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S•hibi ve Uınam Ne9riyaı 
MOdürO 

FUAD AKBAŞ 
Çarşamba 

22 Oenap oeplıesiııde ~tnliuaj şehri 
alrnau kıtaları tarnfırıdıuı zapt edil

miştir. 

idare Yeri 
Tul •ana luıııını · •enıı:ı 

1 nci Teırin 
19,1 

GÜN:OEL1X:. St~ .. A' .İ .AB Er 

SarUa ~s~eri Vaziyet Şar~ cep~esinde Romenler 

ı Moskova meydan 250 bin zayiat 

muharebesi henüz oerdi!er -neticelenmedi 1onıeıı 1Pr 
Bulgar lan ~ı harbe 

F.,.IK!R. G-.A.ZET:E; ... :::t 

Sehirlerde • 
Mesleklerin esbitine pek 

kında başlanacak· 
Haber verıldıjtine göre pek nesıQe vaıacnklardır. Hiç bir 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıh 1 Sayı 
14 4035 

Uza~şark İngiliz ~ava 
kumandanı diyorki : 

Bu mıntakada harp 
cıkarsa vaziyete 
~ 

hakim olacağız 

Yeni Mersin 

:--ay111 okuyucuları
mu şeker hayr:-ınııın ., 
kutlar saadet \'e rt>falı 
diler. 

}'akında Şt>hırdP Oloran Vatan• meslek eııhıbİ olmRfBll )'flllİ 1&- • ·ı• t arei ·r·ı Japon 
daeııırın mesıe1;ıerini ıesbiı eden eı geckın veva henüz mesıek lnUI iZ ayy t . Bay ramloşma 
tahkik kae"ıtıarı daQ'ııılacakıır. sahibi oıncnk kadar yası ilerle· t 1 . . haL Od8 B 

iki gün içinde Alman 
~amlesi yavaşla~i iştiı ok etmeme/erin-

1 gil"zler 
t,. af kasyanın mü da· 

f aast icin t~dbirle-
' 

rini almışlar 

Ve her eve d"~ıulacak o1 1o bu b ,ayyare ermm ftl n ayramJaşma btı gün 
a~ meınie oıaularııı h&ueleri oe il lk · d 

~1i~ıııar evin reisi ıarafıııdan J ~ • a ·e vın e ve saat 9 30 dan 
bırakılacaktır. Buoııola bersber ge ece tır I 3() doldurolecsk ve ev sakinleri b' J · arasında yapılacaktır 
faraza ieQı V(lfR QlflÇI olırn lf 

Lon(jr", 21 {ıt .. ) e~er çıftoı ıse hususi hanesıne . i , 0 , 12 ,,
1 

[ ] S 
C1 ° ·r ov relsinın karısı da ışc Singapur, ... a.a. - O\"yet resn1i tetllı'ğı'·. '"" . ~ . cı ıoı eQ'er işçı iPe ieoı rozıla· . 

~!ll'k cephesın.ekı Roınen caktır. Bu ıkı meslekterı bseka çiftçi meslekine mensup telAkkı Uzakşark İngiliz hava krıv 
zayhtı 250 bin kişiyi bulmuş mesltik eahıplerı de "sRir mes· erlıle:-ek oleuretle kendrni kar vetleri kumandanı gaz6teoiler !)iddet/i tank mu/,a. 

den dolayı hızı· 
yor lor 

tur. Bulgar l ııalarının şuk !ekler. ıhareelnı ait oldu4u ha· detıirecektır. beyRııntta bulurıaruk demi~-ı b / · d 
C"phesirıe gelmemesi Romen· · -"- --™· tirki: • re e er 1 evam 

Lonrlra, 
21 

(a a.) - ler arasınd ı derin hoşnutsuz- lngiliz hava kuvvetleri Bitaraf it~ Kanunun ıa~ili Uzakşukttı llnrp çıknr. 8 11 ediyor 
Ru yadan gelen haberler luğıı doour mu~tn r, Romen r.e hu harp 1"1alı11esiude HlZİ) ett:\ 

~il ;ki güdn ıçJıdn.~e , 011 :uörrsııeı~~ neralıırn~ Odes ıyı hücumla a'ı- İtalya ve Afn~ada ~a~moa~i mütalealar Lak im olırnngıruı~a itimadım Alman ~ıtaları püs~ürtüldü 
nlsb .. tDfJ ııze ırrın " · vı•rJır. Gı ridde :ılınan d«'rR ""' · " l ması ı~iıı verıl en emıe ra" en - - , 

k• f havaların A- e;nı B " ;.. h d fi G I b" · d d tth·k ı·ı · 'l k 2 me '.8 ve ena ı-kı . . t r Ütta·ı.\yl hücumla alanıaması- iT COK e e ere iz, i ,, celse e ler Malezya 1\ a 1 e< 1 mı~- ı.l' O'\ ·ova , l (A. A.) -

