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---------------------------------G°trNDELİK. SİY AS! HABER. FİKİR. GAZETESİ 

Reisi Cumhurumuz 

Manisayı Şereflendirdiler 

Macar resmi tebliği: Şark cephesinde vaziyet Almın Mıhafili HAL 
Din ye perde 

Her iki taraf Ruzveltin Amerika -Japon 
Rus taar,uzlorı tar- tehlig"" lerinin Yeni nutkunda bir ~iina•ebetleri hak-

tımir, S (a.a.) - le kereıleomışlardır. Milli Şefi· Jedildi d k d h d 
Reisi Cumhurumuz leme& t· miz saat 20. 40 de Izmire dön- kısalıg'"' lildaiı fey olmtı ıfını ın O efum QV• 

DÖDÜ dün saat 11 45 de hare· müeler Ve ordu etine giderek Budapeşte, 3 (A.A.)- a6yliiyorlar ranıyor 
ketle Menisarı eereflendirmieler eereflerine verilen zirafetıe ha- Şark cepb · den Ma • l 
ve borada müe88fl881eri ge~mi~· zır bulnnmuelerdır. ajansı bildiri;;~~ car Yakında taarruz a· Berlio, 3 (a,a.)- Veelngton 3 (a.a.) -
er ve halk10 coekun tezahuratı· Müttefik kuvvetleri Din- rın baılıvacağı talı.• Yarı resmi bir kaynaktan Harioire n.aıırı Xordel Hal 

Sovyet resmi tebliği: F·n resmi tebliX-i b"ld" T dün guetecıler toplant111nda 
1 & yeper boyunca bir çok yer- mİn ediliyor ı arı ıy~r: . Bırleıik Amerikarla Jaı•oura 

T allin tahliye 
edildi 

Murmansk lerde düşmam tardetmi,lerdir. S~Jahıyetlı. Almıın mab- arasındaki münasebetler halı kın 
.. Diiş~andan bir _çok. ıeT Londra, 3 (a .a.)- fille~~ Ru~~e)tın Hayd park- da &oru\an &uale cnap termek· 

Demir yolu boın. 
balandı 

kulceyşı ehemmi=-eta haız yer Analiz gazetesi Sovyet res- ta ıoy~.edıgı nutuk hakkında ~e~ imlina etmiı te ralnız her 
ler zaptetlilmiştir. Diişmaa mi tebl'g·ode son ıünlerde zik 'u mutaleada bulunmakta- ılu tar~f m6e,erek menfaaı me· 
hava kuvvetleri ehemmiyetsiı . 

1 1 
_ l rde mu dırJar. eelelerırle alakadar bir fikir ae-

Harp ıiddetle de· 
vam etmektedir. 

keşif harek&tı ile iktifa et• rı geçen buUln cephe e a bir Ruzveıtin Hayd parkta atia~n~e bulunduklarını beren 
. . harebeler oluıundan fazl .. 1 dilt'i nutukta yeni bir etmııtır. 

Helsioll:i. 3 (a.a.) - mıthr. tey dem"mesini tedkik etmek- ıoy e " • • 
Fin rHmt teblili: 150 RnR esir alınmışbr. . . . 8 şey yoktur. Buzvelt uutku Şark cepL8810.18 vazıyıt 
Fin bata kuoetleri dtlo Ka- Rir sal ile müteaddit sandal· echr. Bu teblıilerın böylij kı~ ile dahili Amerikan RiyaRetin- il U 

Moskova 8 (a:a.) -. .• reli berzahında bir dütman tar lar iğtinam edilmiştir. ol~şu ya taarruza geç~ek ıs- de yeni bir ihtimali hiBSettir-
Sovyet resmı tebltlı· rare merdaorna hOcum etmie M d f b t 

1 
enıldiline veya ruukabı1 taar . t" B da Ruzvelt siya- İngilizlere 

Kıtalarımız bütün hat bo-f te bir düeman ıarrareaini tah· b" aoa~ ~ 1
b ab ardya arı ruzların vukubulmakta lıldu- mı! 1.r. y:köndeo kortnlmak 

h bfll . d vam 'b t . f D"Qer bir s ı ır avcı ıle bar om ar ıman d eetıoın go·· re 
yunca mu are erıoe e rı e mı! ır. ' a otre tayyaresi düşürmüşlerdir ğunu göstermektedir. Lon ra iBtedigi ve buna ioçilere tab-
etmişlerdir. Şimdiye kadar alı- larrMaresıded head~lrr. u_drdataıı~.1r . m!ihiilleri So'Yyetl~rin Alman- mil ettiği afik&rdır. 

l Cumar tir. Deaba e e 1 en eı el 1 ıo· s· ·ı l'b d l . . M L.. d R 
nan ma t)mata nazaran ' b b ıcı YI YB 1 ya a lara karşı mukabil hücum ara Bozvelt Kereoskının ev erıte!Z e U8 taar-. d- • üldüAü evvelce fılAklardan ahlan om aların . . ed' . ha .b. 

