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RRdyo Gazetesindtnı : 1 S•hibi Te Umum Ne9riyat 
MudCrO Cuınartesi 

13 Rozvelt emniyet ımla rınn giro· 
cck Alman ve İtalyan gemilerine 
ateş edilmel'lini emretmiştir Alınan 
yn bu vazeyet içinde hir çıkmaza 

.FUAD AKBAŞ 

ida re Yeri -
tanı llııtlıı luımnı • llmlıı 

EYLÜL 
1941 ---

G°trNDELİK SİYA.Sİ HABER. girmiştir. 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Y•\ 1 Sayı 
14 4002 ------

Macar ar Alman l:iay Ruzvelt 
Beklenen Nutkunu Söyledi 
Rıızvelt 
Diyorki 

ltalyada 
lngillz tayyareleri 
muhtelif hedefleri 

bombaladılar · 

Bulgar Başvekili diyorki : 
- ...,. ---

Bulgar Milleti 
Vatanı mridaf aaya 
hazır olmalıdır 

İrana 48 saatlik bir 
nota verildi 

Mihvere mensup 
olanların teslimi 

isteniyor 

ı Bütün Sovyet taar-ı Hariciyesi 
ru~larını püskürttük Bul · 
l 

. . b ·ıd. . l garıatanda tahşi 
erını ı ,,·ıyor ar d t ld a yapı ığını 

Torinoya 
Budapeete 12 {a.a. - yalanl 
Ukraynada ha ı l.>edeo mütte· ıyor 

Sofra, 12 (a.11.) - fık ku99eller diiemauıo veni Berliu, 12 (a.a.) _ Açık denizler 
ser beıt olacaklır. Şiddetli bir hücum 

yapıldı 

Yeni tedrisat rılıoın baeıa.. Londra, 12 (A.A.) -
maeı dolarıeirle baevekil Maa· Tahran hükô.metine yemi 
r_i f nazırı eıfatirle Boliar muaı bir nota gönderilerek 48 saat 
Jım 9e genı,ılerine hitaben demie ıarfmda ıranda bulunan bü· 

mukabil taarruluını püekürl-
müşlerd ir. Macar kıtaları Sot· _ A~m-nn harıciJe nezer~tinin 

ııoıcueu Türk - Bulaar hudu· 
re\ler ıo [l,a)'eper ubhrini geQ· duuda - d A • eoz e iman aske · h 
meğe ıeşebbüslerioi \'8 bu ara• .d rı ta • 

eı atı rap,ldıQı hakkand k" b 
da 6uai eie kullaumak aureıirle berleri ree 

8 ·ı a .. 
ıirki: 

Roma, 12 (a.a.) - tün Alman ve halyaoların tes Amerika 
Müdafaa aularına 

girecek gemilerden 
Almanya mes'ul 

olncaktır 

.Evvelki gece lngiliz tay· Mesot hadieeler eareelnde ı· d"I · · t · ı · 1· V~ . ilk def 
1 

k 1 . ım e ı mesı ıs enı mış ır. -
yareJeri Oenova ve Tnrınoy.l . a o ara Bo iarısıana k l d k. Al 1t l an 

men ye kaıireu \ek 

' aptıklorı bilcDmle hareketleri 1 1• l k . -
M P e me ledır. 

akamete mahkum ederek pue· 
lıücnmla bir kaç bomba at- ieQ~ıe olan \opraklarda bulu- ıa ran a ı ma.n.' ~ y ' 

1 
d s· · ıı nan hıslk bundan istifade ede· Romen, M41car elçılıklerı ka-

b~ış ar.kıdr · .. ı1~.1 er ara1sında ceklerdir. Adalet eeaeını müda- patılmıştır. Fakat bu memle
ır mı ar o o ve yara ı 'Var f d - - . · · b · · ae e en Luruk mılletler hak- kette bulunan mıhverm eşıncı 

dır. 11z munhedeleri ortadan kaldır• kola mensup &damlarını SÜ· 
Meaioaya yeniden düşman ı V-ington, 12 (a.a.) - mıe ardır. Bulgar milleti hür ratle bertaraf etmek l:\z1mdır. 

