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ı Sark cephesin~e vaziyet Uza k Şark ta l lngilterenin M oskova elçisi 
Merkez cephe•inde Japonlar 1 Rus milletine 

Günlerdenberi devam eden R '- b ·ı t 
ekmek buhranından halk Bnns, 5 (a.a.)- oldukları seyahatleri esnasın- us mURa ı aar· Bazı yerleri terket-
çok ıstırap çekmektedir. Reisi Ou~lı?r İsmet .ın_ö da geçtikleri yol boyunda ci - ru.zu devam ediyor meğe ba•ladılar 
Bu yeniz buhrana nihayet nü dün ~ehrımıze gelmıştır. r 

Hayranlık ve tak
dirlerini bildiriyor 

verilmesi ve icil tedbir Buraya geliolerinde oldttğu var kaza, nahiye ve köyler A} } ç• k ti • 
alınması zarureti karfllln• gibi Susığırlıkt&n itibaren halkı en içten gelen tezahü- m an ar 1 n u v ve e rı Moskova, 5 [a a.]-

1 rıgilterenin Moskova el
leningradın dıı Muvaffakiyetle ileri çisi Grips lzvestiya için yaz. 

dayız. otomobilleriyle devam etmiş ratla karşılannıı~Jardır. 
Günler birbirini takilıe-

Sovyet resmi tebliği: Akden·ızde miJJ,,faa hatlarında hareketine devam d.~ğı bir makalede l\!Unları diyor, her sabah ümitlerle soylemektedir: 
kalkanlar hayal in kisarına ug 
rıyor lar. Şi k&yetcilere; buda 
geçer, bu da düzelir, her der
din olur çaresi cher inleyen 
ölmez • diyoruz. Fakat her 
yarını ·ı t§abalıı bu günü ar"
tıyor . Bütün doktorların si a
ka, çalı,ma ve gay retl_,rine, 
hazakatine ragmen bn derdin 
9aresi bulunamıyor. 

Çok şiddetli muha Jnaili.z hava kuv•"et· durduruldu etmektedir ı ı · t~ıgiliz millet inin Rus mil 

l el d 
& "' Ç k" 5 ( ) e ıuın gösterdiği gayretlerine 

rebe er evam e iyor lerı· L 
1
. t. . Londra, 5 <A.A.) - ung ıng a.a - k h 

i 
~aa ıye ını Mo~kovadan alınan malu- Çio kuvvetleri Şuk!yang arşı udutsuz bir hayranlığı 

100 .ı80 fazla Alman tay- arttırdı mata naıaran sovyet kuvvetleri eyaletinin merkezini ;ş~aı et- ;ardtr. ~~ti milletinin ıoüda-
u alınanları leningradın dış mü- mişlerdir. Burası Formoz ada- d~a a;m•:ı ~ayranhkla tak· ' d• • ·ı.ı· Kahire, 5 (a.a.) - dafa hatların fa durdurmuş- sımn kar,ısında bulunmakta- ır e me ~e~ır .. Bu azim iki 
yaresı uşuru uU Akdenizde mihver naklive lardır letihlrrat müdür mu- dır Aynca ÇiQiyu da j11aal mo.ıaleketımız ıçiıı nihai za. 

• ·1 • . " . 'il 'Ilı> fenn en b"" .. k 
Moskova 5 (a.a.) - gemı erine agır darbeler vur a"Yini mösyö Lozofski beya edilmiştir. Burası s»nelerden- tır UJ u amili ol"cak-

lovyet resmi tebli~i. makta tayyare kuvvetlerimiz natmda Leningradın aş~ğı yo beri japonlar tarafından a~- . Bü .. k . . 
Bn deni nedir diyeceksi- 15 • devam etmekted" l s· ·ı . i b" k yu ıstırap lugili· Kıtalarımız tekmil cephe ki ır e.r.. ıcı ya kan düştü~One dair alman kerl ve tıcar tr . ~er :z Sovyet millet · . b ~ ve 

açı arında 7 mulırıbın hima· "dd" . b l . h l olarak kullanılmakta ıdı. Bır . d ıoı eklemekte 
boyunca şiddP.tli çarpışmaları- ye ettiı.i bı· du"'ııman k ı ıası belkı Gö e sın aya. . k .J - hah Qeh e ıse e ııazilerin gföderi oka 