m:rnlarrn guç u erını a~ ı - nın ~ebehi durdıtıı ı1oÔ'rııakt:-t- Ve ge'milere h'iir..um- dinlenecek tir. 'l'ayyart•oili kte hakiki mü G~co varı~ı rıe~redilen Sov 
ma~ıa olduğıınu ~östermetl'.18. dır. ' nu lar Rornenlerhı ıoıü ---- dafıta lıiicuml\ gt•çmek de- yet teblı~i: 
dır Hus kıtalar ı Alman taaı d Od k' g . /ay yaptılar Va.oı.ingtun, 21 (A A .) - ınektir. Herhangi bir ıoüte- 20 ilk l6~rinde nıtıhaı·ebe . . d 1 k durdurama- önü.ı e e ayı KP. ·ız gün içın v ' h .. 
ı uzıınıı şıın ı ı . . ı. de buşatmışlardıı·. Depolardaki Loıı<lrn, 21 {a.ıı.) - Aınerikn. liYllll ıuecli. i bıı arrumı bnlıını.aıgu yere u- ler bütün cephe boytmca de 
mış isode Ah~an ılerı harala~·; maddelerin irıfılfıkındlin soı1ra JngiJiır, lıavıı. nezareti ge- rici)o erı«iiuı ... ui rı·ısi bttya oom etmek demektir. Japon vam etmiştir. Mııjııvisk, Mala 
tinin büyük ndı~betMte yka'\"aŞ a. Homenler tah\iyerıin farkma çen onma ı'tiıı ii nıeı kf\~i Ak- natmdB <lomiştil'ki: tllyyareleriııin ikinci d sıul ıf ya v~k ye Staknnarot istikamn 
n. ö -1 kte ır r os ova cı- ı:ı , ·ı· eski oldukJarını iddia e ea er 1 · J rı 1 ~ ru me . · . . varabilmişlerdır. dırnizdtıki hiiyiik havt: bart' Hitmufhk k rıuuarı taaı 1 eı·ırıııe muanııidaue muharebe 
V"rıılda örfi ıdarenm ılAnı f .1 ·ı 1 vardır. Japon hava kuvvet- 1 l k d C 

"' kfitı hakkıııdıL ta ın at ver ve 1ion.rot vapnrlaruıın sı 11 ı- er o rnR la ır. epheııin batı 
Ru"ıhırın her zamandan zıya- OSkOVa 1 lerini istihdaf etmiyorum. Yal · 'k 

d k mektedir. landırıluıeı;ı 1111 miimküıı ı..ı '\· ıstı amP.tİı1de F.:ı ... ist Alman 
d6 .l\ıoskovayı müdafaa e ece 1 1 . . . .·· ııız Jaı>0n bın' a kuvvetleri ')( 

ııgili1ı ta.ryare erı Sur· cak hir ş .. kildo pr'"'J~rıın \U b k tl . 
1 

kıtalan büyiik tırnk te-şekkiil-
leri11i anlatmaktadır. Timoçen yakın rtnda den v:ı , Sicih a. "e Tıehaııivtı . ltalyıuı ava nvve erıy e 1 . 1 

il . · ·ı · " r " cuae getidlıno!li hukkıııdıl ya· ~ vese ttdihl,ilir zaunıu- eı ıy ı.1 mevzilerimize lcarşı ko oıdnlArmm kısmı kii ısı 1 8 vo ııııln·er nukil vnsıtala · ına k 1 ı mu n. mft dd" l 
d k K l l . pılacnk h0yaııııt npa ı co • j ·' .. 110 • l ea ıt ıt1cıJTnlar yapmış· ,. k müdafaa e ece an ı carpışma ar vo da . 1 l rem1lern h. . . ul\, 

uo. ovayı · , . nız.tm 0 g .. tıcuın sderdo olıumktır . .Mt>C'lıs dıu- ltnh•nn lar Ortaşıırka !n- ll4rdır. Kıtalarımız Alm1-1n hü 
ve Voroşilofla Budyeni ordula d t LI d. etmışl~r<lir Bıı g11rı doııallma . 1~ k 1 r · 

1 
. b" l 

ld k eVam e m eR e tr .. )eneceklıırı nnt ' P~ ·n< a giliz han\ kuvvet erıne ıre Cıım al'mı pfı. kıhtmüşlerdiı· 
1 mm tam ve kabil o uğu a -- - ya ınt'ntrn p thvyar6ler dort . · . .. .. h 19 ' lk . · 

. · . . dıııJoıneJt~ knıar rnrmıştır. dokuz rıisbetrnde ustun u ı te~rınde 2:~ Alman ta'-"-
J • 1 

• halde geri çekilme J oodra 21 (A A) torııido Lımsvrı;uHle tı~vret ı . . . H ·a·ı F k t lng"ı · .ı - .• tar ı fi uu· "' - · · lk dtıtıı lrnı ıcıye ıııızırı a- lnnwaktıı ı ı er a a - yaıesı rıu~ürlUınü"tür 
8 
.. 

l •rı' ııı temı' ıı maksadm istih· Moskova radrosunuıı bil• mekto l»n diirt. vapuru ı\l'a- 1. "t 1 1 ·· rsc""'İ 
1 

b •
0
• tu·· 11 ı 1••1 n·u· kazan k b 

7 
.. · ızım 

, 111 mu a ea srıııa mu , .. .,. Ji~ er ıı p, - i1 ımız la vvaredir. 
dıf etmektedır. dırrlı{!ıcıe göre Grc.ZDDfll seves· yıp bı muşlar ve bıııılardaıı oclilmerıi ınuht~uıc·ldir mışlardır. Ortaşarkta kazan 