-.- hava ko-.·v'3tleri bir akın yap ·ı b K h Ruzveltin sabırsızlıkla . b" 'e mu te ittir. a raman ordu• Kaı·a listeye dahil 175 Alman 
mıştır. Bazı bnsnsı ı ı alarda 

beklenen söyliyecegi nutkunu hasarlar olmuştur. l'ayyare suna gütenen Bulgar milleti ajansının İngiltere veya Rus-
söylemiA. ve radyolarla neşre· d rorulmadan oat:emalı 98 talanı yaya teslimi l8zımdır. Bu adam 

'" dafi bataryaları bir üşmaıı ınüdafaera hazır olmalıdır. l 1 d k l ki kar 
dilen nutkunda Amerika bir- tayyareı:ıi düşürmüşlerdir. ar ran a argaşa ı ar çı 
le

A.,·k hu··kflmetleri reisi milı- Sovyet Rusya mak teşebbüsünde ouıunmak 
v Mibvor lıava kuvvetleri 

vere hitap etmiştir. Tobruktaki d t!şman mevzile · tadırlar. 225 Alman Hindistana 

kür\meQe muvaffak olmuelerdır. 
Bir çok düemao nehirde boetul
aıuetor. Düemaııdan 100 den faz 
la eair elınmıetır. Hata dafi 
toplarımız iki So9reı ıarrareaı 

imha etmieler te hava kuvteıle
rimiz düemeıı hedeflerıni bom
balamıela ı dır. Bütün ta~ rarele· 
rimiz üslerine dönmüelerdir. 

-~ 

Almanlar 

Bu ea1iahır Türk - Alman 
mOoaeebellorini boımak te Da-

zarı dıkka\i lraa ve Surifede ce 
reraıı eden had iselerden çevir
mek gareeine matuf eıddetli 

propagundıı uesrirahodandır. 

Sovyet resmi tebliği: 

Cephe boyunca 

muharebe devam 
etmektedir Ruzveıt ezcümle: Amerika rioi muvaffakiyetle bomba- Bulgaristana bir trenle nakledilecek ve Sovyet- Finlilerle irtibatı 

nın denizlerin serbestisine da· lamı,lardır. le::-de bir kısım şahsı Kazvice tesiae muvaffak 
· f i kati surette nota verdi sevketmek üzetedir. Moskova, 12 [a a.)-

yanan 11yaee ın . Bundan başka Mer~a nıat· /d / 
tekit etmiş ve evvel& ~men- ruhta ve 9;itdeki düJman kol· O U ar Sovyet tebliği : 
k 

·ı . e ve bılhassa Moskova 12 (a.a.) - M Yunan·ıstana Kıtalarımız büyük biı- me 
& gemı erın ları bombalanmıştır. M l f B 1 · l · StC'kholll', 12 (e.a.) - t ı 

Gr
•er destroyerine yapılan . o oto u garıstan e çısine anet e bütün cephe boyune• " · l ı T b HelsinkidPD ohnan haberlere .. 

hiioomdau bahsederek hu ge- talb~80 dt~yyare erı . ~b- ir nota vermiştir. Bu notada Memleketimizden oöre bir Alman hücum kolu La· düşmanla çarpışmalarına de-
. . b" "htar y·pılma- TUkta ır uşman gemısıne Kırım Kafkasya Ode•"'va e t k mı .. e bı9 ır ı .. . . ' .. ' ~ erzak gidecek doga göiü ealıilinde Fin kıtela· vam e me tedirler. Hava kuT 

da~ hüoum edilmiştir. Bn şi· attığı bombayı ı~abet ettır. taarruz etmelt. ıçın Almanlara rile irııbnh tesis etmietir. vetlerimiz kara kuvvetleri le 

mali Atlantikte vukna ~el- mi~tir. Bulgar topraklarında üsler •e- Loodra, 12 (a.a.) - Cephenin diaer ısrallarındon i~birligi yaparak Alman .:a-
. b "t bir hadise degildir. Alman tayyareltni Sollu- rildi~i Varna· Burgaz liman- Bü&On fogiliz gazeteleri idb• pek az haber alınmı§tır. Merkez kineli ve topcusuyla hava 

=~ş k::~et, tedhiş ve cinaye- mun şarkındaki düşman top- farının birer' üs olarak kulla alat &irketi tarafından TürkiJe· cephesinde Tımooeukonuu taar meydanlarına ağır da b 1 
. . h cosonu bambalamışlardır. Ha ld ~ b h 

1
. d. 1 t"k den satın alınan erzak ve tıcıo ruzları d6 9am e\mekıedir. Go· i a· · 1 r e er 

te dayana o katı hır mer a- . nı •~ı ve ll a ın ıp oma 1 maddele ·ıoio Yunaniıtıoa Ada• · 
11 