d 
. d 6 r v onvo- ha · d . d tt"lft" b" ydir çın ıtası ııun sa v " da k -na evam etmışler tr. Hava yuna hücu t.·ı . . nesm e ıca e 1151 ır şe · . . . ç· . h . r ararmıştırki kızıl 

niz ' Hayatın en höyük ih-

tivaoı olan, 

h 
. .. . m e .ı mıt ve hır Alman ordusu lenin~rada l{}f· gırmışllr. ışıya Şf\ rmm zıı.- donan kud ' , ·ır-

mu arebelerı esC\asında 52 buyük gemi ile di1t3 r iki e- . . 15 t d sor ra çin kıtaları sahil . r
6

t ve ku'\ vetiııi •• • ı · t · " g memııtı H tt alman ordu- ın ao ' takılır den A · 

. EKMEK DERDİ .. 

Bu sene mıotakamızda a mao tayyaresı ta ırıbedil-- mi a#ır hasara ograttlmışnr s 1 . r. a a . k ö le d6 di~er iki oelıre hücum Alma l b~I~ kalmışlardır. 
hahohat mahsulü az oldu. miş~ir. Buna mukabi.l bizim Gemi kafileııin"e huıml; u enıngrada. gırme ~ y etmişlerdir, Burada çinliler ve tan ar ıuJe~c~ tank, top 

E 
h ene Mersin ve zayıuımız 28 ta yyaredır. Baltık gelen şa,kınlıktao mabribJer dursu.n. yerlerıode tutunabıl- taarruza geçerek ılerlemişler J • yyarey Je ıstıhfaf ettik-

~asen er 8 d · · b' l b' b. · mek 1çın yeni takviye kıtaları erı Ru14lara kartı k 11 mülhakatı hir kısım bugday ih~ enızınde ır a man dev ır ırlerıne ateş etmişlerdir. . ve bir çok şehirleri zaptetme- ga b . 
0 

anma-
tiyaoını hariçten temin ederdi. riye gemisj batırılmıştır. l_~i ~-öş~an hyyareai dtlşö- getırme~e mecbur kalmıştır. ge muvaffak olmu~lardır. Tu· ::o ur kah~ış~ardır. 

Hüktlmet çok iyi bir ted- ayrıca iki nakliye gamisi de , rnlmuştar. Maraşal Varo~ilof Novo~- ngada tiddetli muharebeler t rp _cepbesınue İngiliz 
bir olarak bütün memleketin ağır hasara u~raulmıştır. . Li.byada, Oerneye hücum rot ve leningrad arasında dur olmuş ve japonıar burada d:~yarelerı Almanya üzerine 
. . . temin irıin hir ia~e "f k 5 ( ) edılmış ve gazzala.da tayyare madan harbe devam etmekte· mtıkabil taarruza geçmişlerdırı şet yağdırıyorlar. 
ıaşesını >" v " os ou, a.a. - i · b b 1 d" H Od d l logili S 

·· t l & "hdaı etti ve l'op So9ret resmi tebli"'i• nış meydanı om a anmı~tır. ır. arp esa a Romen er Japonla kısa bir ml1ddet için . z ve ovyet Rusya 
mus eşar ı "' ı ı • · Bard· d a·· h · d" ·ı d b · · d k mılletleri k beul1eri ofisi te,kil Dün gece cephenin her ta- ıya. a aşman su ayla- ~n. ırı en ar e netıcesıo e şehri almı~larsada Çinliler le ~vrupada çarpışı-
ra ma rının ıkametgihlarına tam ıyıleşm' f r . ff k l yorlar Bn ıki b"" ·· k 
edilerek lıubobat roöstah- rafında eiddetli muharebelere i b ti . . . .. 11 ı · rar İ!lırdata muva u o mu.$- d d"' .. uyu miJlete 

. le alın kıtalarımız deHm etmielerdir. sa e er kaydedılmıotır. Duş· Berlinden verilen haber· )ardır Ve japonlar taradedıl- e unyanın en büyük -.e 
&illerden değer pa.rha~ıy . - Hau kunetıerimiz düeman kı· mk"anın ?.6~. ~~yy~re.S.i bn hare- lere göre havanın mdsaitsiliği- mi•la;dir. adım adım gerile· ~engin milleti Amerika yar-
maga ve halkın ı tıyacı nıs · atta doşuıulmottur. " . b. ım etmektedir 

