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Sovyet 
Rusya ya 

Daha fazla yardım 
yapılmasını 

istiyorlar 

Şark cep~esinde vaziyet 
Cenup 
Cephesinde 

Ruaların vaziyeti 
pek nazik 

Loııclra, 19 (a .a.)-

Uzak Şarkta Bulgar Gaıeteleıi Ruslar lAlmanlar kiyef 
t kapılarında Tehlike çanı Sovyetlerin lhnen civarında. 

1 8 l . d h ·ı· Almanların 50 bın Şiddetli muharebe 
Ça ıyor 1 .u

1 
g~rı•t;nın iı ı ı za)'iat verdiklerini J ler olmaktadır • 

8 b I ış erıne arışlı a- bildirivorlar ._. ... _ 
UnU lr Japon fe İ rını yaZlVOJ'lar -- Visi, Hl (o a) -

iJ r Moskova 19 (a.a.) - Ofi - Sov.,eı &eblil{i: 
• ~ ıyor s~fya. 19 (8 ~·> - . Dünkü Sovyet tebligine ek Kıtalarımız bütün ceplıede mu 

T le 
9 

Utru gazetesı Bulgarısta- tebli,ıı;· harebeıere de\'Dm etmistir. Hua 
0 y(I, 1 (a. a.)- S t R erdi,.;i ts· . kuneılerim i d - ı.. • 

1 
·ı· d h'll d Nivii~ kroııikl gazete .• i J h b.. nsn ovye usyaya v 15 3 Eytftlde!! berı devam eden z ueman zı!ılı, pıra ngl iz Or Usunun Sa 1 er e · apon mat Uat UfORU Ş"· . b h• do topcn \e rerdekı t . 

Qark ceplıeRi lıak.krn<la aakeri fi « ~a ·kt t hl.k 
1 

. cevabı notayı a ıs mevzuu muharebelerden sonra Briyans t - . . nrvarelerı .. · I .. ~ ı ı' e ı e ça l} oı » . k d ne ıucum etmıelHdır. 16 eylülde çürümeg .. e mahkum kalacagmı ı mutl\leaRında şunları yazınak başlıkJı bir yazısında Uz~k ederek şur~ları yazma _ta ı:ıel kuı Almo?lar tarafın.dan alın~ \kunethırimiz 112 Alman ta1ra-
• • . ı tadır: şarkııı mazlum milletlerine Bulgar.•~!anın tecavuzl ~ he dıAmı iddıa .etmek. hır fantazı re.si düsürmüe•erdir. 29 tnnare• 
ıd~ıa e~ıyorlar Şark it cephesinde Vf\7.İyet bite.beden bir heyaoname ne,- ler hesle~ıgı b' haktmda ş~r r. yapmaktan ıbarettır. Alman- mız .ksrb~lmuetur. Kiyef önün-

ciddi ve naziktir Leningrad retmiştir. eBtmeb~.~ h•Ç.k ır SSA >Sp yRo suya larm tlmen göHi citarında 53 ds eıd~ellı muharebeler olmue-
~ t. hl'k k d u uyle ı en ovyet U . • 28 k - I tur Duşmaıı J'eui kuvvetler ., • 

Londra }lJ (A A) _ Rnı ur tc ı ·e arşlı-ın a do· Bu bayannamede ezcümle . B l . t da bin e'iır 3 tan ve yuz erce r . b" .. e 
' • · · 1 . . 8 1 . f .. • gayrı meşru u garıs anın •ki 'dd' d l ırm ıe ve ır rerde ha\larımı~ı 

D 1. T 1 f azetes·ı «Rus gıldır. u şe ırm etra ı çok ~oylo denilmektedir: b=Jı . l . k kt d r top aldı arı ı ıaS) a ya an- delmeQe muvltffak ı ey ı e gra g ı · .· .· , . . . :-. . • t§ erıne arışma a ı . .., . b b"I . _ o mus&ur. 
yada nazik günler» başlık!~ ıJ '.. tah~nın ed_ı~mı!tır. Şehrrn Japonya lngilterenin Ra.dık. Buıgaristan bu hususta pro dır. Ceph~nın .. ·" o ges.ın Duem~u ~ehrın . kRpılArına ka-
h k l i de Rusyadakı J m ıdafaa mevzılerı ancak çok bir miittttfiki olduğu bir .. d : dk' I de 30 hın kı~ı kaybedıl- der ııufuz etmıe\ır. Muharebeler 
aş ma a es n . bih~iik arpı llll\lar netice . . . . guo testo etmekte hakh ır. ş.m ı ı . lmakla beraber hayal devam etmekıedır. 