Vlo kovanın sıiratle bir ta ı;razotesı eunları fezmakıadır. ikikirıi torpiUemişlttrilir. Ağır clıgıın1?. hu iiRtüııliigü Japon- Amerika 
k lle ll ·~lı'ne aetlrilmek Alman Ros kıta 011 ıak\'lve edildık\en bomhardımaıı fllyyare!eri ar· M ,. ster Hal }ara ker~ı da almak lığımız 

.. "' eonru almanlerla srrıpılau eıddellı 
llel,1• lı trehetine mani olacak- h ı 1 rl clenyada Elın'>8 lılJ yare mey- her zaman i~in mümkündür. p • r• ,_ h 

mu arPOe ~r en EıOOr!l lı•r knC Q8f,-fRfe QZfrlık-
1 l karış toJırak Ju.ııı ıı'iuı.ı ı)iı;tloı iııı bom bata- H

0
, . ., •. 1~utlara no"a Jnıwnıu.rın eıinae en iyi ili'. A lınan ar ıer kö.,u geri alnıışlnriJT. Alnıaulnr v 'J .. ı. [ r 

İ<,:tO biiVt1k fedak~rhkJar yap- bir tabur kurıuıııdanı da dalııl mı~lar Vt1 syrıca. biııaJarJa d cin!! f<Ü» RİStemİ tayyareleri Qffnl ı-azlalaştırdı 
nl l T.·~ mecbur olcaklıudır. oldu~u halete hır cok ıa~ıa& kı~l ıdıu ı hoıuhaıthnuuı ot mi~- göndermek a et vardır Malezya ve Briman T k 

fi"' ~ d d. .o yo, 21 (a.a.)-~lJntııı·J• Moskovayı al.salar veruıie'ordır. Yollar ıahı ıbedı l..ıu lordir. Jeg .. ifdir e ı yada bulurıan son sistem Ame N' . 
-.1 u" . l ışın işi gazetesi•ı in ver tııle Tinıoçeu l ove Budyemordn ıauk, komyoo, moıosıkle& ve ab- Diğer bir toyyare teşkili rikırn tayyarelerı >n .Tapon digi haberlere göre Amerika 

11 ·ını te,kı"latlandırılmış olarak keri malıeıneflA doludur Kör Sicilyaıia Treııımi ta'\-·varo ıuey Vnşington 21 (A.A.) - . tayyarelerinin l.ıakkından gei k i b 
')( ı · ı ·n d "'t r ö • • ~ lzl:ın ıla açıkl:Hıııda hır ·ıl! k aR or nzırlıkl&r yapmak kıırAılannda bulacaklard:r. Mos u erı ver ı,. ı aoe:sı:ı K ıe al- dnııı ile Sirngüzado. deuiz tny mek içirı miişkı ut ço miye- iiıere pasifik doô-a, cen"p 

" ID 'tOlar koylülerrten kıelık iue . . 1 a· Alman deniz alln tarafından cektir. o u 

kova m ydan muharebesi ne fbravııc k o~ ~arsa almıcıarrtır. yaı·elerıııe tırnrru.z atmış er ır. . l t":trrıı mıntakasında lınrp malze""'es·ı 
1 v torpil atılmak suretıy e "" . l L ,1 • 'LJ J ...... tırl3lenm •den evvel Alın· n arır~ Bul'cda rapı'on harple>rdn 11 sonra Trahl u~gııı p limnnmda hir ?.a ugr.ıya:ı Amerikan torpıdo üunana u8 ISİll a ;;evkiyntırıı arttırmıştır. 

CPımpta büyük bir rouvaffakı ulmadar 12 kom:roıı ö ütorını nakli.) e gcmiRin • rle srrıca 
11 

hak~ında Ahn:rnyft nezdiu •

1 
k Geçenlerde ManilJada 

yet kaz ı mak için çalıştıkla~ı beraber göıürmüel r ve göıurn- hiicum mlilmiştir. ·e ven ece nzakşarkırı diğer yerlerinde 
h ı• sediJmektedir. Rostof tehh- medıklerını !!öf cıvarıua göm· Kıtlı"ıre, 21 (a .n.) _ de prot sto edilip edılnıeye~ -

1 
d H e Pahası müelerdı 1 t gü zarf d lG "'ı· hııriciye nazıı ı Halden so· Loodre, 21 {A - A) - yapıları ngiliz-Awerikıt top 

kt~ altınd \ ır. er o - r. u ıu 8 
lngiliz sgır hoınharcJıınarı ~ b Orıaeark hür fraıısııların lautılarırıdıt. MarıilJa s· 

ı ı gl.lı'zler Kaf olman t •vraresı ve bir çok top S/ln rulırıuştıır. Hariciye nazırı 11 . , ıoga-
U'\ ohırs·t o sun ll tay,va:-oleri Biııgaziy,, 1 ~ münıesııılı geueral Kaıru bere- pur Rl\tav K' . 

