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l~on<lra, 24 [a.R.) -
1 ahlbl ve Umum Ne,rlyet 

MUaOrQ Çarşamba 
25 A vııst.ralya kuvvetleri Beyruta 

lt1 kilometre yaklaşmışlar ve lngi· 
liz tik.su Beyrntu topa tutmuştur. 

FUAD AKBAŞ 

ld re yeri HAZiRAN 
1941 Tt DI Hcmıı ıwı::ını • ıtırsı~ - --

Gt.TN:OELİK SİY .ASİ HABER FİKİR. G-A.ZETES! 

======:!Si~~========::::: 

Sayısı 5 kuru~ 
Telefon r~o. 82 

Yl\ Sayı 
13 3933 -----

So ıyet -Alman Har~i 
Harp fiddetle de

v~m ediyor. 

Almanlar 
Breslitosku iş

gal ettiler. 

Bir İngiliz Mu~a~irine Göre : 
Almanlar 

Rusyadan yerler 
alabilirler fak at 

~Rusya 

fettıedilernez. 

Almanlara Göre : 
So,1yetJ r 

Ötedenberi İngiliz
lerle işbirliği yapı· 

yorlarmış 

Suriyede 
Muharebeler devam 

etmektedir. 

Sovyet harp 
gemileri 

Ka1adenizde ma-
Kahire, 24 (a.a.) - nevralar yapıyorlar. 
Libyada hi9 bir deği.,ik-

lik yoktur Haheşistarıda .Jim Vıı~ingt<ın, 24 [a.a.J -
ma<la 8000 İtalyan esiri alın ı d · Borlin 24 {il. 

8
) _ .Nasyona ra yo Jtjl\ntUD1!1 

,. . mıştır Bnıılar araınnda iki A nkarsdarı aldığı h!\lrnrlere 
Yarı reRmı-Almaıı harı- fırka ve sekiz liva kuman- .. S t fil .1 •• k 

L d 
9.ı (A · . 1 . . ' gore ovye ı oso uuo nra-

Berlin, 24 (A.A.) - on ra, .-.ı1: .A.) - oıye noıaretı ngıhz-Sovyet danı vardır Di"'er hi>lgelerde d . d T '' k 1ı·ıı . d .. · · · · l . "' enı:;; e ur sa ı erı n e &{O-
D. N. B.- Alman ve Ro ll.oyterin atıkeri muharri- ı~bırlığı hakkında ngıltere harekat eavam memnuniyet- .. .. ı·· K d · d k · ' ' k 

1 
• · G . . • rnnnıuş ur. ara enı:1. e po 

men kuvvetleri Batıarabyads ri _vazıyor: om .ı.ILOli ova c 9ıııı rıpiun tı' s · ıl cı garbinde . r. urıye e • .,amın yakınd'l bir deniz wnlıarel)e:oıi 
ileri bareketioe devam etmek Hitle k l' . 1 h d" oynadıgı rollere daır RBnsa11 v· . k . ı h r em ı.ıny e o e ı . . ı~ı ııvvetlerıy e temas a- beklenmektedir. Sovyet harp 
tedir. Ordu bir sene evvelki doktlak yapmak ısted i1ti kom· yonel haberler verec~gını lıa- ~ıl olınuatnr. Viıı.i kuvvetleri " Y ..- gemileri bir petrol limaııı O· 

• 
ıspanya 

Alman-Sovyet har
binden memnun. 
~hilrid, 24: (a.a.) _ 

Bir t~panyol RÜ'.1.cii sii al
wan-So""yet harbi ilolayısiy
le demil;itirki : 

Romen - Sovyet hndudnna şusuna yine hir pazar giinü ber vermektedir. Ayni malı- Şaında vaziyete hakimdir. lıı 
dngru ilerlemektedir. tallrro?u iııtilınp etti. Sovyot- filler lngilterenin oynsdJğı giliz kuvvetl~ri Tedmtiro var-

İspanyol milletiuin hissi
yatına nilıai terciimanı olan 
ve hepimizin müşterek düı;,. 
mauı bulnnan Sovyetle; bir
liğine Almanlarııı harp ila
nını 8İZe memnuniyet Je haber 
veriyorum. Gazeteciler keu

di11indon hpauyoJ gönüllüle-
lan Batnma karşı yapı1acRk rinin Sov''"'t h . ·"' 

• .1 u cep esınue çar-

Roma, 24 [A.A.J - l"r hududuna 120 -160 fır- roller hakkında veRikalar rıtış mışlarclır. Burııila bir Vışi 
Finlandiyada şimali Ka- kayı şimalden karadenize ka reı,eo.,gini ve bnrıun en ehl'm koln ile tema~ haRıl olruuştıır. 

relide Finler Sovyet mevzi- dar talışit etti. Hitlerin diin- miyetliıü Q<;rçille Rusyt\ ara- .M nbarebeler devam etmelc 
lerine hücum etmişlerdir. yayl\ neler yapmak istediği sında işbirli~i lehinde geni~ tedir. 