vaziyetin oldukça karanlık bırldt; elde ço<lilt'şhilir Fakat ııın- de .. aym. lngılterenı? talıam· vaziyet dolayısiyle ve hukuku mış o M n :328 tankı 32 ve Al " • ' 
toblosnnu çizmekte ve mu ha- d t tırke. b" "kl~~- ~u.ı eı,ıhnez manevı ha.kar' düvel mucibinca Bulgaristan m:hsulu ola \ 42 . d' man fevkalade Tebhg .. ı 

d tt' lrayna 1\ e ı ayu tur. tını urıııtınıyacaktır Japonya .. r. b l 'l I t hhüt yuzJerce topu oa ye ın ır 
rebelerin şiddetle evam. 8 •: Hurada şiauetli bir Alman 1941 harbi d am ~tti . "d gır~ş _ıgı eyne mı e a'i - melidir. Bu mmtakada Alman Dört S 
~ini izah ettikten sonra dıyorkı: • biinnınn heklonUebilir. dedce mu··ıt f~kv b. d ğıı mt u lBerılnı .vapmağa mecburdur: )ar muazzam kuvvetler kay- ovyet ordusu 

. h 1 . e ı ır eve &ı u garıstanm vega.ne gayesı . . . ·h t d'/d• 
Almanların lngıltereye ava Mıue~al TimoQenkooun fatiyle iizerioe döşen vazife- beynelmilel hayatıa herhangi betmişlerdır. Mutedıl hır talı- l a a e l f 

akınlar~ yapmamaları ~l~mrn ı merke7. cepbeHiııdeki taarruzu lerirıi yapacaktır. bir suitefehhümün önüne geç mi~e göre Almanların. bura- Berlio, 19 (a.a.) _ 
ların bır yere kuvvet~erı~ı tek ayni şiddetle devam etmek- Japonyf\ııın milletler ce- mektedir. dakı kayıpları 45-50 bm ka- F'avkalAde tebliA: 
sif etme pl:\nından ılerı gel: tedir. miyetinden ç.,kilmesi seb3p Veçer gazetesi de bu hususa dardır, Alman ordu guruplarının ta· 

ı. d. 1 1 R yadakı J · · 1 arruz hareketleri muaııam iha-
mede J~. A man ar us . Eger Almar.ılar cenupta leri anlatıldıktan sonra tleni- aır .vazdı~ı bir yazısında dı- Rus ar ta muharebesine müncer olmus-
hsdeflermde muvaff P k oldu~ Kıı ıaıa geçmek i9iu Prekopa liycırki : yorkı; tur. Gom~I maharebeeinden son 
tan sonra ~aha mü~ssir hır vardıklarıaa dair iddiaları !ngiltere ve Ameri.kanm _ B~lgaristan Rusya.va. karşı limen gölü civarında Deana nehrinin rukerı u aea-
snretle lngıltereye hucum ede dogrn İRe bn taktirde şarka hükmii altına gire11. Çaukay- durust hareket etmıştır. ~6 l .. Qı mecralarına doAru rapılao 

kt. . . . batta Alman - Sovyet harbın A iman arı pu•· harekette a'dd ti ' 
ce ır. doğru hareketlerrne devam şek Çını yabancılara karşı d b'l k' h h "1 e 1 muharebsler-

Amerika nasıl bize yardım edebilecekler domektir. bir sümürue ettiıtini anlaya,. ekn 8t?~rad ,.~el. es 1 
. a~tı Fa- kürttüler den sora GermenQuQun iki tara 

d k k d
. · d d' "" " .. re e ını etsış ırmamışt1r. a- ~ınd~n 120 kilometre bir cephe 

e er en en ısıne yar ım e ı- • mamıştır. Çankeyşek gunden k t B 1 . t l k t d Moskova 19 (a.a.) _ uzerıaden eimel ıeuk 1• Lenlngradd .. a u garıs an meme e a- . ııme ınden 
yorsa bizim de Rusya ya yar- a 1 gone. y.ol~nn. şa~ır~ı~ -ve ~o.-. bilinde ihtilalcı unsurlarıu tah Unaylel presin verdi~i bir •e Kırefin 200 k ilomatre earkın 
dım ederken kendimize yar- rınn ç d k Q btılRfı l k b- da tuku bulan hareka tta çen-

1 ~o ır ı . ın 1 
onu rikatına göz yumamaz. Bu)g\l habere göre sekiz gün Ü u · b.er dör& Sovvet ord\'sunuo üıe 

dım ettiğimiıi nnutmamalıyız. Almanlar h~r karıt ne geçılınez bır bal almıştır. ristan dostluğa karşı dostça yük muharebPlerdfln sonra rıae kapaomıeur. Bu dört orda 
Niyuz Kronikl gazetesi de toprağı pahalıya ~z~k şarktRki .Japon te- mukabel~ etmektedir. Ruslar Alm.'rnları .. llmen gö.· im?e . edilmektedir. Hata kuvvet 

yazısında diyor ki: l l şebbuau Uza.k şarkı beyazla- 8 1 • t liinün :imalı şarkısında 85 kı le.rımız bu pnrlıık harekatır in-
Rusya müşterek düşmanla a ıyor ar rın hoyundurugondao kurtar· U gar ıs 8 n lometre geri püskürmüşlerdir. :::~\~:. uüyük mikfasta ietirilk 

Çarpışırken bız seyirci mi ka· I L . ma.ktır. 
8 
_ ~ I .

