
- Sahibi ve Umam Netrfyat 

s 
Gt.TN:OELl:K SİY ASİ HABER FİKİR. GAZETESİ 

Hu R&l>ah ]iJrzincan, MalBtya, 
Malazkiı'ıl ve \-.-anda 30 saniye de
van. edeıı bir zelzele olmu~tur. 

Erciş kazası dllbilinde bazı vatan
daşlar enkaz altında kalmıştır. 

MOdaro 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
Tıııl lteıtlD ıuıaını . lltrılD ---
Sayısı 5 kuruş 

Cunıa 
12 

EYl'OL 
194:1 

Yı\ 1 Sayı 
14 4001 

~------------~------~---------------·~---------------~-------------------~-----

Sandık çivisi 
ihtiyacı 

İnönü Kampında 
Yaz çahşmaları sona erdi 

Şark cep~esin~e vaziyet 
limen gölü cenubun .. 
aa ıiddetli muhare· 

Telefon No. 82 

A~deniz~e hava faaliyeti 
Korent kanalı tek

rar bombalandı 
= 

Amerikada 
Bay Ruzveltin Hut~una 

Şimdiden te1nin 
edilmelidir Gösterilen hareketler zevk ve lıeyecanla beler olmaktadır Alman tayyareleri Süyeyşe 

seyredildi 

Çok büyük ehemmi
yet veriliyor 

Dön idare evimize mü· Merkez L· ·m ett'ıler Vaşington, 11 [~.a..] -

racaat oden Hızar lmalat- M'ıll"ı Lavactltk 'ıJeal'tne bani\ gençler'ım'ız tat.d'r ed'ıld'I uUCU Aune~inin cenaze törenin-
11 u M 1 1 'er Oeph esinde ı:-atıire, 11 (a.a.) - de bulunduktan sonra. çar-

lıanesi sahiplerinden bir zatj ------------ .. şanba akşamı Vaşington d'" 
bize dert yandı ve ı:ıunları lnönü, 11 (e,9.) - lıAın ınrınıne ı'aanarak nernı• Ortaşark İngiliz hava kuv nen R ı · 

8 0 

,. " ., R L b ·1 azve ıstasyonda Kor-
ııöy ledi: Türk Hava Kurumu kampın· rorda, Mieafiıler kamptan arrı· UB tndRO ı faarru .. vetlel'ine mensup ağır bom- del Hal tarafından k 1 

. ede dil saat 8 do. beelırao gö~teri· lırlarkeu QOk ıenoio 9e konetli k. f h l• d bardıruao tayyareleri 8ı9 ~e- d arşı an-
ım ı r:.tlı n de sen d Yıl ı "' .ZU ı·n ı•a a ın e mış ve erhal son giinlerdekı" a u a em lor sona er ı. zerce oakır iolibelerle evrılmıelardır. Y • K rent ktınahnı hoınba-

25 bin portakal ve sebze san-ı renkli ~ılcut iki saat koetular, 1 ö _ ceııı 0 
d K 1 h "k· harp hadiselerinin A merilra 

o ou 11 (a 8 ) - ş· (d k .... .., b ı JI Jamıı:ılar ır ana ın er ı ı B" ı · k d 1 dığı yaparım Bo htikfımete atladılar, zıpladılar, &akla rı.\tı· l ö .' .. , • ıma e 8( yanmaga aı 8U . " .1 b l l t ır eşı ev etleriude doğur-
. . . . n nu Tur Hava Kurumu H 'I 1 kısmuıa atı sn onı >il ar am doğu endişelere makes olan 

verdiğim beyanname ve tnt- lar 98 Rle9 oembeı·ı ı_oınden Rec· kampında fer. çalıeınalı-rı göete . tmi ok bü ük basar 
kt ld ıt defterim ile tıler. Huacı gunolerlll paraeüt· rilerino d d'ldi Rü A Londre 11 (e.a.) - ısa.bet e ş 9 y . faaliyete başlamıştır. Ruzvelt 

ma a 0 u~nm_ .. çıilük hareketleri görüldükten 
1 

_ 
1 

•09ımı 0 1 
• tQ r Şark c;pheeinde askeri uzi· lar yapılmıştır. Aynı gece harbiye ve bahriye nazırları-

