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6 Haf ta icinde 
Almanlar .......... 

6 bin tonk 8 bin 
top kavbettilor 

Sovyet resmi tebliği Macar T e~liği : 
Ukraynada 

30 Ağustos 
zafer Bayramı 

Bütün 
cephede Ordularımız tam 

ııarp şiddetle de· Dumlupınarda büyük teza- bir muvaFFahiyet 

Odesaya 

Alman tay.yare 
le r i <:1 ğ ı r b i r h ii -
cum yaptılar 

· d. k kazancJı/qr 
~:r~~.:··~=I~~·~~~) :man al Moa~:~20e(a.:yor hüratla kutla naca Bnd•p·~··· 20 .... - ' Lim_a, n~aki bir çok 

h hafta iQinde Almanlar a·eir· So9ret resmi tebli'1i: Vilayetimiz namına iki kişi merasime Macar ajanın-Oennl:ii Uk 1 gemı er ışe yaramaz 
raralı 9e ölu olarak bir milıon Dün büuio güa cephe boran • • ra.yna<la kuvvetlerimiıin döş- hale honu/d 
500 bia klei kerbe~m ielerdir. Bo loa har~ eiddetle duam .etmietir. IŞflrak edecek manı ihatA. ve imlıaınnı istih- U 
mftdde\ zarfında rıne Almanla- Odesa ıUıkameıleriod P kı harp· dat' eden harekat muvaffaki- HerJiu, 20 (a. a .)-
rın 6 bin tankı 8 bin topu dal ler eiddetli olmuetur En l4on Alı Başkumandanlık Meydan terbjyesi Genel Direktörlü~ü, yetle tetevvüc etmiştir Düş D. N. B . - 18 ağustosta 
tcıhrib ura imha edilmie rahut nan haberlere göre pazar Riiaü muharebesinin 19 unco yıl- Kızılay, Türk Hava Kurumu mandan bir c;olr zırkh vaın- tl?1an sıwaş tayyaı eleri bir
de ele geoirilmietir • . Hıtler 9erdi d~eman~n tayrare kayıbı 22 de· dönümü dolayısiyle 30 Ağus Çocuk E~irgeme Kurumu. Or tl\lar il~ bol mikdarda harp d:rıo~rdmdıu~ .. dalgalar h~lin
A'i bir nutukta harpı kazanmalı:' Q'ıl 28 dır. tosta Dumlupınarda MeçhulaR· du harp malüllfıri, Şehitlikleri maJzeme~i iğtinam edilmiştir. dit o~::~: ucum.

1 
6.tmlş~er

ioin 3 milron P~am ~eı:_meQe ha Pazar gecesi tarrarelerinıiz ker Abidesinde büyük mera· im~r cemiyeti ve 'fürk Basın Hava kuvvetlerimizle i~birligi . a çevrı mış o an 
zır oldoQun• aortemıeıı. Falı:at Romanrada petrol sehuı olan sim yapılacaktır B' l'"'. dl b. çe'eok l d" a chişmını gruplarını nakletme -
harb daha fazla istemektedir. Ploeııtiyi tekrar bombardırnao · ır ıl§ı a arma ırer ' yapan kıta arımız . nşma~ı ~e mahMos hi r çok gemiler 

etmi~lerdir. Buradıı bürOk ran- Merasimde hazır bulunmak konacaktır. . . hücumla ağır zayıat verclır· bombardıman edilmişlerdir. 

Süveyşe rıIJ 9e infilklar olmuııtor. Pazar üzre viJAyetimiz namına birisi Her makam, çelengını, ken nıişlerdir. 15-6 ve bin tonluk üç gemi 

tesi hau muharebele!'inde 12 Parti ve Halkavi ve' diğer vi- dine temsilen gönderccegi bir • [ ı· ile bir torpido muhribinde 
ta~rere karıbımıza mukabil )Ayet umu mı azasından~iki zat memurile :\bideye koydura- fin T ayyarelen r88 ıyete atılan bombalardan yangınlar 

Alman tayyareleri düeman10 30 tarraresi dOefirüı- oumlupmara gideceklerdir. caktır. L I .1 ı çıkarılmıştır. Bıı gemiler ha. 

akın etti rnaetar. Ballıkta Roe bombardı· Merasim programını aynen 3 - . listede adl~rı yaz~l~ u8S Bul ar r~~et .ed~miyrcek bir bale ge 
man tarrareleri iki dcleman nak ne~rediyoruz: 28 vıl~yeti merasımde hırı tırılmıttır. Pa~artesi Üdesada 
1 · · b Helsioki. 20 (a.a.) - b ı Berlin, 20 (a.a.)- ire gemıainı atırmıı 98 diQ'er ı Mera · O 1 d Parti ve Halkevleri di~er Vi- u nnan bir kravazfü ile 9 . . - 4Jim, um upınar a ' ' Sonet ıaryareleri Rllumarı 8 