1 
Burada 10 bin Almırn askeri 

ondrıt, 19 (a,aı - - 1 k k e 
lacağız. Biz Rnsyaya Norveç Aonlizın İ Jİ haber alan rnab Japonya ordusu ayni za.· ogaz ar an açama yo u 1 ölmüştür. ~areşal ~imoçenko Romanya 
ve Yunanistana karşı yaptığı- fill erden öQrendiA"iae göre Al- maudf\ mavaffakiyetle harbet • • • nun şiddetlı mukabı~ taarruz 

mlz Yardımdan hi·~ birisini yap monların Prok.op berza.hına do~ me1te kA.fi gelecek iptidai mad /( arndenıze gemımı ları devam eımekteeır. Genel '- b 
1f ı ı d ki d ~ T1' b ? RUrmay a•-

madık. Biz bftyiik bir ordu teşkil ru ·. er 9 1 arı o ru .'"e ~•rım deye sahiptir. Hollanda Hin geçirmek istiyor. Almanlar '- b y 

l lecrıd edılmıe domeklır, Ve bu d' d l Ranı ir kaza nefİ• 
ettik. Bu orduyu nerede kul- hal mereoal Badreni orduları· ı~tanııı an Japonya.ya . ge O· Loodra, 19 (a.a.) _ 
!anacağız? Almanlar Rusyayı DID geri Qekildiklerioi göstermek cek bam maddeye manı ol- Balgaris\anın halradan ge· Merkezde Sovyet cesinde öldü 
mağlup ettikten sonra mı~ Bu l 'edir. Fakat Kır:m berzahında mak isteyecek her hangi bir llliler alarak boQazlardan Karr hatlarını yardılar 1 Bükreş, 10 (A.A .) _ 

kd. d t ordumuzu kul Alman lara knreı eruininiıı hu· devlete kaıaı Japonya karşı denize geçirmek ie&ediQine d&i~ R 
ta ır e meveu I . . ,. 1 · t 1 oıuanya genel kurmay 
lalıtnQk ı"mka.nsı1 olacaı·tır. Bu eusıreu dolarısl_rle mukuemel koytlcaktu. Japonya bu hu- llgiltere hQkilmeti henüz bır er Rerlin 19 (a.a.) - 1 k 

<- . .. k de malik deQıldlr. Fakat bu ha . _ . Jaş. anı bir tayyaro kazası 
.d. 1 d bü,.·ıik bir ı olordır. . Vakuyle Varengelln susta şerefini kurtarmak için eu togiliz hukümetioin nok· Bir Almdn pıyade tumenı netıcesinde ölmüı:ıtür, 

gı ış e or uınuznn .; . I kuvvetıorı burada kırılmıetı. Kı-, .1 . . 10 ata • · d 1 16 lüld ,. 
kısmı Efahil!erde çürüyecektır. rımda Sivaeıopol cok iri tahkim ı erıye hır sdım atmıttır. lai nazari sarihtir. Bu mehiret- nin pış ar arı ey emer- General Mihael Antones-
Bizim şimdi büyük bir şan- ! edılmieıır, BurRBt Ruslar ioin Mened~nberi tehlike 9anı çal- le her bsogi bir &eıebbt1a Mool· kezdö verdi~! bir muharebede L.o tayyareden indiği zaman 

ıd h ld ·sffade ede' kunetli b•r ıstioat ook&a81 ola- maktadır Şarkta Japonya ve rö muabadeai hılkt1mlerine ka.r- Sovyet hatlarını derinliA'ine başı pervaneye rast gelmiQ ve 
sımız o uttu a e ı 1 bilecektir t ı eı kaQaıııak_dır • .14.,ilhakikah 11~"~; yarmıştır, A~man kuvvetleri b v 
memektP iz. Rnsyaya yardım . . . garbde Almanya ve ta ya. tere Buııarıe&aala harp a ıa . aş gövdesinden ayrılmıştır . 