. . .., talarile ıar rare merd•nla A . o~en harp vaziyeti dtır~uodur yen japonlarıo gemılere me S . · 
betınde şehırlere bugday te - rıoa bQcuınlarına devaın etmiı- yrıca yapılan bır bava M . . . lı . d'l ktedir ovyet mılletlerine bu mü 
ziin~ başlandı. Çok Al&, çok lerdir. harbi Döticeeinde Malta açık- erkez cephesıode Ruslar mu oeklerı ta mm e ı me . . : nasehetle selı&mımı .. d . 

1 d 
ı . b· ı d t ş· ldeJ·aponların mevzılerını k 1 gem erır-

güzel . . 263 cü Alman pirade fırka· ~~ı~ -~ 6 İtalyan tayyaresi •a ıl taarruz arına evam. e - ıma . . . . . en ngiliz milletinin Sov-
Hal böyle olma~la ber~- eı. ~~zguaa _ug~at_ıımıs. 9e 7 bin duşurulrnü,tör. Diğer iki düş mekte ve. alınanları 45 kılo- terketmelerı hır takım tef~ır. yetlere '3Jinden gelen bütün 

ber yirmi günden berı şehrı- kısı ıınha edılmıetır. Bır So,1et man tayyaresinin de üslerine metre gerı atmış bulurJmakta- lere yol .açmı~tır, ~uradakı yardımı yapaoaginı 
mizde bir ekmek darlığı, bir bılcom botu iki A:man denız al· avdet edemiyeoek kadar ha· dırlar. Moskova ve Kiyefte kıo japoo ge~ıl.eyışı ~ankın ~u~la eJerim. temin 
ekmek buhranı var. tıeına_ hücum ederek . bahrmıe Aara uğradığı tahmin edilmek için yiyecek ve sair stoklar hü~ümetını endışey~ duşur-

Vilsyet makamının bü- tır. Şımalde re~ılan eıddetli be· tedir. Malta.ya düşman tara- vücude getirilmektedir. Al- muş ve bu_na ~ukabıl Çank:.:\y 
tün geceli giindiizlü çalışma- ta ır.uharebelerınd_e ı_oo d_eu faı fından yapılan akında az ha- manlarda harbin bu cephede şPk ta~afı uz~rınde fevkalade 
.. ına, uıtrıAmasına, belediye- la Alman tarrareeı dosOrulmüe-l&1&r olmua ve insanca zayiat ı. d d ....,. . "tiraf iyi tesırler bırakmıotır. 
0 "' ... ,ar. 

0 
· "ışın evam e eceıısını ı .. 

mizin ihtimam dikkat ve ta- .. . .. lmamıştır. etmektedirler. Rusları ~erkez Parıste 
yak kozuna rağmen bu darlık Oumhurıyet hukftmetimiz da.y bol iken, bütün şehirleri- cephesinde i~gal ettiklerı bir 
hu elim buhran deYam edip her türlü tedbiri ittihaz ede- f ıniz de temiz, bey ar, güzel, köyde alınanlar 1 :> bin kişi 
gidiyor. rf'k yarm için iaşe ihtiyacını b?l. ekmek varken M.erKİD ka bfıtmi~lerdir 

Bir Alman çavuıu 
vuruldu Fırınların ününe yaklaş - te~amen önleınio bir vaıiyet- n19ıo böylet y 

ınaga imkan yok, !tileoler, tedır. Bu zavallı halkın çekti- Tokyoda Paritt, 5 (a.a.) -
kakılanlar, göz ya'ı dökenler lstanboldan tntunuzda ti ıetıraba sebep ne9. Bu se- Strazburg sokağında Al-
hadsız, hesapsız. Yeniceye kadar bütün tren bebi kim yaratıyor' • •~anidar ziyaretler man karar~ahında.ki cadde-

Maozara sanki şehirde güzerg&hında satılan ekmek· Vilayet mıt.kamından la- fF6 den bir Alman çavuşu yanın 
ı,ir kıtlık varmıo hissini ve- Jer bembeyaz, tek tip vapıl· şe müsteşarlığından reca edi· yapı/maktadır da refikası evlerine giderken 
riyor. Bana sebep ne' masına ragmen fırancılayı yoruz. Binlerce yurddaş na· 5 numaralı evdec bir kurşun 

