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GtrN:OELt K SİY ASİ H.~ ...... B E:H FİKİR.. GAZETES! 
Kızılay Erciyese yerıideıı çadır 

ve sair malzeme göndnaıi ~tir . 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

y,\ \ Sayı 
14 4003 

Türkiye 
Hakkında 

Bir F ranaız gazete· 
si şayanı dikkat 
yazılar yazdı 
-- 1 

Gazete d iyorki · 

Türkiyeyi 
mağlup 
etmek zordur 

Tiirkiye 

lstikli ve toprak bütünlüğüne 
karıı ~er tecavüze kaışı 

Şark Cephesinde Vaziyet: 
Leningr&d 
tehlikeli bir 
vaziyette -

Mertez Cep~esinde 
Vaziyet memnuni

yet verici bir 

italyan tebJi~i: 

Malta ve Kı~nsda ~e~eff er 
~om~alandı 

ingi liz hava 
ktıvvetleri 

Tekrar Par!emoye 
hücum ettiler 

1 

8. Ruzvelt 
Sooyet teknik heye

tini kabul etti 

Sovyet ~üyük elçisi 
Mos~ovaya gidecek 

_.. ....... 

Belediye reisimiz diyor ki : 

Şehrimizde bir ekmek 
buhranı tehlikesi kalmamıştır 

Mersin ~uğda~mı Ereğliden temin edecektir 
Şehrimizin bir aylık un atoku 

yapılmıftır 
Vaeingtoa, 13 (a.a.) - J 

Ruzçolt dün halen Amerika: Oiinkii ı,ıayımızda Anka- · 
da bulunan Rus tekuik heyetı I .. .. .. .. mızo yapılacak ~evkiyatta 

şekildedir R 1 k b 1 
, . 

1
• radırn doııdugonıı yazdıgımrn nakliyatın uzaması ıribı· buh -

oma. 13 (a.Q.) sza arıuı a ıı e.mıe ır. 1 " 
Mo:-lkova, 13 [a.a.)- ltalya.rı umumi karargA· Heret aıaa1 Ruıvel\e So•- Heletliye rci11iıniz Mitat l'o- ran doğuracak amilleri ihıle-

hının teblı" 1tı" ·. ret büyük eloisi tarafından tak rogln kerıdisiııi makamların- mek üzerede Mersine gelen 
Royter- muhabiri bildiıi- ~ 

E 
. dim olunmuedor. Ö~renildiQfoe ı~a ziyaret ede,1 bir arkadaşı- un vapnrnndan bı·r ayJık etok 

yor: vvelkı gece Alman hava .,. k 1 · .. 
Litvanya ve Estonya de- t kk·· . d k. göre Sovyet bürük eloiei OnıauE· mızl\ Ekme mese e!\ı etra olarak 4500 çuvaJ uıı a.lınmıA 

eşe tıllerı Malta a ı düo· t· h kk da 1 ı .. ı · ı· · v 
mir ··oJlıırındao ilitifade eden man d . .. .. t ı Amerikanın J'Rrdınıı a ın fında şun ar1 11oy emış ır. ve depo edilmiştir 
Alw~nlar Leuin raJ civa enız ussu ve ay ya.re buktl'De!ine maluma\ termek 1 Şehrin ekmeklik hogdayı . 

g rıua meydanına hücum etmişler- Ozre k da M skonra here• . . Arkl\ılaşımız bu izalıat-
büy iik ınikya11ta tabşidat yap dir n·"" b" k . t f8 ID o Toprak .M.ahsullaru Ofısınce dan sonra il b . . d · •~er ır unm a.vyare· ke\ edecektir . . . ,.e rımız e ekmek 
ıoışlardır. Bazı yerlerde üs- ler Hayf d k" t f ' ·h · Ak9a kaleden verılmekte Hlı. hazan be'-'" b .. A 

1 
k 

1 
. a a ı as ıye ane- k k 1 . J <Az, azan esmer 

ton rnan nvvet erıne ka.r 11 ı 
1 

• •
1
• Münskalatın a ça a e- 9ıkd ,. b 

.. ere taarruz euerek çok bü- I n gı iZ . 1
011110, azan tazıa ekmek 

Rnslar muharebelere muvaf· .. den vspıhnas1, Surıye toprak-
fakiyetlo del am etmektedir- yok yangınlar c;ıksrmışla.rdır • 1 ı~a girip t)tkması ve bazı b~z_a~ da az ekmek imal eclil-
ler. Hatta H.us kıtalan bu- Kıbrıs tayyare meydanı bouı tayyarelerı ~:m ük muamelelerine tabi ıhgıııın sebebini sormu ş orıa-

bala t D.. gu r da. Eıayıu · 
Klermon Ferran, 13 (a.a.) ra~a nı~ka~il taarrnzada ge9- :ıroış .ır. ıışman hava 1 tatuJmaıu sebebile çok müş- . . . reıs şu cevabi VE)r-