Dön gece Alman hava ikisini ale9ler ıomde bırako:ıır 80 Aliustos oünü saat t 1.30 )Ayet umumi meclisleri adına bombardtman etmietir, Hasar '"ovyet nakliye gemisi de ağır 
J'ır. i5 "' k. haElara uğratılmıştır. 

knYTetleri Sövey!ş kanalı li - da yapılacaktır. Merasim ~mi seçilmiş iki zat temsil edece tır olmnmıour. Tarral"elerimiı So• Sovyetlerin Alman hava 

maa ve tesisatını muvaf.faki- Sovyet Rusya ı'la Polonya ri birinci kor komutanıdır. Bu mümessil h"yetler de, yet tauarelArirle bir hava mu- kuvvetlerinin yeni hücumJarı 
l 2 O Ü · b l vi1~yetleri adına birer çelenk hareoeei repmıe ve bu mohftre-

yetle bombardıman etmiş er- d - g o. merasını aşa- k d Çe k ed 'k. bede 4 So•ret ıarvareei düeü- neticesinde hasara uğrayan 
dir. Büyük bir petrol depo lflSln 8 mazdao evvel. meçhulasker kovaca lar ır. le~ t arı ı rüımüoıür, D ı Q'er bir rerde cere gemilerle Odesadan nakilleri 
ıuna tam isabet olmnQ bir Adidesine; Büyük Millet Mec- zorlu~unda kalan vılclyet he · ran eden havıt muhuebelerinde hemen bemec imkanınz bir 
çok yangınlar 9ıkarıJmıştır. Bir askeri pakt lisi. BaşvekAlet, Ordu ve Cum yetl .. rı çam dalından veya ha- bır so.,et tansresı tahrib edll hale gelmirl hulunmaktadır 

İmzalandı buriyet Halk Partisi, Beden - Sonu ikincide- mietır. Bizim 2 tayraremiz zari 

Ak denizde 
Bir İtalyan gemi 
lıalile•İ zayiata 

ufradı 

Moekou, 20 (a a.) -. 
So9ret rüksek kurnandaolıQ'ı 

ile Polonya aras ında bir askeri 
anlaema imzalanmıetır. Polonra 
bae kamandauı terin edilınie •e 
Polonra ordusunun ıeııkiline 
baelanmıetır. Rusrada teekil edi 
lecek Poıonra ordusunun 4-6 
tümenden mürekkep olacaQ'ı 
tahmin edilmektedir, 

Manş 
üzerinde 

Şiddetli haoa mu-
harebeleri oluyor 

Londra, 20 (a. a.) -

olmueeada pılolları paraeiHle 

Bir Rus emri kurıuımaQ'a muvaffak olmueıar· 
dır. Dafı ıoplar . mız da bir düe-. . 

yevmısı 
... 

Her karış toprak 
mücadelesiz terke

dilmemelidir 

maa ıayraresi düeOrmOelerdir. 
Bo ıureUo 6 Sovret tarrareei 
dü116rülmü11 olmaktadır. Fin tar 
rareleri Murmansk liman ve is· 
tasronunu bombalamıe ve Laöo 
ga gölünde o üemao motörleri 
huara uQ'ratılrr.ıetır. 

lngiliz Krah Çorçille 
görüştü 

Londra, 20 (a.a.) 

Mister Çörçil dön İngil
tere karalının müsafiri olmoş 
ve kend iRine Mister Ruzvel
tiıı bir mesajını takdim et
mi~tir. Kahire, 20 (a.a.) 

Donanmaya mensup tayya 

reler 17-18 ıecesi Orta Akde-

ııizde 6 torpitonun refakatinde 
s )yretmekte olan beş nakliye 

va bir petrol gemi kafilesine 

!ıücum etmişlerdir. Altı bin 

tonluk bir gemiye torpil isabet 

Dünyanın 
En büyük tayya. 

resi yapıldı 

lagiliz Bombardıman '6 a•cı 
tarrareleri Alman iegali altında 
bulunan topraklarla Mane deni-

zinde bu sabah genie faalirette 
buluomuıılardır. Şimali Franıa

da bir QOk a9cı teeekkülleri ha
ta mubars belerioe i eıirAk etmie 

Barlı n . 20 (a e.) -
Almanların eline ııeçm i ıı o

len bir Rus emri re9misinde 

içmeden istifade etmek 
çarelerini at·amallyız 

törle den ilmektedir: 
Tabiat zehiri panzehiri hı\Vnzlar vöoucle getirilerek 

118, 11, 180 9e 90 ıncı fırka ·ııe beraber yaratmı' ve bun bu içmeden azami derececle 
le: dir. Beloikada Ostand !ımanı lar kumandaularıua Rıcatin de-ederek batmıştn·. Petrol gemi· Lon~ra, ~ (a.a: ) -