Mareşal .M.anerhayım l!,in fikri ortada ıniinakaşa edilir- biirhaular hıılnn<lugu tebaril?J 

orduları baş kuınandırn_lığır.ı ken Bu tah,i<latın İngiltereyi ettirilmekte ve ayrıca Sovyet So vy etlerde 
tekrar elin·~· alm~ştır. Fın or- iqtila i9in bir pl§.n zannetti- ba~vekiliniıı müdafaa pren-
dusu te,lafuı vazıyette butun- ler. Halbuki Hitler ileri lıat- sipJtjri hakkında ileri 8iirdüğö İting Ve galeyan 

hır Alml\.n taarruzunu tar- pışıp Çhl'pışmıyacaklarını sor 
dotmek için hareket etmek- dukJarı , .. .. . . . zaman ~ozcu, buııu 
tedi r Sov yetler Sl\h t llerın e binlerce hı>aıı,.. ı · .;ouu srzu et 
oıııyin di>,eınişlerdir. tigini tıi)ylemiştir. 

üç günde 
ingilizler 

Garbi Almanyayı 

maktadır. • ları ele geçirmeden lngilte- delillerin çocukca kaçamak- devam ediyor. 77 Alman tayyaresi 
M.oskova, 24: (A .A.) - reyi i~tila. edemez. Bitler ileri ı d 'b t 

lngiliz tayyareleri 
tekrar ahın ettiler. 

ar an ı are olduğu ill'\ve d l 
Sovyet bA,kumandanlığı· hatları ele geçirme~i ve ln- ,,.

1 
k . Mo~kova, 24 (A.A) - Jiişür Ü er. Loııdra, 24 (o.".) _ 

.1. k l . . euı me tedır. T S ı· u · l t f nın tebliği : gı ız a esının surlarında ge- as, - ta ın ve .wo o 0 n Evvelki gece şimalı' oarhı· 
k T..ıondra, 24 (a.a.) - l!I 

Diin giindiiz Almanlar bal dik açma~n ve bu kaleye gi- 8 Sovyetle,. memleketinin her ö 1 1• l . · ı· Almanyaya lnoiliı. bombardı 
k 

eyrut . d l fl ngl ız tayyare erı ş;ma l 1) 

tık denizinden ka.radenize a den iıı.şe yollarını kesmerii la- şesın ekn mektup ve ,te g~a ar Frarısada gündiiz taarrnzi ke- man layya1eleri tekrar taarruz 
dar olan oephede taarruzla zımdır. gelme te devam etmeilt~du~ Bu şif hareketlerine devam etm~k etmişlerdir. Esas hedefleri Vil 
rının inkişafına uğraşmışlar- Halbuki Hitler petrol ku- Bombalandı bir Sovyet vatanperverler• h.ızıl d' ·I Dü ··~leden son a lıelm43hafeıı, Bremen teşkil el-

B
. F O d l k Al te 11 er. n ofi r . . · ıh 

chr. Kavane, Viladimir, ıya yularına el atmadan n~on bir ransız destroyeri r uya yazı ma ve man . l' Fransada sınat müesse- mıştır. Bı assa Vilhemghafen 
liatok, Lavaroeka, Brodyeye harbe dayanamiysca1tını anla battı. taşistleriyle muharebe etmek şımabı b l t E lk" de büyük yangınlar rıkarılmış "' . l k d' ı ler om a anmış ır. vve \ o· " 
kar'ı taarruzlarında muvaf- aııştır. Ve ayni zamandı\ Sov ıs eme le ır er. · b l ığcr hedrflerden Bremenba 
tak olamamı,lardır. Buralar- yetlere galip gelecen-iui ~nn· Moskova 24 (t\.a.] - hücum~ara nr~ eten A man tay (en ve DiiReldorfda da büvük 

6 Kahire, 24 (a.a.) ·- Pravda aazete~i bir yazı- yarelerı az mıktarda karşı kuy hasarlar yanılmı~t R h. 
da Alman taarruzları ağır netmektedir. Sovyet kara ve O t k 1 ·ı h k ., d h k 'k' · ., ır. n are-
zayi.ltla tardedilmiştir. La-va- bava knvvotleri mühimdir. tl ~ a ~kadr . ndgı 1~ - ava butv smda şöyle demektedir: mn~l.ar ır. Bu . are :\ttak Lı .1 k~ttan uç bombardımln tay ya 

ve erı A ~ıuz o uun sa a ı ,,00 mı"'yon Sovyet vatan fnaılız tayyaresme mu a ıJ • · 1 roska istikametinde ..Alman· Fakat tayyarelerini modası . - " r ·esı zayı o muştur. 
lar Rul' topraklarına girmiş· geçmiş oldugundnn Alman erk~n ~ıbya ve Trablus~arb daşı 'le için h:ırb ettik\eriui yedi Alman tayyaresi düşmüş Dıinakşam sahil muhafaza 

ler
.11·r. Fakat ö1tleden sonra hava kuvvetlerine da,·anamı- sahıllermde destroyerler hıma biliyorlar. Bütün manialar yı tür. Akşama doğr~ı y~pılan teşkil atına mensup ta l 
u e " · d h k d d- k y K ı l ·k' · b. · l ücnmda şımalı Fran yyare er 