ırmış erdir· oh belerıode beQ lıar r melde nek b<irük mikrBBta bır 
ledir Hndud tımımıya.n ho ".''kın d~r~ .. l .. tU vg b . usul ve kaiJt!lere muhalif ol- na adındaki Tftrk uporurle ., S l .. · . rı en u~uru muş r a e- . . . &aok tıarbi olmuşıur. Muharebe ~ 1 

guuü 81 Alman tay-
mahlnklara hitap etmek katı . . .. duQu bıldirilmiştir. eetkedileoeAıoe daır raıılar raı denw etmekledir. yaretu t"hriLedilmiş ve buna 

gelmi~tir Diyerek şo ~ıstanda kıtalarımız duQtnan maktadırlar. Yunaoietanın eo mukabil 41 ta_v,,·areıniz 
zamalll 

1 
· t . taarrozıarıuı püskürtmüşler- Len 

1
• ng rad b6riik kısmı haıraoıar ıarafın· H iti er ., zayi 

hitapta bu unmuş or. dir. dan leQel edilmietir, Almanra olınuştur. 
Qoonklarımızın çooukl~- , _ ile aı QO" iri munaaebatler te· ----rın• ve hudutlarımız todhı' Londra, 12 (A.A.) Alman haoa lıuooet· ınin eımekle olan Tnrkir• en•k Yeni elçileri umumi Sovyet Taarruzu 

. t• nm etmek için hü · Bombardıtn'\D tayy"'releri- te ecza maddelerinin Yuoa.niets· kararg·..:.hında 
sıvaee ıne r.. . · 1. 1 1 t, ht l • f f J ·ı · h d Al u • . F kat bnn mız şıma ı ta ya .a mu elif erı ara ın an na göoderı meeı UIUIUD 8 -
oum edıyorsunnz a .. hedefleri bombardıman etmiş • • nıanrarı iknaı mutafak oımuıtur. kabul etli 
dan daha ileri geço~ıyecek: lerdir. Ba hca hedefi Torino bombardıman eJıldı Halbuki Almanraoın iega~ 
siniz. Bıı.y Buzvelt, dıplomaRı ş ahında bulunan her bani' Berlin, 12 (a. a.)

Reenıen bildiriliyor: nota yazmak bu ınahloklar eilalı fabrikaları ve d.~mir BArlin, 12 l a.a. ] - bir memlekete gıda maddeleri· 
. . f d ızdır Nazi tehli- yolları teşkil etmiştir Ruyük 10/11 eylül Alman kıta- ni börle bir eart ile kati suret 
~ç:~.ty .:~miy~n onlbperver yangın Te infilaklar olınuş· tarı tarafınd•n 9•vrilmi' olan le redd•deceli mn_bakk~kll· . Alman lıa~ieiye nazırı Fon 

G hatayı tor. . Yuaanietana ionderıleoek gı Rıbentrop hazır olduğu halde 
milletlerin yaptıklar 1 D M . d 

1 
kt "k Leningrada hava kuvvetlerı- da ddeleri hakkında mtınua· B "tler umumi ba.rar11Ahında 

. ktır e- esıoa a e e n Mantralı .1 mı ı e Amerıka yapmıyaoa · f b b 
1 

d . miz tarafından taarrttz edı - bata airiemek ablukanın kaldı· 1 auya Portekiz Danitnar 
. .k. tezi müda ali om a anmış ve enız tay- . . . k" e kt sp ' , -mış ve şu ı ı mıştir. Bir çok btiyiık ve U· rılmt\ıın• &aıammon oımeme e·ı . . . k b 1 . 

etmitl.ir: 1 yarelerimiz Kastelo Roma çiik yangınlar çıkarılmıştır. dır. logıUere Yuoanis&aoa ~blu· ka ~lçıl~rını . ~ u etmış .v~ 
1 A k 

d nizlerde bü- tayyare meydanı ıle .Pttlerroo . . . d b kara ragıneo eruk Qöoderılme· yenı elçıler ıtımatnamelerını 
- çı e .. • !Jenıngrad hsrıoın e u- . k · Bunlar · · · 

t
.. .

1 
. · in serbest sey ya bııcnm etmı~lerdir. 

1 
k 1 sıne müsaPde edece tır. • taktım etmışlerrlır. 

un gemı erınıız onan kıtalarıınız 91 arı an Tu k' eden satın aJıoaoakl~r. 
ri seferleri. . .. in Atılan borul,alar uokJara yangınları görmüştür. Fa~a~' bU euaklar Alınıtoranın uorı·ı Hı"tlerle uo·ru·tıu· 

2 _ Malzeme tedarıkı ı9 ve bir knrn havuıa isabet et- &Qlri 8ıuodaki erzak stoklarını li V 
yolumuzun serbestisi. mi,tir. Limandaki öç büyük Palermoda ilhe edilmesintı biUabii ı:ıııleaa· 

Biz Bitlerle bir harp araş ticaret gemisinin hasara ug· de edilıPirecekllr. 
S 

Ih d yo ratı .ldıgı tahmin edilmektedir. aerlıD, 12 (a.a.) - . 