Bu ıstırap, bu darlık ne- andırıyor. Hem temiz beın mına İl.itiyoruz. Ru hale bir TokfO, 5 8
•

11
• - la 9avu~ yaralanmıştır. Vaka 

bol "b . . . . t db" mmi ti' aöı tııımeler de- . den ve niçin oluyor1 ··· nı ayet verılmesı ıçın e ır Ebe re 1 b · mahallme polis ve komiserler 
.. · Buna ben d.. k alı b kl" · ı111ektedir. Japonra arı· . Bu suale musbet bır oe· une adar omasını e ıyornz. tam 8 f d gelmışler ve yaralıyı basta-

vap kim verecek1 gözlerimle şahit oldam. Bn yazöıklarımızda, b11 cire oaıırı lmparat?r taro ı~ an neye kaldırmışlardır Q 
D . l k" t . . . h" b" .. k b 1 edilmle u ikı saat e ren · avu-

Fırınlarıo öoöndeki izdi· ıyor ar ı, meydan bn- eınenoılerımızde ıç ır mn- ~ ... Olakaı toku bolınoetur. fUD sıhhi vaziytıti agu· de-
hamı hafifletmek için polis lunuyor at bulunmuyor At bal&ga yoktur. Borada ~lmı- bır dl detleı nazırı da baeHkil ğildir. 

Bulgar Meclisi 
Mihve,.in .zaferi

ne kani 
Sofya, 5 [A.A.]
Sebranya meclisinde hö

met ekseriyet partisi giz1i 
oel~esini açmıştır. Öğleden 
sonra !a~ılan toplantıda liçlü 
pakta ıltılıak siyaseti tema
miy le tasvip ve tabip edil
mesi teyid edilmio ve mih
"!erin nihai zaferi elde ede
cegine dııir kanaatleri izhar 
edilmiştir. 

liman reisi ~ay Zihni Koçak 
Tekaüt edildi 

ve belediye zabıta memurları bulunuyor meydan bnlnnmu- yan alA.kadarlar bu~a. ınan. ~apo: Konoreri zİraret etmiıtir 
. yor Btnlar ve bu balkın ıstırapla- reıı . . . Atlantı• kte Mers· t k L 

seferber yıne bu gala~ • . .. .. ı Manidar olan dıQer bır zırareUe . . · m mm a ası iman 
balığa mani olamiyor. Niçin.. Bugday gehyor, fabrika r~n~, bayok aoı"ıoa son ve. deniz harekAt setinin baı vekıli reısı kay Zılını Koçak ve 1s-

Qönki her kea ekmek al- bozuluyor. Fabrika. yapılıyor, rılsınH. h .. 1 d" ııtraret etmeeidir. Bir Amerikan harp lkenderun Liman reisi bay 
. . bn1tday yetiAmiyor er şeye ta ammn e 1

• • • 1 Yakup G ·· k t k d 
mak ıstıyor. " ... .•. r l 8' • 1 k • • aemıııne meçhul 1 . . ·~r an e aü ~ se,ke-

• Matbaamıza her gön yüz· ır, fakat açlığa_ ~s ~··· lr iti JIO rOV8Z0rU e • • dılmı~lerdır. 
• • Bizim mnhıtımuıde ek- bır de lt Şehrimizdeki bn manza- den fazla vatandaş geliyor 'il d' nı.za 1 Me~ine Sumsun mıota-

rayı görenJer, hayretle sora· bugün ekmek alamadık. Q;_ :~:~tir~almak, a9 kalınak IOrpl in 1 hücum etti kası Liman reisi Sırrı Baydar 

caklar. ouklarımız a9 kaldı diyorlar. A91ıtın verdigi iıtiraba ) Vaeiogton, .6 (a.a.) - 1 ~~ lske.n?ernna ria Antalya 
Bisde bnRday yok mut EKMEK alrnak için git- iıe dayanılmaz. Londu, fi (ı.e. - . Dftn aece fılandara aitmP.k· d"lan. rleısı. Hulusi Pana tayin 