.. k b'l bir taarruzla tarde- yaoağı talımin edilebilir. Bu- yetıı~ ~ are et e en uşman ılacaktır. a~sm ızı or u. ı mcı ıı _1 • Manşta düşman vapt l 
mu a 1 gem k f'I · h .. · K r ( ) d demıryolları hedef ıttıhaz ır arına 
dilmişlerdir. Şolas mınta.ka- na mü kabil Sovy~tlerin eliıı- _ı a ı esı~e ucum etmış- avnas, 24 a.a. - . sa . a . . l t l : kar-_ ı hücumlarda bulunmuş-
sında :100 Alman tankı tah- de şu :ii9 kuvvet " vardır. Her le~dır .. Dört hın_ tonluk bir ge 'fas - Lilvanya hflkılm~t edılmıştır .. A_ ~an ayyare erı :ardır, Bir vapur hasara tı ra 

. L t k B est maharebede lazım olan . mıye ısabet vakıolarak hasara merkezinde Almanların canı- tayyarelerımızı önlemıye 'PV- •ılmıQlır B'ır· tay . ğb ribedilmi~tır os o~ v~ r - , ınsan . l . i ff k . . ~ . yar emız u 
litovskı .Al~anlar işgale mu- kuvveti. İcabında geri çeki- uğ~atılmıştır. Atılan diğer bom yane akınları b~ytik nef~e~ ret sarfetmış er ıset o ~uva a. harekflttan dönmemiştir. 

ff k l l d 
ıecen-i yerlerde tekra . haıar ha~ka ;!emilere i~abet uyandırmıştır. Bınl · rce kışı ı>lamam :şlardır. Padukale cı- -------·----

va a o muş ar ır. 6 r sanayı d . . ~ . l 
Rus hava kuvvetleri kara kurmak kabiliyeti ve en ni- ~ er.ek hasara uğrda~ışlardır. gönüllü ya.zılmak ıçın mura- varında şiddeth hav~ ~t~hare mecour olmuşsada pilotu kurla 

k tı . t yyare mey- Iıayet Molotofurı 1- 1 ~n ıı· lt · ~urıyede Beyrutta uşman ge caat etmiştır. Her sal\l vatan- bel< ri olmuş ve iki Irıgıl11. tay rılmıştır. Bu itihaı la dün 19 
uvve erıne ve a •• e ı"ı ·ı · · d' · · · · · danlarına ve askeri hedefleri Sovyetlerdeki Almanlara kar- ~ı erme. taarruz e_ ılmış ve perverlik hıLvnsı içınde mıtıng yaresine mukabıl 12 ~iman ~imli.~ tayyaresi düşfırtilmüş-

mnvaffakiyetie k.orumnştar. şı olan kindir. Sovyetlerhı bı~ d~stroyere t~m ısa~er .elde ler yapılmaktadır . tayyaresi düş~ıü~t?r. ~ır In- tur. Uç Rfın i~iııdo A imanlar 
RnR mukabil taannzuna. yar- sonuna kadar lıarbe devamla edılmd~ş ~~ ba~ııılmışdl~~· Şımb~l Amer·ıka giliz tayyaresı denıze ınm~ğe 77 tayyare zayi etmişlerdir. 

. . d r· ff k .. . men ıregme "Ja~lı ıger ır - ·------ __ 
dıııı etmıştır. Tayyare a ı muza er çı m~sına en muhım . 
turları 61 Alınan tayyaresi amillerdir. Bidıı.yette Alman. vapurda at~ş almıştı~. ~vvelkı Almanyayı Atletlerı· m·ız 
düşürmüşlerdir.Takriben 5000 lsrın hava kuvvetlerinin üs- gecede denız ta~yare .erı Bey-

k 
. . t·· 1.. .. . ruta taarruz etmı~lerdır. A'ust l L 

Alman subay ve as erı esır no ugu Rayet1ınde BaRarabva . . 1 Sovyet ere Rarşı 
alınınıştır. Pazar günü düşü- ve Odessayı ole geçirerek iİer ralya hava kuvvet~erı Şam ıle f l kk · 
rölen Alman tayyareıinin 65 lemesi miirnkiindiir. İkinci ~eyrut araıımda duşman nak- mütecat)Ü~ ~ a ı 
oldagu haber verilmiş i ede bir knlla Kiyef, Vilno, Smo- lı~e vasıtaları~ı bombahyarak ediyor. 
banan 76 oldugu anlaşılmış- lensk istikametinde Mosk _ mıtralyöz ateşıne tutmu~larJır . --. --

ova B-t- b h k"'t 1 b' Vnımıgtoa, 24 a .a. 
tır. ya tevcih ve ııol cenahtan tla u un u are ·cı tan ya nız ır V ·. d" ı atik mah-. . . . . aşıngton ıp om 