. ~y . d Bu 1 Merkez capheeınde ne bır eskimiş reiimlerin yerine ye- d ,..1 deBolgaristan fn"iıtereoin burada mahallı muka,·emetleri - -og. ....,,.')-. _ 

etmek ıcııı bır vasıta var ır. ne de öıekı taraf Smolensk bak . " 8
•

1 89 
• y J k ·k· k d A . . . d • l l . •· k k s··töo en RZ iki mılUefiki ile ranı o•. sürat 0 ırmıŞ. ~e l. 1. 00 ta a merı•k d 

da öniimüzdekı haftalar ıçm el kında mnlumat Vermemektedir· • leJUU uraoa tır. o niııtao 98 Yuıııoeıavra ile harp 81 top ele ge.çırılmıştır. a a 
Rusyaya mümkün olduğu ka· Fakat. burada tesebbüsün Ruals m~n~aları kırmak zaman~ gel- halinde bulunmaktadır. 
ıiar fazla tank vermeliyiz. j ı·ın ~imde oldoQ1..1 . muhakkatır. mıştır auısariataoın teıebböeQ M~ot 4 Alman mayin gemisi lnliradcılar lideri 

Biz Rusyaya yardım için LQnın grad cepheaınde Alınnnlr d rö mukı•eleainden doaan te~ı~e Ruzvelti ten '-ı•t 
f d. ra ber karıe toprak çok pah 1 .. ş i ı i e lerdeD doları Tılrk hukQmetının batırıldı R 

lüzumu kadar gayret s.ar.; ~- fB ödelilmekledir. a ı rnO:oaD&alİ ile karıılanacaktır. ediyor 
yor muyuz' Fır attan ıstı a e Almanlar tevkif E"eıoe Türk ht1kt1meli bir hal Londra, 19 (A.A.) -
ellik mı~ Herkes lendı ~endi.ne Arı'antin Hü~Ometi ran petrol gemisinin bu suret- Dün akşam ü~eri 4 İn- Nevyork, 19 (A.A.)-
şu suah sormalıdır. Muttefık-ı edi/Ji/er le kollaoılmaeına muhalefet et- T t . 4 Al Amerikan infiradcı lideri 

al in iliz hükOa:etınin bo gı ız ayyaresı man ma- Ruzvelti . . . . 
lere yardım için daha " başka A iman proteatoaıınu Berlin. 19 [A.A.]- rnıbı&, ki :oktai nazarından Tılr- yin tarayıcı gemisine teı:ıa.düf . n sıyasetını tenkıde· 

l ~ , bı 8 . . • derek hır nutuk ·· ı · bir şey er yapamaz mıyız. redJettı• . Yarı resmi bir kaynak- kire malumathtr edılmıotır. etmiş ve bunların hepl'ini ba- . . . soy enıılf ve 
"' demıştırkı: 

1. J' tan bildiriliyor: N·kah Merasimi tırmaga muvaffak olmuşlar- Mister Ru . . Yeni İran ıauı mec ıste Londra. 19 (a.a.) - Alman siyasi mahfillerinin ı dır. Tayyarelerin hepsi Rali- ~~elt Hıtlerı 
Ünaytet preRio Boenoıı ay- kanaatine göre Şilideki Al- D z t iele&meleri ku- üsleri:ıe dönmüşlerdir . Avropada 6kallıy~tlere zul-• attı' eti et ıraı T· rk· metmekle itham ediyor yemm reste bildirdiğine g<>re Ar· tnan tebalartDln tevkifi oeno rumu rniidlirıl Bar Sırrı u Ruzvelt .. .. . . . 

J·autin hükftmeti Alman bu". b' .k d k. Al l h menli ketimeei Baran Maaume RuEvelt soz burrıyetınden 
ı Amerı a .. 8 ı . man •. e. Y. • 1·ıe Doktor Ôperatör Bar mah· bahsediyor ve fa.kat Amer·ı-Tahran, 19 [A.A.J - yük elçisinin p t t h ı d 

Pehlevi hanedanının ikin- . . ~o e& osunu darlıRı teza ur erınden hırı ır. mut Deutioio· kardeeleri elekt- yardım için 6 mil- kada. bunları kaldırmak iste-
. . . h reddetmıştır: . Elçı protesto · Burada da Almanlara kar· rik mübeodisi Saip Develinin yenleri itham etmiyor. 

cısı sıfatıyle Şa~~ur Rıza Pe. ı sunda ~~D~J8lll6 fena sözler şı iftira ve tazyik vasıtala- niklh merasimi dün ııaal 15 de varlık tahaiıat Lindberg buna bir miaal-
levi lran .mecbs.ı . huzurunda söyle~d.ıgı~ı ve ~a.~aret edil- rıo• müracaata çah,ılmakta Belediıe NikAh ııalooooda _ta~ı- İıtiyor dir. Ruzvelt bn haliyle Bit· 
bültın faalıyellerını memleke- <liginı ıddıa atmıştır. Arjan- dır. Şilide de sözde bir beşin dıkları, akrabalara f8 ~uzıde V . 