Ju
rnal dö Deha gazetesinde rnışlerdır. \ e bazı yerleri ge- kuvvetlen veniden Palermoy• Bir J.ı:.•man gemi . d mıştır. 

rive almışlard b.. t . . . 4 "T· Uy kıl oluyor u . Ş b" . TürkiyellİO vaziyeti hakkında · ır . Şl ucum e rnıştır. 0 u ve 12 k ftl . hü j Yapılan hütiin taktplere 
6 ırlerın okmek işine 

koyıcaktu 

bir siyasi muharrir şunları Almaul~rın . u••lhnrgu yara!• ~ardır. Bir . ka9 bio• a ı eaıne cum ra m•n bir vagon akça kal•- T_opra_k Mabsnlteri Ofisinin 
zaptettıklerıne daır verdıklerı tahrıbPdılmh.ıtir Şımali Af ettı·ıer ğ . . 1- • • d hukmu l'ldoliu . d yazmakudar h h 

1 
R . . v • - den şebrımıze anea. .. on gun e " sızce e ma-

d 
.. h be - s er er UHlar ı.arafından rıkada, Tohrokta. düşman top lumdur 

Türkiye ktın ana •ar su- t ' t d · ı . ı · R. 8 k b b gelehilivordu. . 
rüklemi ecek her tedbıre her eyı. e ı mtmllŞ ır . .. usl~r ça ve ileıi karakallMı a.rasın u·yu•" ır gem"ı 8S8(8 Ti~aret Vekaleti ııezdin- O~iR, esmer buğday veya 

! . I b Leıııngradla treıı muııa.kala- da faaliyet olmuştıır. Alman .. . on verırse k k zamackınden daha faza aş tuıı temin etmekle he t 
1 

ld de )''\ptıRımız teeebbuRte fı- e ffi f} e~mer çıkar 
ı . •r- ı.· . r~ ıer Ye talyf\n bava kovvotl .. r'ı ug""ratı ' 1 · · · beyaz lJO V b ltd vurmaktadır. ngıltere ur .. ı- şehrın cenuhundaki istihkam T M "' mabed şehrın ıhtıyacı olan ~ "" ay verirse ,, . . obruk ve ersa matrahta 1 ,. . . beyıu~ çıkar. 

y~yi harbe sokmağa u.,raştıgı lar pek kuvvetlıdır . Al-ra.n fl"" . k"l . hngdaym, Ereglıden verılmo- 121
• • ,, L . uşman ııış6 mev · 1 euı ve do- Lond a 13 (a a) _ fi · · ~ımdıye kada t k 

ve tazyik alli~İ şayialarına ra
15 

lar enıııgrachn cena hundan . 
1 

b 1 r , · · . . sine dair ora o ııune emır m k: . . r s o yap · 

T
- kler endi eli görlıo- Lsdoga gölüne kadar ilerli- mhır. yo l~rını bom ~ _ıyarak İngiliz hava nezaretmm verdirilmiştir . .~ ~-stegımız red edildiği için 

men ur "' . ta rıbetmışlerdir lngılız tay- hl',.,. . gaalak iht· -
1 

r Herde Türkiyeyi taz yerek ~ehrııı suyunu ve elek· . . · . le ı.,ı: Bundan bllşka Mersıude· . . . ıyacımız tamam 
muyor a · . yarelerı Bıogazive bır k 9 . . . h ı verılmedığınde ·· h · 

.k . . Almanlar askeri kıta- trık oeryanını lrn•m•k kosdı- · • . . • Salıilser .. sıne mensup Ltın ki degirmenın mu tem• k şııp •••z ek-
yl ı ıçın 1 • 1 t hş" I @1- ııı i•tihdaf •itikleri iddia edil bomba atmıştır. Hı9 hır ha· hayn tayyareleri dün öğleden arı••" vev• oreglid•n 'obri- me •• ~ıkıyordu 
arını ~u llarıs _ana a ı mekttıdir. Fakat bövle bir va aar olmamıştır. . . . 1 Bu ışde mahalli makam 
mektedıkl~r. T~rk . . hud~dt~na ziyet ba~ıl ol~a biİe Lenin- Şarki Afrikada döşmanırı sonra ~o\ anda sahılle~ı açı~:: H ı·tı er )arın mahalli tedbirler itli ha 
asker t~hşıt edılebı\ır, Turkıye grad nzoo zaınsn her hangi Kaykoherte yaptığı hücum rmda bır düşman gemı kaf rzından baRka . . -ı. · • · - t · l d' " yapacagı bır 1

11 

tazyik edilebilir. Fakat, ancallL bır .tazyık~ dsyarıabilecek bir tardedilmiştir. Bir İtalyan sına hucum ~ mış eı ır. . . yoktur. v 