Adanada yapılan müsaba
kada Grup birinciliğini 

kazandılar • Eden emmyet altıııda ,)Jmak için tayyaremız gerı dönmemırtır. filleri Ah~ıanyanın Sovyetlere 
Libav ve Fin ordaımnu da tecavizu- ııı-ın 1nailtere ile A me 22/6/941 pazar günü Ada 'rede Vakur ve 4 

l•tal 1 u " S d 7 b''l . . . İ hO metrede f inlandiya elçisini Leui~grada taarruz edeceğini yan ar rikayı daha sıkı bir iş bi.rl !ğ ~ Ut\ tl\dJD a. o genı~ _ı~t~- brahim Tinli yeni bir rekor 
• tahuun etmek miimkündiir. yapması imkanlanoı V{,rdığını r_a~iyle atletızm g~up bırıncı- yaparak Ba ı1ene milli takım 

kabul ettı. Fakat bn projeyi . Almanlf:r Amerikadan cıka· ve bu haıiise daha büyük faa lıgı yapıldı. Mns~b~kalara da en iyi derece alaı . la- a:ra 
Londra, 24 (A.A.) - tatbik ve muvaffak olfla hile l • k, liyet yarattığım söylemektedir 140 atlet iştirak ettı. . . sına Mersin sporcuların: itl.ıa~ 
Finlandiyamn Londra el- Rneyayı f6tbctmek imkansız rı mıyaca • ler. Amerı ka. hAdise kar~ısmda Sabah saat lo dan ıtıba- edildiler. 

çisi hariciye DRzırı Hdeni ziya- olacaktı~ .. İlk muvaffakiyet Va~ington, 25 (a.a.) - resmi beyanatta ~ıılunma.k~aıı ren seçmelere bRşlandı bn seç Bu iUİİRabakad 55 

et t 
"ıt· r. Elçı'nfn harı'ciyg ler ol"bılır fakat, Alınanlar imtina etmektedır. Hancıye mclerde Mer11in Takımı par- vaııb .Mal .. tya 'k~ . pu-

r e mı ı Amerika hükt"ımeti bütün k. l b" .. ı ıncı 45 5 
F

. l ndı'yanın V"Zİ Rusyada büyük zorluklarla nezaretindeki kanaate göre Bit iak bir muvaffa ıyet e ntün r.uvanl S l .. · .. · 
nazmna lC1 a -a - ı kl t İtalyan t"b'alarınm Amerikayı · ı k r 

8 
ey ıao u~~ıınoü 37 5 . h kk d 'zahal verdigi karşı aşaca ardır. stila et- : . . lerin bütün dünyaya tahakküm müsabakalarda fına '3 alcb puvanla Elazığ dUrdün~ii o'ı-

~:~'aıi= e~~l~ek:edir. ı;kleri yerl~ri daimi fatilô. al- terketmelerıuı men etmiştır. etmek istediğine şüphe kalma lar. muştur. 

Ma~rid Elçimiz 
llariciye nazırı 

görüftii. 

tında tutabılmek için Alman " mıştır. Almanya yaptı~ı pakt Öğled~n Aonr~ s!lııt 15,30 
aRkerlerini evlerine dönmerii E akat ta~_rrn~~ar~. tekrar ba'1· lan tecavüzüne bir vesile teş- dan itibaren muRabakalara b 2o Temmuzda Ankarada 
senelere bağlı kalacaktır. Di- lamak mumkundur. Bu taar- kil u·w · 'ddia edilmekte ve Al başlanıldı. Bülgemizi temıtil i.Hgeler llrası atletizm birici-

ile ger taraftan Suriyenin lngi- rnz lngilizl~rin şimali Afr~- maney~g~~tecaviz telakki edil- edon gençler bütün müsaba- liklerine iştirak edec klerdir. 
lizlerin eline geçmesi ehem- kaya d~gru ılk adımı teşkıl mektedir. Beynelmilel vaziye- kahırda gerek ferden ve ge- Bu yolda gençlerimizin gHs
miyet kesbetmektedir. Gene- edecek_tır. Şnr~sı da m~hak- tin inkişafı yeni meseleler mey rekee tBkım itiba~~yle iyi de- terdi.ği. movaffakiyetlerden 
ral Vavel ordusunun bu sa- aktır~ı,_ Amerıkan~n mucade dana çıkaracaktır. Bay Ru~- receler aları:.k mu~.·~~kala~ı ~ep~ı~.1 ve i_darecileriyle ant
retle Iraka göndermek müm leye ıştırakte gerı kalması veltin Almanya ile Sovyelenn 72 puv~~la . ~6. bu) uk hır enoru tebrık eder ve Ankara 
kündör. S()llom ricali teesı;üf- harbi gayri kabili ictinap f barb halinde olduklarını ilAn farkla __ bırıncılığı kazandılar. temasında ınuvaffakiyetler di-