ı d h 1 
lnailiz amirallik daireıinın • - e 1 d 

Bu sene Anado n a ma 80 tik, saatlerce bekledik, eli · Vatandaı;ım en utak bir te olan bir Amerikan hun a 8 • mış er ır. 
Y 

k b k v tebliQi: ., • ---
mu oimac:lıt o sa u ış miz bo~ döndük. Diyorlar. elemiyle bile candan alakadar Misina boQaıı rakınlarında mitine bir beniz altı tarafındlln 8 C 
a9mı kalaoagıı' Buna bir çare bulunmasını olan büyüklerimiz ise bu bale bir deniı altımız düemın bahri hılcum rapı~mııtır. Resmi ~oe• • evdet Ço/da 

Hayır, hayır ... Biade bnğ· istiyorlar. asi& rıza göstermezler. kuuet!erine muuffakireıli bir tarı. t~ııma ' 8 ol~n Amerıkaa Mersin Metreoloji lstasyou 

d k 
k s ··yıe enle ha.k"k t R" t g amısı m&obul denız altıra dip met I .. 1 . . 

ay pe ço .• . .. ~. n r . ı a • ~z nandıgımız ve güYendik · taarruz rıpmıetır. 10 bin ton· dom batarı atmıetır. Bu hareket .. reo OJlSt ığıne tayin edildi-
Anadoluda bn sene yetı- de gornyoru~. Bı• d~ şahıt terimiz için acil tedbirler ah- lok 9e 8 pusluk toplarla müceb- Amerikan babrireııinin A&lantik- ~ını 6"'Velce yazdıAımız Bay 

!e~ mab~nl bizi möreffehen oluyoruz. Bız de aynı hale ~a~ığını, Mersinin EKMEK hez dir ~ılem~n .kravözörOne at tfl il_k faalirelioi göeter~ek.ıedir.I ~ev~et Ço\da .Merzifoud~n şeb 
ıkı aeu" ıdare eder. Depolar maruz k"lıyoruz. ıhtıyaoının derhal önlenme- tıtı torpıll6 cıddı hasara uQraı Deoız altı hakkında bıQ bır ma rımıze gelmış ve "Yet ı.ıfesine 
aolu, ıilolar 4lolu.. Yurdun her tarafında but aini istiyoruz. F. A. mııtır. lamıt roktar. başlamışbr. 
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Malaya ] 
Uza~ıırUa barp istemiyor 
icabında kendini 

Brestteki 
Alman harp gemi· 
/erine te hr ar hii-

cum edildi 

Panslyonltı okıılların ~41 yılı i 1 1 n 
ü c ret ı eri 

1 

Sil ilkede ~ulunan Toprak mahsulleri of isi Tarsus ajan-
l» aor i F Vekaletince teıbit ~dilerek lhğmdan: 

alakadarlara bildirıldi (}iifııarrn giliııdirf', Silifkenin Taşucu veya 
Londrs, 5 (a.a.) - T k. · k \ 
lngiliz avm Vtl homhar- Maarif vekilli~i pan~honhı li~e~i 241 Denizli lis~si 160 e · ır ıs · ele eriııdt'll ~i ersin ıiraat lmnkasımn 

dıuıarı tayyareleri garp cep okulların üeretl~rini bildiren Diyarbakır lisesi 195 Edirne gilstereceği aubar \ 1e istasyonua vauoııa teslinı 
::~aky:\(·h:k~;~ı -:-rkAoındao besiııde dUşmana ağır dcırhe bir liste hazırhyarak al~kadar ı lisesi 185 Erenktıy kız lisesi241 e<liJnıek ~arlivJe ve deuiz yoluyla lıtıhub•ıt sevk 

bir ıat bir nutkunda euoıarı ler indirm~kttı devam 6tmek-
1
lara tebliğ etmiştir. Vekiller Erzurum li~.esi 200 Gala.tasa · isi acık e' ksı·ı·tıııe"e ko l 1ıı:t •1• . ( 

d. Dü .. 1 d ki b l' . "00 '' . 1· -. ~ ' .J HU IUll"i U • 

japonvaya karız mü 
daf aa edecek 

alhlemietırı to ır. n oğ e eu twnra çocn arını ütçelerine göre ray ısesı o uazıantep ıse- • • . . . _. 
Japonu dormadao bize vak- Frausaya yapılaıı biiytik bir bu listede yazılan okullara ve- si 172 Haydarpaşa lisesi 241 llububatın sevk ve teslım yeı·lerımu degışme 