Budepeete, 12 (a.a.) -
Amir&I Hor\i Bitleri umumi 

ka.TOraAhında zirarel etmietir. tırmiyoroz. n avast . . Jngiliz tayyare akı· rarkire rolu ile Yunaoısta-
louda lıarp ve ticaret geroı- Bu be.rekattan dört tayyare· ıeoek erıakıo ne suretle 
]erimizin pahalıya wal oll\· mi.z avdet etmemiştir. nında 41 kiıi ~ldü ~aah!İ: edileoeQi hakkıoda selAbi Anı eri ka ı ı la r 
cak bir sulhta iste-niyornz. uar melıafil bir eer sörleme· 

Biz Amerikalılara iki Tahranda Roma. 12 (a.B.) - ~eek&t1 ieelerde ei•il hulka erzak 
Amerikanın müdafaası !'&ati Resmi: 7/8 eylül gecesi göııderilmeeinio Almau~a. fara• 

O.. .J:• •d ·ı Palermoy& yapılan havt ta- fından reddedilmereceQı ızab~on 
gelmiştir. Bu saat düşmanın TTı 1 are l Ôll . . .. .. mOelaRoidir, Bu hal bernelmılel 

Muharip deolet 
vapurlarında seya

hat edecekler hücumoıJ& mani olmak saa- edUmedi arruzunda 41 kışı olmuş ve 98 ineani bir harekettir. me11ele j 
tidir • .Müdafl\a için Amerika- 56 ki~i yaralanmıştır. kareı tarafı ıefahüre ıetkededek 

::ne~:;;:~e ·~::::d:ıı:~·. ~:~~:::ı!2 ~;~;>idare ;ı~o Alman mektep!erin~e bir aı•,BeulenadneA'iHldu·ikr.Ometi ı . ~;:!i_~~.~i (~rAk~;:aktan 
J~niz üstiinde korsanlık ya- edildigi ve hanedanının lsfa- • k İ 

1 
k bıldnıldıgıne gore Amerika 

P
an ılÜA.m&n gemilerinin ilk hana gittiği haberi tekzibedı'l· yam yazı o u u aca 1 . . ... . Harp ı..-alu .. ll'°rı·ne ıarıoıye nezaretinin bir ewir-

darbeı~rioi beklemiyeceklerdır mtiktedir. ,.. .- namesine göre İngiiteredtm 
Şimdi atlaotikte geniş mesa· ____ ,_______ Berlin, 12 [A.A.]- t k erı·'1or 

k k 1 d F k t 
opro v ., hareket edecek .A.merikalıl .. r 

felerde tayyare ve ara o mevzuu nr. a a düşmana Almanya dahiliye nasırı A 

gemilerini degil fakat ayni karşı ihtarımız sarih olma- yeni tedrisat yılının mektep- Atfna, 12 (a.a.) - bundan böyle muharip dev. 
zamanda bo sulara girecek lı<lır. Eger Alman ve İtalyan lerde ba~lamaRı dolayıeiyle Yunan hükftmeti harp ma lete ait vapurlarda seyahat 

olan gemileri de müdafaa. gemileri Amerikan gemil"ri- normal yazının okutulmasını liil ve ailelerin~ tarla verme edeceklerdir. Berlin siyasi 
edeoıktir. nin müdafaa. aulArıoa girecek emretmiştir. Bo vazının harf gi kararlaştırmıştır. HRrbde mehafillerince bu emirname 

·v azifeuı 1arilıtir. Bizim olnrlars& bundaki meımliyet leri Latin harfJe
0

rine benv.e· ölen askerlerin yetiınleri i9inlyeni hadiseler çıkarmağı is-
i9in yalnız müdafaa bahis Almanyaya ait olacaktır. aıektedir, de ayni 'ey yapılaoaktır. tihdat etmektedir. 

D. N. B. ye göre 
kırıldı ve kanlı 

• zay ıat verdirildi 

Berlin, 12 (a.a.) _ 

D. N. B.- ajansınm aske 
ri kaymakamlardan ögrendi-

gine göre Bolşevikler Molet-
• • t 

s~gın altmış kilometre şima 
h şarkisind&ki Dlıntakada 
taakların miizaheretiyle Al
man mevzilerine hücum et

mişlerdir . 