· d · b t den torpil ne Kahfornıyada ımal edilen s ıne e ısa e e -
t ieesinde şiddetli bir infiıllk ve ~ünyanın en büyük tayya 

l B·ı h e yapılan bir reE1.1 olaıt Doglas tayyareleri 
o mu~tur. ı a ar · · · ı d" 

aemilerine hücumlar rapılmıetır. eu emrı •erirorumı koymuştur. Çukurova ue ka- pı e ıkazı ile Mabittir · 
bornbalaomıe 90 düıımnoın eahill'am etmekte olmasına bicaen ları birbirinin pe'k yakıııına istifade edildigi buradaki va-

ÖQledeo sonra ucı tarrarele· 1 Rıcate niharet vermek '8 dar sıcak ve rutubeti~ iKe To- Sayan tttlılilind~n ha Ru
rioıi% ieııal altında bulanan Fran 1 teeek küllerde nizamı tesis et· roslarda o kadar serı?b .ve 11ruJ yun fena hir ım olduğa neti
sanın Şerburg limanını bombar mek için her eey seferber hale tobetsizdir. Bnoun gı ı yO · ceRine varıldıgırıı h' ııücumda petrol gemisinin yan servıse gırmış er ır. Bu tayya 

, fı~ı görülmüştür. Müteakiben rele~ 83 ton ağırlığındadır. 
bir t icaret gBmisine torpille bü ~rhne 20 ton bomba. taşıya 

dıoıaıı etmiıı ve baeka &aryareler konacaktır. kor•vanın vsz hava~ı ne ka- . _ ıç zannet-
., • mıyorıız }j"' n- b" 1 de aoıklarda Alman gemileriae d"r a"'ır ve talıammliisüz ve '· ,,,.,e r oy "3 olmoo 

Ü d.1 . h u~ra bılecek Te buraya sekız seferi 
2 - Paoitte sEıbebıret veren· ... ~ ı 

hücum etmielerdır. Hau muha· bo lıal lıayat iizeriode arızi 0 118 Y.dı . şimdiye kadar lıer 
c m e ı mı• ..-e asara r; - b. b ' l 

, d Jlou ırd6n yapa ı ecek kudretteciir 
ler ~ 8 hıımetlerıni rapmıraıılar .. h 

rebeJerinde düemanın 12 tarra derhal ııureuna dızil eoekıır. h" zehir tesiri yapıyorAa hu- . •uıgı hır miiel'\sif vaka işidi-
yan vapurun karaya otur Ur; ---- • 

mOpha<ie edilmiştir. Şaş~n Almanyada 
bir bale gelen kafile di~er bı-

resi tabrib edilmieeede bizim ırn da panzehiri Toroslarda lır ve lıaikta hrı soya uıtbet 
de 12 tarraremiz karbolmuetur. 3 - Bütün hafif milralröı- na etıu d. e 

Ü 
ler derhal atee hattına ee•k edi veya TorOiılıuın eteğinde bu . eı: 1• 

Q tarrarenin pilotu kurıar'ıl- lecek ,e emniret ahıada bulu· }unmaktadır. 'l'abiatın biz-, lutfettiıti 
risine atılan torpilden sonra Kolonya fehri y • mıetır. Bombardıman tarrarele· b e 

d l k 
M ı.A b b d ıne rimiıdeo u·ru- zari olmuetur. nan ınahallerdeki tank defi top Qiftehaıı ılıoa;;ı bu iddia. n s. uyurı boş yere akıp git. 

siyah uman ar çı mal§.,. lHlş· " t Om cir fman edildi lrarl ile te9ekkü1Jer elıemmiretlİ mıza hir misal oldnğu kad&r meE1ı eet1Aiif edilecek hİr bal· 
lamıştır. F İ d lli 8S 8 a 9e tehlikeli rerlere gönderilecek Mersiuimizio şimali:ıde Göz- r. 