8 1 
. 

leıı günü uşur . mOhimmat deposuna isabet etli· ı geçtıklerine dair teyıt ıcı velce yap~ıgı gı ı o şevı~m rUZU devam ediyor 
-···-

bild.irile:ı ~o,mao tay!a~esı 83 Qİ anlaealmaktadır. Mnrmanık Bir ok erler bom- herler alm~mışlardır. . . meıu~i~etınden ku~tul~ak 11: 

de~ıl 75 dır'. Pazar gunu hava demir rohı bombalaomıe te alç Ç )' • • Yakında iki taraftan hırı tediğıdır .. Ruz~eltın. sıyaseta J Londra, 3 (a.a.) -
muharebelerinde 22 Rus tay- ıokomot.if ıa~ribedilmietir. Yd!'6 bardıman edıldı vaziyetin bir hulasasını yapa- Kerecski~ın aıy~f'etrne ben-, Moskovadan alm_an ~aber-
yaresine mukabil 38 Alman rile balındekı Sot~et ~olları dil . _ caklardır Ya Leningrad yeni- zemektedır. Bn sı~asetle .. E~- ~ere göre Odcsadakı duşman 

. dü - -ımü11tür~ Mer bombalaomıetır. Hıo hır tanare Kahıre, 3 (a.~} d t hd"t d'I k yahut peryalizrrı ıdyasetıne donda- ıhatuı muvaffak olamamıştır. 
tayyaresı şuru v zariatımıı rolttur. Ortaprk lngılız hava kuv en e 1 ~ 1 ece 'Ye . · · zanned8o Keres- l . 
kez cephesinde mukabil taar- tl . . bl'n". llmen ve Brıpet bataklıkları rebıJecegıoı . A manlar Kıyefin cennhunda . J I ve ermın te ıfiı. d k" d bizzat Bolşevızm yolu· Budye rı · d 
ruzumuz devam etmektedır. apon ar Jl-1 oecesi lnıriliz bahriye istikametiLde Timoçenko or u 1 ~ , hl"k . kt" n 1 or usunu taarruzu-

.., ., . d"I k . l girmek te ı esme va ıy· d k tayyarelerı· Sicilyada Komoz- ları tehdıt e ı ece tar. A man- na .. .. R it b. zat nun evam etme te oldu~unu 
1 h •• k - tı• h bo h l düamnştu ozve e ıı . . f . ran u ume .k R zorla yerde bulunan düşman ıar;n bütün at vunca te - e ". · . kt· ıtıra etmektedırler. Şimalde 

Amer ı an ve us tayy.uelerini mitralyöz ateşiy dit yapmaları na mula\Pmeldir bolşevız~ yolanda g~~:ce ··ar~ Lehingrad etrafmda Rus ku~ 
kl •L• • / J . . K 1 b "k h b Ruzveltrn H.ıy pAJ a soy 1 . . Mütareke te ı,-ını cevap arın an mem• le tahribetmışlerdır. omozzo A manlarm Do rovı te ar . . t kt bu kendini vet erı şıddetle müdafaa et-

i K ı d . d"kl . h ledıgı nu o a • k d" l l 
fı 'Ll b ·ıd· d• nun Jefil da yangınlar çıkarı mıştır .. o o duğun~ . aır ver ı er_ı a- öıtermektedir. me te ır er. lmen gölOnün 

mlitıe IR ere ı ır ı zalede bir trene hüeum edıl- her hu ıhtımale karp hır de- g • cenubunda g~f\s ıö~Ose harb 
Tokyo, 3 (a.a)- mit v_e lokomatit ateş ve du- lil addedilmaktenir. Ak den ızde olmaktadır. 