11abittir. Uzan bır mu<lJetten· F01ra Türk geoçliQ'ioin faalivea P ırn~r ~rırı uoue repmalarına ret hakkında alınann haberlere içinde Yonani~tırnda Herak- nı koodiı-iyle görür.ıme1te da-
. . d d b · . . . 1 eherıelı eslrordu. Hatada UQall - v l!!I 

beri çı"ı bulama ıgım an u ve kırmetı daha ırı an aeıhır-
0 1 ~ • . göre eiddı ıli muharebeler bu· lı"y<>n tayyare meydanı bom- vet etmiı:ı~ir. Bu go'"ru""r.ımel .. rı' 

A · b" ld ıı k d"I . 2 P Anorun hareketlerı pek CS"' • v v " 
i' ile me,gnl <ıl1Lmamaktayım. do. zız ır eo e ırn ı erıni . ti 

8 
k tün cephe boyunca devanı el ve JJibyaJa Teli~ vef müteakip. Ruz_,velt hu aün 

. . . lı . d' baAlamıe olduklarını gös\eren zıp • aatıeroa uçuş ıet 9e he mektedtr. Yapılan h119a muhare halanmış ., 
Vıtayotımıze ta ıs e ı- genoler bir ağızdan huac1lar recenla serredildi. Tanarelerın balerinde 25 So91e\ tarraresi• M.ergnbe, Gazzala tayyare gongra lıJerlerıyle bir konfe. 

len çiviler henüz buraya c~I~ mereını heıecan!a sö.-ledıler. güzel Akrebatik hareketleri teı· ue mükabil 59 Alman &arrar~si meydanlarıaR biicum e<lilmiş· rans akdedecektir. 
edilmemit oldagundaıı çıvı Bü\ün kalpleri milli havacı· kall'de gütel oldu. imha edılmietir Berlic radrosu• tir. Tobrnk ile l>erne ara· ~.\merika Birleşik devlet 

i}Jtiyacımı temin edemiyorum 1 DUO 9erdi~İ habere göre de İl• SHHlB bolunan diişman kıta- leri milletleri reisin bu ak-

ve t.abiatile imaıaıhnuem el~ ts. Ruzve t Sovyet ın°0 gölünün cenubunda barp1 1 na mitralyöz ateşiyle hü· Qam söyJiyecegi uotku büyük 

1 
eiddetle de9am etmektedir' Bu-1 arı . . . se.lıınızl kl b k 

saııdık yapı amıyor. R S da k • r&sı Leniogradın 130 mil cenu· cnnı edilmıştır. Bır çok pet- ı a e lemektedir-
Yakında portalrnl, limon Aınerikayı U ya 1 bundadır. Bu haLerden aoıaeıl· rol depolarında yangınlar çı- ler. Umumi kanaate göre na 

mahsulü iclrak edilec~k ve Almanlar d•A'•na göre bütün cephe borun karıll!lı!ltır. tok pek ınubtemeı olarak 
bunlar ~ehrimizden huic~ Harbe sokmak İate· oa Rus tearruıunun de9em e&· I ib;a açıklarında avcıla- mihvere karşı harbin bidaye-
sevk olunacak, şimdiden san- s·b. ki d. ıııekte olduQu anlaeılmaktadır. J .... k "mit tinden beri yapılan ihtarların 

diği iddia edili"or ı ıryaya na e ,_ verilen diller bir habere göre rımız bir buyu md~sserşı t . 
d k 

·ııt· ı karaılayamaz T • •· kkep ur.ıman ay en ciddi en kovvetliı4i t.e11kı"l 
ı ı ıyacın -. ,- ,. l SıPOlenekin cenubu earkisinde lerden mure " edecektir. · v 

sak sonra tabiatile miitkilata N~vyork, 11 (a.a)- ıyor tJr b•tlaran Rus mukabil taarruzu , yare gropnna raslamış ve hep 

B d k. f kt d" R 1 bu ı d" A · Bütün gazeteler vazivetı·n 
maruz klllacağız. on an ya· Amerikan konseyi Ame· Amesterd~m, 11 [A.A] iP •.ea elme e ır. os arın. si\li piiskürtmi.iş er ır. ynı 

t bb- l · d V ı ı e ciddi mahiyetini tebaru.:z et-
Jınız bizar imalathanesi sa- rikalılara hitaben neşrettiği Rksçen9 telgraf ajahsının ren.ı eee us erın e 0 0