19 
} _ ler, Mosolioi ve Stalini tak-

tin selamet ve saadetine has- tin hariciye nazırı elçi hak- ci koldan bahsediliyor. Oenu- birçok datetlilerin huzorıle ra- 6
8~ın:to~, it i l:;.8 

, öd- lid etmektedir. 
d . d . . . . .. l b" t •· .. . pılmıı&ır. ar uz e o e uno A .k h b 

re eceğme aır yemın etmıştır kıoda tıoy enen u un &ozle- bi Amerıkada nihayet bu ka- M 
1 

k ,. . . retie&irdi~i urms kaoun•ıoa tevfikan ?tlıh- merı ayı ar e sokmak 
T d t ·ı· b' · dd d'ld' d. em e e ımızın ı· t R l b k ören a ll ı ır ış a e ı ı- rin ka\lnnuo tab ıt ettiği hu - bil hareketlerle bir beşinci b ' k' kı metli •e milnevver •erle h&rbeden duletlere rar· ıs eyen nzve t ır srnki ha· 

. . . b 1 k u 1 1 1 A · ıı . ~inden dolayı hiç bir yabancı duddan geçmedığını ey an ko u endiliginden ihdas edi- aenoi tebrik eder ıen ta meeu& dım etmek üne veniden 6 mil· rp merikan mı etı tarafın· 
diplomat hazır hulunmuıtur. ' etmiştir. lecektir. bir rou kurmalarını dileriz. rarhk &ııbsiaa& talep etmie\ir. dan ilan edilsin. 



si 

r 
l 
ç 

20 · EYLCL - 194.1 Cumartesi 

'eni açılacak 
Okulları 

Sanat 
YENi MERSfN 

Ankara Ra<ivosundH i J a n 
Be~en 1 ergiyesi lçel Bölgesi 8aşkanhğmdan . 

18 9-94 ı t<4rilıinden itibaren her aksaııl saat Bugünkü neşriyat programı 
u sene sanat mekteplerine yapılacak 
büten müracaatlar kabul olunacak 

Cumartesi 20 - 9 - 941 
' . . 

19 45 Konu,ma (taşe saati) 19 dan 2 J re Kadaı· Mersin ldnıau Yurdu Geuç 
7.30 Pro~raııı ve momleket 19 55 M iizik lstıınbııl me· lik kulübünde Eskrim dersleri verileceğiıı<len ça-

Mem!eketin muhtaç olduQu ı ineaııtı ve köprüıeri yapacak saat ayarı sirc ;ı·ırkıları lışnıa,k isteyeu hayaıılat· ve baylurıu Hskrim Aja-
teknik elemanları retietirmok müheııdisleri votieııren bir ID(lll• 7.3:-J Miizık; llatif progrnm 20.15 Radyo ( azetesl ııı Sabahattin Akdoğana müracaat edüp ka"ıd. 
üzre Maarif Vekiileli tarafından (at faküBesıuı, (Pl.) 20 45 M 'k K k k 1 .J hazırlnnıın kanun layıhalarınııı 

2 
_ ElekLr ı k ınakınelerını, 7.45 Ajaııs lıaberlerİ ' fızı : arışı şar l· arım yaptırmaları iları O)Ullllr. 

önümüzdeki günlerde ikmaline lar (Seddiaraban m~kamı) (613) 1 9- ~() 
tesıaanlı; tılokLri:C nakil ve tevw 8 00 Müzik: Seufonik pıoa, 

Qalı 0ılmaktadır. Bu IArı· halar. " 21.00 Ziraat takvı'ıni ve ------------------~ n telgraf telefon ve radro ielerın- (l)f) • 1 
Maarif Vekftleli teknik tedriı;at ram . } 3 0 

de çalı(lacak elektrik müheudıs- l3.:ıo Pro~rarn ve meml~ Toprak mahsnlJeri borsası 
daireıi taratından hazırlı.nmıe !'il M 8 J .I' R' ' d 
olan rapordaki esasları ıhti98 lerinı. makine moıör. tanare ket saat Ayl1.l'I 21 ·10 Müzik: Din!eyici istek ara~ e euıye ıyasetm en: 

ve gemi iueaaıı mühendislerıoi 1 • y 
etmektedir. retıeıireu bır elek\ro - O'ekanik 13·33 Müzik: Türkç pl~klar erı. Beledi".'eve P.it selıir ~iııerua ' 'e Ti~.·at.rosu 

