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Sayın Valimiz 
Yenicede buğday ihtiyaçla

rını tetkik ettiler 
Yenice, (Hu ,1si) - Bu husu~taki ihtiyaçları· 
Sayrn Valimiz Bay Sahip m·z1 en ince teterriiatma ka 

Örge retflkatlerinde Tarsu~ Be dar tetkik ve teHbit eden R1y 
lediylj reisi ve .J andarma ko Sahip Örg~ h.:tlkımızın mıılı· 
mutam olduğu halde köyü- ıaç l)ldu~u buğdayın en kısa 

müze gelmışleı dir. bir miidct~t zarfında tedarik 

Bazı VMrde ulrlu~ıı ~ibi bu ve tevııi cıhetiııi vı:ı.'1 tmesi kö
sene köyümüzdu hububatın yfımüz haıkıııı ıson lterece mem 
umulan nı belle ı til s l edıle- nun etmiştir. 
memesinden dolayı gerrk ek-

b Saym Valimiz tedkiklerin-
meklik v .. aerok tohumluk a-

., · den sonra koyümiizden ayrıl-kımmdan buğdaya fazla ılıtı-
yacımız bulunmaktadır. mışlardır. 

~ark cep~esinue vaziyet 

Leningradda 

Bay Mayiski diyorki ; 

Almanlar 

"C"IK.İR. GAZETESl 

Merkez 
Cephesinde 

Almanlar 50 kilo
metre geriye 

atıldılar 

Albay Noks 
diyorki 

Ruayada devam 
eden harbin üzeri
mizde tesiri vardır 

Lon<lra 24 (a 8 ) _ I Vaşington, 24 (a.a.) - . 1 
• • • • dl 

A nftJiz aMkeri vuivet hak Amerıkanın yenı ınşa e ı 

kında şnııları vazm~ktadırJş m iş ol~n ;s bin .tt~llk ~h~~ 
Kiyefio ŞRrkı.uda vazivet kozetlkıarl gem sı dın erdeniz~ 

h h •. ın a ış arı arasın a 
er alde k"rtşıktır. Lenın .... d .. 1 . · G · · ·ındiril 

ı . ın ırı mışıır. emının 
grıt.t ve Otleru\ ctıphelerırıılen 

1 
dıRi tezgAhta del hal başka uir 

geJ,"n lıahArler d>t.~a .. Aarihtir: geminin inşasına başlanmıştır. 
Alman la.ra çok buyuk atıkerı Bu münasebetle Amerika bah 
ıniik~bil höonmla.rl~ biraz riye nazırı Albay Noks şun 
arazı kaybattirilmıştır. ları söylemiştir: 

Alrn"n subAyları araınnda Bitaraflık kanunu ffif-mle-
zayiat fazladır. Bu hal 83 cii ketin gayretlerine engel teşkil 
Alman tüınenirıdon bir t1nba- etmektedir. Hu kanunun der
yıu batıra defterindeki uut- hal kaldırılması Hızımdır. Har
Iaı dan anlsıulmaktndır. bi sahillerimizddn uzak tutmak • 

Leningrıul mrntakasında istiyenleri mü~külata sokmama 
hava bozulmuşa beıozemekte- hyız. 

Üç ayda üç milyon dir. Havalar iyice AOğunıuş Rus c.eph~si.ndeki. hAd~sel~r 

Sayısı 5 kurl ş y,, \ Sayı 
Telefon No. 82 14 4012 

Dil Bayramı 
Yarın şehrimız 1-I l]{evinde 

kutlanacak 
Bundan dokuz r1I eotel Etuı racanla kuılenacaktır. 

dı Şetım iz Alalaıürkün raret&ı- Sehrimızde tle herecanla kut 
111 ve eeul rını kurduğu Türk lenecak olan dıl b rramımız i· 
Dılı foki14bı Reıiei Cumhuru- Qiu halkevımız tarafından bir 
ınur. Mı ili ~af f smet lnö nünün pro~ram hazırlanmıetır. Bu pro4 
rüks3k baekatılıjtıoda bütün hız reme göre yarın saat 17.30 da 
ve verımlı (.l11ışmıılıırına lakdire halk evi Bıtloauoda bır merneım 
deQ'Ar bir eurellıı daum etmel,- rapılacak vo merasime l:ıtıklAI 
teclir. Türk Orlı ieteriode Ourrı- mareı ile baetenrcaktır. 
hurirel Hükı1metinio te O. H. Orta okul Türkce öğretmeni 
Partımııin dı>Q'erli hirr.arelerıa- bor Burhau Altnr \eratından 
de ferızli meMaiıcine kut,etle de dil Barramı hakkında bir kon
um ,e harlı mesafeler alıomıe ferane verilecek ve geuc;lerimiz 
bır ook flÜO ieter batıarılmıe bu tMnfnıdao da bu mevzu üı:erin 
ıunmaktedır. de eiırler okunacaktır. Bılelıere 

