasımdır. Aooak hay-
dar itimad edilen mirepl Pe kendilerini &akdir ı&mi1t1r. Kral maattnıne odHıada bir ıal pıt bombanbmaıı etmiılerdir. Al- rıodı. federu~on mttm~i~i ıe Qin yarı mtlıtemleke vMJ-
tene kU'fl de•am etmİyeceli &arrare, krotaıöı, deıtrorerlert raptltiııı ,. bir J•h_, &araflai• Dl ha•a ku•vetleri 12 Ağus olarak B. Bdıp Buran ıntı yetinden kurtalıoaktır . .Ta..;.':.k.. 

. hfil &abanoa ile bornaodan taralmoı an _ _... . h dil i tir B k ti. ..,.. 
bnaltlndedir. Sıyali mı er .. ıaııteo aonra dooanmıra bir ıtecl• 61memlıttr, Pail derhal r• ı.ta ha•ada 121 yaı,ue 93 k~f.ap e m' · 0 ıyme 1 ya zuhur edeoek böttin •r· 
Amiral Darl•DIO arb•adl .... ı 16ndererek barrıalııını Mılanmııtır. Badtıe tahkik idil ~ 18' So.-yet tayyare11 poroomo• IO Atuıtoata nıez luklara kartı ko7maaa ficl•eı 
JIHleri-mskMdirlllr. blldifmltlir. _.&edlı'. nf ta~iflaıdir. ktr ahali• ıiüaektir. le aameU.U.ür. 
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15 AGUSTOS 194.1 Cuma VENi MERSiN 

Ağrı 4t\nkara 'I Toplantıya davet 
Radyosunda Çukurova Pamuk ihracatçıları Bir-

Şark yolonhığnmuzda, ki- lifi idare heyeti riyasetinden: 
tapJarda resimleri basılı dağ-
ların kendilerini görüyorum: Bugünkü neşriyatı Statiinıiizün ikinci maddesi mucibince hesap 
Hi~ı birisi doyurmuyor. Ka- yılımız 3 J Ağustos ~4 l tarihinde bitecektir. Bu 
f .. Cuma 15 - 8 - 941 
aında «AORI> var, bir tür- sebeple ve yine statÜnlÜZÜll l ~ inci ınaddesi hük 

lü çıkmıyor. Aoeba ne vakit, 7.:30 Proğram ve memleke 
nereden göMcegiın. saat ayan nıüne uyarak sayın azayı 4 E) lul l 941 perşen1-

Türkiye - lrAn traıısit yo· 7.33 Müzik; Hafif program be gii:iÜ saat ı 1 de Birlik merkezinde adi içti-
ln üzerindeyiz, Oognhayazıda (Pl.) maa da,·et ediyoruz. Sayın azanın asaleten veya 
f/ı~~or::tr~~!~d~~=~=ca~{,i~ 7·45 Aja~s. haberleri Birlikte aza bulunan bir zat tarafından ten1silen 
metrelik clag naElıl olur re- S.OO Muzık: Hafıf progra bu toplantıda hazır bulunnıaları rica ôlunur. 
simdeki «Ağru aceba 'baki mının devamı (Pl.) 

katte ııa~ıl'.. .. Bir aralık şii- 9.30 Evin saatı RUZNAME: 
för baRırıyor: lşt*', Mersinli- 12.30 Program ve memle 1 - idare heyeti raporunu, n1ürakipler rapo~ 
ler, karş~d_ıı. Saat tam ~O. ~a- ket saat Ayön runu tetkik ile idare heyetini ve n?Ürakipleri ib-
eımı Ç6Ttrıyorum: sankı gok- • , 
lerdeu inmiş, büyük, çok bü- 12.33 Muzık fasıl şarkıla:-ı ra etmek. 
yük o kadar da yüksek bir 12.45 AJANS haberlerı 2 - Yeni yıl bütçesini teshil eylen1ek. 
dag: cAgrı> Törki!e dagla. 13 00 Müzik Fasıl şarkl- 3 idare heyetinin t 2 8-941 tarihli ve 4 7 
rının babası. Sankı bulutları tarı programının devamı 
delmiş, daha yukarıya tır 13 ı-= M" .k k k rıunıarah karariyle tesbit edilen iki nıünıessilin . . .., uzı ; arışı prog-
maomı,, •nlaıı helme kadar (Pl) ' tasdiki. 
vardırmış. ram . 