Bu hususta verilen malumata ' 21 45 M - ' k (G- - _f .J " ·' 
nazaran bu sene mevcut sınat fakültesini, 13"45 AJA.NS haberlerı j '. ' uzı : unun me~;- 12-9-94 1 tarihinden itibaren 1800 lira muham-
mekteplt-rinin tevsi ço tekfimü· 3 - Muhtelıf brarıelarda kim 14.00 ,Müzik: Türkçe plAklar elelerı) 
lü için ıapılac.ı lı. bütün mllra· ya endüstrtEinin talebe\ti~i kim programınırı ikinci kısmı 22 00 l\lüt:ik Radyo salon nıen bedelle ve on beş gün müddetle artlırnrnya 
caatlnr oazarı itibara alı nacak u ra müheııdıelerını vetieurecek 14 .30 Miı;:ik: Riyaseticum- orkeı;trası Violonist Necip A~- koırnlnıuştur. 
kabul eartlarıoı haız olan herkes bir sınai kımra f~kült.eeinı, hur B.:ı.ndosu (Şef: lhsan Küo kın). lluvak.kat teminat L35 liradır. 
tilaisıisna bu mektflplere kabul 4 - Memleketımıııu muhtaç çer) 22 3 M l k 
olunacaktır. Mevcut sanat ve ıi- olduıtu madeıı ıı abee ı maden 15 )!" M" ·ı. D - ·-· o 1 eme et saat ayarı ihale 27-9-·94 1 Cumartesi giinü saat. 1 o da 
caret mekteplEırİ ile enstitüleı· lD(!Bat ve ieletmer.i ve madenci· . i) l UZlA.· an~ muzıgı ve' ajans haberleri Esham, tah Bel€diye encümeninde yapılacaktır. 
den başka reoiden acıtacak o- tikte .kull~n.ılan m~kiuelerin mü· (Pl.) vilat, kambiyo nukut borsası .., 
lan mekteplerin ineasıoa 19• 2 heodıslerını retıştırecek olan 18,00 Program ve Me~leket . Şartuarue her gün yazı işlerinde göriilehilir. 
senesi içinde baelnnacak ve buo maden fakülıesını ıhtıva er:lecek- "iaat ayarı fıyat) .. . isteklilerin teminat ıuektu pları ile beJ'aber iha 
tarın mühim bir kısmının tedri· tir. 13 0:3 Mii~ik:. ~arış~k şarkı 22.45 Muzık: Radyo ~a.lo~ le günii olan 27 .9 941 cumartesi gün fi saal 1 O da 
aatı baetırabilmesi için her ıür- Bu müeseeseoıu vazıfllei bir lar (Rast, Snzıdıl, Hıcaz. Ma orkestrası pro6ramının ıkırıcı b l d. .. . .. I l.. .1A 

lü tedbirlerin ve hazırlıkların ıarahan memlekelimiıuı muhtao bur). kısmı e e ıye encunıemne nnıracaat arı uzumu ı all 

ikmaline garret olunacaktır. olduQ'ü mühendisleri 1etlstirmek 18 40 Müzik· Radyo caz ve 
22 

_
5 

y 1_ P jolurıur. (012) 19 20 21· 23-24-25 26 27 
K 1 d

- - üt A k 1 h · · ::> arm"ı r<'gram ve __ 
ura ması u(luo en n ara olmak a bernber bil asu memle tango orkestrası (İ, Özgür ve ı. pa • f 

rükeek teknık okı.Ju rapılan ketimiz i alakadar eden eahalar- Ateş Böceklerı) .. a nı~. . ) 3 Il 
projelere görr, da vera umumi teknik ve ılım 

1 - loeaat, rol, eimeadüfer, s11hasıoda arft(l&ırm alar rupmak ıo.oo Konuşırnt (Kahraman Bir T oslıih Jçel Orman Pevirge müdürlüg-ünden· 
fabrika binaları demir ve beton olacaktır, lar saatı) Y ' 

19.15 Müzik: Radyo caz ve Düııkü nm~hamızda Ma M.uh. vahit fiatı 

Sovyet 
Hükumeti 

Yunanistana erza~ girmesine 
Almanya razı 

tango orkestrası programının raş Hiuemaın a ait ilan lıaşlığl M3. D3. KereHte Oimıi Lira K. 
devamı yanlışlıkla Ta.rsuH heledi.vesiu 74 000 Çam agaeı 4 90 

İ9.30 Memleket ~aat aya-,d~n eoklinde çıkmıştır. TaH J _ içrl vilayrliıııu Silifke kazası dahilirıdP. 
rı, ve ajans h~berlerı. luh olnı : nr, Bebekkaşı " devlel urnıaıı11ufan 7 4 nıdre mikap 

Bulgar cevabını 

tatmin edici mahi
yette bulmayor 

ı\lo kova, 19 (a.a .) -
'ras ajansı bildiriyor: 
17 eylülde Hariciye komi 

seri Molotof 10 eyliilde · Bul-

Berl ın, 19 (a.a ) -
Varı resmi hır karoakısn 

bildiriliror: 
A!man harıcıreslnde terid 

edildiAiue göre beynelmilel Kı

zıl Hn1.1ınıo Yırna11iıuana Türk\-
re ~olu ile erı11k göııderılmeei· 

ne muhale feL etmirecektir. Mu
hasım tarafın di~er Alman iega 
il allıncıaki yerlere de enek 

garistana veı ilen Sovyet no- gönderilmesi bahsinde Alman 
ta8rna Bulgaristan tarafından hükümeti hio hır mümansatla 

verilen notayı almak üzere buluomıraca_k_tı_r_. __ 

Bulgaristan elçisini k" bu 1 
etmiştir. Tayın is 

Balgaristanın Sovyet no- • • 
hsına verdiği cevapta Sov-l Yenı Şahın vazıfe ... 
yet ııoltunnda bahis mevzun sine iyi başladıgını 
vakıalsrı ve Bulgarit~tarıın 

t lvrı hareketinin diitüı~t ol- yazıyor 

madıgı ve Bnlgıuiı.-tanın Sov-
yetlere karşı bir ÜR haline ge Loııdra, 19 (a..a.) -