ıaeıror. Japon kuv,etJeri eımdi akında 9 Alınan tayyarefli rebilec6lderdir fzmir erkrk lisesi 24J lzmir sine göre eksiltme şartları deği ·;ecektir. 
~::.a:iz ~ua~:fal)r~do~d:~~n;~~~~ imlı·a· Adilmiştir. Hu arada 7 Adana e~ke~ lisesi: 195. ~l. liseı4.i241 ~ah~taş lieesi 241 (hale~i 7 · ~··941 pazar giinii saat 15 de ~ilit'ke 

d tngthz avcı ta)yareı4İ de ~avi Adana kız hsıRI 195 Afypka r ... audılh kız hsesı 241 Karsı B 1 ı· . d l k ', . .. 
nlim. Biz tecr•ftz taraftarı e- edihnhıtir. Mıuı" den·ız·ınd."' rahisar lisesi 160, Antalya li- li esi 185 Kastamoui lisesi 175 e e_' ıycsm e yapı aca . Ur. 'alıp olanlar yuzde 
riliı. Biı h11rbın uzak earkta v 'l " d patlamaaını kAtireo ietemiroruı. bir pilot iki tliişman tayyaresi sesi 190 Balıl.esir lİ'ieSİ 212 Kayseri lisesi 195 Konya lise- ye 1 buçuk leıuiuat akçasiyle belli giiu ve saatte 
Ancak ıulhun dAvamıuı iııtemek .tüşiirmege mııvaffhk olmn~- Bursa lisesi 195 c~mlıca kız si 185 l(ütal.ya lisel'lİ 160 ~i- ve bu miiddet icinde fazla izahat almak istedikleri 

teyiı. Tecavüze kareı nimli bu- ıur. Roterdam bir açan kale 
18

" / ,
1

., vas lisesi 185 Trabzon lisesi takt" d ~·ı·rk d• k" k·ı.· ·, 
1 1 

' 
8 eı "'i"'i umnn ~~.tJ av ya f 0 185 y l ı· · 172 B ır e '""'I l e e 1 e lulOHZe tHiİracaat elnıelerİ 

onma ı e aıra ı g \• • z.. t.ayyareMi tarafından gündüz •J .ı ozga ıseiH ursa ·ıi:\ l (SS3 Mılar!l milletınin lngiliz milh:ti bombalanım~tu. kız ögrotmen okulu 195 tstan 
1 

ö.U O Ulllll':_ ) 4-5-6 
kadar Ceaur •e f~dakAr oldullu- Diin gece de dil11manın Amerikada bir a)lda bul kız öğretme:• okulu 241 
ou göıtererek her ıere katlan- v 72 Ç k b k malıdır. . Şornhorst ve Gneyzenav harp imal edildi Aydın orta okulu 1 Bilecik OCll a l cı 

lranda 
Stratejik noktalar 
İngilizlerin elinde 

Simla. 5 (e.a.) -
lrandıı muhaeamRtın baelama 

arndan beri geçen bir hefta için 
de lnriliz kıtallm memleket da 
bilinde nQ'lam bır turette rer· 
leımie bulonmP.IUadır. Kıtalar 1 
randa etratejık ü lerı eline ae· 
oırmie bulonmak&adır. lugillere 
bu auretle lrand~ Alman hare· 
kAUna manı olmuetur. Conupta 
kılalar 300 kilometre keder ilet 
lemıı u lraudau KofkH1a1a aıi 
den rolları İllJal etmietir. Bind 
ordoaooun rıldırım harbiode 
uıta olduklarını bu harekA& is
pat etmletir. ----