Bütün Sovyet hüoomları 
kuvvetli Alman müdafaası 
karşısında kırılmıştır. Sovyet 

I~re kanh zayiat verdirilmiş 
bır çok tank imha edilmiştir. 

B. Miıat Toroğlu 
Geçen pazar günü An· 

karaya gitmiş olan Belediye 

Reisimiz B. Mitat Toroglu 

şehrimize dönmüş Te işine 
başlamıştır. 

Hoş geldiniz deriz. 

Bay Ali Rıza Altay 
- .•. 

Ziraat VekAletinin 15 erhllde 

Ankarada tertibeUiAl Ziraat Mu 
dürleri toplantıeında hazır bu· 

lunmak üıre Vilaretimiz Ziraaı 

müdürü bar Ali Rıza Altar bo 
aün Ankarara hareket edecek• 
lir. 
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Fiat murakabe komisyonu Nikahsız, kan koca Ankara Radyosunda 
Reisliğinden · 

i l a n gibi yaşıyanlar 
Bu ~irleşme~an meydana gelen nesebi gayri sahih 
çocuklar hak~mda adliye vekaletinin bir tamimi 

Bugünkü nefriyat programı 

CUMARTESi 13 - 9- 941 tango orkestrası programının 
7.30 Proğrarn ve memleke d~vamı 

saat ayarı 19.30 Memleket saat aya-

7.33 Müzik; Hatif program rı, ve ajans hıı.berleri . 
(Pi.) J9.45 Serbest 10 dakika 

Suyııı lıalkımızrn alış veriş<le maruz kalacak
ları miişkilat ve ihtikarı ihbar ve şikayet edecek 
leri resmi mahallerin adresleri aşağıda bildiril -
miştir. 

Ankara, - Evlenmeye aiti başkasına yazılmasına ve ev- 7.45 Ajans haberleri 19.55 Müzik: Eski peşrevler 
muamelenin b~eitleştirilmesine lenenlerden her hangi bir şe- 8.00 Müzik: Sentonik prog- 20.15 Radyo ba7.etesl 
ve masraf ihtiyarına meydan kilde masraf almmal\l yasak ram (Pi.) 

Mıntaka 'f icarct Miidiirliiğü Fiat murakabe bürosu 
Enıniyet Müdürlüğü 

k d l 
· k 20.45 Miizik: Eski İstanbul 

atma an yapı masına ım lıı edılmiştir. 13.30 Prooram ve m rol 
e e e kabare ~arkı ve kanto'ları 

verilmeden bir şekil almış ol- Evlenmeye müteallik hü k t A e saat v(irJ 21 00 z· t t k . . 
masına rağmen b;r çok vatan kümlere riayet etmiyenlE~r hak ıs N • • - • ıraa a vımı ve 

13
·33 Muzı~· Turkçe pl~klar Toprak mabsnlleri borsası 

riaşların evlenme akdini yaptır kında da ayrıca ceza K. nun 45 AJANS h b ı · a er erı 21 1 O M ·- · k D · l · · 
madan karı koca gibi yaıadık 247 nci maddesiyle cezai mü- M · m:ı : ıo eyıcı ie-

Belediye Zabıta Aınirliği 
Çarşı Karakolu 

14.00 üzik: Türkçe plAk- tekleri. 
lan' e bu birle~melerde nesebi eyyideler konulmuştur. lar programının devamı 
sahih olmayan çocuklar mey- Bu muafiyet ve müeyyide 1_. 30 M- "k· a· ı· 21.45 Konuşma (Günün Mes 

En yakın belediye zabıta ınerkezi 

A 
'(, M• f J ~ k J 1 JJ 1 · · . ~. uzı . ıyase ıcum- 1 l .) menıa ura aasımr an y8 eruen mamu mauue ere dana gPldıgı görülmüştür: Ad- lere rağmen bır çok .vatandaş bur Bandosu (Şef· ihsan Tün e .. ırı 

liye Vekaleti alilere •e müd- lann e•Jerıme akdim yaptır· ) · 22.00 Müzik Radyo salon 

Amerika kara kol
larının faaliyette 

bulundugu mıntaka
-vı ihtiva edecek 

Muamele ver aiai deiumumiliklere bu hususta rnadan yekdiieriyle birleşerek çer15 1 ~ M N ., D _ . ,.. orketitrası Violonist Necip A~-
e k k ·b· k • 1 . u uzı:i: ans muzıl§ı 

·ı bir tamim yapmış Te alınması arı oca ıı ı yaşama ta o - (Pl) kın). 
ten~ı atı l:lzıruaelen tedbirler hakkında duktarı ve bu birleşm~lerıien . p· 22 30 M l k t t 