l k dar mii<la· uu nıın\akBda tahribedı(nıie~ii.. I~ sualP. ŞU cevabı vermi~tir= n1l!8 bulunarak Sürife~.ı oldu• s·d' ya, lrayaya ve kasyayı Rus ar a ~{]C<JRİ t ..... rrnz elmi11 ve ~a - l ı rıov)·e k 'k 

fal edec .... kler ır. a . uzve tedrnl rıhtımına atılan bom- ö dahılinde ietikll\liuiu verıleceaioi malzemf' ı g(foderilme. ı ka-
d. K fkasyanın R it - RA ,. Beynelmilel haydut a_ra Qu gibı Lübıınna da ayoı e,881arl · . ço mı tarda harp 

mıışterek müdafaası hakıııda halnrcl"ıı ı·ııfilnldnr hasıl ol karşı dıplonl'"ltik ne.talar g n- l 1 
d3 5ela- " deritrnesi pekte mutad cıeğıl- sörlemieıir. rar aştın nııştır. 

bir çok şıyialar varsa s Harr"ınıan ve H p"'ı 1 mu~tur SolJuwda lıir <1lişmaıı 1 

hı yettar makamlar bu .bUSU - o 1 ns e lll\.ihim;ıllÜ d6p0Sll da bom- dir. _ -
ta ..,öz söylemekten imtına ey- R balarımıştır. :Evvolki gün de 8 1 . n L'ır te'·zihi Silifkede lemektediıler . (.jayri resmi !n usyaya yardım u nar aıansrnı u 1\ 

l l orta hiiyiikliikteki tayyareler il 
aıl ·• malıfı'lleı i bütün ihtima mese esinr· göru .. Rf{İ 1 .. I L l Ço u k s· k 
ler ın derpiş edildiğini ve A - - 17/19 , • m U "' u 1 r tayyaro iuiş ıneydıuılıuınn ıu Bıı gar Rıto arının c e ırg~me u u 40 

1 · k K fkas Vcıı;ıingtoıı, 21 (·.• •. a)- cam otmişlerdir. ..gflcc- / l / değı11ft k ""' man OQ)'reterrne arşı a y 1 l A m. a rt a.r a T' • as er çocugunu g·ıyd"rd· .., . sinden bir ~ece ovvo 1 uşıuan 
yanın elılt.l tutulacağına mu- Bay Rm~veJt tliin Aıuerı- kafilesine yapılan hüouınıı rıl cetı valandır 1 
tlak'·ak nazariyle bakmakta- kırnın Moskovnya ridım he· . Sılifke (Ilnsusi) - Kaza- ıı-ıccart· .. ~ 

K .. devam edilmi~tir. Bir dlişmRrı - - \ arımızudı k 
yeti rQitıi Harriman ve H arri So~va 21 (a.a .) - ' mız Çocuk Esirgeme Kurumu 

0 
., 1 ıırum azas: dıı lar. genıiııiııe iiç torpil iımbet et- b" d. · urmıış K d 

ingiliz tay~areleri Af manyaya 
yine sal~u~ılar 

Hopkin~ ile gfüli~miiştiir Ruz Hnlgar ajan~.' ıı ırıyor: Cumhuriyet Ru.yramı miinase- <tra umanda bu 
veJt bunlurJa Uu~yaya yapı- rniştir, Şimali Yıınanıdtanda Bul · betile (10) A~ker çocuğmıun muhtaç çocukların nı.e kten. ih-

Torpillerııı isabetiııdon va I d b l 1 
Jarsk yardım meselesini gö- 1 b' gar iooali a tın a u una.n elbise ve ayakkaplarmı temin tıyaç ar mı t~min sureti'l.•le lıa-pur tutuşmuştur. kiııci ır 'lie 1 riışmüştiir. Görü~rne lrnkkrn- topraklaıda asayışı temın etmek suretiyle sevindirmi~tiı·. miyetini "Östermi,tı'r. Bu t...

8
_ vapur da hııı~ara uğratılmış- l 8 • u 

da bir tehli(t neşrinin Hizam· edememesi yfızıinden A - Kurum bııodan başka daha miyatH vataudasımıza 
1 

k· tır. SiciJya<la. Komizı' Lıava l -. P e 
Beri in 21 (A -; ~) d;n ge· euz oldvgana Ruıvelt ha ına meydlLnı ile Tı epaniye de hü man kıtslarınm Bulgar kıt~ a - hir çok fakir ve kims ... sizlere kürler eder, Kurum Başk:nı-
logilıı tntvare arı bildirilmesini söylonıiştir. Öğ- rmm Bulgar kıtaları yerıne yardımlar yapmıştır. Çocuk mız saym b yan z 

1 
h 

ce Almaovaorn cenup butısında . . cam ~dilmiştir. Bu lıarekat- ;y· d . yabancı E . K . . ...e ı _a Da· 
b le yemeğuıı Ruzveıtıe lınımMi t • gönderilecenıne ttır sırgeme urumu reıSi ve ar nışınaı1ııı (Sil'ıfke) Ç<ı•"ııklarıııa uÇLrak vuugm ve tahrip bom a· t.en )jr tayyart>ıniz ıl()nme- d , ,_, 
. bir sıırotte yemiş olan Har- memlekeLJerden verilen haber- ka aşlarnım çalışmaları kJ.zada k h 