Madrid, 24 (A.A )
Hariciye nazırı Sunyer 

Türkiye ve İtalya el9ilerini 

kah•l etmittir. le kartılauaoak bir hadiaedir. -uzatmaktadır. Demektedir. ~ etmesi beklenmektedir. Bu musabakalarda loo met- leriz. 

ı 

• 

• 



2-5 - llAZIHAN - 1941 Çarşamba 

Hava Tehlikesi ve ı 
Korunma Çareleri 

Emin Epengin 

- GAçırn sarıd ırn artan -

Trenler: 
Garlarda 9e istasironlarda bulunan trenlerdeki ıolculer tren 

ler ta gardaki sıAıAıuata girerler. Harekete hazır buluııao lrtın 
ler JOI BQılua h~meo ıırar "8J8 İBleeironu terkedertık eehir bari 
ciode aerbea bir hal üzerinde dururlar. !atasiron tere gara rak 
leımakta olan trenler ise aıni suretle şehir ciurındıı bekliye· 
rek İilla&iron vara gara giremezler. 

Vapurlar: 
Sahildeki eehirlerin liman ve iskelelerinde bulunan uporıar 

d&mirleriol alarak serir halioe geçmeli te limanı terlrt>tmelidir 
H) Pasif koroooıa ıeekilleriode uzife almıe olan ea hıslar a· 

14rm 4ıareti veriJir 9erilmaz derhal bBlün tehci~atirle eneldeo 
tarb edıleo toplanma yerine aiderler. Vazifedar olanlar ie baeı 

na giderken mensup bolundu~u ekibe ait kolbatını takmalıdır. 

Tehlike sonu: 
Tehlikenin ıail oldoto fuılasız (3) dakikR de9am edt'ek d6 

dük seıılerile halka durrolur. Bundan enel hic kimse bolundu 
ın mahalli terk edemez '" alınan tedbirler durdurulamaz 

2 -Al,.rm (Tehlike iear, ti) Gece veı ilirsf>: 

A) ]şıklar söndt1rıl10r 9e karar\lhr. Gündılz Japılarn llJnen 
tatbik ediir. 

B) Tehlike ieareli veriliuce 8 .. hir 98 kaeabada elektirik ten 
viratı ursa ıehir oerraoı elekt irik santralının ke1th11ek suretir 
ıe ıeıklar ra taı.oameo söDdôrtllftr verahul ralnıı cedde ve eo 
takların \en•lra\ı aöodürülerek e9e sair hoıoei v~ amml bine 
larıo tetiratı kararlılar, söndürôlmez. (Tam l!Öndfırme) , (Mah 
dut söndılrme) 

Fakat he :- hangi bir gace taarraıonda eehlrlerln •e kBBaba 
larıo elektirik ıeıtlarını cereran kesilmek ıoretlrıe iAmilen sö 
odGrıoek çok rerinde bir ittir. (Mahdut aöDdftrme) nin mahıDr· 

ları bir çok tecr6belerle anlaıılmıelır. Huaclan 1000 Metre rftk 
teklikten rerde rakılao bir kibrit 1.iruının bile ıör61d'118 tar 
1arelerln 11eoe uçaılaranda wrııpılao \eorfıbelerden anlaııldılıo· 

dan (&am aöodılrmenin ne kadar fardalı te ıeriudf bir hareke 
oldofu tebarüz eder.) 

B) AfJık rerlerde her oe suretle olorea olsun ııık yakmak 
ra11ktır. 

~*'ıte11 ııntıkal\ ,amuk 
ekimi 

- Detam edecek -

imrah'da 
hayat 

YBNI MERSi" 

n ÜN ,ı t\.o ı\: NE~ER oLnU!I i ı a n 
. • NELER 

0 
L uy 

01 inşaat münakasası 

Yıldız olmak sevdasından Umum Mağazalar Türt Anonim $irketiden 
Vazgeçmiş ı- Şirketimiz tarafından ~lersin'de Un1unıi 

- ~lağaza binası karşısıııda yeptırılacak Hububat 
Sioema ar\ialerloden Mia' Bu 1trı1at fabrikoımın mak • ı . l f l'I 20 .. "d 