Tahra~, ~ [~:A.].- Viladivostoka yapılan man ıçinde bırakılmı~tır. Ko· Vipurinin cenubunda Sa-

Stefanı bıldırı:or. .. Amerikan malzeme ihracatı tonda mühimmat depolan ve H iti er /ngilis deniz altıları k,a!layı Finlileri~ a_ldıklarma 
lran hiikftmetı mutareke bakknıcla Moskova ve Anıe- demir Yolunda tam isabetler aaı h b 1 te d l 

t ı . . • ~ alivetlerini art· r a er er yıt e ı memiştir teklifine verdiği c~vabı ~- rikanın verJigi cevaplar nıem neticesinde şiddetl.i İ!lfilAk ar Mu•olınıden aakerı TO "' d l 
giliz ve Sovyet sıyasi mu- nuniyet verici şekilde telakki hasıl olmuştur. Bır tıcaret ~e d . . tır ı ar iki Tayyareyle 
meesillerine t~vdi etmiotir. eitilmeın· t· misine üç bomba isabet etmış yar ım ı•f•mlf 

1
t ır. d" b. · · b t b 11!1 yan Londra, 3 (a.a.) -

47 Gev.ahın m. etni yakında neş- Japonya bo meseleı .
91
.n ııer ır1sı aş an av- - . 

Moskova 3 (a.a.) - ln~iliz bahriye nezuet1-
redılecektır. yeni teşebbüslerde bulunruoş· mıştır. So'Yyet istihbarat daires~ nin tebligi : 

Ru• Amerikaya 
vardılar 

So'yet.fı'nland'ıya arasında tur~. A~ni zanıa~da bu llı'3ıt8- Bir Alman gemisi batuıldı reis muavini mösyö Lozofskı Deniz altılartmız Akde 
le uzerınde Vsşıngtonun na- demiotirki: oi•de muvaffakiyetli hareket· Nevyork, 3 (A. A.) _ 
z~rı dikkatini 9ekmi!tir. Auıe Londra, 3 (a.a.) - . . Bitler _ Musolini görütme Jerde bolaumuşlardır. Büyük rütbeli iki Bu 

1 Bir •allı.tan bahae• rıkanın cevabı yenıden bazı İngiliz hava nezaretınıo sinde Bitler Musoliniye mora Lihya dahillerinde Binga- memurn Kaliforniyadan Sau-
J•/• mef'elelerin tedkikin4' ihtiyaç tebligi: 0 t ederek AlmanlanD şarL. ziye giden iki büyük İskuna tiyagoya gelmittir. 
ı t)IOr göotermıştir. Amerikan ceva- A voıların bimayeoinde ha c:;heıiode utradığı çok büyük b•tırılmı,ıır. Sicil yanın 'i· Booların bobardıman tay-

Ne•ror k, 3 (a.a.) _ bı Moskovanınkine nazaran reket e~e& ağır bombardıman . t 0 ~ .. haklarını doldur- mali ~arbisinde Hyreden bir yareleri satın almak i•~in mii 
b fit b. d . ·kı· t l . . d'" abah al- zayıa ı ~ l b l . . . ,.., 

D N B _ 1 1 malumat a· a ı ır egışı ık göster- ayyare erımız un 8 ..,,. k ·~in yardımını ta e e · düşman gemısının batırıldıgı ıakerele d b 
1 

kl .. 
• • • r D .. k k a9ık ~a ly- ld" r e n unaca arı soy 

lıo m&hfillerin urdiai haberle· mekle beraber Japonyayı tat- çaktan uçarak un ~er . . . rn· fr uıuhteme ır. lenmektedir 47 yolcayn ha-
re göre Birleıik ArnerikanlD min edici mahiyette değildir. larında dö,man iaşe gemısıne ıı 1 

• Bingazi yakınında ıeyre- .
1 1 

k · 
1 

. 
Loodra elotıl Varnan& Finlaodi· Japon hariciye nazırı beya- hücum etmiolerdir. .. OdMlll\n IUJUDI fflDllOllr den bir düşman gemiain., ta- m~ 0 ara 

1 
ge en ~u tan•-

Ih Alt d fi gemiıi ve dert ... HID d"l . . re er evve ce A merık"u Kor-ra ile So•retler ara11ndı ıa natında Japon-Amerikan nıe- ı • . · . , arroz e ı mı,tar. 
nı11eleainde a:ıGblm rol oynamıı eelesi hakkında ne kadar a• torpido botun . hı~~y~11nde klSfdlr porasyon kumpanyaınndan 

L Ddradın .,elen haberlere k k k . . bulunan bu geınıye ıkı llA~t SmolınL Kıtıdralı &atın alınan tayyarelerdir. ur. o • onuşurea o adar ıyı olur . 
1 