ı6 Erlı11 cuma gücıl Ebedi barram icin Ankaraden verile· 
Şef Atetürkün rük~ek _rireeet'.~ cek kooteraos dinlenerek mere
de toplaoao birincı Turk Dılı sime ı:ıon verilecektir. Hatketin
koruıtarının .,arıu dokuzuncu de repılacak merasime bütün 
rıt döoftmü buluıımaktadır. Bu rürddeetarımın davetli oldukta 
~gü~n~r:..:u:.:.r;.d.:.ıı:.n _h_e_r_ta_n_e_f ı_n_d_a_h_e_·_r...,ın_ı_e_ö_r_ı eme Re hacet z.o k tur. 

Reisi Oumhurumuza Almanlar Almanlar 11 kilo
metre geri atıldılar 
Odeıada da Alman· 

tar püıkürteldü 

kişi kaybettiler yttğmnr ve 80~uk harekatı zafer ümıtlerını gayrı ~arılı bır 
işkal edecek d~receye gel - vaziyete ~okmuştu~. Noks b.tı Leningrad 

~ l,İ d d L miştir. cümledAkı manayı ızah etmı-
y8f ~ a evam e en uarp Oıe~ada Romen kıtalan yerek şunları il~ve etmiştir: istihkamlari Tahta cülusunu 

Yeni İran Şehinşah 

m'ılletlerı·n mu"adderatını Alına·ılar tarafından takviye Rnsy:uia devam eden harh bi/Jı.rJı 
ı )erde verileu kayıplar tarihte d k tf 

edilmi~lerdir . Morkf'Z cepb~ her hangi b r harbd8 verilen Mojino an uvve 'r Ankara. 24 (a.~.) 
Loudra, 2~ (e,aı - tayin 8~8C8ktir si de Gulnk civarında R.nslar kayıplardan Çük büyüktür. olduğunu iddia Yeni İran Şebinşahı Meb 
SelAhıye\lı rnehfıllorıo beyan ~ Ükl\hil taarrtı~I\ ge9mı.ler. Rusyada devam eden har- ediyor/11.r met Rıza Pehlevl Tahta CÜ-

eUiklerine göre KSov;ı:t k:~;~~:ı; G e Jl e ra 1 K 1ş1 n (lır. Gomelin şarkında Alman. bin bizım Va7iyetimiz üzerinde 1 loıı.~ı~~· R?iıü Oıımhnr İsmet 
oın bır kısmı ıye lar ağır zayiata uğratılmış- do~rudan do~ruya tesiri vardır Herlin 24 (a.a.) - . . İnoııııye ıhllig etmişlerdir. 
muuffnkıretle oekılmıelerdır r ii t besi a ı b a.v - tır Mareşal Timoçenko Ordu indirilen bu gemiler ve indi- Almalı Razetelerı Lenıng- Reisi Ouınbnı·nmuz 
Ş ıdde\lı muharebeler devem et· .l l 1 h kt . . ,. .. ver-

arı a mani arı azı . no a rilecek ohın diğer gemiler de rad müdafaa Sİl'itemwın ln~J•- '~ikleri cevapta 1 ran milleti 
mektedir. Moreeol Budreuınıu i) ğa j Jl ffi İŞ ti f larda 50 kilometre gerıye atıl niz O~lünde en a~ır toplara noya nazılran üRtQnlüğünü te· ve Şebınşabı hakkında besle. 
geri kalan kıtatuı dümdRr ~u- '"ıutludır. Burada Almanla· m~l.ik olacaklar ve A.meri~an barüz ettirmekte ve şuııları <li~l1eri .iyi temennileri bildir-harebelerıade devam euırme le Lond ... a, 24 (A.A.] - d 11 t t 1 mııı e d 

k !erde rın bir mukabil taarruzları enız yo arını nazare vazııe· azmaktadır Fransız ar :\na- v r ır, dir· So9reılor bır QO rer nu·· o Sovy<>tler'ın Londra b y 
... h~klenınektedir. siyle mükellef ulunacaklardır. n•vt cesaretleriyle. Çılbı.pışt.ılar.. Lı' byada 1 11 ukebıl hücumlar rap• . . . . . 