Ona bo sahalı yine balcı · 18,00 Program ve Me~leket 4 - Yeni idare heyetini ve yedeklerini seç 
yorum: Sanki Allah" çıkmak ~aat ayarı mek. 
ietiyen karlı başında, güne- 18 03 M- 'k· F l h t' 
tiu uçur4ugn buharından olan · uzı · ası ey.e 1 5 · Bir ınürakip seçn1ek. 
buluta yine baı,nndao tırak- IS.IS Ssrbest IO dakıka fi - IHikônıetin direktifleri dahilinde birliğin 
mamıt, güneşten kaçan ihti- 18.40 Müzik: Radyo SWing b · ll k f ı · t pro t b •t l k v 
yarlar gibi, şemsiye şeklinde l~uarteti (1. Özgür ve Ateş ~r .~~ 1 aa ıye . granurn es 1 e me e 
duruyor. ı,ıe bo bolut biraz böcAkleri) bırlıgı alakalaııdıran bıhinıunı hususat hakkında 
sonra aşa~ı inecek, o zaman ıo.oo Konuşma iktisat saati nıüzakeratta bulunarak kararlar verınek. (548) 
baeına pamuk sarık Hrmış 19 15 M- .k R d 
h l b . k D h . . uzı a yo svıng ---------------------ooa ara enzıyece . a a 
tlonra sarıgın ucö görünecek, ku11rıeti prngrammın devamı Zayi cıakeri oeıikaai oe :ıüfua cüzclt.Jnı 
uç gittikçe baştan ayrılacak 19.30 Memleket saat aya-
nihayet veda et!ecek. rı, ve ajans h:..berleri. 

O ihtiyardır: fakat bakan " . .r k k danımı kazaen zayi ettim. YeniJerini alacağımdan eskile-

Yozgattırn aJdığı m askerlik terhis vesikam la nüfuR cüz 

19.45 Muzık: n.arışı şar ı 
lara Ranki, beni bekliyeolerin l (Pi) rinin hükmii olmadıRıoı ilAn ederim. 
emin bekçisi; karşııfüıdaki ar 

1 
· R d I Kayserinin PınarbAşı kıt.za.sı Artmak köyün-ı 

.. .. 20. 5 a yo l>azetes 1 ·· hh" 'tJ d t cKoçuk Agru ya da sen be· deo o op mutea ıt • ervant yanın a es 
ııim yavrnmenn, der gihi ola · 20.45 Müzik: Solo şarkılar. [5491 oglu 319 dogamln Ottman Yıldız 
ycır da... 2 ı.00 Ziraat takvimi ve nmor"'™ = == - ™™ 

K . ULUDA(i Toprak mahsulleri borsası İ l R Il 
21.1 O Temı1il 

is~endariyedan 22.00 Müzik Radyo salon Deniz Harp okulu va lisesi Komutanhğm~an 
Yapılacak ithalatta orkeBtrası Violonist Necip Aş- Bu yıl Deniz Li,esıne kayıt ve kabul için mü 

ıürat. km). rhcaat ~den okurların müsabaka sınavları 1 Eylül 
2230 Memleket saat ayarı 941 pazart~si günii sııat 9 da istanbula müracaat 

Ankara - ve ajans haberleri Esham, fah I . l · ( . l J O ·, ı. . l .... d· u · 
Ticaret vekAletindeo veri- .1 k b' k bo e( e' . rın stan nı rnız l\.Ouıutan ıgın cı, ıuers1nr. 

vı at, am ıyo nu ut rsası .. I . . O . · 
leo malumata nazaran, lsken- (P' t) nıuracaat rdeu f'rın df. M~rsıude enız Harp oku ı 
deriyeden büyük bir parti las ıy;2 .45 Müzik: Radyo !Jıdon lu ve Lisflsi komutarılığrnda ~· apıl~caktır. 
tik gelmı,tir. Bu laRtiklerin orkestrası programının ikinci Sıntı va iştirak f>dt>cfkl~rin, kurşun ve miirek 
tevziatma yakmda başlanac1k- kısmı ke ı• lı ~ alemlerile yazı tas tik (erini heraberleri nd~ 
tır. ı k d . ı· t 1 . 22.55 Yarıııkı Program ve getirmelfri lazımdn. (54o) s en erıye ıcare a eşesı ' 
Naci Aday ~nkaradadır. 1s- 1 ~k=a=~=n=ı=s·~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ 
kenderiyeden yapılacak !dhala • • l 
tm aaha soratıe temini için Halazadelerını tJ • i l a n 
'Yek~letle temaslarda bulun-, dürenler yakalandı. ( . ·J· .... d 
maktadır. . mmyet Muuurlugun en 