17-18 Gecesi Binp.zi Te Trab Loodra, 20 (ll.a)- ___ tir. Muharebe hatları aerieine ne yolu üzeriod_,ki İçmede Bize kalırsa içme yine 

eskiei gibi hal kın isti fadesioe 
açılmalı ve ayni zamanda bu -

luaaarbde liman tesisatiyle tay logı· ıı·z hava knvvetlerı· "' m·ıır ı o- ı ı t · ımel · ld. F'lh k'k G 
B y ahucliler alerlaine a.ır 8 J zer fer 9f iri 1 bir WUI& ır . ) a 1 & Öz-

yare meydanı bombardıman dün gece Kolonya ve Du,.ıı- •e 11\etzilerini terkdenler kureun ne yolu üzerinde bulanan ve 

t!tdilmittir. Mendirek •e garaj burgu yeniden bonıbalamı• · tedbi,. alınıyor dan geoh il melidir. en eski zamanlerllan beri halk 

yollarında infilaklar olınuı Ye )ardır, MOdafaa hattının deriollQ'i tarafından istekle kullanılan 
yangınlar çıkmıştır. Dün .Mısır Atılan bombalardan bö· Rahat, 20 (A.A.) - müteaddit merhalelere ar:ııme.lı Te her hangi mergnp bir pör-

ı Ev•elki gün Fas sultam 1 sahillerinde seyrüMıer eden ge yük infilaklar görölmöotör. 9 e bir kar'' toprak mllcade esıs gatiften daha müessir ve za-
milerimize Alman tayyareleri Taryareler .,ehirden ayrılır- Negüsü . 8~raym~a- ka~ul ~tıniş \erkedilrnemelidir. rarElrn olan i9me ımyuıın isti-
hOctım etmitler~de layyarele • 1 ··tunla .. ._ 1 ve kendısıyle göruımuıtur. 5- Siraai kumandao 96 komiserler mal et r. ek istifadesi bazı ı;1e-

ken a ev su rının yu .. ae · . . . üll d 
nmıııo müdahalesi fü~erine digi görülmöı~tör. Diğer bir Bazı fikı~ ~eatısı=ıden !K>nra kumanda ettikleri teıekk er e beplerden el olayı rnenedilmit-
s-. .. uoa u"'"amıılardır. Habe kk " lü D " , ı.. d . General ~ egus sultana yahu- inzibatı 1' s&et zarfıoda iade 98 tir. Her ne kadar bu men 
UUltl5 iP • baTa teşe u uıucera. ekı . . . . b tlerinı 
filtanda Goodar Te ~ıTarı İn- dok ve liman teei'satını bom- dıler hakkında hır proje ver.rnış teaie etmelidir. Rth e ıeare . ediliş sebepleri bir fen işi 
ailiz •e cenubi Afrıka ha..-a 

1 
d Bu b kA ve sultan tarafından tasvıbe- Qıkarm ıe ola o bel tün sırası ku· isede zannımızcıı ya~ak edil-

•· balamış ar ır. arp ~ttan . · . . _ ma d komiserler saat 17 
kuT•elleri tarafından bombar 8 tayyaremiz dönmemiştir. dılınıştır. Bu projeye gore 1989 re: : 0 ·~ retler takacaklar 98 mel'i ciheti iJuyun ietimelin-
dımaıı edilmiıtir. Malta açık- Bu"yu" k ruı· kdarda avcıl"'rdan dan. sonra Avrupalılar . mahal a ar ıea 1 den sonra basıl olan vaziye-

.. d akai l kdirde bu kumandan ar . . . 
lannda bir ltaly:ın tayyaresi müteşekkil tayyarelerimiz dün lesm e yerleşen yahuclıler bu birer ~ain gibi kurşuoıt diıile- ~ın . gayrı sıhh.• olmasından 

rası modern bir bale sokul. 

malı, b'şka tarafJara. kaçmış 
olan su bir araya toplanmalı 
ve bn Attretle hususi idareye 

bir gelir kaynağı haline if
rl\ğ edilmelidir 

Bu panzehhden istifade 
etmek çareleriııi aramalıyız. 

.. G_eldigi günden beri te11eb 
buslerıyle kendisini halkımı-
za sevdirmi~ olan sRyın vali 

miz Bay Sahip Örgedeıı ica

beden teşebbüs ve tedkiklerin dOtürtilmüşttlr. Bütün bu ha- gece Maoş ve şiınali Fransa- ınahalleden çıkarılarak yahu- ceklerdir. Bu emri re•mi 44 cu ılerı gelmekt~dır. 
reklttan iki tayyaremiz geri da taarrnzl keşif hareketle- di .mahallesine pakledildeek- kolo ı du kuma odanı Kosobutz- Eski devırde 
döıımemiftir. riode buluumn,ıardır. lerdır. kij tarafından imıalaomıetır. odalar ve suynn 

muntazam yapılmasına 
toplaodıgı uınuycırnz. 

mösaad"lerioi 
B. U. 

j 
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21 - AGUSTO.S - 19'1 Perşembe 