0°k'· gece düşman M.alta:·a bir akın 
d 

gerı alınmıe 9e Almanlar 5 ı · .. 
11 

"t 1 tirmektedirler. 
bipleri değil, aym zaman a bayannamede Amerikanın Gre Moskovadan verdigi bir ha- . nır.ı Te sıvı ere aı 8 - • ıometre gerı atılmıelardır. Bura yapı v . . . Nıyork Taymi~in V · 
portakaJ, limon müstabsillori er destroyerine karşı yapılan bere göre Volga mıotakasm. da Almanların 4 bin askeri im- makla hasarlar ıka efül_mış · ton mnhabirin .. aşıng
ve tüooarlarıda Y.arar göre denizaltı hücumu hakkı oda daki Alman ırk10dan olan ha edilmie ve 238 tankları neh· tir. Bir düşman tayyaresı de- çarşamba .'\ok "e gor~, ~uzvelt 
cekler deı!i Amerikan ve Alman iddia- bütün halkın Siberyaya nak- re dökül111i>etiir. Almanlar arrı· . döşürüimfiş Te mürette· l t iş mı muhım dev-

li kara ) ı tır Nakil oa 47 tank ıı top ve ook aske· nız" . . 1 J e memur artnı yanına ça-
Hızar sahibinin bu de- larının birbirine zıt olduğunu . . . r ~tırılm ş 

1 
· ri letaııoıı Gomel bölaesiode batından beş kıtı _kurtarı m ş~ -Ronn ikinoide-

. . . . Al . . ıfıne şıındıden baş anmıştır. . Ayni gece dü,man hava --~~~·---..;,;;,... __ _ 
dikleriodon t1ehrımızil" 9n•ı ve roao ıddıasımn yalan . . . . karbetmielerdır. Ruslar mutat- 1 tır. 

dun an ne derecede ol- ol ı:asıııın imkı1nımr, bulnndn- AI_ınanlann nakıl ışını bay fakireıli Qarmıemalara det~m 1 kuvvetleri H_ayfaya hiioum Bir Alman tayyarecisı' 
mevcn . . .. gunu idclia ettikten sonra A- Stalının riyaset etmekte . ol~ etmektedirler. Almaular Leoıg- teşeblıüsü akım kalmıştır. 
dnğano ve ne. ~ıshett~ ~~a. . . . dngu milli müdafaa komıtesı radda mühim mikdarda taırar6 iio eoe düşman Süveyişte 500 d fı 
JAthanelere çıvı verıldığını nıerıkanın ba~be .gırmesınde idare etmektedir. karbet111itlerdir. Odeeada Ru11 D a;e meydanına iki defa e a UÇUŞ 
bl.lmı"yorom. Almanyanın lııç hır menfaJtti müd faaeı ehemmirelle dnam tayy k t bb"" ·· d yapmıı a . taarruz etme eşe usun e 

Yalnız hakikat olarak yoktur. Demekte ve Ameri Çi nde otmektedir,_ 16 Rom.en. tü.meo;o- bnlaıımuş isede yolları kesil-
kan ıoilletine: den rarlBI tmha edılmıetır. ID b" f" ·· ··1 

bilinen bir şey varsa porta- b'ld" d·,.·ıne göre miş ve ır tayyare c uşuru - D. N. B. - Binbaeı Haorlb 

Berlin, 11 (a.a.) _ 

~ l h b radroeunun ı ır '• . 7 
kal ve limon mahsulatının Amerikalılar, Yarın söy- ~iddet i mu ara e- de Simalde kar re.6tmaAtıt başla- ınüştür Malldı basar yoktur. . erlulde 500 iinoü baoa seferi· 

idrak zamanınrn yaklaşmış l~yec~gi nutukla Mist.3r Ruz· /er baıladı mıetır. Bn harekattan iki tayyue·ı~~3~aea~~ıv~ır. Binbaeı Hanrlh 
velt sizi harbe sokmaga ha- h k 1 • . .. · · 0 ımpıradıode biriooiliQi 

olmııRI ve barice satılan ve fı'n ava uvvet en mız donmemıştır. almıetır, 
"d t ınou zırlıyacaktır. Evlatlarınızı hi Çtına Kı·oC1 ı ı (a.a) .-..------------------,-----· Mersinin yegane varı a - ., rı -

hamı teşkil eden bu ın"bsn · maya için lıi.ikftmetin sizi si- Hop nam eyaletinin şaı·ki cenubi • 
17 Sooyet tayyareıı ISJLDAK 

d datmaınna müsaade etıne ı· s· d h" h b l .J llltın sevki için fazl" mik ar· Y - ın e mü ım mu are e er ııe· düşürdüler 
da sandığa ilıtiyaQ oldo~aiinr. 1 niz. vam etmektedir. 14 bin Japon 

Tuçinin şarkında taarı uza geç · k · 11 ( ) 
Sandık itıti~a~ı . ~ersin [n büyük ~İr gemi ~afilesİ mişterdır Muharebe fasılasız ı:~~sın ~~şkuO:~~~a.:İığımn 

ve mülhakatı ıçın mubrem devam etmektedir. 