L A. • k ı Tar11aa. (Huauaı) - 8 aQoı- .. . -d- I .. ..... .. b. d h.l. 
astı ıos de Tarausuo Gftlek nahiyesi 1 - Enuryet nıu ur ugu . ı.uasıııu~ . ~ ~ ı sıva 

• . • ne baQlı Eminlik körndeo ve ve badanasını ve bazı yerJerının t30Hrı ıçın tan. 
Teuzıtalımatnameıı ııecen e~oed(ID kalan bır ökılz zinı olunan 650 Liralık keşif evrakı üzerin•~ a~ık 

mesele11odeo aralarında zuhur '11 

Lastik teıvziatı için mavcut ede~ bi.r maoazudau bala za· eksilınıeye konulmuştur. . 
talimatnamlKie bazı değişiklık- desı A~ı Coekuuu ka~ledeo meı 2- Eksiltme 23-8-941 cumartesı günü saat 
1 l kt Y . tad"l kür kordan Hılserın Kaplan d . . ··d"' ı- ...... d ı k'·l er yapı aca ır. enı ı atta b' d • k 1 k T 10 a Mersın Enınıyet nıu ur uunn e teşeı~ u 
lastik tevziat• genişletilecektir ve ıra erı r" 8 anara arın· . " . 

E ı ·t. 50 b" d . 88 .retirilmie ve fapılao tabki- eden konıısyon huzuzunda yapılacaktır. 
fVe ce nu usu ~n en yu- kat oe&ıce1inde haklarında &ev- 3 - M kk . kta 48-75 L' 

karı olan kazalara hır sandık kif müıekereıi kesilerek hapsa· u va . at t~nunat nıı. rı ıra 
lastik verilirken, y6oi şekle gô n9re kooutmuelardır. ve kuruş olup ıst.,klıler hu nııktar parayı mal-
r8 iki sandık verilecektir. 50 T ER FI sandığına veya tenıinatı muvakkata meklubunu 
binden .•z. nufusu olan. kazala komisyona ibraz etıneye n1ecburdurlar. 

· ra da ~htıyaçlarıoa ~öre eı~ Tarsus. o!za hakimi bar Ha- 4- isteklilerin Ticaret odası vesikasını vila-
aşatı hır '8ndık lastık tevzı 110 Fehmı Unalın maaeının l50 • • ·k 
olunacaktır. liradrn so lirara oıkarıldıQıoı yet konıısyonundan alacakları elıhyet vesı alarını 

8. Mansur Bozdoğanın ııi 
ııfat etti 

Şehrimiz R&bık Halkavi 

me!"nuniyetle haber al~ık. Mu• komisyona ibraz edeceklerdir. 
maılerh Oo seoedenberı Tuauı • • . 
ceza hakimli~ini bürOk bir di · 5-· Fazla ınahinıaı almak ısteyenlerın Emnı-
raret Vtf İllİkame&le ıfa e&mi9 96 yet f)lÜCliirJüğüne flllıracaat etmeleri ilan OllJJllJr. 
k~ndiıini ook eevdirmiıtır~ Ter- (531 ) 7-12 l 5. 21 
fıınden doları lebrık ederıı· 

rei&i ve Marat Mebusn bay K · } k h 1 

Manl\nr Bozdoğanın eşi ha- ıra ı ane Yurttaş· 
yan İsmet Bozdogan miiptel& S~bze hah bitişiA'inde elek ' 
oldağu hastalıktan knrtala- . . . . 
mıyarak vefat ettiğini teee- trık, ıçme suyu tesı88:tmı hav• T. Hava Kurumu
aürle habeı al(lık . B Mansur konforlu le 3 odalı bır salon-
Bozdogaoın kederlerine işti- lu hane kiraya veril..,cektir. • 
rak eder taziy6tlerimh;i suna- 1stiy,mler Foto Olıne müraca· na İl ye o 1 
rır. at etsinler. 