NAMRIJNDA 
VENi MERSiN 

Bir Amıri~an ıızıteıi 
General 06 Golün 

i l a n 
Si lif kı Janoarıa okul J abur koıuhnhi1ndan: 

Sayfa : 2 

Halk tarafından bir Jandar
ma binası yaptırıhyor 

tanınmaaını iatiyor Muvakkat teminat Mulı:nnmeıı hedeli Miktlaıı 

Oin.-i Giin Saat Lira Kr. JJi ra Kr. Kilo 
Nevyork, 20 (A. A.) - Koru FaeuJya 27 8-941 9 127 50 1700 00 10000 
N evyork tribun gaz6tesi Patates > 9,30 94 50 1260 00 12000 

ÔLedeoberi ıerrar bir halde u ıehır \talkı bu harırlı iee bir yazısrnda Hür Fransız . Bolgur > 10 180 00 2400 00 16000 
bulunan Namruo . . rarlası Jan· rardım etmek maksad ı yle inıa- ların ,eti .gene~al Dö Gol(Mara' Pirinç > JO 270 00 3600 00 }0000 
derma lrankolu ıçın b~ kerre ahu hır An enel hitmeai ioin hakkında dıyorkı : N b t > l 1 47 25 630 00 6000 
Halkewi r~hıı Fılrri Üoh1 •f' nttlrof rerdıml ıı rda bolcınmP. Qa lngiJtere ve Amerika hii-

0 0 

halk par\111 U,81Ddao b AI' Kıtra b119lemıelardır. kA ti . l n ·· G lö sairke J. okul taburunun 1-9-941 den 3 1 -8-~1 4 2 tarihiııe kadar bir 
ca Ar:dan u Kuddusi w 1 büriik ume erı genera o o çito ıJ.-rımhdeo bar Muıtııh Mı· Memlekelio aur it~ni koru· tam malıdırlar. Bitlerin döt- Senelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı beş kalem erzakı 13-8-9 ı 1 den İliba-

. . d 1 1 1 . 1 ... k 1 rııu Jaod ıı rmamııa mınoeu11rl 1- D"' 1 •• "dd k · rıoıoın • 8 el erır a mu emme ID!ın• o Gol tanıomıt o a- ren 15 guu nıu etle açık e sıhuıcye konulmuştur. 
bl·r ı'aodarma karakol t>io :ı ıının Q'ını bu ıu r e\ltt göııemete \e9eb F .. 1 L 1 • _ norea ransız muıtem e"e e. il l l • 27 8 9 t 1 b .. .. k <l l l d l k iDfl181DB b119l r am19t1r. bUllerl(lden dOIBJI 88fl0 halkı- . .. lQ e eri · - ~ ç:arşam 3 gUJ)U Yll arı 3 yazı ) saat er e yaı)J aca -

Karakol hınsıımın inıuı faa- nıııla •ne ala öu arak olaolHrı rıuılfı. genr~l D? ~ol ha t ~... f .. l ı, I·•· d ', • • l ı. :.d l ·, ·1· lirelıni gören Namruo rarlaeı ııılrdır 98 lehrık ederiz reketı takvıye edılmııt olur. ır ... vsa ve llUDlUHe er O~ll ua ır. ~al lname er ut, C SIZ Verı ır. 

Btılgaristana 

Nikeli olanlar 

itibarı bo suretle yökseJmi, Talipler muayyen günde muvakkat temiuatlar11ıı Malsaııdığ111a yatıra · 

GL. Smats olan Dö Gol taraftarları hiç rak eksiltmeye başlanıadan evvel belgelerile komisyona ınüracaatları. 
bir zaman Hitl"r" ~arşı mö- · 1 _ l _ . 

Akdenizde 
cadelede11 fariğ olmıyacak •e [5411 3 7 21 26 
her tarafta bu hareket iyi 

Hakumefe bildi- kartılanacakt.ır. Ankara i 1 1 n 
recekler 

• 30 Ağustos 1 Radyosunda Yiliyet Dıiıi Eacümanindaa 
L d 20 ( ) _ sofya, 20 (a.ıt . ) - Zafer · 
'Uon rA,t G a .a . d. Bulgar hükQmeti bir ka- . BupnlıiJ neıriyat 1 u . ,., ı 2+11 .. 5 1 70 .111.ao9eı er ovar ıyan ga· ı . . k l:S~yramı - uersın·· l arsus yo unun ti- + } 