Tnymı'" gazete:iinirı ıliı>lo-
tirildit?i noktslaruıı reddet- .. '"' 

malik muharriri c Yoni Şllh 
m-.kt.ecı i r. 

vazifo~iue iyi ba~lıyor .> Ba~ 
Molotof Bulgar ııotseının 

lıklı makale~iııde yeni şalım 
Sovyet Rusyayı tatmin edici 

mahiyette olmad,ğını ve no

tada zik:-edilen şeyleri cerhet

medi~io i el9iye hildirmiştir. 

lngiliz Kıtalan 
Rusyaya İran yolu 
ile horbetmek için 

gönderilecek 

Ne.,.york, 19 (a.a.) -

basiretle i~e l .. a~laılıg1111 ve bu 
yolda devam eder ve mille-

tine gördiiğiinde ı fıızla hiir
riyet verirrie bittabi mnvaf 

fak olacaktır deınekte ve ln 
giltere ve Sovyetler birligi 

2rasıııclaki münaeehtıtlerde gay 

ret ve dahili ıslahat hakkın
da inkişaflar gHRtarmetıi şa-

yauı arzudur <lemektedir. 

Alman ~ava kuvvetleri AmP.rika.ıı muharrrirlerin

den Til İngiliz kıtalarınıo 
pek yakında Rus kttalarıyle Moskoyaya taarruz 
:an yaua Almanlara karşı ettiler 
harbedecek!eriııi yazmaktadır. 
İngiliz yardımıoın sade ha· Berlin, 19 (a.a,) -

Taoılığa inhisar etmesine hiç Alman hava kuvvetleri 41 
bir sebep yoktur. ri bava.da olmak üzere 69 Sov 

______________________________________ ! ______ __ 

Satılık Ev 
T ahtani 4 fevkani 4 oda taş bina 
Mersinin Bahçe ıuahallesiııde Souk su cad

desi üzerinde ( ı 27) numaı·alı içerisiıı<le nnıtbah 
banyo, elektrik, içme su ve tuluınk>a tertibatı 

olup satılıktır. 
Taliplerin 

ruüracaatları 

Yeni Mersin Gazetesi idaresine 
[608] 18- l 9-20. 21·-23-24-25 

i 1 i n 
lçel orman çevirge müdürlüğünden 

Muhammen fia.tı 

M3. D3. Kereste Oinsi Lira K. 
44 7 000 Qam ağacı 4 90 

1 - içel vilayetinin Silifke kazası dahilinde 
Kargıcak devlet orıııanıudaıı 44 7 metre nıikap 
kerestelik <;anı ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Çanı eşçt>rıııuı Leher metro mikap gayri 
nıanıuhiuün nıuhauınıeıı bedeJi [ 490] kuruştur: 

3 - Şartname ve •Hukavelename projelerini 
görmek istiyeıılerin Mersin çevirge ıııiidürlüğiiııe 
~ilifke oruıaıı bölge şefliğine ve Aukar:ıda orman 
unıunı nıüdürliiğiin~ müracaat. etmeleri, 

4 - Satış 2-10-941 günü saat 15 de nlersiıı 
orıuau çevirge nıiidürlüğüııde yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup ııçık arttırma usulile 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminatı 165 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazıh ve~aiki ge-

tirmeleri hlzımdır. (605) 16-20 :!4-30 

i l a 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 

n 

Keşif bedeli 7 50 lira 80 kuruş tutan bele · 
diye Çöµ arabalarıııın tamiratı açık eksiltme ile 
ihale olunacaktır. 

General Vavelin kuman- yet tayyareeı düşürmüşlerdir. 

daaı emri altındaki kuvvetli 17/18 gecesi Alman hava 

kıtalar hazır bulunmaktadır. kuvvetı~ri Moskova ve Ode
lngiliz baş kumıu1danhğı bu Hya muvaffakiyetle taarruz Taliplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde nıuvakkat tf>-
kıtaları taarruz makeadiyle etmişlerdir. Düşman askeri ıniuat vesik:alarıyle birlikte 26-9-94 l cuma gü . 
kullanm!lk istemektedir. Bu heı.lef'leri ve demir yolları wü nü saat 15 te belediye dairesine toplaııacak. Eııcü-
kıtalar Rueyaya kafkasyadan him surette bombalanmış ve .. l l .... 
Don istikametinde il~ri sev- aahra mevziierioe de laücuuı nıene muracaat ey eme erı ılan oluımr. 
ketmegi derpiş etmektedir. lar yapılmıotır. l (611) 18 · 20-21-24 

kertslt-lik çanı ağacı S<Jtışa çıkHrıinıı:,ıır. 