Merr Board rıldıı olmak setda rsj müteha11111, güode hiç O)· Anbarunn ınşaası ~apa l zar usu ı e gun ınu 
sından vugeomie ve daha kArlı 018188 iki deta aeno kızın oeh detle n1ürıakasaya konulnnışlur. 
bir İ8 batdoao cihetle, alnemalll reeiui arrı arrı eekildff tel9ID ed 2- ihale 15 Temnnız ı 941 Salı saat onaltı 
IJQ'ı terlretmfıtir. Amerikada bü- yor. 
yak bir ıtrıyat 1ırteti. aüzeı te . , . . da Arıkara'da lllus meydanında Koçak Hanında 
eiirin M ı a M ' . 1 A t Mıa Merr. kal ıren farkedılmı 
rekııım 9 tmet ~;rn'' h~~:~;e 1~: ren bu fnkelAde oehre tuuıeti1 Şirket idare ~feclisi huzuru uda yapılacaktır. 
mııtır. Kıııo oehreei ıon dereee 11 Hollrwoodan en meeher eQlen 3 - inşaatın keşif bedeli 8 5,000 Tiirk lirası 
de fotojankair, otldlotn tara.et Ce rerlerinde dolaemakta te boa olup muvakkat teminat 63 7 5 Türk Lirasıdır. 
ta tez elifi, her türlii renge ma bh meti icin de haftada 120 d 
katemet edebilecek kodreUedir. lar almaktadır. 4 - 9u işe ait phin, Fenni Şartname vesair CV·· 

rak, t\ukara'da Şirk.el Merkezinde, istaubulda: 
Japonyada muaıeret ddabına clair Dördüncü Vakıf hanında birind katta istaubul 

büyük bir ••er. nefredildi. şubemitde; '1ersinde: tersin Şubemizde Pazardan 
Japoora hOkılmeti muaıeret öoGoe b 4ald•t kurarak Japon mada Jıer oün nleSaİ saatleri dahilinde o()riilebilir. 

idabıoa dair reemt bir kitap nee osulü nasıl yemek yeoileoetl de o o . 
redilmietir. Ba kitap Atropadı en ufak teferrilatrna urınoaya 5 Münakasaya iştirak etmek istiyeulerııı tek 
ıosrete beratına dair raaılan ki kadar izah edilmiıtır. lif mektuplarım, ten1inat mektukları ile birlikle 
ta,·larla makareae kabul etmlre Japon kadımna Annpalı tı . k 
ce.t kadar mufttssaldır. Oilokü rafeUe eaplrHJDI nasıl aireeeıı en nihayet ihaleden bir saat evvel Aııkarada şır et 
Jııpoorada Avrupa 4det 9e me• anlahldıfı ıibi Japeo kırafeti k d l l M •· d" · · l d' 1 "ş 
raaimi lndtr milll AdeUerde ca· ile ıemsireeinl naaıl kollınaoaQ ~ler · ezirı e Mu ıase )e t u urıyetıııe e,· ı ey emı 
ridir. Resmi kitapla ısrk " garp Dl da izah etmletir. lrfabetlerd~ 1 olnıaları ve asgel'İ 40.000 liı·aya kadar du gibi 
muaeerat oıulleri meıoedilıınieUr, doe ve ibadete tarıocıya kadar 1 İn~aat yaı)DllŞ old uklarJHJ na tık ehliyet yesikalal'llll 
Meaell Atropalı te Amerikalı ye Japonların bGt6o iQtimai haıat ~ • A d 
mek aofreeı nası) tertip edildlQi tetrifatIDI kali birer naaeolarak 01ektuplaf1Jf}a ilave etmeleri laZIUl JI'. 

nasıl rem ek renildili bertafıil an anla\an bu kitap barak bir iht 6 _ Sirket ihaleyi yapıp yapmaıuak ta ve dile 
lahldıaı albl kOQük rahlelerin raoı karıılmııtır. ~ 

diği talibi tercih etnıek.te serhesttir, ( 442} 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Ankara Radyosunda 
Bugünkü neıriyat programı 

okul müdiirJüğiinden 
ÇARŞAMBA 26 - G - 9411 13.30 MUzik; Radyo salon 

/.30 Proiram ve meml&- . orkeatraflı programmm devamı ı - Bu sene okuiumuzun yalnız birinci sınıfına talebe 
ket saat ay~rı . 18,00 Program ve Me~leket alınacaktır. isteklilerin aşegıda yazılı evraklarla müracJatları. 

7.33 Müzık; Hafıf program saat ayan A. Nufus cüzdanı ve tastikli bir sureti. 
(Pi.) 18 03 M· k: K e (Tashih edilmiş nufus cüzdan.• kabul olunmaz) 7 .45 Ajans haberleri · . uz • e~ençe v Ü 

9.00 Müzik: Hafif progra- kanun ıle saz eserlerı B. tik mektep şedahetnamesi ( zerinden bir sene geçme-
mm devamı (Pi.) 18.15 Konuoma Memleket miş bulunmak) 

&.30 Evin ıtaatı poata11 _ (IJ 
1
. 'k C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulun-

12.30 Program ve memle l8.2J Konuşma J§ po ıtı a duğunu gösterir polisten mnsaddak hüınü hal ilmü-
ket saat Ayarı h&diseleri) haberi. 