Türkiye bunların hiç biri•~ne V&zıy~ttedır. deniz alt'"' atlantikto bir bü· En büyük ıremile~den bı· Her ne pahaaına Mabaza yukarıda s·· -
boyun e~miyecektir Türkıye Dı~er taraftan mareşıü yük p6trol gemisini batırmış rine isabet elde edilmış ve ge- olur•a olsun digimiz gibi ibt· oyJe 

k b
- - Voroşılof ordoım bazı k . . . . . 1 k t ıyacımızın 

siyul istiklrıl ve topka ulun v · tıe 
1 
• • b k t fi uv- ve dıger biri 14iuı torpıllemı'- rnıde y:uıg n çı mış ır. eregliden veril~cen-in"" t k 

k h 
t: r rıı aı:ı a ara ara nak . • . e " ve R o 

lügüne karşı vuku bulaca . er Jetmego de ~oktedirdir. tır. --- - - Hücum sonuna~. bu g~m~- J 0Oİllgrad1 Il olaı·~k 4500 çuval onun bize 
tecavü1e karşı koyacağı aşı~A.r Çok knv\'etli olan kl\}eler a·ı A 'L llİD yana yattı~ı gorOlrnuşt~r .J • tahMII' e.dildiğine göre art.ıı.. 
dır. ~inaenaleyh evvel~ Tur· a~ bir kııvvetle müdafaa edil• 1 metldff vapuru tngiliz avcılayyareler~ dun za p ti Il 10 lli ret ti şehrimizde bir ekmek bnbra 
kiyeyı mağlup etmek lazımdır bılecek vaziyettedır. • o~leden sonra Şimal demzı ve m mevzuu habis olama 
Bu da zor bir işli~- Türkle~ Esao itibariyle Vur<ııilof lzlanday~ gıd~rken liolaoda sahili üzerinde ı .. r- ı.o · ~"· t3 (e,a.). - .. Y~~i Meroin : Bo~~diye 
bazan lüzumlu tavızler?ekbtı.ı ol rddulatrınırı haşk~ mınt~ka- torpıllenJı ruzı harekette bulunmuşlardır Yeı~ı Rusddmutrnb_11b&~erruı~a- reısımızın iza.hatıodan şehri-
hınuyorlar. Fakat memıe em ar a ıarbettiklerı bir haki- . h 'bedii· rı Leoıuare ıt eorı ır netıce wizde ekmek i in lıi h. konulmasına asla kaltir. Mnrmanok çok •iddot Vaşington 13 (A.A.) - liı_r ~iW~•n avcısı _ıa _rı alııı•8• mecbur eımekıedir. Lo· dişeye mahal :.ı ç ır •

0

-

şerefın~ do . lar Her şey I• lın kıtal••· taı·afın•i•h ınti- Amerika Birleşik Devlet- ınıştır. B•r tayyare uosune dön •ofeki ber•n•ıında Leuirıgrad şılm ki d k ' madıgı anla-
m?s•.• e _eımıyor . · tine 

08
. dafaa edilmektedir. leri hariciye nezaretinin bil- memiştir. civerında d.,,., eden oarpıama· .. a a ır 1 

bu lıal ı•yan 
Turkıyenın esas sıyase . . - 1 tn ,:r . R . t'b t dirdiğine uöre AmerıkAlılara tarın eimd ire kadar görülmemie şukrandır. Yalnız ~kmek bol-
ki~i gibi devam edeceğım gos . d 17.M UR ır 1 (\ ını te ait buluna~ ve Panama Bay- Odesa lJir şekilde cereıan eUiQini 96 landı, diye sayın halkımızın 
termekt~dır mın e en nrmanl!!kın ebem- Almanlımn bu kadar bılrük bir bu gıdamızı · f . 

. miyeti l,ıı ımretle aşikardır. rağmı taşıyan Montana vapuru harbe uıun müddet da,.anm ı - l" ısra etmemelerı 
bl .ğ. A 'k . l · ı. D l l . • el l Lvı~'-'e a a azımJır 

Sov
"et resmi te 1 ı: Daha cenupta çok şiddetli merı a liJr eŞllL ev et erın· DefllZ en aıı J rının imkansız oldull.oou ve ae . . : 
J • d 1 1 d 'd k ld • rı Bılıo l 'd· n·· · mnbareLelerın başlaması pek ı:ıın z~a.o aya gı er en yo a etlı"lJı• bir ne&ıce elde etmek ı·n ·ın . me ı ır: unya bır 

· · t · · b ı "' · " Hr- cıdal i · d Muharebeler ıiddet• mamdM addedılmektedir. Bn orpıllenmış Ye abrı mıştır. reuikleri gayretlerin bir netice 9ın e yaşıyor. Her ta-
böyük hiT Rus taarruzunun Montanamn torpilttınmiı zörih, ıs (a.a.)- 9ermediQiol '8 zuiatlerının pek r~.fımı~ı ateş sarmıştır. Hal 

le devam etmekteJi,. başlangıcı olması melba~dur. olduAu haberi Ruz•elte kabine ıstampa gasetesinin Uk- cok oldutırnu eörlemt:1k\edir. Al L~?le ıken bile Oümhnriyet 
Tirkef demir yolunun mulıa- toplaollsı esnasmda bildiri!- nadaki muhabiri bildiriyor: ~·u _bu~ ku9