Polonya 
A merikadan yardım 

görecek 

Vaşington, 5 (a a.) -
Amerika Oiimbnr rf'İRİ 

bay Razvelt Polonya hiiku

metiue yardım kauanıı mnoi

biooe yardım yapılmasına mü 

eaade etmiştir . Beyaz Hray

dan bildirildiğine göre Po
lonya mitralyöz, top, askeri 

techizat kamyon ve sair iaşe 
maddeleri verilecektir. Teca-

vü~e ugrayau devletler yapı

lacak yardımdan Polonya is

tifade edece~tir. Ba:- Ruzvelt 

Polonya ko vvetJeri tarafından 
giiaterilecek mukavemetin 

Amerika hükftmeti için çok 
ehemmiyetli oldognnn e Po 

gemilerinin yatmakta oldogu or1a okulu 160 Bolu orta oku 
BreAt limanıııa llğır bir lıü- Vaşington, 5 [~.e .. ] - lu 172 Buca (iz) orta oknlu Mürebbiye okultı 
<mm yapı)mtştır. Bu hareket Veril-.n malftmata ~öre 241 c~nakkale orta okulu 185 • Cocuk . T 

tan bütiin tııyyareler ~alimen Birlflşik Amerikada geçen ay Manisa orta okulu 185 Maraş • Esırgeme Kurumunun Keçiöreudeki 

geri dUrımüş16rtli r. 1854 tayyıHe imal edilmiştir. orta okulu 172 Nigde ort" çocuk bakıcı ( mürebbi) e) okulurıa eylul sonuna 
Bu adet temmuz ayı imala- o

1
kulu 160 Y.ıılvaç orta okululkadar talebe kayıt ohııu· c<ıkt11·. 

Bay Eden 
Moshovaya gidecek 
lngiliz he.)•etine ıefe 

kat edecek 

Antonesko 

Misyonerler 
Japonyadan ayrıl
mak için emir al

dılaT 

tından 394: tayyare fazla<Iır. lQ Jira 

Yeni~en tetkik edilen ~anunlanmız 
Adliye vekili buna dair izahat oerdi 

Bugünkü nefriyat programı 

ilk nıektebi bilirmiş ye orı seki1, yaşıı,ı ikınal 

etmiş olan taliplerin saglak. raporu, uiifus cüıdau
Iarı, mektep şahadt'tııauıelcri ' 'e altı kıta fotoğ · 
raf!ariyl~ Aııkar·ada Çocuk Esirgeme Kurumu 
sağlık ınüdürlüğüue müracaatları. 1 - 4 

:zz ı::ıı::=:::::z -

i 1 a n 
Mersin Sol~ Hu~uk ma~~emesinoen 

İ l a D 

·~UMARTE~J 6 - 9- 941 20.15 Konuşma meslekler Mersin Tapu Sicil Muhafızhğm~~n : 
8.30 Proğram ve oıemleke konuşuyo. · k 5 ( ) Merf!inio Kara ieelı köyünde uki tar~fıarı earken eu bark 

Nevyor a a. saat ayarı 21.45 Mfızik: Karışık şar- gerben Hacı dervie veresesi bahQesi eimalen Diba bahçesi cenu 
D. N. B- Amerikan Mis- 8.33 Müzik; fhtif program kılar. ben Zerife bahçesi ile cevrılı re eski bir döoOm üo e9lek maka 

yonerler birli6li hf>yuelmilel (Pl.) 20.45 Müzik: Klasik Tork bili 1699 metre murabbaı tarla 24 eubat 340 tarih ve 119 nom 8 

birli~i va_ziy~t dolayisi.yle Ja 8.45 Ajans halterleri müzı~i korosu _ Şef .Mesud rah tapu eea e ~ile a~euetu eeban kızı Diban.ıa tHarrofuoda 
J>:Onyadakı rnByo~~r.lerın ~me- g OO Müzik: Haiit ve Mar- Cemil. ıken 340 eeneiıı;ıde tıukumel kouaQının ramnaeırle bu karıt raı 
rıkaya dönmelerı ıçın talımat l (Pi) 

20 15 
Rad I mıe olması sebebıle moıbure dıba H.ırdından feın iden karıt teıı 

verdiğini bevan etmiştir. şa :~S E. . :\t · yo üazetes kili euretile kendi adıoıı tapu senedi ~arilmesioi istemAkte oldu 
· vın sa 1 21.00 Ziraat takvimi ve Q'uDdan tapu sicil muhafı2lıctı tarofındao mahallinde 941 aeoeai 