12.33 Müzik: Pe~rev ve ıır 19.30 Memleket saat aya D. Üzerinden bir sene geçmemi~ çiçek aıı kAğıdı. 
Ad T · (Çıplaklar), (Aohk), (KörGo kılar. rı, ve ajans hıı.berleri. E. Bı'rı'nci sımf için 1 Eylül 941 de 12 ya111ını bitirmiş ana ıcaret ve Sana yıl Yolu). (0Arllo Atı) 9e (Perdınl J 5 Na h b l Ç I v 

l b o 2.4 AJA L~ a er en 19.45 MQzik; itte fası ve 16 yaşını bitirmemiş bulunmak. odası tuafmda? hazı: anan u Ar~aeı) isimi~ ~uman u bikA.re ı.s.oo MO•ik: Radyo salon 20.15 Radyo bazetesl F. 
5 

adet vesikalık fotoi'ioraf. 
ay J·çinde tahmın raporıına 0 ö lerıo . muharrırı Refık Ahmet Se ork4 •straS1 (Vı'olonı'st Necip Ao.: 20 "'5 M"'zı'1•• Bı'r h•lk tu-r 15 

" 1oogıl, oku1ucuları derin bl °' " .~ u •· aı - 2 - Kayıtlara 1 Haziran 94: 1 gün1i başlanacak •~ 10 
re Çukurova mıntakasmda pa- merak, herecan te lBrar ile 88~ kın) _ . kOliÜ ö4feniyoruz - Haftanın 

941 
'h b 

1 
k 

muk vaziye1i şöyle gösterilmek rıb sürüklirecek ıeni bir eaer 13 .. 15 .Muzık: Şarkı ve saz TürküsQ: Çiçekler türküsü (Sa Ağustos RÜDÜ nı ayet naca hr. . 
semaılerı rıkıala) 3 - Kayıtlar İstanbul Deniz komutanhğında ve Mersırıde tadil': Jtloude getirmietır. Neerirat ha v l 

1• 25·6-941 Seb•e 21.()() Ziraat takvimi ve Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü~iinde yapı aca-Ad kezi yerli 21. l4.0 rah~ın mühim bir l:ıAdiseein • l h . bi . 
arıa mer teekıl edecek olı.n bu romanın Toprak mahsulleri borsası ~mdan isteklilerin bu iki mahalden ıer angı rrne mu· 

Klevland 27.6:&0, Alrnla 585. adı •twralı" dır Haıat te mu· Piya11Gat 21.10 Müzik; ViolonAel solo'- raclıatları. 
K<:lraisah, Kadirli, Kozan kadderatın kendilerine hazırla C;nsi 1

5 
Kuruş Sa. lan - M~sud Cemil 4 - Mu~abaka imtihanları Türkçe, Matamatik, (Tarih, 

dıQ'ı trajediri ceaaretle 01nar1p • -
da Yerli 8.400, Kle flaod 4.391. bi&irmie te neticerı aabır 98 ta· Ay§ekadın 21.25 Müzik: Riyaseticum Colrafya, Yurt bilgiKİ) derR)eı inden 15 Ağustos 9( t Cuma 

Ceyhan O.tmaniye. Bahçe ka hammOlle omut:larıoda teıımak· Barbunya ~~ hur Bandosu (Şef thsan Kün- günü saat 9 da yapılacaktır. (370) (2947) 
zalarmda 'Yerli ıı.465 Klev- ıa olan inaanlar nuıl. raııror D. Biber 

5
.
6 

~er) 
' Jar? Mahkümlar ba netıcere na Domates 22.10 Müzik: Solo ~arialar ' 1 

la.nd l 7. 790, Akala 505. Ye- 111, aıttn. o.e rotdas ıeldiler'? Ka Kabak lO 22.30 Memleket saat ayar 1 8 0 
kilo 91.916 baly;ıdır, ranlık bir ruh geceılnin aıah; ~:~~" ;~ Ajaoshalıerleri, Esham -Tah İPii P. T. T. Mü~ürlüg'"ün~an : 

İçel VilAyotİ : Mersin, Tar- !çiolı:~e kı9rahnkı0p bıocalaıdan ııdenn Hıyar 1-2 vil(ıt, Kambiyo - Nukut Bor 9 
. . y 1• ııe ım mn m ar 11 1110 a sası (Fiyat) l · · k · 

sus Anamur, Sılıfke, Mut er.ı nuıı srrıldı? Türlü ıeraDzeıt Sarmıaak 20-25 k . . ı Tarsus kazasının Can1alan Na ııyesı enzın 
e p ıo 12 22.45 Müzi : Dans müzığı " 

7.055, Klevland 19 480, Akala arkaııtJdn dolaeaıı gafil ve muz atates 15 (Pl.) köyü Boğa beleni Orınaınudan kesilerek bozan 