"' b. · h.h kl 18 00 rogram ve Meüıleket eme e saa ayarı 
lcra VekiHeri Heyeti, mütalaalarını sormuştur. Bu nesel 1 lgayrı sa bı ru ardın 41811 ~yar ve ajans haberleri Esham fah 

lokum, akide, draje, karame- tamim şudur· nası 0 du~~ ve un arın a e· 1103 Mı - ·1ı: F 1 vilat kambiyo nukut lx;rsası 
1 f l ' dinin günden güne arttı~ı gö- uzı : ası sazı ' 
a, ezmeler, ondan, şeker e- «Cemiyetin temalı olan aile . 18 ~n M. ·k· R d Fiyat) 

) 
· kı t k · k rülmektedır . .u uzı . a yo caz ve 

Loodre,. 12 (a.a. - . ime, çı e • omprıme şe er- birli~inin le~kiline ait merasim Va a d · ke·•disinin ka· tango orkestrası (l, Ozgür ve 22.45 Müzik: Radyo salon 
Ranehın outkuodakı dekla · ler, marmelat reçel ve şurnp ve karı koca 1·ıe çecukları ara t n aıı, · A kl . k t ı"kı·acı· 

f
- h · ı h" · d h teş Böce erı) or es rası pro11rammın 

rasrona tet ıkın Mı ter gemı e gibi ~ekerdtm mamul madde- s d k" - b ti mede . nunun ımayesın en ma rum 
rioin dolacak bütıio tehlikeler 1 .. t.d . d 1 1 t , "l"-t ın a 1 munase _e er __ nı kılacak bu •ekilde birleşmeye 19.00 Konuıma (l{ahraman kısmı 

erı ıp 1 aı ma ( e er enzı " kıMmunuzda hususl hukum- v · · · l · Y · 
bodilerine raci olmak üzre ai- cetveline ithal etmiş ve ten- l l t b.t l sevkeden rnht, içtımaı, ıktısadl ar sa11tı) 23.55 ar.ınkJ Program ve 
recekleri müdr.faa s10ırlr.rı et· ere es ı ve tanzım 0 un- ·ıı l 19 15 Müzik· Radyo caz Te kapanı~ 
98108 

ilAn oldoau teçhile Ameri zilat nisbetioi y~z~e 18 ola- muştur. ve k~n?nı. ne~ep ~e ~mı ~re · · ~· 
rak kabnl ey lem ıştır. .

1 
b. 

1
. . . _ " bu gıbı bırleşrnenın önüne ge 

ka sahillerinden 480 kılometre Aı e ı~ ı~mı~ teess~su v~ çilmesini temin edecek ve hasıl 
aaaktara aiden deniz mıoıaka•a- Yeni kağıt bir k. a.ounun hımayesıneoıa.bı.•rnesı olmuo. bulunan sebebi aayri 
rı olarak tarin te teebit olun· v • 
mnılur. liralıhlarımız ıçın kanunun ta?·i.n ettı~ı tekil sahip çocukların vaziyetlerinin, 

Runel&in nutkuna göre A- de evlenme akdmın yapıhnası ıslahma yarıyacak idari ve adlij 
Ankara-Oomhuriyet Mer şarttır 

merik mftdafaa sıoırları Birleeik k b k t t d 1 .. • bakımdan ahnması gereken 
dnlatlerinin lılanda, ' Gröolaod ez an. a"~ ar~ m an agu- Evleneceklere kolaylık ol· tedbirler hakkındaki mütalla-
Labraborda Kerneıde , tesis etti t~rere .sıparış edılen kağıt ~i~ mak üzere 3686 sayılı kanun nızm bir ay zatında birer ra· 
li ileri karakollar etrafına ka- lıralıkJarı.mlzın . son partı~ı la evlenme işlerinde kullanıla porla bildirilmesi temımni olu 
dar rarılmaktadıt. olan 9 mılycın lıra da şehrı- k k11.x. l M 1. e Vek"l · . . . . ca "tSıt arın a ıy .. etı nur.» 