İngiltereye gel~İ B t tehı~~,a kuvvetlerimiz A~vel~i hir ihtiyaçtır. 
0 Y f ll . aün 17 Sı>vyet tayyaresı du· · 

Lo-ıdra, 11 (a.a.) - ., d So et 
kereste, çivi ve saire:ıirı za- Şimdire kadar AtıanliQ-i oe• ' L l l ğ Şiirmüşlerdir. Dün e vy 

d l teml·n edı"le· • Japon ROnso Ol U u . - lerı· ve askeri kampları 
manın an evve Qen gemi kafıleterindeu en bO• ıaşe us l 

Bannn için Jılzım gelen 

rek ihtiyacın karşılanmasJ rüA"ü lngilterere gelmittir. Bu kapatıldı uzerioe tam isabetli bomba ar 

zarureti vardır. muazzam gemi kafılesi riikünu - atmışlardır. DıQ'er bir. haYa 
Berlin 11 (a.a.)_ - hücumu esna~ında Len1ngrad 

h sıkıştığı zaman al el- tahtiredeıı sonra h!Q bir zarar D. N. _s .. - K. udus radyos_u • •. turmansk arasın_Ja işleyen . . l 'e hasara uAramadan da~ılrnır ., 1
_, 

acele alınan tedbırlerden daı · Lır. nun verdı~ı bır habere göre trenin ili lokomotifı çahşamı 
arar göriiJmüş ve ilıti- Beyruttaki Japon konsoloslu~u yacak derecede hasara u~ratıl 

:~az yol a9ılmıştır. 1 Merkez Cep~esinde kapatıımı,ıır. nuşt•r. 
Alakadar makamatın bu· -- Q 1 d 

nun için tedbir alması çok 238 Alman tankı S O a 
isabetli vo yeriede bir hare- tahribedildi örfi idare ilan edildi 
ket olar. 

Binlerce sandı~ın imali Londra, 11 (A.A.) - Bertin, 11 (a.a.) -
için zall'anda lazımdır. Rusoa Kızıl yıldız mec- Berlin eirksi mahfillerinde 

Oa:oda fe9kalade ahtalin ilin e 

Gelenler 
Bir müddetten beri letsnbu~ 

99 Aokarada bulunau Halke9ı 
reisi re Tuuaa fabrikası aıüdO 
rü bay s · kftti Söıen 9e Uicoar· 
larımızda: bar Silkrü Malaz 
ıehrimiıe döomılelerdır. 

l{ısabir zaman zarfında mosRınln yazıhğına göre Mer 1 h · d d"" dildi~in6 dair gösterilen sebep -
yapılacak işler, hem eyi ol-j kez cep esın e uşoıa11 bir bu eehirde mesai nizamını boz- Bay LU.tfi Çakır 

fazla ınasraf- ırmagıo ötesine Rus kuvvet mak ioin teeebbılaler uki olma· 
maz ve hem de .1 · Tebdı"lbau 9e mezuoiretle }eri tarafından tardedilaıiş· aından ı eri gelcıiQi tebarüz eUı 
la ,,·apılır. ·ı ekted· o ı ıı d'I eehr"ım·ııd'-" arrilmıe bulunan " )erdir. Düşman bu ırmağı rı 111 ır. a oda i o e ı en ..... 

. .. . .... örfi idıırere göre saat 19 dan Aalire hukuk hakimi bar L?ı: 
}Jn iyiRi, bu iş zaman 

varken halledilmelidir. 

F.A 

geçeceğı sıradn. dort bın olu itibRı en \fenler müstesna biitiin fi Çakır maıuniret ınılddelını 
vermişler ve 238 tank, 50 nakil ıaaıtaları itlemireottkler biUrmie oldutondan eehrimize 
tayyareleri tahribedilmiştir. ,e matualar kapaoaoak&ır. gelmie te nıifealne bsılamıetır. 