_
9etlerl Leningradı hukftınetimiz yurddaşlarımı 

fıtzR •. çok ınübitudir. Mare- miştir. Bilahare Bahriye na- ra} Odesa muntazaman deniz ıetedıklerı eekılde bolJ'bardımao ~ı~ refah ve saadetini temin 
şal Tıınoçeulronuıı yaptığı ve zırı oazeteci1ere yaptı~ı beya . . Son etmeQe muuffak olamam1elar· ıçın elden gelen her 11eyi ya-

. ~ d iaşeırnı almaktadır. d H"tl h h " baleıı devam ettırdiği taarrn natta sandı~ıma göre bir lngi- en .. h. ır. ı er er ne pa asına o- pıyor. Her fedakli.rhğa katla 
7.n rne~ıınun.iyd verici bir şe- liz tayyaresi Mootananın tor· za.uıanlard•. buraya mu ım lur~a olsun. ~aptedilmea.i için nıyor. 

Moıtkoqe, 13 (e.a.) - kildedır Kıl'ef mınt k d ·ıı . h'd olm t mıkd.&r da ıosan ve malzeme emırler Hrmıetır. llmen gölünün D" t b . · • a asın a pı enmesıne şa ı u, ur. b lt" · d k. or eo gün evvel 88 

Sovrel resmi ıebllQ ı : harp şiddetle clevam et te d . . efmiftir ceno u şar ısın e ı \epelerdeki hilde küf . -Dılo dü&üo cephe borooca dir Burada Alml\nl ın~k emıştır. _ ~ · Rue kunetleri Alman ceııahını leomış, ekmekten ya-
eiddellı muharebelere kıteları- '.

1 
. d l\rın bıraz rarla h b' Qiddetle devam Maroııal Timoçekorıtlll!! or- tehdit etmekted jr. Demir J'Olları pıhmş peksimetlerin deni~d~ 

. O . ·h gerı emesın eu sonra vazivet ar ID v ~ yüzdöıtün ·· ·· d "' k B mız devam otmişur. e tın mu a iyileşmiştir. 1 ettiği bildirmektedir. Muhak- duları merkezçe muk~bil taar ftıer~nde _ holuuen zırhlı trenler, ' e -~ gor o • n bal 
rebelerdeo sonra . Kı~e.fın 130 Din e er ne] . . .. k k l 'h t ud ki Rus ruzlarına devam edıyorsada bıl_ıuk bır rol 01nemak\a 98 bu çok teessur ve teessüfe değer. 
kılomeıre ei malıöar kıs ıu do ve y p ırının ote ta- a o an et e 1 ur ' . b d R ordusu daha fazla musellah trenltır duemanı PÜfı• Ekmekten peksimet Gomolıo 120 kilonıe&re cenuba rofınR Almanlar geçememiş- Yada devam eden harb yenı . u~a ~ us . kd" de kürlmek\edır. 1 sa · . ya-
1ark,.111d• bulun•• Çorıokof o•h lers•d• hu ınıntakad• vaziyet bir •athaya girmi,tir. Leııing· ılerı gıdeıııez. A.ksı ta ır P P klam•k 

111
.•yenlor fu· 

rıui kıtalarımıı &ı:ıhlıre e&ınieler· biraz karanlıktır. Mamafih rad civarında harb pek çetin vazıyet fena olabıhr. Burad~ İngiliz ~ava nezareti teblı'nı' roıılara koşmuş ıhtıyaçlarıo-
dır, Qareamb• gUuü dOaman ha bu mm takada t•bil bay•t .ıe'. bir ıekil almıştır. Cenupta vaziyet ok~d~r karanlıktır_kı, 1 dan 9~k fazla . ekmo.k almı, 
•• mordonl~rı v~ havalardan 63 vam etmekte ve fabrikalar Mareşal Budyenioio vaziyeti gere~ ~edbınlık ve ger.ek nık- Londra, 13 (e.ı,) - ve netıcede '.•hırde ~ır ekmek 
ıanarA ıerı etm ıeıır· Buna mu- il\tihullerini idame ettirmek- tehlikeli görülmektedir. ApAı bınlık ınsanı yanlış bır yola Han ne:r.a r , bl" . buhranı tevlul etmışler. Ve 
kab_ıı b;.,m zar iaııııı•.• !2 ı~rvı tedirler. Dioyeperin şarkına Almaoıann aevkedebilir. Au• kumanda ile Müo!Grid · ~: ';~;m:n '~" • bunu •n nihayet denize dök· 
redı r. Diayeper nehrı uıerıode L d 13 (A A ) · · d · · · · 'dares'ne Sovyet · - · &J'J'a m k b · t • . d k' 

0 
, on ra, . . - geçtığı Ruslar tarafından a yalının ıyı ı ı resı Jun sabah lugıllereuin ei· 