1 
nöre Varnao& &uaaıu& me11le- . . olnıut ve geuıı dnman ar 1. s L a ] - Gelen Rusların bir çoklarının 
19 h b ri demı,tır. A l ser ın, •. . k'I' · ı.r . ıinde oroıdıQı rolden • e içinde kalmı,tır. voı arımız ()desa için cereyan eden ı ııeye çevn ul tayyarecı oldukları anıa,ıl-
olmıdıA'JDl ıörlemietir. iranda iki dütman meıerşimidini dü- muharebelerde Romen kıtaları maktadır. Bu 4:7 yolonnun 

Stokholm. S (a.a.) - şürmötlerdir. ·mdi Rusların müdafaa et- B.erli~, ~ (~.a) ~ . sata:ı alacakları tayyareleri 
Finlandiya ile bir sulh SJt. L.J:.net h.r.. L...a..,. 1

1 
h · RU tev Bır dıosızlık abıdeaı haline bizzat götürecekleri .. 

1 URU URU••• •ıng·ııtereye ınekte olauklan şe rın , Bol9etikler tarafından konul- 8f)Y eo-yapılmaıı teklifi hakkında ıi yerini işgal etme.~e mu'Ya!- moı olan Smohıoık kadetrah mekle b&~aber bnnla~m tay-
Ahın Bladeı gazeteıi tonları •ÜrÜ)IOr Şiddetli bir Alnıan fak olmuılardır. Yıyecek m~ı Almanlar ıuafıo~an kiliıe hali- yare teknı~ ekoporlerı oldu-
yazmaktadır: Simla, 3 (a.a.) _ ı.. L ldı kilAtl ile kartılaımıı olan - ne ıfrat edılmııtır. ğoda tabının edılmektedir. 

Çıkarılan şayia bir Rus, Iranda süktlnet hükOm sür 11aYa a1eını yapı desa timdi de su yoksuzluiu 

lngilis, Amerikan ı.e~rü~es~- mektedır. Bnndan böyle re&mt eerlln, 3 <•·•·> - ile karşılaım•o bulunmaktadır. Vilayet Makamindan 
dir. Finlandiya harbınao ınkı· tebli~ neşredilmiyecektir. ı · 2 erhıl Alman hava tat • 

,atı b .. ınmınd•n bu harbin tetleri logiıteredeki hedeflere Rus ~iYi kUVYitllrl Hububat Beyannameleri 
aıh olmadı&ı iddia edilmek· Asor Adalarına yın·ı kıtalar binlerce yaoaıo ve iofilAll: bom· A • 

e f 6 .. n· k · J'I' Vilayetınıiz de kanıilen hububata elLoıınıa tedir. Ayni 11amanda 9ıkan batarı atmıılardır. BGr • ,. tı YIJB Bul ııor ~ 
Ih t kr g'ıJı'yor aın ve eiddetli infiIAklar oımaı~ · mırıtakasına ithal edilnıiştir ve elinde hububat bu-şayialara göre bir su e ı- U aor· Mftbim bir aenari merteıı b h h 

fi birleşik Amerikanın Lon- oıan Nurukasteı ıehri büoam M°"kova 3 (a.a.) - lunanların e eıne al beyennanıe vermeleri hükö _ 
dra "lçiıi v J\yaat memur Lizbon, 3 (a.a.) - edil.en h~defler araaında~ır. Bu· lngiliz Ame:-ikan anlaşması metin kararı eiimlesindendir. Bu itibarin şinıdiye 
edl. lmı·11tı·r. Bu sulh teklifi Yeni Portekiz kıtaları asor ıehır ook zarar ~örmGetftr. Bun mucibince Rus hava kuvvet~ k d b l · · . l .. 

" dan ba•ka müteaddit taryare • . . . k ·k a ar eyanname erını vermenuş olan arııı beş uun 
ı · k ti " ı · ·n takvıyesı ıçın ço mı - o .Moıkovanın rioaıı ile yapı • adalarına gıtme zere 7 apo aıerdanlar1Da da htlcum edil· erım el .• ti içinde vermeleri lüzumu ilAn olunur. 