1 
i'kl . ıarı ntmıelardır. Bombalar eehır- miştir . ş· l y k ı· l k I k k d' 

1 
arşı P.S ec ı eıı duygu v~ 

ler ı u meskOrı mahallerine düe· rimau tavyaro ile Vaşiogt.ona .. ·- ler doğru değildır. ıma t n t.a t ır t! arşı anma ta ve en ı 
me 11i neuc si evlerde hasar ol- gitmiştir. HRrriman Va~iııg- Gazetemiz hayranı nıüı•a· nanistanda Bulgar kıtaları leriııden hor yerde sitavişle hah 1 al~kadan dolayı minnet ve 

moş&ur. Ölenler de vardı!'. Gece tonda Bahriye nezAretler.~n~.n sehetile üç gün çıknıa · yoktur. ~~ğer bahsedileu yer- . sedilmektddir. Oıederıberi ÇO şükrli.11 borcumııw ~ımar me 
o9oıları ve &anarere karıı kor .. ksek şaht1iyetluriyle g ler Trakya ise burada asayiş cul{ esirgeme kurumuna yar S'lİ arkadaşlarını ve kendilt>rİ-
ma batarraları üo düeman tar yu k . cıru- yacaktır. tamdır ve sükQnet vardnr. dım ve alAkasmı esirgemeyen! ni tebrik ederiz. 
rnresl düeü:-mucılerdir. şec" ·tır. 
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22 ı nci Teşrin - ı 9•1 Çarşamba 

Öğretmenlerin kıyafeti 
1 

Okul dahilinde ve derslerde 6ğretmen·I 
ler kendilerine mahsus üniforma 

giyecekler 
Maarif VekAleu öA'retmen- tesbit edilmesi dueüaülmektedir· 

leria okul d bilinde gerek dere Bu eekil kabul edildiQi 
11oaaıodu ve gerekse okul ha- takdirde .nahkemelerde olduQu 
liyeti ıamauıada a~bi olacakları gıb;, okullarda öılrelmenler: ta· 

kırate& ıalımatna'll&8ioe beıı lehe kareısında muerreu bir 
maddeler ılhe tılmekıedir. kıetıtıri gıreceklerdir. Bu kinf>, 

ÔQretmeulerıa l!zerıude ö~ıetmeıı mefhumu ıle u11ıuo 
ııimdire kadar okul dahilınde olacaktır. Arnı eekit- erkeklere 
harıçle giydikleri efbie:t>lor bu- de olduğu gıbı bayan ÖQ'relmf>D· 
luomaktadır. Bu 9aziyet okula lerde d'3 hulnnecaktır. Ecnebi 

kareı ıcap eden ciı1di9et ve alA- Momleketlerı'lb öılretpıeılerir: veıi 

karı baıı hnkımlardııu tadil eı- fe haşıııdn gıyeeekleri rMmi bir 
mektedir. Hu 987.iJell öolP.mek kırefetleri buluudu~u netice 
ve hem ne öQreımeuleriu me~- sine varılmıştır. Kttrarııı talbik 
teklerine UJ güu, ie beeında gi- t:rlılmesi hut;usuuda tetkiklere 
~ec0kleri vekneırnk hir kıyafet Of v11m edılmAktPıiir. 

Japon 8&şve~ili 
Japon milletinin 
demirdE.n birlik 

kurmalarını lüzu
munu istedi 

Tokya 21 (A - a) -
Baevekıl geuerııl Tojo haıp 

kabinuı azalarına hitabea bır 
revmi emrınde eunları eöylemiolir 

Japooranın hareketine mr 
ni olmak ieterenlere kareı Ja
ooo m\lle&i &raeıoda bir demir 
bırlık kurulmalıdır. 

I~i b~yacJa 
Devriye faaliyetleri 

oldu 
Kahire, 21 (a.a.) 

Ortaşark t rı~iliz umumi 
karargahının tuhligi : 

Lihyada, Tohrnkta düş
man tayyıırt1leri 18/19 ilk tt~ 
riu gt>ceıü faaliyet gö~terme

mi~lerdi r. Bo geceden bir geı

co e~ vel Jiişmı.11 ~ehir bölge
sine 10 bc.mba atmış ilııede 

ehemmiyetli basın yapama 
mıştır. Ri r 1 ogiliz devriyesi 

büyük bir İtalyan müf rezr,. Tojo buc;dau sonra Japoo
ranıo eııAhlanma polı&ikuınd9• 
ki ıarrellerden memuuoiretioi sine hücum etnıi~ ve agır za-
te Japonyanıo bu oaıık anında yiat verdirmi~tir. İtalyanlar 
Jspon kıtbıneeicın b&oında ve hozgıına ağrRmışlardır. 
Japon ordusunu e1iade tutmak Hnılnl: mıntakl\ımıda ev

ıa metot olduaono ~ildirmişı~r- velki giin diişm1onın üç zırhlı 
lbtimal verıldıQıne gore !otomobili göriilmii~ i~ede dü' 