0 ma ıa ı m ka· el~ısı ~byı"kı hır uutkanda d Fak·•t onlarda derin ır sıyası 
' 1 rdır Lenıogrnd ısı mu 1 ş h • • " 

:t:!et eıı~ekte o du~u mu hak·, şunları ı;(jyJeıuiştir: e rı m 1 z e kanaat yoklu. Ruslar Lening- Devrive faaliyetleri 
• ok a"' r z rıa- 1 Almanların Sovyet cep· ad öııu~nde fevkalAde bir İt•tih kaktır. Doeman O 8 

• r b f d 
Almanlar bılhes- lıeıo;mde RŞRğı ~ ukarı kayıı> • b. . kAm ına• •Ztımesi vücude gttir aş a l 

ta uaromıeur. . .. . 28 1 ·· ı kd k •• k ırın " ea QOk eubar kaybe\mielerdır. farı takrıben llÇ mıly<ırı kişi- ey u a enız ure - mişlerdir. 6 kilometreden 15 Kahire, 24 Cn.a.) -

Lo ıdra, 2! (ıı.a.) - . ri bcıhnuetur. Bu Alınan or l'k b k I I k kilometreye kadar muazıam fagıliz Orta Sark karergAhı· 
mosko98 radroaunuıı verdırıı dut<UCUll ii9te bitini tf'~kil et Cİ 1 müsa a a arı yapı aca tank duzaklariyle ve bir kaç nın teblıQ-ı: 

Ö düo Odesnyı ıha k ) 1, Lib1nda 1 Tobruk\a ku""e•ıe haberlere g re ınektedir. Ya.~1i Alınan ordu- metre derinligine ça ı llHŞ a.,cııç .. • 
•a eden k•Hvatler Sovret muk - 8 Ü b L l M .'tol A f [ Hatay rimiz lrneıf hareketlerine eiddet-
• " 1 le suııun iil;le biri harp harici um sa aRa ara U5 a, n a ya, kt-ıtüklerle btiyiik bir istihkAm le devam etmekte Vll mukabıl bil \earruzu kareıada at ome r 

. k 1 ğ mecbur ol- edilıni~ti r. A lmaııların ver· Seyhan ve bölgemiz ekipleri kuşağı meydana getirmişlerdir hareketlerlo müdafa n oevreeini 
!erce gerı ce 

1 
me bu c&phe• dı&i t>:U yaralı adedi Bu kuQak biter bitmez he- her gün biraz deha genieleımek muelerdır. Romenler "' nıute- İ•fİra/ı edecektir v b b tadır Dftbman her gece malik 

de harb.10 bıda'l"'tıadeolıarı or- dil bir tahminle bu kadarı Y men a"ır bom a ve o üslerle b 
1 

d 
..., 15 u un aQ-u suh d1111 garı Qekile-dularınıa rarıeını ksybetoııeler- holuıımaktadır. Almıuılar üç Şehrimizde 28 Erıüı pazar baekao Muharrem Yellin u _ er• iyice muhafaza edilmiştir. Bu rek tahliye e\moktedır. Huduthı 

dır. ay içinde eu az 8500 tayyare aiioü zengın ve herecanlı bırj kadaetsrı bu bueuta oiaıdıden böl.ı<'de hava hür.umları pek detrıre ve keeıf faalıyetleri de· 
Loudre, 24 (ıı.a) - kR}'betmişlerdir. BDor günd yııeamak fıreatı ıu· biitün tılzumlu tedbırleri aıınıe faydıı vermemf'ktedir. um etmektedır. 

h ode So~- lh b ı kt d -
1

------------------· 
Lenıngrad cep eeı MaJ İE<ki avrıca domi~tirki· u etm•etir. u unma a ır, ü 

•etlerın hır ü gfi hücumuou " • :ı 28 - g - 941 pazar güuıl en· Arui zamanda müsabaka i 
• Sov~·etlor yalnız kendı 

30 
h . d ıı 10• dire ka müteJıkıp Almaıılnr 11 kıloroeır . . · . . at 14 da ee rımız en ~llnü ö41edao enel sıın 

d Sot>yeıler w~ı ıçw degıl fakat dıgor Ulıllet- ka!ıade M11Q-l11 AntalvA, se,han dar ,oımeQe ulış\ırılmlcJ olen 
gerı aulmıel rk ır.lfit larıo chıu-' loı in omniy t \ e hiirriyeııori Haıar ve ho ~omız tıkıvlerıuıa bedeu ıcrbiresi mükelleflerıııın 
oo va o.omat s ı . . lı b t k d . l 1 . k ea d rapılaoak· _ etmışler ıçın .ır o we ttt ır. stikba ıeıırakıple Akdoııız ktlre mu ru·zme eeçmelerı e 
da bır kore huc.-um · b B - • 