BiJyük harpler ola
cafını iddia ediyor 

t . baş akalesinde ceno- rarname oeşretmıştır. Bu a- • • - k l 
.,, eaı . ı: kT 

1 
rarla t.alk elindeki nikel me'f . . t Pe11embe 21 - 8-941 m. feri arasımn esaslı tamiri için tanzim edi eu 

bt Afrıka aşv~ 11. g~flera lcuduon harbiye nezarelineAil Bı~lncıden a~ an- 7.30 Pro~ram ve memleke 4608.50 liralık keşif evrakı üzerine açık eksill-
8matıın cAkdeoız şımdıye ka d' ,. d· t e<l'l . l J' t•ktan bırer çelen yapıp, Q ·e saat ayarı 
d•r biQ hir zaman görmedili ırme~e :ne 1 mıı er ır. rine rozetlerini bıa~hyarak ko- 7 33 M" "k H r·r meyt~ kouulnıuştur. 

Sanayide nikel •e halitalarmın b' l' ı · uzı ; 11 program Ek · 9 ·ı · d"f d 
harp olacaktır.> Tarzında sar· . . . . . . ya 1 ır er. . . . (Pi.) 1 ·· sıltıne 4-9 4 l tarı lifle lesa U e en 
fettiii sÖ7leri tefttir ederek ıstımah meneddmıştır. ~ - Merasune ııtırak edecek 7.46 Ajans haberleri perşen ı be günü saat 1 O da VilAyet dainıi eucii-
diyort.i : kıtalar: , . 8.00 NOıik: Hafif progra 

G 1 S t bıç •üphe- İngilizler a) Askeri kıtalar: (Mallı mın devamı. - meninde yapılacaktır. 
enera ma I' -. u d f V '·Al · · · 3 "1 kk · ·k 34r. 6·4 ı· d . a· k' b . 

1 
k M •Ü a aa ea.a etının taym s.ao Evin saatı - ·' uva al tennnat nıı tarı ,>. 1: ıra ır. 

ıız ır ı arp yerı o ara ı- · 'k rd ıırı aö;lemek ijjtemekte:lir. 15 Franaız aubayı- edb ecetı mıKta a 
1 

. . k 12·30 Program "8 memle istekliler bu nıiku~r tPnıinat akçasıııı makbuz nıu .. 
. ) Atyon, onya, zmır ız- et saat Ayıırı . • . . L 

Mısırd" döşönöldögö gihı nı aerbeat bıraktılar cilerifle, ıstanbul ve Ankara 12.33 Müzik raad şarkıla::-ı kabılınde muhasebe veznesı•ae veya tenunat me& 
höyük harplerin olabilmeai Yü~k okullarıN temsil ~de 12.45 AJANS haberleri tubunu, ticaret odası ve ihaleıJ~n üç gün evvel 
i9in Almanların Şark cephe- Kahire, 20 (a_,a )- cek bır kısı~ talebe. (~ık· 18.00 Mılzik: Fasıl şarkı- Nafia nıüdürlüğüuden alacakları ehliyet vesikasını 
ıiode tutonabilmelf'ri ıtarttır. 51 İngiliz Robayıouı ve tıul~rı Maa~ıf Yeklle~mce lar programının devamı , • . •. . . . 
Almanl~r Sovyet cephesinden erinin Vişi makamları tara· tesbıt 'fe tertıp ~dıl~ektır.. 13.15 MOzik; karışık prog- daınn encunıene ıbraz edeceklerdır. · 
aık8rlerini çektiği ta&ktirde fıudan lngiliz makamlarına c) Beden Terbıyesı Gençlik ram (Pi.) 4 - fazla nıalumal almaL isteytnlerin Nafia 
bu bal Almanlar için göç ol- iadeMi üzerine 15 Vi"i ıoba- kulüpleri adına mükellef kıt' 18,00 P..r-0gram ve Me-;)lleket müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

m
•kla beraber çok feı ı a n~ti- yıoın Fransaya avdetlerine a)sı.KQ h A~ 'lA ~at ayan [Ç..62] 21 "4 28 •> .. ç ta ya ve ~yon vı 11· 18 08 M"' 'k· Ra"- " - ... - --

oe verecektir. müsaade edilmit ve Sariyeye l . k k bal h l . uzı . uyO caz ve --==-------;=ı-= ....... ._....-..... ........ ...._... ....... ..--...... --=--=...---=-"""""-----
yet en öy 'fe asa an a tango k t (1 Ôıgür ve ... = 