Tojo programını ta\bıka beu?a- 1 1 1 k·ı · · man a e ace e çe ı mıştır. 
mad3 n euel bıitüo idari deQı· Halfayeda düşmaıı topcn~u 
eiklıkler: repacailtır. Baş9ekAtı t· faaliyet gH tormişt.ir. Bnrada 
&ekı deQlşiklıkler de bu itibarla 
manalı görülmektedir. Japon devriyelerimiz zayiat verme-

haberler b(iroeu reisi ile kabıne den &.eşif hareketlerini bitir
bae mOeuiri reni taria edılmıştir mişlerdir 

Ankara Radyosıındc-ı 
Bugünkü neşriyat programı 

Çarşamba 22 - 10 - 941 l 19.55 Muzik: Kemençe, Ka 
7.30 Proğram ve mf\mleket nıı~, ve tAnbür,dan saz eser-

saat ayarı ler!. . 
7 33 M-. ·ı .. il r·r Parçalaı· 20; 15 Hadyo Gıtzetesı 

· uzı1.., a ı 2 ' ·f ·k B' t lk - k-(Pl ) 0.45•" iizı : ır ıa tur u 

7 45 A. haberleri sü Qğre~iyor uz ha ftanm türkü 
8°00 M~:~: Hatif Pıogram su: (A ra~a~ın Atla~ı.)_ 

(Pi ) 2 ı.oo Zırat Tak' ımı 

8 15 E 
. . 21 10 ~lfızik: Hicaz maka· 

. vın saalı rn nıdan ş U"k: l H. 
8.45 Müzik: Hafıt proğramırı 21 _.10 Kon ıışma p0-;ıa Kn-

devamı (Pl.) tusu.) 
12.30 Program ve memlt'- 21.30 ~hızik Ri aseti Cum-

ket saat A yGırı YJ ı k-lıuı· ha ndo~u ( 1cf ısan un-
12.33 Müzik Fasıl Sarkılan çer) -
1 ·~.45 AJAN8 haberlerı l G t ıı · r - T~ marş 
13 00 Müzik: Fas:l şukıları 

programının ildııci kısın•, 

14.0o Müzik KarıHk pro
gram (Pl.) 

18,00 Pro~ram ve Me~leket 
l:iaat ayarı 

18 Ol Müzik: Beraber Ş~r-
kılar. 

J 8.25 konuşm:ı: (Oı~ politİ· 

Hadi~eleri) 
18.45 R;tdyo Çocuk Kulü-

bü 
19.30 Memleket saat :ıya · 

rı. ve ajans ho.berleri. 
19.45 Serbest ı O dakik!l 

- uva e ı: ıırA ı 

2 - KPki : Ş:tı kı Aşkım. 
3 - Saffet: Zeybek. 
4 - Assadour Çulıaçyan :

Leblebici Horhor ağadan Pot-
pnn 

5 - Ku r1 StrİPgleı: 

lzmir (Uveı tü:.-. 
22.:-30 Memleket saat 

v~ Aj:.uıs haLerleri 

Türk 

ayarı 

Zırat, Esham, · TahvilAf, 

Kambiyo - Nukut borsası (Fi 
at) 

22.45 Müzik; 
23.00 Yarınki 

kapanı§. 

Cazb:rnt (PJ) 
proğrm ve 

Fenni Sünnetçi 
Sıtki Tanrıöver 

Se1i ve ağ,. ısız aünnet yapılır. Fakir 

(639] 
11 16 

çocukları meccanendir. 

Adres ; T arsuıta Sıtkı T annöver 

YENi MERSiN 

Cumhuriyetin 
18 inci yıl dönümii bayramı 

kutlama programı 
28 - 1 O - 94 l SA fJ I 

1 - Cumhuriyetin 18 inci yıl bayramı '28 - 10 • 941 Salı 
günü saat 13 de boşlıyocok ve 30 • 10 • 941 perşembe günü 
saat 24 e kadar devam edecektir. 

2 - 29 • 10 - 941 Salı günü hafta tatili kanuni mecburi ise 
de 28 - 10 • 941 Salı ve 30 • 10 • 941 ğünleri müessesele
rin, dükkônlorın kapatılması şoyoni temennidir. 

3 - Bütün resmi ve hususi binalar, mağazalar, dükkônlar, 
evler ve şehrin her tarafı 

0

28 • 10 - 941 Salı günü saat 12 ye 
kadar ışıklama ve süsleme işini bitirmiş olacaktır. 

4 - 28 - 10 • 941 Salı günü Belediyenin işeret düdügü ile 
bayram ilôn edilecek bütün vapurlar, fabrikalar üçer dakika buna 
iştirôk edeceklerdir. 

5 - 28 • 10 • 941 Salı günü saat 15 de Ortaokul talebele. 
riyle İlkokullar beşinci sınıfları İleri okul meydanlğında toplana
rak Halkevi bandosu önde olduğu holde kışlaya gidecekler. Ebe 
di Şef Atatürkün büstüne çelenk koyacaklar, bir Ortaokuldan, 
İlk okullardan iki talebe şiir söyliyecekler ve bilahare okullar 
dağılacaklardır. 