1 üoaü hücumu da bir çok ınılletlerio mukad akaları yapılacaktır. ıı muea tır. ıı.re· dır. Alman ar e e . b T . . . mum gu 
d i cekılmielerdır. deratırıı Lenıngrad ve Ukray akal!lrı Beden eroıreeı u assırlanao proarama ' 

kareııın a ger nadıı dt\vam etmtıkte olan mlldürllllft adına tdar& etmek yaubekalara lstilrlAI m.a r~ı 

Polonya 
Ordusu 

/ıkoçyada manevra
larına başladı 

Londra, 24 (a a.) -
Polonya başvekili ve bü

yük Br itanyada bulunan Po

lonya orduları btş lrnmanJanı 
general ~ikorski Polonya ordu 

sunun şarki lskoçyada yaptık
ları büyük manevralarJa hazır 
bulunmuştur. Geuer:ıle yüksPk 
rüıbeli Polonya ve İngiliz su
bayları refakat etmişti. Polon 

ya h~va kuvvetleri de piyade 
manevralarına i9tirak etmiş
lerdir. 

f arın telımız . üzre ıu sporları ederasronun• ·ı baılanaoak ve e 
harpler ta~. nı edecektir. Bir dan bar Necdet Ulu lan ıebrimi :aeutıodao •örleneoe~ bır ?ul· 
çok streteJı an.aH>rleri gene· 10 gelerek bölse ile mGe&erelr ku malteakıp bir seçıt reemı ft' 

ral kış ve çaınurlardaıı hah- Qalıemalarına baılamıetır. Bu pıtaoaklır. 
etmektedirler. Bu gihi hayır- mftbim mueabakslera ietirlk et.. Yarıelar dört tek te altı t~k 

hah Cikirler bittabi tehlikeli• mek . du~ ~otahlr~t ~~r m,~:- aruında bin te iki bin metrelik 
la ekıplerı bır 8 8 mesafeler aıerinden sürat te <lır. Mubakkaktırki Rus cep

b~sin<le Hitleriıı planl~rı alt 
ü~t olmuştur. 

Onnu yıldlrım hıHbi sefi
laoe bir vaziyete diisürülmüş· 
tiir. l!"'akat şuraıuııı iyi bil

melidirki, A lınao lıarp ma
kinesi kuvtetlidir. Şimdı Sov 

yetler gergin V6 güç bir va

ziyetle karşıh~şmışlardır. Rea 
liteler karşıımıda giiz yummak 

faydasızdır. 

Yeni teknik lı.ar~ııında 
gentıral kış ve çamurun hn 

_Sonu ikincide-

rimizde b uluoınakta te bölge· k .. , eeklinde olacaktır. 
k ki mu a.eme. 

miıde eueloe bazırlaoao 1 er· b. d 0 ıloOncüre 
k Yarıelard• ır e _ 

le Qalıımalarına devam etme te- kadar kazananlara malh&elıf mu 
dirter. DıQer ekipler muıabaka- kAfallar terilecek&ır. H6r rarıe
dan bır gün enel ıebrimize l b" . . 11eıecek kike bir kupa 

1 d a ırınoı 
aeımiı olacak ar ır, b. ·' u· ocılre kader rarı 

Şebrımizde ılk defa rapıla• te ırdeo uv 
k D kık mdrenehatına 

oak olan bu heıeoanlı muuba· eı Rtao• p 
birer madalra terılecekur. o· katarın en gılıel te matatfaki· k 

. •anı ' tı·barırle bırinoi geıece retli bir eekilde neticeleomeeı 
hususunda bölgede toplanan ko bölgeyEı bir ııtl badire edıleoek 
miteler bir protram te tip te tır. d 

Bu oeıeli te a) oi zamao a 
ıeıbit etmiılerdır. - ü 

Spor ielerirte pek rakından eaıenoe te heıecantı spor guo 
alakadar olan sarın valimız bar nü ııörınek fırsatını spor Beter 
Sabıp Öraıe alakadarlara ıAzım halkımızın kaçırmıracakları 
ıehm direktifleri termiı .. il eüpb11iıdir. 