DUftır ra binmi,lerdir. miı&ir. tarda tayyare g mıy-r. 

d 
a 
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Brem en Alıan 11111 tayyırılıri 
bombalandı 

VENi MERSiN 

Su hücumlarına karşı 
korunma kanunu 

i ı a n 
icıl lıklflır MDdürlOIDn~• : 

Sayfa : 2 

Sooyet lcıtalarına 
latıcamlar )'apı1orlar Yapılacak iş: Vakıflar idaresine aid, ler

Anlrare, - Nafia VelrAleli oıheaeak bllrftk kftlfeı te feda-
logiliz iııtibbarat dairesi· Berlin, s (!l. a.)- taekın ve 80 hllcoınlarına kare• kArlıkla tocudA ge~irileo ioıaat sin Liman şirketi dairesinin bulunduğu binanın 
Londra, S (a.a .) --

niu bildirdiğine göre: D. N . B.- Alman HVll.lf korunma balr"ıDdl\ bir kanun te &eıiııatıo muhafaıa11 ,. 11le- keşif namesi n!Ucibiııce acık eksiltme suretiyle 
Pazarte~i göu ıi sahil mo- tayyareleri Mnrmanıkın ce . proje9i huırlamı~tır. Kanonun hı '.•!er.inde biualerioe cıllıeu 'r . ' • 

hafasa tetkılitıu" meoımp bir b d ,, 
1
. tt h 

1 
k mueıp ıtebepler IArıbaamda ·~- taııferı rapacak ıaekıo zaman- amıratı. 

na an & ıaa ıye e o nnllra il 1 A 1 d .1 k d. . . ı · ·r "k L K " b. oçau kale tayyareıd çok yök· .. tc m tı tur e euı me te ır 1 larıoda da 8ulırıo ıatılAaına mA \eŞI ııame mı tarı : 3210 . 67 . UC ın 
aekten Bremen limanını bom d_aşınan tayya.re weydanla-ı Kapalı te akar eularıo u- ni tedbirlerin 1'lınma11 iQio keo• .k. .. . . . , • 

. . . . rıy le askeri teliaatıua karşı man zaman hu8ole ıet irdikleri dilerine dıleen taıifeleri rap-' 1 1 yuz OU hra altmış yedı kuı uş. 
bardıman etmıetır Hıç bır .. k h.. 1 d ·· 1 u kk · ·k oı d d' b . . " .. mu l'rrer UCDm & r RD mU · h9k1o)ıtr lHiriyle ıenİf 88halal' matta mtlkeflef tutolaoeklardır. .fi llVa 3t teJUJUat nll tarl : /0 e ye 1 ll-
dU1ftlaD tayyareame tesaduf kemmel neticeler almışlardır eu ahında kalmakta bu rftzdeo LAriba eeaalarıoa göre Hhil " k h ~ b ·1 '> k k 
edilme.mietir. Yalnız dütman Sovyet kuvvetlerine alçaktım ma-ddi maoeti bllytlk zarar ve ıellerio taık ı o ıularirle rıkılma çu esa 1 e ... 40 L. 7 5 K. iki yüz ır lira yet 
mödafaaıı faaliyete geçmiş- uçarı tayyarelerimiz kendi basarlar •akabutmalrtadır. Son tehlikesine tera halkın ıa Afeti OliŞ beş kuruş. 
tir. .1 hl . 1 t 1 iki rıl ioinde b111 mıotalralarda oe maruı bolandotuou görenler T ' · t N k"d "il' b kala ın 

ın a arıy e h e, açmış ar ve tukuı gelen taekınlarıo anıumi· bunu derhal m!lballin 10 ieleri e nıına : a 1 veya mı l an rımız 
Ortaşark yap•lan mü.ahedderden anla- \ rel '8 ek8eriyetle bazı ıonl a- mOdüriftk lerine \1878 Jandaı m1' 01ektubu ile dahili istikraz tahvilatı. 

~ıldıgıoa göre tahribat vöeode 
1 
miller &eatri ile tahrıb ••h••rnı 111ubt3r dairelerine haber terme Münakasa ıuebdei : 27-8-941 Çarşanıba gü 

J getirmi,lerdir. il ar\ırmıı oldoiU görıllm61tftr. ae mMbar olacaklar<hr. 
Her zamankinaen Berlin, 3 (A.A.) _ Yıllardı.o beri rurdomas ioio Sellerin pıkılma te rarılma nünden itibaren 15-9-941 tarihine müsadir Pa 

dalaa fazla emniyet Dlln dalgalar halinde taar bir _ate\ ~alin.de detam e~eo b~ &elıll~e1ioe mar~ı bulu~~ ... te zarlesi aünü saat 10 da Mersin Vakıflar idare 
ed Al h k l badıaelerın bılbuaa 9on ıki r1t •• cttar aruının ıu 11tılbrna " 

altındadır ruz en mao ava uvve ioiode aotııı rahneler bunan ııl otram111 gibi hıllerde en btlrllk sinde yapılnıak üzere yirn•İ gündür. 
-