Bu birinci yazımdır ... 
Gazetelerde; boy boy, çeşit çeşit, harp haberleri var. 
Dudıiklarımda cigara, bo netameli haberlerini gözden 
ge9iriyoru m. 

Milyonlar, damarı gibi eriyip · kayboluyor, kara top
rakların üe1ttincle. 

Ben; bu gırtlaklaşma ve bir avuç toprak olma hengtlme
Rinde, cigaraının kıvrım kıvrım kıvnlan dumanına ba
karak düşünüyorum. 

Tarih boyu, bizKiz olm!iyan harpler gözümün önüne ge

liyor. Korkunç bir kan ~a~ıltısı duyuyorum. OH 1 diycı
rn~. n~ na muazzam ıştırki, gökyüziine bakarak, en 
genı~ hır ruh. fer~bhgı ile oigara i9~n, işi ile güoü ile 
meşgul tek mılletız, yeryüzünde. 

Bizim bu göz alıcı hayatımız, Milli Şefin emrindeki 
milli birliğin eseridir. 

Gazetflleı de; boy boy, çeşit çeşit, harp haberleri var, 
iki gi>züm. 

Biz, kimseyi körüklemedik, btt hnım8ta. 
Biz, ne körükleriz neda körükleriniz zira 

Biz, bizim davamızm ne olduğunu ~biliri~·. Yarın harbe 

girecekmiş gibi hazır, hıç girmiyeoekmiş gibi işimizdeyiz. 
Biz harbi, harp bizi bilir. 

Gazat~lerde; boy boy, çeşit çeşit, harp haberleri var. 
Harp devam ediyor. 

Biz, Milli Şefin emrinde, onun zafer dolu gözlerine ba
karak ayaktayız .. 

TOPUROGLU 



~ 

. arşamba 
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Sovyet resmi tebliği: 

Cephe 
boyunca 

Anudane muhare
belere devam 

ediliyor 

Oa~iliye mensuplannm 
1941 kı~em ta~losu 

Dahiliye VekAleti, dahiliye 
teşkilAUnda çalışan vali, kay
makam, mektupçu, nüius mü 
dürü gibi memurların yeni va 
zifeleı ine göre 1941 kıdem tab 
!olarını hazırlamaktadır. Tab
looun hazırlığı bn günlerde 
bitecektir. 

Yabanci ~ü~Ometlere 
teMiğ edilecek ~ü~Dmler 

Saym Yatandaşlann 

yaptıkları teberru 
Listeai 

- Dünden arlan -
Lira 

Anadolu Lt. Şirketi ı O 
Mister Resül 10 
lsak Araı:ot 5 

ı • NELER.. OLDU D u N y .L\.D \. NELER o IJ u y ORı il 
.. 

- -- = - - - 1 

Rus demiı· yolları neden 
geniştir~ 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü. neşriyat programı 

-···~ 
[ 

• 1 • • ismet lşevi 5 mmyet mBOSUp &fi IÇln Şükrü Hindi s 1 CUMA 12 - 9 - 941 1
9

.45 Müzik: Klasik Tork 
İrfan Musa 5 7.30 Proğram ve meınleke müzı~i korosu . Şef Mesud 

Ter fi listeai 
hazırlanıyor 

Urta Ticarethanet-ıi 5 saat ayarı Cemil. 
Avador 5 7.33 Müıik; Hatif pırçalar 20.15 Radyo bazetesl 
?sak Arditi S (Pi.) 20.45 Müzik: Karışık şarkı-

Emniyet Umum Müdürlü~ü Eczacı Tevfik 5 7.45 Ajans haberleri 
emniyet amiri, bas komrier, 0 M . H f 1 lar (AşirAo ve Hüzam) 
komser muavini ve -polis me- Fuat Metigil 5 Ş.O üzık: a if parça ar 21.00 Ziraat takvimi ve 
murlarından muayyen m6d- Emin Tez "' . 5 pro5gramEını.n devamı Toprak mahsulleri borsası 
detl~rirıi doldurmu§ bulunan- Abdurrahman e ... arudı 5 .45 vın saatı 
larm terfileri için birliste ha- Sedat Sabir Seymen 5 12.30 Program ve ınemle 2

1.10 Temtıil 
zırlanmı~tar. Hayri Güıtekin 5 ket saat Ayeırı 22.00 l\lüzil.: Radyo salon 

Y 
• Ad • # Salih Işıkara 5 12.33 Müzik: Muhtelif ~ar. orkestrası Violonist Necip A~· 

8DI hye tayin IİSIBSİ Sıdçık Sıdalı 5 kılar. kın). 