6 
mec urıye ınde kalmış-

Dınr eperovo11k cıvarıu a ı o a 1. k • · . . · k · · t. ·ı~ve edi · · · · l .. · adaaı kınvetlerinı i ı tarafınd an Ana ız as erı. vazıyetı şöyle dırat edilmektedir. Bu Kınına as erlerının cesare ı l malı uarkıeınde bır sahil mın\a- ar ve zarar gormtişlerdir. 
&ekrar ıtpladılmiutir. Kıtalerı- hulasa etmektedır: giden Prekop berzahma doğru lirse Almanların umduklarıltaeına bombalar atmıelır. "Ümit ederizki bu gibi 
mıı 4 noklada Dioreperio gar· Bugü~ de. Sovy_et '~ Al- Almao!arın ilerledigini göster muvaffakıyetlerı kazanmaları Hafıf baear tardır ıariBt cahi1An'3 hareketlere artık 
bioı aıomıııerdir. man teblıAlerı bQyuk hır ıs- mektedır. müşkildir. roktur. sen verilir. 

~ernikof se~rini Almanlar 
zaptettilar 
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Köy Enstitülerine
1 

iskenderun gümrüğün
deki mallar 

. " 
ı a n 

Tarsus icra memurluğundan : DoRya No. 
941. 812 Yen iden 3000 talebe alinıyor 

Her 'il Oldu~u gı· b·ı bu yılda 8üratle Qlk3fllacak JT,pu No. Tarihi Cmei Mevkii M. murabbaı Kırml'ti 
11 &in dere tatbikatına ıeteoek 

kö t ·,-ı · ı b ı 1 70 Marıe 316 Tarla SArıkauk K. 9193 Temamı 70 li. 
r ene 1 u ~r~ne . ta e e a ıoa• miktarda arazi tahsis edi emık- Antakya, - Ticaret VekA· di~i takdırde Ticaret VekAleti . . 

caktır. Enetıtulerın iıalen 6000 tir, Arrıca istihsale rararıcı t- leli Mmtak T" , t M-d hl k d" h b _ .. k l' SINIRI : DoQusu batıın lı.ozerı cebel 11iinerı hacı osman 
talebesi mevcuttur Bu rıl yen;- . ·r ~ a ıcare 11 ur - en 1 esa uıa gumru ten ma ve harman önü karası ile Qevrihdir. 
den 3000 t 1 b • l letl~r, ıslah edllmıe to~um, . cı t ~ÜDA verdiği hi: emirde isken ları çıkararak piyasada sata-

. a 8 8 alınacakhr. te ırat haJtanları. cıııe fıdan _ _ _ MutEtsarrıfı : lbrahim oQlu mareeıı Muılafa 
EoııtıtOde tahsillerini bi\ire·ı b ' t 

1 0 1 
derun Gumrugunde bulunan caktır. 

k k . gı ı vası a er at etçe paraaıı ll . . T N M 
re örlore öQ'retmen tario edı- olarak verilecekıir Mahsul har ma arın sahıplerı tarafından Mmtaka Ticaret müdürü apu o. Tarihi Cınei Mevkii • murabbaı Kırmeıi 
leceklere, peein arlık üoret, bir van ve bınalar kuraklık': eeı, bir haftaya kadar çıkarılması !skenderuna giderek gümrfık- 17 AQ-ustoe 321 Tarla Sarıkuak K 9l93 20 lıra 
defara mahsae olmak ftzre 60 · · · t k. 11 b" · ·1 SINIRI ş 
1. t h- b . rangın cok hasar rapan nebaı ıçın ıcap eden tedbirlerin alın e ı ma arıL tes ıtı ı e meış- : arkao lepe ve garbe;:ı eııhibi senet eimalen Be· 
ıra ec ııat edelı vazıfe ma- h . . . . . k" k 
haır ' t k .. ' i 

1 
ve artan hastı>lıkları ve bılu· masmı bıJdırmıştır. Bu mallar gul olmuş ve bunların sahıp ır la ı cenuben hecı Ali allı: tarlae ıle cevrilidir 

ıne gı me •Qın zar ur ro · h f . l · V k l · · · hl""° T 7 masrafı .&faarif VekiliA'i blltceein mum cevvi hadiseler gibi sebep bır a taya kadar sahıplerı ta- erıne e ~ etın emrını le lııs apunun O Numaraaıodaki Sahib!-budahi 
den verilecektir. Bu öQ'retmao· terle zırana uğradıkları takdır- raıindan Gümrükten çekilme- ey]emiştir. Vaıireti Hazırası : Tapu kaydında her ne kadar 10 dönüm 
lt'r haetalandıkları takdirde ilgi de ieletmeri reniden maksadile ~- •• .~- - - ___ _ di)'e karıllı ıııede halen te tahmiven 12 

li kanun hükümleri dahil inde Maarif VekillıQı bütQesind.-n zr DUN y t\.D ı.\: NELER OLDU) dönüm miktarrnda olduQ'u 
üoretlerini alacaklardır. rar 98 z i ranı karıılaıacak bir • NELER o L u y OR Alacaklı Tarsusun Sarı Knak rr. den Ali kızı Fatma 