-------- leri lımen gölü ti malinde çev rıtle rıpılma1101 icap eUirmek· mftlkı· m emrıle tebıı· ke • • -- re emuru - Yapılacak olan bu işin eçık eksiltnıesıne ış 
Kahire, s (a.a.) _ rilmit olan Rus kıtalarına atır l tedir. Ba auretle b61rlmel " a- pe maruı bulunan lrôy te lraaa- • k k k I . 
Harbin ikinci ıona eriıt zayiat verdirmiolerdir. Düt- IAlr, .. h olan u\ıodıılar elbirlili baların 18 raıını bHlrip 50 , •• tıra etıue isteyeuler Devlet nıüna ·asa arına gı 

küff ti' h b l jile bu mftoAdelede mGt\ereken 1101 doldormamıt bG\Gn erkek rebilnıek sıfat Ve selahiyetİf ıİ haiz bulundukla 
yıl dönümünde orta farkın manm ıye ı ar ma ze-1 o6fn9a ellerinde buluoao balta. 
he11 ••mankincl•n daba kuv- mesi tahribedılmiıtir. Üç d~f! 1 vı·purı·de kuma, kılrek, lreaer, 61 araba11 rına dair ellerinde bulunması h\zın1 gelen vesi 
veıti safere karaı daha emin bataryası muharebe harıcı · ı lr 1 ~ ıib• r•r8• " rıkınu arı •pa· kalariylft Mersin Vakıflar idaresinde mes'u nıu 
oldoğona muhakkak oazariy- edilmiş ve 28 nakliye trenine mara ve ıo i8tilbınıo önftnd al • . •. . • • 
le bakılmaktadır. Şarki Afri- atılan bombalar jsabet ettilin Ra.lar afır zayiata mıra el.arieli her lOrla alet hasıpltğe muracaaıla keşıf ve şartnanıeyı bedelsız 
kada İtalyan tehdidi bertanf den hat üzerinde h1'rt1ketıiz ufrtıdılar malzeme .. 9881\alarlıt ıehl.lkere oturak resnıi tatil günlerinden nıaada her gün 

k 1 l d 
maroı rerlere ıiderek l.ıame\ .. • • 

edilmittir. Kızıl denizde ge a mış ar ır. 
8 

r 
3 

( ) 98 rardım bitll'ere mecbur ola- saat 7 ,30 dan 14 de kadar gorelnlırler. 
miler emniyet içinde ge9mek Alman tayyareleri don de V~r ·~· a . ı. - ' l d . . ıporı etrafında cereran mu· caklardır. Bu itlerde çahl ırı an isteklilerin tayin edilen gün ve saallar a 
tedırler Bo harp Mahneımıde Dioyeper Ozeriode düşman mev barebe!erde Boltttikter •lır 11• ıara ba meailerioe mokıbU tle· . . . •. . 
260 bin ki1ilit İtalyan ordu- zilerini bombalamışlardır. Beş riata uaramıılardır. AlıDllD eai r ret terilmerecek yalo11 oahıtık- ıtersuı Vakıflar ıdaresı ne ıuuracaalları ılAn olunur. 
ıunaan "ser kalmamı,tır. monitor altı duba batırılmıı- mikdarı benftz teabil edilmımiı ları mtlddeıoe kendilerine P•ti· ( 572] 27-4-9-14 

Yalnız Goodarla bir ka9 tır. Dil'ter bir noktada dört mo Ur· 100 den fasla &o~ 64 lralr- 911 eknı&k te katık &emin edil~- ----------------------
• • .. •. r; \ör 11rıaıı malaeme 11\inım e- celrıir. Bu iılerde :oah•tırıhrken ı' 1 1 n 

ehemmıyet11z ~oçok yerd~ nilor J ADmaaa baılamııtır. dilmiıtir. 11kaUanaolara 11kallık derecele 
İtalyanların •aıf kuvvetler• Manevra kabiliyetini kay- - ........ ,..- rine ıöre kendilerine te ölenle-

bolunmaktadır. Suriye hare· beden bazı gemiler suyun akm l•imleri birbirine :~~a::'~!e:i:r~ı::'~:z·~.~:~d:::: Silifke~& ~ulunan Toprak mahsulleri ofisi Tarsus ıiın-
ke&i mihverin kullanabilecegi tısına doAru gıtme~e baılamış benziyen kazalar 
arka kapıyı temamiyle kapa- br. 8ulJlarm da kaybedildiAi hllkGmeıo, ,,ara terilecekltr. Ya hg .. mdBD. 