Londradaki ilk kanaate göre mıze gelmiştir. Yem )ıraları- t f d t b ·hzar ett" · H be ld ' ö · .k .ıı.d f k A ara m an a ve ı ıfı- a r a ıiımıza g re vı · 
Amerı a mu e ea mıota aeı - mız me'fcotların aynı, yalnız . . ti l 
merikao karakollarıoıo faaliret- 1 T'" k h fl . ,1 d. lerek D.ıhllıye VekAle arafm lAyeUerden gelecek mutalealar 
t*' bulooduQ'u b6tdn mıntakaıı yazı arı ur ar erı . e ır. dan belediye ve köylfue para Adliye, Dahiliye ve Sıhhıye 
ibtin etmektedir. Yani Hal~evlıri açllıcat sız olarak dağıtılması, bu kA · Veklletleri mümessillerinden 

~ıtların damga resminden ve mürekkep bir komisyonda tel-

Osloda e. H. P. Gbnal SekreterliA'i harp ve resimden ınuaiiyeti kik olunacak ve &lrnacak ne 
Halketleri~in kuruı_ukeu olen ~ı kabul edilmiş ve evlenme iş- ticelere göre icap eden proje-

F l. l...cd h l Şubatı tl'kıb eden ıl peıar gll- l 
elJJCQ U e cı l}Q nft ktleat merasimi de JaptlaD ı~riDİf1 bu resmi k:\ğll ardan lPr haztrlanaktır. 

ilan edildi 

Oı1lo, 12 (a.a.)-
D. N. B.-bildiriyor: 

f6ni Halknleri~in bu seneki 
detrere retieebilmeleri iQin ha
IE'ln ioea halınde bulu11an Halk· 
evlerinin ineaatı tesrii iQiD emir 
termietir Bu meranda ineeatı 

Oelo gazeteleri Oalo şehri bitmie tera bitmek üzere olan 
•e civarındaki il&n edilen Halkulerinio de tefriei hemen 
tevkalAde ahval ve vaziyet rapılaoaktır. 
. loeaatı bHmie ola'l Qankırı. 
ıle me,gol olmakta ve halkı Kocaeli te Kayseri Halketleri-
ıükt\ne ve ietidale davet et- oin mefrueatı te ealonlarrna aıt 
mektedir. takımlar ile aahue tertibatı tRh-

0 
t . d. siaatı genel sekreterlik tarafıcı-

Demiryol inşaatı 
Yurdu demir ağlarla örmek 
faaliyetine devam ediliyor 
Irana giden hattın yarııı fJntJmüzclehi 

~Y lorda İf letmeve açılacak 
pen şopen gaze eşı ı- daoarrılmıetır. Bu Halketleri-

yorki, eğer fevkallde ahval nio mefrueatınıo kAnunuenel Ankara, _ kör, Merzıfoo te Amaeradan 
ye vaziyetin ilanına sebep baeına kadar teslim oluomak Nafia VekAleti turduD llo geoerelr, Erbaa te Niksarı taki· 
ton zamanlarda N one9 balkı ıartile bu giinlerde ihalesi yapı muhtelif noktaaında denıirroıu ben En urum haUile ıhisak pey 

laoaktır. 
arasında antrikalar çevirmiş Bu VilAret Bal~etlerinideo ioeeıat faaliretine detam etnıek.· da edecektir. Zonguldak, Kozlu 
ola:ı düşüncesiz unenrlardır. ba,ka bir ook kazalarm Balket tedir. ÔQ'rendi~imize göre, lrın battınıo in111ına detalD olan· 
lrlorkeıı bladet diyorki : alı- lerinin ineaatı da bilmittir. hattı rar fereıratı 

1 
bazı udfak maktadır Bu bat öııOmOıdeki 

. noksanlsrm tamam anmasın •n . 1 k 
t dbl.rler tabrı·knı·ıerı·n .Bu aeoe bılbaHa körlerde .. K sene ıonunda ıkmıl o on•<>• tır. 

nan e 7 • • h sonra ooOmftıdekı a1rlarda art 
. . f r ti . . .d kö~ halkodaları tesıaıne e em- Banın üurınde biri 1320 diteri 

gızlı aa •:e erını .ı ame~e mire terilmietir. alan istaeronuna taraoaktır· Bıı 261 metre tuh'.tnde iki ıftnel bu• 
imk&oeız hır bale gebrec~ktır ıuretle 320 kilometre olao bu k 

Fuar Yüzme hattın 160 kilomGtrelik kısmı louma tadır. 

---------------------Amerika ıı Japon İfletmeye aQılaCHktır. 