Sayra 2 

i l a n 
Oz. 6e~i~li (r~aş orta okulu Satın Alma komisyo

nundan: 
1 - Oilıeti a~kel'iye ilıtiyttcı için aşağıda cinsleri ya

zılı oı.bir kalem yiyecek maddetıi a<;ık eksiJtme ile satın 

alınaoıı.ktır. • 
2 - İsteklilerin 21·8-941 giinii ttaat 14 ele yiizde 7,5 

muvakkat teminat makbozlarile okulumu~ satın alma ko
miMyoouna müracaatları iJau olunur. 

3 - Şartnameler her gün okul leva:t.ım ·1.ıiidiirlüğünde 

görül_,bılir. 

Ciıısi Kilosu Firatı Muh. bedeli Mu. teminat 
T. Fasulya 2800,000 12 Kr. 336 lira 
Patlıcan 30001000 12 )) 360 
T. bamya 2000,000 15 > 300 
Kum soğan 2700,000 7 )) 189 
Patates 2000,000 12 .. 240 
Lalı na 2600,000 9 ) 234 
Pıra~a 2400,000 9 ) 216 
!spanak 2500,000 10 ) 250 
Taze kabak 200Q,000 8 » 160 
K. Domates 2000,000 5 > 100 
Semiz otu 1500,000 10 > 150 

2535 

i 1 i n 
İçel P. T. T. müdürlüğünden : 

> 
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» 
)) 

> 

> 
> 
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,. 
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190 lira 13 kr. 

5-8-12-15 

L - idaremizde nıünhal maaşlı ve iicrelli 
memuriyetlerle ücretli stajyerliklere orta ·nlektep 
n1ezunları ıuüsabaka ile alınacaktır.~ 

2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 nunıara almak 
suretile pek iyi ve iyi derecede kazananlar l5 
lira nıaaşla veya 60 lira ücretle ıuenıuriyetlere, 
6 ve 5 numara almak suretile orta derecede nlu
vaffak olanlar da takdir hakkı idareye ait ohnak 
üzre 20, 25 ve 30 lira aylık ücretli stajyerlikle-
re tayin ~dilecekJerdir. 

3- Staj devresinde ınuvaffak olanlar nıaaşll 
veya ücretli ınenıurluklara geçirilirler. 

4- Müsabakada nıuvaffak olanların idarenin 
teklif edeceği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5-Taliplerih 788 sayılı nıeınurin kanunu
nun 4 ücü maddesindeki şartları haiz olmakla 
beraber devlet nıen1uriyetine ilk defa girecekle
rin 30 yaşını geçnıen1iş olması IAzınıdır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 19. 8-94 ı 
sah günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı n1üs
bitelerile birlikte vilayet P. T. T. müdürlüğüne nıü 
racaat etnıelidirler. 

7 - Müsabeka 20-8~~41 
onda yapılacaklır. 

Çarşamba günü saut 
(522) 2-7-15 

i 1 i n 
Tarsııs Çukurova F1abrikası 

Müdürliiğünden 
Fabrikamız ınamulatı bff~ 24-9-940 tarihinden 

itibaren iktisat vekttletince ilan edilen aşağıdaki 
fi atla satılmaktadır. 

({ez tip genişliği nıetresi 
E 0,75,5 36 

Fi kuruş 
780 

1- Satışlar peşin ve fabrika teslimidir. 
2 - Sif masrafları ve anıb2laj ınüşteriye aitir. 

1416] 1· 15 

i i n 
Fabrikamız nıan1ulat1 bez 24-9-940 tarihin

den itiltaren iktisat vekMetince il~n edilen aşağı 
daki fiatla satılmaktadır. 

Bez tip genişliği metresi 
E 0,75,5 39 

Fi kuruş 
78Q 

ı - -Sat1şlar peşin ve fabrika teslimidi. 
2 - Sif nıasrafları ve ambalaj n1üşteriye aittir. 

Tanms Rasim Bey fl\brikası müatecirleri A. Raaim 
Dokur ve l. Behlil işletme şirke ti 

(415] 1-15 

Yeni Mersin Matbaasında Baaılmı'fbr. 