Fiili askerlik hizmetleri eenn- rardım ra~ılacttk&ır. Bu tarla- - - -- - Borclu Tarauıun Manaı K. den Halise Ateı 
eında vazifelerinden karıtları lard 3 n elde edilecek hasıla\ ÖA'· K ti· t } h } 
telkin olunmaracaQ-ı gibi kendi- retmene ait olacaktır. Öğretme· ıyme 1 aş arın assa arı Riri•ıci aruırnıao1n ~· apıl;.tCH~I yer. giin, saat 
lerioe aeteQ'meu veya askeri me• nin tayin edilecel\oi körün okul S b 6 1 O 94 1) · ·· ·· 9 d 10 k 1 • OD zamanlarda rakut ır c Bu uQ'ureuıluk reni bir - - 1 azartesı gunu saal au a( ar 
mor oluncara kadar almakta 01 binası u ötretmen evi kör ks- ruzük SO 000 dolartl satıhnııhr. eer deAidir. te batıl itikatlara 
dukları ücretlerinin llote ikisi nununa tevfıkan kör ıhtirar he Bu t"akot rüzük Franaız bDrllk da aıfedilemez. Hatta hiretirao ;kinci arllırnıltDlll yapıJacuğı y~r, gün, saat 
Hrilecek:Ur. Bunlar eeferberlilr, retlerince raptırıhık\ır. ihtilAli ıamanlımnda girotin ile aıizlerindeo biri bile kırmeUi 16-10 941 perşembe gÜnÜ saat 9 dan ] 0 kadar 
talim te manevra gibi sebepler-

Kör enstitıileri mezunların• idam edılmiı olan Fransız kra• taelarıo, insan mukadderatı tize 1-ltbu g&,.rl menkullln artırma ıartnameıi 17-9-.. ,.1 •arihi• le eilAh alhna ahodıklaıı takdir ,, ... • 
dan eeQilecbk liyakatlıler kör lioesi Maria Antoinelte' in rno- rine teeır raptıklarına lıail ol· den Ulbaren 941-812 No ile tu•u• ıcr• dairesinin muayyen numan 

de ücretlerini tam olarak alacak d 
enstitülerine de ö4tretmen tario bibbesi prenses Lambal'e aid moetur. Bu hiretiran azizine gö un a herkesin gorebilmeai için açıktır. tıanda yaaılı olanlardan 

lardır. Ba ÖQ'retmenlere Qalıea- . faala mal6mat almak iıteyenler ltbu ,arınam~deki &•1-812 deıya 
edilebilirler, kör enetitüeO me- imie, Bu rüzüAıi &alın almıı o· re Satır taıı ınsandan hna dü- oumaraıile memuriyeıimiae mOracaat etmelidir. cakları körlerde ö~retmenin ve " 

ailesinin AeQimine, olı:ul talebe- zanları için "kör öQretmenleri lanlar, felAketlere uıradıkları eOnceleri uzakleııtırmaktadır. 
11 2 - Artırmaya ittiralt lçln yukarıda yasılı ldymetin yOde 7 ,5 

------------ tekallt eaodıQ'ı > ~e arrıca "kör cihetle, uQurıaz addediloıietir. ı Zümrüdıin bOrılcO tesirleri tar- niıbeıtnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tndl 
ôA'retmenleri sr.Q-lık ve içtimai Amerika mecmualarından bi. dır. Hatta zümrade hakan rıla· edilecektir, (124) • 

ısveçre 

Hariciye nezareti 
bir teblif 

rardım eandıQı • kurülacaktır, ri kır metli taeların bazı inRau- uın gözleri hile kamsearak gör- 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak 
:Köylerde Qillıııan ôA'retmenle ların mukadderatı Qzerinde te- DJİJOr· Yakut insanları zehirlen- hakkı ıllhiplerinin gayri menkul Oııerindekl haklarını huıuıtle tala 

re ve ailelorine. kör okulların- eir icra edıp etmedikleri mesele DJekten korur, iocioio eifalı te- v~ nıaarala dAir olan iddialarını itbu ilan tarJhinden iUbaren yirmi 
ıon içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetlmlae bildirmeler{ 

neıretti daki talebeler6 meccanen bak- sioi tetkik ediyor ve diror ki: sirleri varmıe •• fcap eder. Akli b&lde hakları tapu alcııtle ıablt olmadıkça Htlt bedeli 
mak üzere Maarif vekilliQince nin payJa.,ma11ndan hariç kalırlar. 