12.!lO Program ve menıle Toprak mahsulleri borsası evtü ı aıınıo 16 ncı günü keeif ve tahkikatı yapılacaQ'ıudan bu 
ket seat Aya~ı 21.10 Tem:Sil rerde her hangi bir hakkı olen vnree tahkikat günu mahallin Viladivostoğa 

12.33 Müzik: Karışık oyun deki memura ve rabut bu müddet iQinde tapu eicil muhafızlı"'ı-
22.00 Müzik Radyo salon • havaları na me•cut vesaiki ile birlikte mü rııc ıatları bildirilir. (588) 

12.45 AJANS haberlerı orkestrası Violonist Necip Aş-

lonyaoın tekrar istiklAline 
kavuşmasını görmek için ho Amerikan petrol ge-
yardımlanb yapıldığ\DJ ve miai vaııl oldu 
Amerikanın bunu arzo 

gini beyan etmiştir. 

Bulgaristan~a 

etti-

Sabotaj zararlarını 
mahallin halkı 

iJdeyecek 

Vaşinktoo, 5 (A.A.)
Amerika hRhriye nezareti 

petrol yüklii iki Amerikan 
gemisinin Viladivcıstoga vaınl 
oldnğonu bildirmiştir. 

13.30 Müzik: Piyasa şar- km). 
kıları 22 3o Memleket saat ayarı 
14.30 Müzik Radyo Orkestrası ve ajans haberleri Esham, tah 
Violonis Necip Aşkın vilat, kambiyo nukut borsası 
1 Robecrht Hep bizimle Fiyat) 
2 Orothe Barkarol 22.45 Müzik: Dans müzi~i 

GL. Dentzle s Artok Pantnmima (Pl.) 
_9' -~ 4 Padhene~g Elmledler 19.30 Memleket saat aya-

Zayi Şahadetname 
Tareueun Daa Tepe ilk okulundan aldı~ ım 20 .. 6 - 938 

ve 46 • 387 No. lu eahadelnamemi zari erledim. Yenisioi alaca
~ımdırn eskisinin hükmü olmadıQını ilAn ederim. 

Yeni 

Tarsoe Kızıl Murad ınaballeeinden 
Tahir. oAla Ömer Hırioi 

Mersin 
Diğer F ranıız IU• 5 Strauss Binbirr Gece n, ve ajans h~herleri. 

S 
f 5 ( ) 6 Albeniz Cariccio Catalan 

'1 ya, a.a. - bayları ıerbeıt 7 D ı·b p· . . Sch . 22.45 Müzik: Radyo salon 
Dün Sobranya weclisinde ' e 1 es ızzıcatı- ezettan orkestrası prograınınm devamı 

NUSHA.S:I 5 
Abone 

Şeraiti { 

KURUŞTUR. 

tasvibe arz olunan kanunlar bırakıldı 18,00 Program ve Me~leko 23.55 Yarmkı Program ve 

arasında şunlar va:-dır. Devlet Berrut, 5 (a,a.) _ ~aat ayarı kapanış. 
veya belediyeye yapılacak her Fılietinde göz altında total- l 8.40 Müzik Radyo caz ve -------------
hangi sabotaj işinin zarar ve makta olan Q'eneral D wntı ,a- tango orkestrası J. Özgzr ve Va tan daş ,· 
hasarları fiylin vuku bulduğu mnda erlıAnı harbiresi ile 4:1 ki· Ate~ b~kleri) 
yerin halki tarafmdan ödene- ei~ik bir ııaber kafilesiyle Ku· 19.40 Müzik;: fasıl sazı r. H. Kurum U-

k 
. M h l l dueten Berrota usıl olmoetur. _ 

nece tır. a küm o an her Vapura bıuerken bir aekari kıla 19.45 Turk Ha'Ya Kurumu 
memur otomatik olarak tekaüt tarafından ealamlanmıotır Va- adma 
hakkını kaybedecektir. por FraDHJI gıdecektir, 19.•5 Müzik: Solistler (Pl.) na Üye o ı. 

Senelik 
Altı aylık 

üç " 
Bir 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 u 

100 ,. 
Resmi ilwatın satıl'ı 1 O kuruştur. 

Hariç için . 
2000 kuruş 
1000 

" ()()() 
" 

Yoktur. 

Yeııi .Mersin .M.atbaasmda Basılını~tır. 

-

-