6 - 28 - 10 • 941 Salı günü saat 15 den itibaren Gümrük 
meydanında İhsaniye, Bahçe ve Kiremitnane mahallerinde Halk 
kürsülerinde ve Halkevi hoparlörlerinde hatipler tarafından söz· 
ıer söylenecek ve milli oyunlar oynanacaktır. 

7 - Bayram günlerinde herkes en temiz ve en yeni elbise 
sini giyecektir. 

8- Hayır sevenlerin ve Hayır Cemiyetlerinin fakirlere vere 
ceği elbise ve eşya bu günlerden evvel verilmelidir. 

9 - Saat 13 den itibaren Çocuk bahçesinde İlk okul ilk 
devre talebeleri münavebe ile eğleneceklerdir, 

10 - Taklar, vecizeler Belediye tarafından bugün soat 13e 
kadar kurulmuş ve asılmış olacaktır. 

11 - Gece Halkevi temsil kolu bir temsil verecektir. 

29 - 10 - 941 ÇARŞAMBA 
1 - Sabahleyin saat 9 don itibaren proğramın arkasında ya

zılı teşrifat sırasiyle hükumet konağında Voli tarafından kabul 
resmi yapılacaktır. 

2 - Kabul resmini müteakip Atatürk parkı önünde saat 10.30 
do umumi tören yapılacaktır. 

3 - Saat 10 o kadar alanda kroki mucibince Askeri kıta· 
lor, polis, okullar, teşekküller ve halk yerlerini almış olacaklar· 

dır. 
4 - Saat tam 10,30 do Voli, yanında Harp Okulu komuta 

nı ve Vilôyet Parti başkanı olduğu halde olanda yer almış olan 
askerlerin, okulların, teşekküllerin, halkın bayramını kutlulayacok 
ve kendilerine tahsis edilmiş olan yere geldikten sonra bando 

İstiklôl marşını çalacaktır. 
5 - Bundan sonra aşağıda yazılı sıraya göre geçit resmi ya· 

pılocoktır: 
A) Deniz Harp Okulu ve lisesi, Gedikli Erbaş, orta okulu, hiz 

met bölüğü 
B) Molül Gaziler, Yedek Süboylor, Şehit anaları. 
D) Üniformalı yedek sübaylor 
Ç) Jandarma müfrezesi. 
D) Polis müfrezesi. 
E) Orta ve İlk Okullar Bayrak kıtosı. 
F Orta Okul İlk okullar Florııa kıtosı. 
H) Orta okul izcileri ve t.alebeleri. 
S ) İlk okullar İzcileri ve ilk okullar talebeleri. 

Ş) Ulusal cemiyetler 
T) Sporcular. 
K) Gençlikıkulüpleri. 
L) İtfaiye. 
V) Esnaf cemiyetleri ve yoyo halk. 
6 - Geçit töreninin icra ve inzibatına Emniyei müdürü, Mo 

arif müdürü ve Deniz Harp Okulundan bir süboy 
7 - Bugün saat 14 den itibaren Stodyomda İdman yurdu 

torafndan muhtelif spor eğlenceleri ve musabokolorı yapılacak· 
tır. ( Yapılacak müsabokôların Proğramı ayrıca İdman Yuodu 
tarafından ilôn edilecektir. 

8 - Oğleden sonra Halk kürsülerinde hatipler tarafından 
sözler söylenecektir. 

9 -Saat 15 den 17.5 a kadar Umumi parkta Deniz bandosu 

çalacaktır. 
10 - Saat 22 de Tüccar kulübünde 18 inci Cumhuriyet bay

ramının şerefine Voli tarafından hükumet namına bir balo ve
rilecektir. 

30 - 10 - 941 PERŞ.JiJMBE 
1 - Hnlk kürsülerinde hatipler saat 10 don itibaren sözler

ne devome deceklerdir.( Halk kürsülerinde süz söyliyeceklerin 
ildaresi: Cumhuriyet Halk Partisi vilôyet idare hoyetine ve Halk 
evi başkanına aittir. 

2 - Oğleden sonra saat 14 den itibaren Stodyomdo Atı· 
cılık kulübü ve İdman Yurdu tarafından spor müsabakaları ve 
eOlenceleri yopilocokt,r. 

3 - Umumi parkta Denix borıdosu saat 15 den 17.30 a ko 
kadar çalacaktır. 

HÜKÜM.ET KÜN.\Ö1NDA YAl'lfJAOAK 
RESMi KA HUIJE AlT TEŞıtl!!"'AT LlS'rESfDtR 

1 - Vilôyette mevcut saylovlor, 
2 - Askeri komutan, ve Koro, Denız, Hava subayları De· 

nız mıntoko komutanı (Kül halinde) 
3 - Vılôyette mevcut vekôletler müfettişlerı. 
4 ..- Adliye vekôleti memurları( Tapu kadastro memurları 

dahil. 
5 - Dohıliye vekôleti memurları. 
6 - Maliye vekôleti memurları. 
7 - Maarif vekôleti memurları ile bilumum muallimler. 
8 - Nafia vekôleti memurları . 
9 - iktisat vekôleti memurları. 
10- Sıhhat vekôleti memurları. 
11 - Gümrük ve İnhisarlar vekôleti memurları. 
12 - Zirool vekaleti memurları. 