General Smatlın görüth gelmitlerdir. Fransf\dan diger kıQJn İ8tiklM harbine İftiralı. Ateş ~::ı;~) · · 
Tasiyet ihlal eclilmeıoek tar- İngiliz 68irleriuio serbest bı- etmiş mQcahitlerinden lefkil 18.80 Serbest ıo dakika l 

l 
.. b" .. .. rakılmasrna kadar general d'l k l lk k t' ları (Bu 

l 

içal Dıft11dırhğmdan ; tiyle ileri ıürü muş ır goroş . .. .. e ı ece ıa ı a · n 18.40 Müzik: Fasıl heyeti 
tür. Diger cihetten akdenizde Deııt_z ıl' .. rufekası goz altın- ları ~fyon .ve .Kü~hya_ Vi- 19.()() Koouıma: (Dertleıme 

a n 

höyük lıir harp ancak ltal· da bır muddet daha kalacak· liyell Pa~tı reısle~ı muşte- saati) 
yan donanma ve ticaret filo lardır. reke.n tertıp ve leşkıl edecek- 22.45 Müzik: Radyo caz 'fe Mersin nıaliye ıahsil şubesine nıuhtelif seneler 

ıooon batekAtı ile mümkün H. d. . . ı:rdır) lr l b . tango orkestrası programının kazaııç veruı·sinden 7 4 •) lira 68 kuruQ bol'clU 
ın ıçınıye u - Bu ıta arın epıı me. . . . " ·· " • 

olabilirki bu taktirde lngifüı rııeim rerinı1e meruım aaıirioın ıkı1n9cı30kısMmı 1 k Yunus biradetler Türk Krom A Şirk.etinden 
b 

·k' . . d im emrine airecek bunlarıD gerelı: · eme et saat aya- . • , . • 
donanması er ı ısıınn e merHim· reriodeki doruııarını n, va ajans hAberleri. ha~zedıleıı 200 ton tasfıye edılıuış kronı nıadenı 
baıunı hatarabilir. Japon aalıerleri ıerek geoiı rHmiodeki aıra \9 19.45 Müzik: Dünya şarkı- ile ah\t ve edevattan borca yetecek kısmı 13·9-9f.L1 

~ılıarıldı 'erıipleıini komutanlık lanıhn ı (Pi) 

Mağlup Olursa T edilecektir. ar~.)S. Radyo (, azetesl tarihinde Satılığa çıkarılacağından \aliplerin İÇ81 
20 ( ) 6 - Aroi ıOode rerltı rin.ı l 

Sayon, . ~:•· - dönebilecek kadar ,aıuo 0110 20.,5 Müzik: Kanun - Tan defLerdarlığına müracaat arı 
Almanya ~ay~on yömonden Ja.~on kör k11abaların. bu mera1iaıe bur - Ut Trio'su. (56 l ' 21-17 -3 

gemılerı 24: saat teehhnrle b610k nıoude ltıirAki \emio edi 21.00 Ziraat takvimi 'f8 --......... ---ı--... ------------
31 

J l l /ı limana gelmişlerdir. Karaya leceluir. . Toprak mahsulleri borsası 
ueO efe ayrı GCG iki J apoo kafile11i çıkarılmıt- 7 - Meraeıme 30 atoıtoı 16 • 1 i D 

. oa aaaı ıı soda top eodahtı ile 21 .10 MOzık: Soloprlular 
Londra, 20 (A.A.) - tır Karaya ıosand"o fazla baılknacak, eıruirle; Ordu, Cam 21.26 Konuıma: Sanatkflr- Marıı'n TıpU S'ı•il Muhtflzbnıgd&D • 
NasyonAl Revivu mecmu- harp malzemesi çıkarılmııttır. hurireı Halk Par&iıi, Hılketi lanmız konuşuyor. il • • 

181 hir yaıısında 4iyorki. Mühim mikdarda demir 90· h&aobul te Ankara rOkı~k uolı:gl 1 21 40 M· 'k· Senf 'k &terılotn KaraiHlı kör6nde vaki t&raherı Sarkan 110 hukl 
.. ları ve Beden Terbirell · M. · uzı · onı prog ıarb bıoı dert it ,,.reaeai baQ'~H' 'ıimalen diba batc;eei cena 

İngiltere ancak Almanya buk çıkarılıhgına gore Japon D l610 Genolik kul6pleri adı· ram. ıa . . . . 6 ., ı ... .. · · · · · ' . 22 M ben 11rlfe bafoetı lle oeırılt te eakı öloO bJr doo m . ., et e .. ma .. a 
ıohilal ettıkteo sonra zaferıelde l.arın burada kışlalar ıo'a ede na olma~ 6zre bırer ou&uk ın,. 30 emleket saat ayarı b'l · 1699 t bb l rla 2, c:ıubat 3, 0 tarih 98 ıt9 numa· ' 