IŞILDAK 

Bir şeyler düşünmek .• 
Bir şeyler düşünüyorum. 
Güzel ve tatlı bir şeyler. 
Kar yağıyor, lapa lapa: 
Rüzgar esiyor, püfür püfür. 
Deniz deh.etle köpiirüyor. 

Kainat içinde bir ,eyler oinyor. 

A loımı yokarı kaldırup; gözlerimi kapayarak, i
9
ime da

lıyorum. 

K~raolı~lar i9iode ve karanlıkların onunda göz bf'bek
l~~ı':':1e hır ışık vuruyor. Işık hüyiiyor, gözlerim büyüyor 
buyuyor ışı~a bakarak, bir şeyler döşüııüyorum: 
Giizel ve Tatlı bir şeyler .. 

Göz bebeklerinde bir ışık taşıyarak, yaşamak kadar gü
zel ve 8hnsuz ne var, yer yüzünde. 

Kendi kanuuıı;darı olanların k'\niylo Rulanan şu ışıklı 
yurdda ışık gibi gülerekten yaşRmak. 
Bizim İQin edilen son siyasi IMları batırlıyo~um. 
Bizki; bo toprak iistünde, olıl Dünya ne güzel diyebilen 
bir milletiz. 

Hu millet, diinyllyı hiç bir 
görmiyecektir. Şahit mahit 
yeter. 

vakit zinıian görmemiştir ve 
istemez. Gözler1mizdeki ışık 

cNe mutlu Törküm diyene» • 
TOPUROGLU 
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ir~n hükumeti .. ,eni Şah Ankara tad ~o~und::ı ı ~ersin Deniz Harp Okulu ve l ısesi Satın Alma Komis-
Memleket dahilindej 
geniş ıs ahat ya

pacak 

ordiplomatikleri Bugünkü neşriyat programı yOnU ~aş~anlığtndan : 
kabul etti l - Aııanuır, I uce .kunı burııu, ve \tersinde 

Tahran, 24 (o.a) Perşepmb~ 25-9- 941 1915 Müzik: Hadyo ca7. oriyapılacak 6123 lira 75 kuruş keşif bedelli iiç 
Ta s • 22 Il'ylülde kordıplo- 7.30 rogram ve m~mleket kestrası programının devamı d <l . . l . l ., 9( l l k 

1ıahran, 24 [AA.] malik mermer" '!8fOfd8 lrııu ea· saat ayan 19.30 Memleket saat aya- a e ışaret 1~ 1 a~you Ul'J ııı "'aa J • 4 sayı 1 ·auu 
Tass - Bütün İran gazo hı Majeste Şahpur terofıudaıı 7.3~ Mü1.İk; Hatif program 11. ve :ij'HIS h<..berleri. lllllı 4G ('1 madde inin B. ftkra..,rna tevfikan ~ 

teleri hükOmetin programı hak ktıbul e?i~m ı etir. Merasimde /~ (Pl.) 19 45 Müzik Yurttan sesler Teşı·:ni ev\'el 941 tarihiue tesadüf edeu Cuıua gii -
kmda mütalaalarda buhır,mak r~o harıcıve ua:ımı rahaucı d ~ 7.45 A"aus habederı . . . .. . . . 
. d . . . ıom n tları eaha takdı ~ e1ıemi~- J _ • . ~O. l5 Radyo azetesl uu saat ] 4 de paza hkla ıhale ed1lecekt11·. 

ta ıı lar · Gazeteler şöyle de- tir. Ecoebı mümessiller seni hü 8 00 .\Iuzık: Hafıf progra- 20.45 \lüzik: Kemençe ka . · · 
mektPdirler: kümdoıı tebrık otmielerdir. mm (Pl) t b 1 '1 . ~ - \hıYakkat tenıınat bedelı 45~ hra ~8 _ . . . · nun ve an ur a saz t'Ser erı k 