ı ... Çanı eşçarırıın h• lırr 111. mikab gayıi ma 
nıulüniiu nıuhanıuıf'u bedeli 490 ~ur u~ıur. • 

ö Şartnamr vt> nıuk:..velrn;.rn .. proj .. lerirıi 
göruıt>k İSlİ~t>rılrri11 uwrsiu ç .. viq~P. nıiidürliiğiirw 
Silifke oruıan lıölg~ şefliğin~ ve Auk~rada 
ornıarı unıum miiciiir lüğiiu~ ıuiirc.c:.ı<tl t>luıt'ltıı i 

4 - Satış 2 10.941 glirıü saat 11 d~ rnf>rsin or 
111arı ÇP.virgP. 111iiciiirliiğiinde ~·apılac:•klır. 

5 - S~ tış tHIHllllİ ol o p açık artırma usulile ) ~ -
palac<t k lı r. 

6 ~1u va l\k al temin~ tı ~ 8 li radu·. 
7 . Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ~etir-

ıueleri lazımdır. (604) ı 6 20 ~4 30 

i l a n 
ERkİŞf\hir istasyon cadde~inde Boyraç S. 3 nnmarah 

hl\ Dede tnj.tlaoı Huan Açık hanlı tarafından Mersirıde ic
rl'YI ticar~t etm"ktf' iken tatili faaliyet.le ~omti meçhule 
tegayyiip oılen .l!"ramıız .Napoıı ~irketi alı,ybine açılaıı da
vtL<l,•: Miitl ıleialeylı "irketirı giiya kendi11inden alarngı ol

dnğnndaıı bı.hhıle Adana iorıumıın .Nitrn.rı 1341 tarıb vti J47 

ıo1ayılı mfüwkkere~iyle ERkişehir istaRyon civarındaki tapu 

ile miltesf\ı rıfi buluııdıığıı iki evirıu haciz koıınlıuuş V6 

arı\tlan 17 sene geııtigi halde takibi ıııut.ınele yupılmaya

rak alahalilıi hırakJlmıtı olJugnndıw icrıt ifltiR kaıııuıuııun 

110 uncii maıldmıine tt~vfikatı murnrıı zaman F<ehdıilo tuı<·· 

zin keenleınyekün at.ldına ka.rar v~ ril meHİ jtıteııilıniş ve da. 

vlllı ~irkotin halen ııorede olduğu hiliumenıi~ olduğ11ııd11n 

dtl''a :\r:1.nlı:\lı ile <lıı.veti .verıin ilanorı tehlıgiııtı ~ e ılurııı~ma 
rıın 6-10 941 pazarte~i S. 14 de hırakılmaımıa karıtr ve

rilmiş vo dıLva arzulıalı büla8a:-<ı yukarıya derç eııiluıi" ol 
duğundaıı miiddeialeylı ıJİrkotin ilan tarihirı dfıo itihart>n 10 
güıı içinde da.vJıya ka.r~ı yazı ile cevap nmııet'i ,.e gürıiin 

de ına.hkem6y~ gelıııuı;i akHi taktirde hakkındaki ınnlıake

meni gıya hen devaın edeceğini bil ıııel'4i i~tidA ırn r.,ti ile dl\ 

vetiye ınakıuııına kaim olmak üzere ilan olıınnr. [6161 

i 1 i n 
Mersin Asliye Hukuk mah~emesinoen 
Mersinin Nasratiıe mahallesinden Halil kızı Bedrire tara 

fından kocası Tevfik onay hakkıoda flQll~ı boeanma davasının 

1 apılmaklR olan duruemeeında : Müddeialeyh Tetfik'ı r: ikamtılgıl 
hının mechul l.ıuluomueı hasabirle 17-9-941 güoü mahkemede 
hadr bulunması içio ilAnen davetiye teblığ edıldıği haJd'J gel
medi~indeo hakkında Qıkarılnoıtk gırab karıırrnıo ilanen tebli
Qine ve duru(lmaııın 1-8-~41 gününe müırnd ı f oareamba güoü 
saat 9 da icrasına karar veri lm•e olduQ"undaıı muuu en gün ve 
saatte mahkemere gelınedi~ı verıt bir vekil göndernıedictl tek
dırde hakkındaki muhakemeuin gırabeo rapılacejt ıüzaınu ıla 

nen tebliA' olunur. (615) 

Yeni Menin Mat.hal\sında Bıllnlmıdtır 