İngiliz 

Tayyareleri 

bek imler tar in edilecektir. Kör su•• V e,y ş ka Il a ı l 4 - Göıterllen gClnde artırmaya itıirak edenler artırma tart 
nameaiııi okumut ve lClsumlu malumat almıı ve bunları temameu 

ö4retmenleri, öQretmenlerin eele kabul •tmiı ad Ye Ulbar olunurlar. 
d " L l . 15- Tayin edilen aamaıılla gayri menkul Clç defa bafırılchktau 

ri ve Qocaları Maarif VekilliQi Harbin hali bnır a Slale& uoa nazaran r6zde 48 te Sın- •onn en çok artırtna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muh•mmeo 
Pronntoryum ve unatorromun uıerkeıi Aerada olmakla bera· 11apour ile Londra araeındaki alymetin ycısde yetmiı betini bulmas veya ıatıt iıteyenln alacatıua 

b Akd · d b h iUB b rOchanl olan dign alacaklılar bulunupta bedel bunların o ga7rl men 

Jaoeçrenin bitaral
lıfını ihlal 

ediyorlarmış 

da parasız tedui edileceklerdir. er enıı e· ve a u u- meaaferl rtlzdd 32 ve Hova kul ile teminediımtı alacaklarının mecmuundan faalaya çıkmasa• en 9ok 
nun fark kapısı Süverı kanalı Kooa ile Loodra ar&11ndaki me artıranın taahhCldO baki kalmak Clsıe artırma on bet gCln daha temdit 

Koy (nstitülerine 
tale~e ahnıcak 

O- zerı"nde hava f alı· eti oevıı"-e f - d Ü d 28 - b . ve on befinci gllnO ayol aaatda yapılacak artırmada 
c1 r • .,..., 18 erı e r ı 8 nıa etınde bedeli aatıt ilteyenin alaoatına rOchani olan diğer aJıoaklıların o gayrı 

mietir. Bunun sebebi Sllteııı ka kıealtmakladır. menkul ile tenıln edllmi• alacakları mecmuundan taalaya çıkmalr 
n&l:mn bcl&üo logiliz ioı&>aratoı• Süvere kanalından en zinde eartılt>, en çok aıuıraoa ıbale edilir. Börle bir bedel elde edıl· 
loQ'u için fatkalAde ehemrnireli fnıiliı gemileri ıstıfade etmek· meıee ihale rapılmaz, Ve bu sa&ııı talebi dfttar. 

Beren, 13 (a. a.)- h b k 6 - Gayri menkul kendiıine ihale olunan kimH derhal veya 
aiı olunma tadır, tedır. 1989 eeoesiode kanaldan yerilen .ınOhlet içinde panJI ·nrmezH ihale• karan te1holunarak 

1sveçre hariciye nezareti 0 _ · : A•· k" ı· 
d k . t bl" . . . UZIÇı Te &SU oy ens ı-

Bu kanal Uzak Şark Ve Hin ıeQen gemilerin rüzde 50,15 keııdiıinden evvel en yOkHk tekitıe bulunan kimH arHtmit oldugu 
cı k" Af "k ile A k t bedeUe almata rast 0Jur1& ona, razı olmas, veya bulanmasH hemen 

aşagı a ı e ığı ne.retmıştır. _
1 

. 
41 19..ı 2 ...ı I 

10 11 l ··ı . b" tu erme 19 - ~ ııers yı ı 
dietan ve ~ar ı rı a •ru ıamı ngiliı barreQı ahrndı 011 bet gan mOddeıle artırmaya çıkarılıp eo çok arnrana ihale edilir 
panın iktieadi merkezleri atı• idi. 1926 seneeindeo beri ber iki ihale araıındaki fark ve geçen ganler için yozde 5 den heup 

- ey u gecesı gar ı . . . . . 
laviçre füserinien uçmnş olan ıçın vıl~yetı~ızd~n. alınacak 81 Dda rol " ehemmı· retl "ı surette 1 k ld .1 . oluuacak tala ve dliter sartrlar ayrıca hakme hacet kalmakıızın me-

.. ,, ana an aeQen .remı erıo muri1etimisce alıcıdan tahıil olunur. "188,, 

b. t ı · ı ·ı· talebelerın St!Çım ışına başla- kısaltmaktadır. Süvere kanalı hacimleri mecmua uııltemadlren 2004 Numaraiı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
Londra i1e Hindistanın baıılıcı artarak 21.000.000 tondan 1988 sinin 4 Uncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip eone ı ayyare erı ngı ız 

bombardıman tayyareleri ol· nılmışllr. 
dugunn teshit edilmesi üze 18 yaşm1 gPçmemiş olan 

rine hviçreniu Londra elçisi beş sınıflı kö~ okul.ları_ndan me 

laviçre bitaraflığının bu ihla zun bulunan ısteklılerın bulun 

linın vehametine İngiliz hö- dukları kazalardaki Maarif me 
kQmetinin oa~arı dikkatini murluklarma ve merkeze baglı 
oelbetmeye ve bn gibi bir ha- köylerdeki isteklilerin de Maa 

limanı Bombar arasındııki bahrt eene"inde 34.•20 000 tona baha lerininbu haklarına ve hususile faiz ve maearife dair 
eerir m6ufeRini Ümid burnu Jo olmuetur. olan iddialarını iJAn tarihinden itibaren 20 gün içinde 

- evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
i l a n tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 

masıodao hariç kalacakları cihetle alftkadarla .. m işbu 

l·çel va~ıf lar Mu· ~u·rıu·ı .. u·nden .· maddenin mezkQr fıkrasına göre herek et etmeleri ve 1 U daha fazla malömat almak istiyenler 941 812 Dosya 
numaraeile Tarsus icra Memurlu~una mUracaatlerı 

disenin tekerrür etmemesi rif müdürlüğüne okul diplo- Yapılacak iş : Vakıflar idaresine aid, Mer 
için eıkı emirlerin verilme- ması ve nüfus hüviyet cuzdan sin Liman ~irketi dairesinin ltulunduğu binanın 
ıtinde ısrar eylemege memur lar~yle hemen. ~·~raca~t e~m.e- keşifuaıuesi nnıcibiuce, acık eksiltme suretiyle 
edilmi~tir. lerı lAzım gelchğı oğrenılmıştır. • • 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü nefriyat programı 

PAZAR 14- 9- 941 19.45 Serbest 10 dakika 

Tanuratı. 

Keşifnaıne nıiktarı 3210 L. 67 K. üç bin 
iki yüz on lira aituıış Yedi kuruş. 

Muvakkat teminat nıiktarı : •/o de yedi bu
çuk hesabile 240 L. 75 K. iki yüz kırk lira yet
nıiş beş kuruş. 8.30 Proğram ve memleke 19 55 Müzik: Sinema orgu 

saat ayarı parçaları (Pl.) Te'ıuinat : Nakid veya milli bankalarınuzın 
8.33 Müzik; Hafif program 20.15 Konuşma (Meslekler mektubu ile dahili istikraz tahvilatı. 

(PJ.) konuşuyor). 
8.45 Ajans haberleri 20.30 Müzik: Karışık prkı- Münakasa mebdei : 27-8-941 Çarşanıba gü 
9.00 Müzik: Marşlar (Pi.) lar. Şeddiaraban, Neveser, nünden itibaren 15-9-941 tarihine ıuüsadif Pa-
12.30 Program ve memle Nihavend, Kürdili ve Suzinak zarlesi giinü saat 10 da Mersin Vakıflar idare-

bt saat Ayarı wakamlarmdan.) • •• . • •• •. 
12.33 Müzik: Karışık şar- 21.00 Ziraat takvimi ve sınde yapılmak uzere . yırnıı gundur. 

kılar. . Toprak ma~ ~1lleri borsası Yapılacak olan bu işin açık eksiltmesine iş-
12.45 AJANS haherlerı 21. 10 Muzık: Karışık şarkı • • •• • 
13.00 Müzik: Türküler ve lar (Dilkeşhaveran, Gülizar ve tırak etmek ısteyenler Devlet ınunakasalarına gı-

oyun havaları Hicazk~r makamlarından) rebilnıek sıfat ve selahiyetirı i haiz bulundukla-
13.SO Müzik Radyo salon 21.3~ tsta!lbul at yarnları- rına dair ellerinde bulunnıası lazını gelen vesi-

orkestrası Yiolonist Necip Aş- nın netıc ... ıerı. 
bn). . ~l.45 Müzik: Gençler man- kalariyl~ Mersin Vakıflar idaresinde mes'ul nıu-

ıı 00 Program ve Me.:ııleket ~olın ?rkestrası (Satiık Talu hasiplig"' e nıüracaalla keşif ve ~artnameyi bedelsiz 
' ıdaresınde) "' 

sut ayan . . 22. t5 Müzik: Dans mOziai olarak resnıi tatil günlerinden nıaada her gün 
18.08 Muzık: Radyo c~z ve (Pl.) saat 7 ,30 dan 14 de kadar görebilirler. 

tanao orkestr~ıı (t, Ôzgur ve 22.30 Memleket saat ayarı • . • . •. 
Ateı Böceklerı) ve ajans haberleri. .f steklılerın tayın edılen gun ve saatlarda 

11.40 Müzilı:: Faaıl saıı 22.45 Ajans spor servisi Mersin Vakıflar idaresine nıüracaatları ilan olunur. 
19.30. Memleket ~at aya- 22.55 Y armki Program ve [ 5 7 2] 2 7 _4_ 9-14 

n, Vt &JADB bitberlen. bpamş. 

ilin olunur. (602) 

Yen i Me rs i n 
NUSHAS:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için 

Senelik ı ~00 kunış 

Altı aylık 600 .. 
Oç .. 300 .. 
Bir .. 100 ,. 

Resmi ilınatın saun IO kuruştur. 

Yurttaş; 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 
,. 

T. Hava Kurumum 
na üye ol 

Z ayi Nüfus Cüzdanı 
Beyogln nüfus müdüriyetinden veriJmiş 11 şubat 928 

tarihli hüviyet cüzdanımı gaip ettim. Yenisini alacağımdan 

işbo cüzdanın hükmü kalmamıştır. 

(601) Beşir Antaki 

Yeni Mersin Mathaaınnda Baınhnıııttır 