. 
1 1 a 

Mersin Beleôiye Hıyaseıinaen: 

~av fa 2 
• 

il 

1 - İkiııci ıe~ı·iu 94 J Cuuiartesi guım saat 
1 ı de !ielediyc ıuedis ıuutad toplantısı hel•~di) e 
saloııunda yapılacağ111daıı muayyen gii11 ve ~aat
da t.op:arılı)a iştirak etnıe; : izi rıca rderim, 

2 - Bıı tuplaıatın11ı nızuaıuesi aşağıdadır·. 
Ht<lu lı) e H.oiA V. 
'e1 · k }1~ rgiindiı~ 

1 - H.iyaseı divarıı st')~•iıni 

2 - f'etkik eııc\imeıılPI İ ~er,imi 
~ 

0 - HeJediye eııciinH'ni seçimi 
4 Belediye rei~irıiıı s•ltıPlik ıııesai rapol'u 
f> - ~'40 mali ~' ıh kat'i lı e~ap eet veli 
() - llt~z.:ırlık ıalinıaı11anıPsirıin 11 irıci uıaddP-

siııe bir fıkra ih\vPsi 
7 - Jçıue Sil alJ11ııelf'f'İ11de11 alına ı· Hk aı ı haraj 

nıan hed d i tarifosi 
İ 8 .\şevi saloııurıtla deniz ~cdikii okulu su. 
ba~·lanııa mahsus möhfel ~apılması. (7 ıı ;;) 

! a n 

Jçel orruan çevirge nıüdürlüğün~en 
M 11lrnın1111 n f rn t ı 

M:L D:l Korn:ıto Oıııı<i fJira K.. 

120 000 Qam nğacı 4 90 

dahilinde 1 - icel vih\yeliniu eı·sin kazası • • 
Bahçecik devlet ormaımulan 1 ~O nwtı·e nıik~\p 
kerestelik çam a~acı satı~a <;ıkanluuştır 

2 - Çam e~~c>rırıuı beher ıueıro ıııikap gayri 
mamuhirıliıı ımıhaıunıe11 bedeli l 490) kuruştur. 

ı 3 - ~Hı·ı.uame Vü rnukaveleııame projelerini 

'
~Urmek isıivenleriıı ~1 er~iıı cevirl!t) uıüdiirlli~iine (__.} • • t.., t. .... 

H(•rsiıı ornıaıı hölge Ş('fiigine '"~ Ankar::ıda oı·ma11 
umum rniitliirlii~iiıı·~ nıiiracaat eııııeleri, 

4 - Salış 1-1 J -9 41 günü ~aaı 11 de nıersiıı 
ormau çe\'irge ınii<liirliigüııde yapılacaktır. 

5 - .Salı~ umumi olup açık arllırıııa usulile 
yapılacakllr. 

6 - \luvakkaı teıııiuatı 45 liı·adır. 
7 - Taliplerin . art.11amede yazılı vesaiki ge-

tirmeleri h\zımdır. (701) 18 :-2-28 31 

Say1n Baya ılarıı1 
naz c:t ı· ı d ı k k: atine 

(Hines siueması "·aıınu.la veui acılaıı Cuınbu-
i .1 • 41 

riyel Biçki, Diki~ yurdu pazaı·tesi perşenıhe güıı-
leri öt;le<lcıı soıu·a iiceı· hucu k !-5tlat calışnıak ar ;-, . . . 
tivle<le 1 o avda terzilifri figı·eıir ve k<ı11disi11c . . ~] ~ 

1 nıaarif111iidiirliiğii11den tasdikli diploma veı·ilir 

1 

Yurda müracaatla kayıd olmak<la acele 
edirıiz. 7< 5 2 5 
ı---------------------------
1 Zayi Pasaport 
1 Tarablusu şamdan almış olilağum 296 numaralı 
:l0{9/940 tarihli Uihnan hükftmeti pasaportumu gaip ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmii kaJmadığını ilAn 
ederim. Mer~in-Oami şerif mahallesinde 

(706) 

19 uncu ~oka.k 25 numaralı evde mnkim 
portakal tüccarı Memduh Daye 

13 - münokalôt vekôleti memurları. 
14 - Ticaret vekôleti memurları. 
15 - Müftü ve Evkaf memurları. 
16 - Umumi meclis azaları, Belediye reis ve azaları ve 

Belediye memurları. 
Baro heyeti, Ticaret ve Zıroot odaları heyetleri Borsa komi· 

ser ve memurları. . 
17 - Cumhurivet Halk Partisi Vilôyet ve kaza ıeisleri ve 

azaları Halk evleri reis ve azaları Matbuat müntesipleri 
18 - Bilumum menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle me& 

leki cemiyetler ve spor teşekkülleri • 
19 - Müessesatı maliye direktörleri 

İtalya Konsolosluğu 9.30 - 9.35 
lngiliz Konsolosluğu 9 35 9.40 
Felemenk 9.40 - 9.45 

\'eui Mennn Mnthaa.sında Basılnu~tır. 