Sav fa ., 2 

n ı 
. 
ı a 

Vilayet Daimi Encümen Riyasetin~en ; 
Mersin ıuemleket hastaııeiiııiıı bil' yıllık süt 
yoğurt ihtiyacı açık eksillnıe)'C kouulıuuştur. 

Südiin miktarı 5000 kilo ' 'e fiatı ı 5 ve evsaf 

i 1 i il 

Tar sus orman ~ölge şef liüinden : 
Cinsi 

Karışık könıür 

Kental 
506 

7-12-17-21 

T. İş. Bankası 
Aüçü.k tasarruf heaapları 

19 4 1 
ikramiye planı 

K~lDELER 

4 Şubat, 2 ~layıs, l Ağustos, ö ikinciltışrin 

TARiHLt tt.iNO EY APILIK 

___ J 941 ikramiyeleri ___ , 
l Adtıt ~ooo liralık ~ooo lira " . 

"J 1 .000 ' ) 

" 
,, - 3 000 ,, . 

2 750 ,. - , _ ~00 

" 
,, 

4 5uo == 
" 

,, 2 .000 " 
8 ~50 -

" 
,, 2.000 ,. -

35 • lno ,, ., - 3.500 " 80 " 
50 ,, :, 4.000 ,, 

300 2o - 6000 
" 

,, - " 
Ali Ekrem 5 12.45 AJANS haberleri 

Adlıye VekAleti yeni bir Memet Yılgör 5 22 30 Memleket saat ayarı TCirkire fı Bankaeıaa para ratırmakla raloıı para birikıir 
tayin listesi hazırlamıştır. Yük SelvelH 5 ı3.oo Müzik: Beraber şarkı ve ajans haberleri Esham, fah rnie 'e faiz almıe olmaz, aıni umanda taliiniıi de denemiı 
B~k ta~dika arzedilmiş bulunan Galip Göksü 5 ve türküler, vilat, kambiyo nukut borsası olorıunuz. (1) 

hstenm bu günlerde çıkması Sami Mer7e 5 13.30 Müzik;: Karışık prog 

Ku (nstitüleri 
11111 geçme tılimatnamesi 

beklenmektedir. VekAlet ayrıca Mustafa Alan 5 ram (Pl.) Fiyat) 
bir Hste daha hazırlamaktadır Sakarya Lokantası 5 18,00 Program ve Me;»leko 22.45 Müzik: Radyo salon 
Bu liste de önümüzdeki gün- Doktor Yakup Arslan 5 ~aat ayarı orkestrası programının ikinci 
lerde Baıvekalete verilecektir. Bahri Ok 5 18.03 Müzik: Fasıl sazı kısmı 

Hamdi Ongun 5 18.40 Müzik: Radyo Sving 23 .55 Yarmkj Program ve 
Emin Ertem 5 Kuarteti (l. Özgür ve Ateı kapanış. 
Muhsin Yanpar 5 Böcekleri) 
Doktor Recep 2 18.25 Konuşma (lktisad Vatandaş ,· 

Maarif Vek&leti kı7. eosti- Niyazi Zanbak 2 saati) 
tOlerin ınnıf geçme •e bitirme Memul Us 2 Lira 50 K. 18.40 Müzik: Radyo 
imtihanlarına dairtalımatname Remzi 1 Kuarteti programının 
hazırlanmı,tır. Talimatname Gece Bilet salı§ındao 45 kısmı 
alakalı enstitülere teblig edil· BirirJci müsamere -44: L. 60 .t{. 19.30 'Memleket saat aya- ll a u·· ye Q J, 
mittir. ikinci » 86 L. 60 K. rı, ve ajans haberleri. 

Sving 
ikinci r. H. Kurumu-

Yeni Mersin 
NUSH.A.SI 5 K.UR UŞTUR 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir " 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

Resmi ilfınatın saun 10 kuruştur. 

Hariç için 

2000 kurut 
1000 
500 

Yoktur. 
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Veni Mer~in MathAaıund• Rıunhnıdtır 
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