Hukticnet fran milJetmm y K I f .1 • 8.30 ~~vin ımatı ç l· 1 . H K y 'h uruştur. 
menfaatlerini temamıyle göze unan ra 1 za eruen emm 12.30 Program ve memle Maa::a a~~mi;ı,şen am, ecı P, 3 - Pazarlık Mersirıdc Dt.uiz il arp Okulu ve 
terek lran me:•faatlerıylo sıkı ld ... · 1 d' k ı at A . . z· · · · · · · · 1 
bir surette kaynaşmış olao hii- o ugunu soy e 1 e sa :.(1~·. ,, 21.00 ı:aat . ıakvımı ve Lısc•sı kou.ıutaıılığı hına. J dalıılıııde lop aııan satıra 
kômetlerle işbirliği yapacaktır 12.33 Muzık· Fasıl sazı Ioprak mab~nlleıı borsagı alına konıısyonunda yap1lacaktır. 
Adaleti temin için kanunlar Londra. 24 (ıı . a.) - 12.45 AJAN. haberleri 21.10 Müzik: Muhtelif şar- ·4 T· r 1 . 9 L • ,· •. , T" ~· . t Odası 

l h d· ı k 'k . d ll Eıenıer kralı .Jorc Yana o lJ.00 Müzik: Fasıl sazı prog kılar. - <t ıp eı ~ 4 serıesıne aı ıcaı C 
1 a e ı ece 1 ı tısa l ve ma milletiııe hitab ederek demiş .. ·k il · d k' "k' ·ı. k 
ı!'labat ve ziraatin terakkisi tirki: - ramınm devamı. 21 30 Konıı~ma <Şiir saati) ve~ı asım, ve e errn e ·ı vesaı · ı ıuraz elıne su-
için de hususi bir dikkat gös logiliz ve Amerikal1111 deniz- 13.30 Müzik;: Karışık prog 21-45 Müzik: Radyo senfoni ı·etiyle ~1ersi1t i\'afia miidürlliğüııdt'u ihale<leıı liç 
terecektir. Millt sanayiin inki- ıere hakimiretı riol nasıl tesis ram (Pi.) orkestrası (Şef: Ferid Alnar). criiu evYel bu j~ icin alacaklaı·ı ehliyet ve ... ikula 
şafma çdışılacaktır. Millı ö~- e~tikl~rıni. Atlautlkteo geceoıe- 18,00 Pro~ram ve Me~leket 22 30 Memleket saat ayarı l~llll k<)llll."iVOlla 1·ı:1.az e·•ccekleı·dı"ı• · 

t . - l · hh t no gozlerıoe çarpmakt<ld ı r. . b l · h h ·.; lJ , U , • re ım mues ese erı ve sı a _ . . .1 ı;aat ayarı ve aJans ba er erı Es am, ta , . • . . 
işlerinin tek~mtilüne hususi Bu guu medenıyetıo zatptedlı 18 03 'ft'ı"·ı'ık Radyo caz or vilat kambiyo nukut borsası f> - ralıpler ke~ıf proıe ve şarınamelerı her b' d kk ı d.l k · mdz kaleeınde bulananlar ogı - n ,, , •. • 
ır l at sar e ! ece tır. terere rı-rdımıo arUıQ'ını görür keslrası t. Özgür; ve Ateş bö Fiyat) gun neniz llarp Okulu levazım miidiirliiğiiııde 

l·ra n ler ve ~&feria muhakkak ol do CAkleri) 22.45 Müzik: Damı müziği "Örebilirler. ( 6 :? 9) :? 5 30 
aluna euphe edeme~ler, . . ıs 30 Müzik: Fasıl Razı (Pl.) -~--------------------

Bılahare krnl sozl~rıne ılue 9 OK ( l 22 ~5 y ı. p · 1 Mihver hükdmetleri ederek Jtıkıoda hır Yanan lÜ• 1 .. O onıışmn Dert eşme .o arın~ı rcıgram ve ı a ll 
nezdi d ki Si aıi meninin orta 6Eırk\a muharebe saatı) kaoanış. M B 1 J' R' . .l • 

.. n • e • . y • h~tt~na göııderıleceğ İ Di SÖJle• araş e euıye ıyasetınuen . 
mumessıtıerını gerı m•el•r. Mersin Deniz Harp o~ulu ve lisesi Satuı Alma Ko-

Tah••··ç:~::~~ Ba!. Mayiski diyoıki ; misyonu baş~anlıüır.dan: 
T J hük. . Al - oırırıcıden Artan -

aes - raa umetı • .. k.. .. 
1 1 . 