. . leneoek&ır. . h be 1 . Esh f h ı ı me remura aı • Y 

edebilecektir. Almanyanın mhı oekleri ••onedilmektedlr. 8 _ 30 Atuı\oı 1a,.a akı .. • "~ aJ&nı 1. ren am, a ralı tapu 18nedile Araa.ıa Şabad kısı Dibanın t&1aarufooda 
lalinden aoora Almanya 31 kO mı radrod• Partice bir tıoofe- v~lat, kambıyo nukut borsası iken 840 111neıi,qde bftklmet k!oatanın ranmaeile bu ka••' ran 
9ök de'flete aynlması llzımtiır. Be r ı in ran• terıleoektir. Fıyat) M • • • mıı olmHl Hbebile mesbore diba tarafındı~ yeniden k•••' 

9 - O ıece b6t6o balketle• 22.45 Muzık dans müzilı teekili ıaretlle 04mıoı tapu 11toadi ••rilmetioı iı&ıemek t.)ı oı4a 

100 Yıııılaı ginDUüıü 
Ruılırlı hırheiecaklı 

l 
. ri~de H Hılllrod11larıoda, Kalk- (Pi.) po :.ıdau tapu ıicll muhafııhlı tarafJılldıp ~baJlinıSıe 941 'eneŞJ 

Souyet tayyare erı atı u odı11 ol~aran rerıerdtt 22.55 Yaruıki Program 'fe Erıaı ayının a9anoft ıCoft keıif te tabkilrat repılıc~ıod110 ba 

to,a~ından bom• Parti merkealerıode toplantılar k rerde her baoıi bir hakkı olan urea Tahkike\ 1606 mıı ballin . 
ri rapılaoak. le•iklll harbinde mil· "MınR deki memura H rahot bu mftdde\ içinde tapu ıioil mobafızh· 

le\oe 16eterdılimı:1 klıbramaohk balanJı 
98 

feakArlık 
98 

30 Ataıtoı 12 A) - Silkl.,rar iataero· ııua metcu\ teHikile beraber mOraodl&ları bildlrntr. 
Bökret, 20 L a.a . ] - mardan mubarebeainio ehemmi• na Ue meraaim reri ar111Adılı:i .W.1.) 
Eıki Yogoıalav toprakla- M.oakova, 20 (a .... ) - jet te kırmeli bıkkındı konu.- mGoıkılAt ve mır11im rerlode 

rından 700 ki.ilik bir kafile Sotyet tayyareleri dön ge mılar ." konferanılar tertip e• ki tertibat te buırhklır kor ko y rtt 
.. . . . deoeklır. motanhıını &emin edtleoekıir. u aş· 

Boalarla harbetmek osere gel oe Berlıo uuntakuını böyök 10 ~ Bu b6r6k te millf hı- G k 1 1 . B - nak bu m6oa a A& 
mi.Jerdir. Hududa gele-o bo bir muvaffakiyetle bombar· diee bıkkındakı meraaıme mat· te ıerek ID•f}l•imin ~ereli uma • 
gönüllüler garnizon kuman- dıman etmi,lerdir. Berlioe boaUmıı 80 " 31 Atuı~oll rlo· mireaiode K6ııbra te Afron ti T H K 

. k . f ' l ~ ıeri r•pacakları kıraıetlı oeıri· Jareıleri •• Parıi ıe1ki1ALıarı ko ava urumu daın tarafından kar,ılanmıt yökae 10 1 aa. ve yangın ya&la ııtirlk etmiı ola()aklardır. . . • . . · . . . ra her &6kl6 yardımın aaamııı• • 
Te bareketlerı takdırle tebrık bombaları aekerı bedefteı üme 11 - Hallrımıııo ha meruı- 1 ... 1 d . ıapıcu. ar ır. 

edilmitlerdir. Komandan ver riue atılmış ve büyük yanıın me kotar 98 acuı iıtırlkletlnl 13 - SO Ataa,oı g6n6 akta 
digi bir nutukta göııüllölerin ve infilaklar 91karılm1,tır temin io;n ~O Atoıtoı g~nb Af• mı Afron tilAre&i C, H P. ıeiııl 

Bu harek&ta i tirak eden ' 00 te amırdeo . meraaı~ reri ordu mer aahne tııirllr eden he· 
muharebe meydanlarında 'an f . 11&&1ronu olan Sılkiaarıtr a aous ye.Uer ta halk a,4me.tıilleri ıere 
Ye teref kaza::ıanlarını temenni tayyarölerin hepıi geri dön- &uitelerl ıidit •e dluroı lreoıe· tine ,Afronda bir 1emek ılrare-
etmittir. mötlerdir. rl tertip edileoekllr. \i ttrecek1ir. 1 

na üye ol 
Yeai llerain Katbaatıında BNılm~ır. 