1 o • Ankara - 18lmlerioin birbi- ralananlar en rı1uo hastanelere • 
mı,tır. ran barekAtı da rta muhakkakiır. rlne beoıerlitl dolar11lrle lhi- ıetkedilirler, BtlUln baetaneler 
tarkla Hindiıtaoın irtibatını bHlar tolıobolmam111 98 etra- bu raral: " eakatları hemen Gülnarın gilindire, Silifkenin Taşucu veya 
temin etmittir. lngiltıre gınıl ~urııyı kıo raohı rere rumemeti İÇio tedatire mecburdurlar· Tekir iskeleterind~n Mersin Ziraat bankasının 

K 
• d d' L • ba ıibi kazaların iıimlerinio D11tet anında ll6r H ka11- ... • • . • az V) n 0 ıyor 11 ~ altına t illre\ i8imleriniD raııl· balarandı balooapta ııbbi taıi· gÖSlerecegı anbar Ve IStaSyonlla vagona teShW 

muı tillretlere bildirilmıııir. Jetleri mı11ıı oldotu halde her edilmek şartiyle ve deniz yoluyla hububat sevk 
in.iliz oe Rua ifa- l•tilabale emniyetlelBa rerler araltQda Çoro1nuo' bhe•,nıei\mb~r,.ınalreer\dleenb: :.:::!: io~; işi ar.ık eksiltn1el;e konulmuwtur. 

J I b • Oımıooık, Btteotttn Oımaoell y ,; "' 
manuan arı ır- baka6iliris Seyhaoıo Oımaolre kualarirle lirara kadar hafif pıra ceıaaı Hububatın SeYk ve teslinı yerlerinin değişme 

/ f :/ Denizlinin SararlıöJ, Tekirdalı· ahnır. Vermirenler hakkında • • ... • • 
ef f er Londre, 3 (a.11.) - nın Saray Amaaraoıo Sararcılr ıabıili em•al kanunu btllrGınleri Sine göre eksıltme şartları degı~ecektır. 

Londra, 3 [A.A.] -
11 

::~:;a:;:1':: ~1;:~rıok~r~~; kasaları da nrdır. ta\bik otunor. ı ihalesi 7 .. 9 .. 941 pazar günü saat 15 de 'ilifk.e 

ıom!;~:d• ,i;::1~••ı;.rı.!~io~~ ::~!:~ı0~:~~raı nıı ıu hitapla Ankara Radyosunda Belediyesinde yapılacaktır. Talip ol~.nlar yüzde 
Kuviade Jngili~ ve Bu& kn. Harbın ftoGoca rılına girdi· yedi buçuk ten1inat akçasiyle belli gun Ve saatte 
mandanları birle,mi,ler ve timiz ıu Bil o dA iatikbale emoi Bapnlra nefrİyat programı ve bu n1üddet içinde fazla izahat almak istedikleri 
görö,melere başlaruıtlardır. reıle bakabil iriz Bo mtldde& taktirde Silifkedeki -ekibimize müracaat etmeleri 

aarhoda bealmeı H endi9eleri ji; iki sene içinde ıaoıer 88Qirdik .. ror8UD ol- Pe11ı,mbe 4 - v- 94i t Kurumu adına il=\n olunur. (583) 4-5-6 
dulr. Arni umanda bo mtlddet 7.SO ~ • memleke 1'.55 MOzik: Dünya prkı- - - ____ .;.._ ___________ _ 

Al lar 450!J Jn- ioinde muffakireUi ııtloler yafa saat ayan lan (Pi.) Z . A L • Vı ·1ı 
-~an dık. Yaloıı kendi aarreUerioin 7.38 Müzik; B'tif program 1().15 Radyo Gazetesi a)'I ırcerı eaı a 

.,lızler 1400 tay• rardımı ile hareke& eden ıanlı (Pi.) 20.45 Müzik: Livan ve kot Adana aıkeri hastahanesinden almiş old11Rnm aıkerlik 
zayi ettiler o~d~m.oı iıtikbalde. neler tekle· 7.46 Ajanı haberleri malar. veaik•mı kazaen zayi eylediğiınden ve yeniıi alacaıım-

,. dıtı bıllnmea. Bc:ılkı de atır dar d k. · · h k ·· ı d .ıt ·ı& d · 

Londra' S (A.A.) 
- belere otrarıcaııı. Sabır ta c4 8.00 MOzik: Hafi(prosraınm 21.00 Ziraat takvimi ve an es Hının ö mu oma letnı ı n e erım 

d (pı T k mabs ile 
· bors Taraoı y_,.u mahallesinden 318 dogamlu 

iyi haber alan Londra ret oluna nihai zaferin biılm evamı .) opra n rı ası · 
E 21.10 MÜZl

'k·. Beraber AArLI [685] İlmi'il Haydar ogla l~a 
mahfillerinin beyan ett,ikleri- olaoaıına te ordularımııio taıi 8.80 vin aaab ...- a 
ae göre iki harp 88nNi içinde feleriui baıarocatuıa eminim. 12.SO ProlJ"lm 'fe .-mi_, ve türkftler. 