1J5. Yekön 26 650 balya~ır. ::~~~, 1 :ua~dıın~==~a:.~ 01;~ss~;~~ ~~~m ıo 23.25 Yarmki Program ve tı ist~siyonunda ıeslinı edilmek şartile (260u) adet 
Umumi Y e.kôn 118.66

6 
b

3 1 nuıı bir Akibetıe kareııaeecakuY Elma 12-18 kapanış. çanl telefon direği kapalı zarf usulule eksi' lmeye 
yadır. Refık Ahmed Setenail'm 

R h balya 200 kilodur. reni Romanını 1 Temmuz sah j İ 8 Il çıkarılmıştır. 
t e er b 1 480 günOodeıı itibaren YAKIT aaıe 2- Direklerin, beher adedine (525 knrurş şbu l 18.566 a y'lnm 60 leıiuin lefrika eülaularıoda bu· ·ıçel Oefter"arfının"ın ·, ~ ı· 

balyası yerli 69 301 balyası laoakHIDIZ. U 1 U talınlİil erlilmiş Oll\p fileCfllU bedeli (136u0) ıra 
kle,-Jand ve 1.205 balyası aka Bay Şevlıet Su6aft ~liinhal bulunan 10 lira ınaaşh Gülnar kam dır. 
ladır. Tarsus (huBuBf) . Sehrlmiı it 'sı n1uhasebe kitabeti için J 5-7-9:4 t T,arihine mü 3 - - Mu •ak.kat tenıinat n1iktarı (1028) lira 

Yağışın devamlı olmasın- bankası müd6rft bar Şetlıel Su d (7 5) kuruş. 
dan dolayı ilk baharda pamuk baıının Adana te bıaakBBı müdür sadif salı günü saat 10 da talipler arasın a bir 4 - Muvakkat ihale 2-7-941 tarihine nıüsa-
ekimi zorlukla ve oı müc:Jde- lütOoe terıo edildiai haber alan müsübaka imtiham yapılacaktır. memurin kauu 
lesi vapılm'lksuretile ZP.r'iayatı mk ııtıhr: Mumailefdh GbQ s,eoTere ra • ı . . k di[ çarşanıba giinü saat 1 ı de Mersinde P. T. T • 

. J • • lD ır uman an er 8rtDI nuu 4 CÜ nıaddesindeki evsaf ve şeraiti ıaız ıste d ı k k . d 
yapılabilmiş ve ekımı mütea- baollHı ml1dGrl6QOuQ hüına 80 • b. I . nıüdürlüğii odasın a top anaca ODlISyon a )'a-
kip kuraklığın devamı ve ta- rettA ita etmiı 98 tılccıua kır · lilerin 14-7 -941 gününe kadar evraki nnis ıt t rı pılocaktır. 
hahhuratın fazlalı~ı ve 20 ni- y:~~ ~::~11.,~:~f ~e~ ~~~u~;e~fı~r. le birlikte nıüracat etmeleri ilan oluın:r, ( 444) 1 5- isteklilerin teklif mektuplarını şartuame-
sından itibaren 45 güml müt~ Terfiler Zavi ~alaadetname de yazılı vesaik ile 2 . 7. 9 41 çarşan1bat günii saat 
caviz tcnebbüt ZRmanmda k:\fı , . ~· T T u .. d .. .ı .. k d d 

. Kırmefü ceıa hakimi Bar ·1 . 'lk '· 1 d 1 ld ..., ı ad t a l o a kadar. Mersin p. . .. uu ur .. u o asın a. mıktarda yağmur ya~mama- lma ·ıı Hakkı KürdQzAn maaıı · ı en 1 O:\U un an a nıış a ugum şa l e il . b l 1 lA d 
u • 1 .... d k" · · kon1iiyon reislig'"'ine vermış u unnıa arı ctzım ır. smdan çıkışlarcfa yerlide 0/o 20, oıo so lirara oılrarıımak ıa meıııi kaybettim. Venisinı a acagın1 an es ısının T 

klevland ve akalada 010 10 nok retirle terfi etUrildllloi te hüknlÜ yoktur. 6- Bu işe ait şarlnanıe Mersin P. T. · mü-
san zuhur etmiştir. Taraue Sulh hakimi bar Ke!-8•' Mersin. Nusratiye nıahallesi S 122 dürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 

Kiuoııono da maaeının 50 lıra· ( ) 14 19 '>5 29 
Şimdilik lrnşare ve hastalık ra oıkarıldıQıoı memoonlretıe 

1
_ No. ı De Sebabittiu Kablay Karahan 412 - -- .. 

yoktur. Kuraklık noksanh~ın haber aldık. Hakimlerlmlıl bo J ( 442) 
amili olmuıtur. \erfflerlnden doları tebrik ederlı. . 

PI> 