Iranla muvaealamızı tenıin müaabahaları 
~ 6 I . J e· . . um ed9cek olan baUıo lrıo boda-
ınlnaae et errnue eden terbıyesı UIJ\ l dondan Van gôlft 11hiliodekl Yeni Adam'ıo 350 inoi earı· 

Yeni Adam 

6 • tJ I • ·1ıı ., /ıt Müdürlüğünden verilen ma d Kaptan ıehrlne kadar talı:1 330 11 her zamanki dotıan mftdere· 
IF e lfl 1 yo ar nu~ta göre 13-14 eylülde İz kilometredir. Halen Alaıııdan recaıı ile oımııtır. 

mirde karşı yaka havuzunda itibaren Çıpakour hiulınn& ka Bu aarıdı• Meohol öıı.retmeo 
Vaşington, 12 [a.a.] - • . . 8 bölge yöaöcölerinin i'tira• dar 130 kilometrelik k111m ftıe- c f. H. Baltaoıotlo •, Edebirıt 
Harıcıye nazırı Hal ma~- .kile Fuar yüzme mueabaka· rinde oahtılmaktadır. OıpakQur• aokıti c Sabri Ôaerdıo • , B&I• 

buat kouferansıncla gazeteoı- ları yapılacaktır. Bu bölgeler dad Muıa kadar 120 kilomeıre· tao1atlu'oı mektuplar c Aka 
lere Amerikan Te Japon mü· grup ve Türkiye yüzme birin lik kısmıo ineaatına bo ıünler· Gılndftı •, Bola Gftreıi • BikA
nuebatı hakkında beyanatta ciJiklerinde iyi derece almıt de baılınaoaktır. Bu b&UID lrao ye • Cihal Barak •• Mui ftıtaln-
balunmn, ve demiştir ki: olan Ankara, !etanbnl İzmir, bod~do.na kadar ~fttln etı:1dleri de • iffet Etin iffet Etin 

. . ' bittrılmııur. 220 kılometrelık A• . . •' . • 
Yakında Japonya ıle her- lçel, Kocaelı, Buna, Seyb~n dapnarı, Dılıce, Bolu, lametpa• • R"c:ı Erıı ., Antıgone So· 

i l a n 
Mersin Emniyet Müdürlüğünden 
Polis Stajyerliğine nıenıur tayinine başlarınnş 

olduğundan aşağıdaki şartları hail olanların ev
ı·akı nıüsbitelerile birlikte Eınni) et ınfıdürliiğüne 
niüracaatları ilfln olunur. 

ı - Türk olmak 
2 · 23-30 yaş dahil bulunmak 
3 - Askerliğini yapnuş olnıak 
4 - Orta mektep tahsili bulunanlar tercih 

edilir. 
5 . Gedikli Erbaşlık yapmış olanlarda tercih 
6 - Boy 1, 6 4 deıı aşağı olmaınak 

7 - Vücutca polis nıesle.kine elverişli bulunmak 
8 - M ahktinıiyet ve &abıkası bulunmamak 
9 - Siifli hizmetlerde istihdanı edihuiş olmanıak 

10 - Vekaletce hyin edilen ıuahalle gitıuek 
(599) 

T. İş. Bankası 
Aüçiih taaarruf heıapları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 l1ayıs, l Ağustos, Z> ikirıc~iltışriu 

TARiHL~liiND EY APILIH 

1941 ikramiyeleri 
l Adet ~ooo liralık :?009 lira 

" 
3 

" 
1.ooo 

" - 3 000 " 
2 750 == ı.~o 

" " " 4 500 -2.eoo 
" 

,, 
" 8 250 == 

" 
,, 2.000 " :ıs 

35 • loo 
" 

., == 3.500 ,, 
80 5o ':io 4.000 " 

,, 
" 300 " 

2o " = 6000 ,, 
hangi bir anlaşm4i elde edi- ve Sivas bölgeleridir. Bu böl a temdidi hatlar1nın etGdlıri foklea &en Nenat Hatko, • Ha• 
leoeti ve bir delaraeyon ne•- ge kafileleri 12 eylülde lzmire ~kmal edilmek ilzeredir. ratım • 1, B, Ballacıoth:, • lo Tlrkire lı Bankae1na pıra ratırmalr.la ralnu para birikıir 
ri meyznu bahis değildir. hareket etmi,lerdir. Müeaba- Bu hattın temdidi olan Şo• ıoerete, K6ltftrba~erleri, kısa miı '8 faiı almıı olmn, arni umanda taliiniıi de denemiı 
Amerika ve Japonya atasın- ka programı Türkiye yüzme mocao, Oımıocık kısmlDID etüd letkik te \enkidler tardır. olarıaouı. (1) 

aında Taziyette yeni bir 'ey birincilikleri programının ay lerine betlanmııhr. Bu bal Oı- Bfttcln okuracolar:mııa ha• 
yoktur. nı olacaktır. mınoık&ıo Uibareo 06mOıbacı rare\le ıatıirı ıderiı. Yeni Merain Matbauında Butlmı.ttlr 