Almaıılar ,500 tayyare zayi Bırlin 18 Fraakfurt ket saat Ayı&FI 21.80 Komııma (Şiir saati) 
e&mitlerdir. Bo müddet zar- 12.33 Müzik: Kemençe- Tan 21.45 Müzik:)ladro ~Oİ 
tında lngill• aayiatı 1400 /ı .1• t I • bur - Kanun Trlo'ıu orkettra11 (Şet: FeMd Alnar) 
ıa11aredir. Bunlardan '50 n•• ız ay yare erı 12.45 AJANS haberleri 22 30 Memleket saat ayan 

tayyarenin pilotları kurtul- tar alından bomba· ıs.oo MO&ik: Hafif Şarki •e Ye ajans haberleri ahım, fah 
mattnr. landı UlrkOler vila\, kambiyo nukut borsası 

lS.Jö MOıik; kaneık prog- p· a\) 

Yeni 
NUSHA.S:I 

Abone 
Şeraiu< 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 

Mersin 
5 K"'C.TR. U"ŞTUR 

2000 kurut 
" 

1000 " 
tt Bir Sııyıt T orpidılll Londra, s (a.a.) - ram (Pi.) ıya 

D6n ıece loıi_liı bombardı- 18 00 Pr ve Mel2leke 22.4:6 Müzik: Danı DIOziAi 
mao ıarrarelerı Almınranın ' ogram (Pl.) ,. 11 

1200 
800 
:m 
100 

500 
Yoktur. Jtir " 

Mayne çarparak 
battı 

baılıca 11yarl merkelerioden o- gat ayan y Resmi ilAoıtm şabrJ 10 kuruf!ur. l 
ıao Fraokfur&Ja Almıoraoıo h4· 18.03 MQzik: Radyo caz or 2i.65 arwlci Program Ye :.;----iiiiiıııiiiii ____ iml __ ._ _______ ,.._. 

ktlmeı merkesi olen Berline ta· orkestrası (l. ÔZgOr T8 Ateı kapanış. 
Berlia, s (AA.)- lrC'UI eım ııtetıdt!'t FNnkfarUa Böcekleri) _____ .... ______ YurHaş· 
Aıkeri bir menbadan bil- ı Tı la •L. ·ı . . . . .. &ren irtibat noktaları te 11oa 18.SO Müıik: Fasıl l'lzt aı ınen 1 dn ' 

dırıldıgıoe gore Al•ao ma bıntaer ıiddetle bomlıııalaomıı· 
Jinlerioe 9arparak batan ve ur. 19.00 Konuşma: (Dertleşme Diinkö P. T. T. müdür T H~- K 
Dr-.a adındaki hir B• tor- • e~_rline ıapılıo -bOoam b6- saati) lötönön poıta alıp verme • a "a urum Um 
pidoıu 18 aıoıtoıta Öael ada.- JOk mı kru&a olınamRlrla bera- 19. 15 Malik: Radjutaz or möteahhitligioe ait illnın lıi-

11 '""larıoda batmı tır. ber "0 •et.•: bombardıman &ar orke.~traSI pr~ammın ikinci IMJ • ' " 8
" rinoi maddHinde cİlıaJe ta- •• ye ol . . • .. ,.,.,.,, ııtıirlk eıeıtelerdtr, ... la . na u 

Yioe beyan edıldığıne go- lreade ııoai mı .... ıere a&llan ımı rihinden 31 7-942 tarihine ka 
re 17 aı01toıta bir düşman bombalar tam iHbe& etmiı&ir. 19.30 Memlekeı saat aya-. Lıbe ı · dar• olacalı tıuhihen il&o 
1B1t1iD tarayuu gemili daha Bir katı rerd• hOyl~ r•oaıntar rı, 'fi •J&DS '!"" r en. 
a..tmıttır. oı,anlmatıu-. 19.45 Konuıma: TGrk Hava olunur. !'elit ilenin Jılatbaaainda Bliıl~t. 

• 