1 
k 

maıı, ltalyao, Rumanreda bulu- guo u rnt le erı genera ış 
nan diplomatık mümeHillerini albaylığa ve çamurda. teğ

1 - Mersin Oeniz Harp Okulu ve Li~esinde 

irışa ~dilecek 2024 lira 43 kuruşluk keşif bedel-gerı Q&Qırma~a karar termie ta menliğe indirılnıiştir. 
oa~ırmıetır Şark ceplıesiııde harp son li ahşab iskele inşaatı 24 ~o sayılı kauuınıu 46 (~) 

Almanlara göre titaraflık 
kanununun ta~ili verilen 

sözü tutmamakta~ır 

t>atıar ve kıştıı aarıııayaoaktır. maddesinin 9 fıkrasırıa tevfıkan 3 Teşri11i ev\'el 
S(n·yot lıalkı kış ve çıı- 1 9 I . d · ( .ı (' ·· .. 15 d 

·0 · .. lı 1· k·ı tı 4 ı taı· ı ame tesa u eueıa .ıunıa gunu saat e mur gı ı şup e ı R 1 ~ ere ! 

mukadderatım istinat ottire puzarlıkla ihale c<lilecektir. 
mez Ağır snuayi ve mtihim 2 - ~Juvakkat teminat bedeli 1!11 lira 83 kll-
endüstı i ınorke?.leriııi Sovyet 

Berlin 24 (a.a.) _ ler tahliye etmek mecburiye l'UŞlur. 
Berlinden krı resmi bir tinde kalmı~tır . Y~ni mahal- 3 - Pazarlık tıer:;iııde Deniz llarp Okulu ve 

kaynaktan bildiriliyor; terde bu ana:·ii kurı~ak ~e Lisesi konıularıhğı binası dahilinde toplanan sa· 
Alman hariciye nezaretinde harekete .. geçı~mek ıçın bır 

· t d' ld'X• ö A .k zaman mudrletı IAzımdır. Bu tın ahu~ komisyo;aıııda yapılacaktır. 
•'8re e 1 1fiıne g re Amerı _a hal mafzem'3 telafisini daha ·r ı· 1 ~41 · · 'f" d 
hariciye na· ırı Halin merı- .. . 4 - a ıp er . seuesırıe aıl ıcaret o ası . /.. . gnç hır hale kovmaktadır. . • 
ka~ın b~tara!h.k kanunu tadıl Bu va~iyet karşuu~da lıürri- Yesikas1111, ve ellcrmdeki Ve!Saıki ibraz etmek SU· 

fldıleceğıne a~ır ~eyanatı uz~n yeti seven millotler harekete retiyle ~lecsiu Nafia ıııüdiirlüğüudeıı ihale günün 
nmandanberı muşaha.de edıle geçmelidir d .. .. 1 bt . . . l ki ı r t 
ga~mekte olan halin bir seri~in Sovyet ordusn kahre.aıaıı- en UÇ gun ev\re ı lŞ lÇIU a ac•a . arı e 1 I)e 
den ibarettir Ruzvelt Amari- es harp yapmaktauır ve bi- vesikalarnıı konıİS) ona ibraz edeceklerdir. 
kan milletine karşı yaptığı va- naenaleyh höyle bir yardımı 5 _ TaJipler keşif proje ve· şartnameleri her 
dinden uzaklaşmaktadır. Hari beklemekte haklıdır. .. . l k l l ... ı ·· l"..... d .. 
ciye nazırı Hal Ruzveltten al- Sovyetler yalnı1.1 kerıdiRi gun deııız ıaq> o . u u evazıın 111\luUI' ugun e go-
dı~ı emir üzerine Amerikan için degil diger milletlerinde rebilirler. ('628) 25 30 
h1lkm;n bitaraflık itınunur. hürriyetleri için kahraınanca ----
tadilini nasıl karşıhyarak bir lıarbetm~ktodır. Diğor millet 

alcsülamel husule getireceğini ler bize top, tank, tayyare 
yoklamaktadır. göndermekle bizzat kendile

ı·ine yardım etroiQ olaoaklar

i l a n 
Mersin Elektrik Şirketinden 

GL. Dö Gol 
Milli Hür Fransa 
komiteıi tefkil 

ediyor 

dır. 
Tahminen bir lıafta devam edeceği 

Lamba Camları ilan edilen makina tamiratı ikmal olu-
şeıırimiıde bir kaQ güodebe h • '- / 

ı i bir lamba camı buh'raoı bae- namadığından şe ırde ceryanı 1ıesi mİf 
aOstermie te beher camın tiatı· h il b .ı:. d h "/ 
nın 60 kurusa kedor yükseldi- ma a ere ef gun " a cereyan verı e-

Londra, 24 (a.a.) - aı görulmüetür Bunun üzerme miyecefİ ifan o/onur.. (630) 
derhal teeebbüee geQilerek buh· 

Hür Fran"4ızlar umuma ranın önüne 1ıecilmie !r. -----
karargahından bildirildiğine ----·---------
göre bn'ldan Roı.ra Hür Fran Çocuk Esirgeme 
sızlar ,9 kişiden mürekkep Kurumu 
bir milli komite teşkil ede- - b 
cekler ve memleket bn ko- Çocuk Bakıcı Mure -
mite tarafından idare edile- biye okulu 

i 1 i fi 

Mersin liman işleri inhisan T. A. ~irketi 
Umum Mü~ürlüğün~an 

cektir. Mekteb leyli parc&sız ve tah· Daktilo ile yazmasını bileıı biı· evrak me- ı 

B
• k k ki sil müddeti iki senedir. . . • . . u ÇO SD a ar ilk mektep mezunu olr.oak nnıı·u ınıt1hanla al111acaktıktır. Talıp olanhll'JJl şır 
su·pu·rülmiyor ,-e yaşı ousekizdeo aşağı ol- ketimiz Ullllllll uıüdürliiğiiııe nıüı·acatl ~tnıelcri 

mamakorta mektep mezunları ilan oluuur. l 632] 25 -26 
Şehrin ıo mahallelerinde otu tercih edilir. 

raa bir ook okuracularımız mı lsteklil~rin bir dilekçe - mek 
halleleleri solumak törle durıun teb şeh~detnamesı - nüfus kA- Satılık Ev 
ıOpftrülmedilioi te baıan stlpft· ğıdı - Aşı ve sıhhat raporu (Sa· . · 1 · .. d · 1 · 
ralliirse bile ıüprüntalleriıı gün- kat ve tahsiline mani bir has K ıremıthaııe ma aallesınde uç au·e ı, taş ve 
leroe ur.tada bırnkıldılıoı iddia talı~ı olmadıgma dair) - iyi hal betondan yapılmış asri her liİJ'lÜ koııf Ol'll havi 
Ve taozıfa& parasını muotaza- k~~ldt ve altı vesika foto~ra- b" 1 , S' t } kt • 
mao verd i klerı halda gösterilen . A k d Çoc k E . ır ıane a 1 1 il • 
lakardıd~n e;kAreı etmekıedir fKıle n aGra al uk .sırgemke Alınak arzu edeıılcriu 'I iiccar<laıı bay Rifat 
ler. Aıı olduau makamıo dikkat ur umu ene mer ezme me .. 
nazarlarıaa arıederiz. tuh la mürac.qat etmeleri. Uysala ı~ıuracaatları. (618) 4-15 

Belediyeye : ~it şch ir "'inenıa ve Tiyatrosu 
12-9-94 ı tarilıirı<lma itibaren 18U(l lira nıuham-
men bedelle ve on lıcş güu nıiiddctle arttırnrnya 
konulmuştur. 

iuvakkat temin ~ t 135 liradır. 

llrnle 27-9··9-! ı Cumartesi gfıuü saat 10 da 
Hele<tiye t•ııciinıeııiııde ya pılacaktu·. 

Şartrıauıe her giin yazı i~leriudc göriilehili r. 
lsteklileriıı teminat mektupları ile beraber iha 

le giinii olan 27 .9 941 cunıarlesi günii saat 10 da 
belediye enciinıcııine müracaatları liizunıu ilau 
oluııur. (ti 12) 19 20 21 23 ~4-25 26 27 

Satılıl{ Ev 
T ahtani 4 fevkani 4 oda taş bina 
1ersinin Bahcc mahallesiude Souk su cad-

• 
desi iizerinde ( 127) nu ıı • aı·alı içerisinde mutbah 
bauyo, elektrik, icme su ye tulumba tertibatı 

• • 
olup satıh ktır. 

Talipleriu Veni Mersin Gazetesi idaresine 
ınüraca<ltları ( 1108] 18-19-20 21··23-24-2f> 

Zayi Askerlik Terhia vesikası 
Tarım~ Askerlik şubeMİndon almış oldıığnnı a~kcrlik 

torkis vesikamı kaı;aen y,ayi ettim. Y.-niııiııi alacağımdaıı 

eskisiuiu lıiıkrnii yoktur. 
TarsaM Parmak Kurdu köyiinuerı 

318 do(?umlıı Haılırn oglu !!'ltıısil (}C;k 

DEVA Kaşeleri 
Baş, [)iş, Grip, N '~zle, 

Romatizrııa 

VE SOGUK ALGINLIGJNI 
DERHAL KESER.. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

Yurttaş; . 
T. Hava Kurumulm 
nae üy ol 

Yeni Mersin Matbaattında BRttılınıotır. 

.... 


