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GÜNDELİK. SİY ASİ H.AE~R F'rK.tR. G-.AZETES! · 

kun•ş 
Telefon No. 82 13 3947 

Bay ~örçil Diyor ki ; Sovyet-Alrnan Har~i 
fzlandanın A merikal Ostra bölgesinde 
tarafından işgalin.1 çok şiddetli muhare· 

den memnunuz. beler devam et· 

Anlaşma olun 
caya kadar 

mektedir. 

Sovyet 
Kıtal arı 

Türkiye General Deniz litvinof Diyor ki : 
Bevrut Amerikan {Fransız menfaatleSulh mucıhedesini 
konsolosu vasıta· rini Rusyada hi-

Hitler imzalasa bile siyle /ngiltereden ı)· maye edecek. 
emnivet edilemez. 

k T ı Ankara, IO (a.a.) -M ti ta re 8 a- 1 Fransız hükOmeti Sovyet 
Almanlar çe- lep Atti : ıer bir!i~in~eki Fransız ~e?-

• · faatlerını hımaye etmek ıçm kirge sürüleri Türkiye hükOmetinden reca Suriyede askeri ha· 
rekat Jevam ede· 

cektir. 

Vi~i, 10 (A.A.) - 1 etmiş ve Türk hükt1meti bu 
Mukabil taa,.ru.zla- gibi me. 1 ek et- . SeJahiyettar ma.ktt.mla.rdaı~ > recayi kabul eylemiştir. 

bil<lirildi~iae göre, Şarktaln 1 - - . -

tına devam ediyorlar leri yağma kıtalarıwı~ Franıoanın bima- Yugoslav mahye nazırı 
Londra, 10 (A .A.) - JOO Al k h 'b d·ı vesi ne bıraktla.u toprakların l .1 d 

Çörçil flvam kamarasrnda rnan tan ' ta n e t - etti 1 er. ~üdafaasını gö~termek ~ak- onura ya var t. 
General Denzin mütareke La lep _. 'd,I' .r

1 
k d' sadiy le bir aydır Surıyede 

ettiğini ve tzlaudad.rn Ingiliz gı 1 uıa Bul me te ır. Moskova ıo [.t..a.] - çetin muharebeler vermişler· Lonilra, 10 (a. a) -
askerinin gı::ıri almmıvacağına dir. Buradaki kıtalıırımız bil· Dön Londraya gelen Yo 

b l t M k 10 ( ) Tas sjanst bildiriyor: k 

Sovyetlere 
lngiltereJen harp 
malzemesi gön

derildi. 

Lorwra, ıo (a.a.) -

İngıJiz iktisadi harp rıa
zırı beyanatında İngiltereJen 
Sovyetlere yapılan yardımın 

yola çıkarıldığını söy1emi~tir, 
İngiltereden Rusyaya yeniden 
harp rua1zemesi nakJi için 
bütün tertibat alınmı~tır, 

7 milyarhk Ameri~a yardımı 
Bir misli daha art

dair beyanatta u uumuş ur. os ova, a.a. - tün gayıetlerine rağmen ta · 1 ğosfa'" maliye nazırı Garda 
Çörçil beyyao~tı~da ezcümle 9 temmuz ögleden sonra E'lki haricıye komiseri viye kıtaatı alamamışlardır: İngiliz maliye nazm mümee- V 
şunları söyJemrştır: neredilen Sovyet tebliği: Litvinof 8 temmuzda lngi- Daha fazla ka.n dökölmemesı siliyle Yuğoqlav elçisi tarafm aşingtoot 10 (a.a.) -

tırılacak 

ı 'k k t b ı· l k tku raJyo ı N d Rl1zvoltin lıusnsı· k~tı"bı· zlandanın Amerı an uvve - Almanlarla bütün cep e ızce o ıu·ı şu nu . için ve halkrn istirap arını dan karşı)anmıştır. azır er- i1 

t d k · "şgalı· b l d t k · ı ··yı"' - t" F y l bay ÖrJi yakınd • Ruzveltı'n leri tara m an as erı ı de muhae e er evam e me - ı e so 01mş ır: azaltmRk i gayetoıiyle ve ran- hal e)çiljıYe giderek oğos av k' 
1 

a 

· b k ' · · ~ . ıra ama v ··d·· siyasi ve sevkülceyşı a ımoan todir. o~trov ve şimaldeki Sovyetlerle Almanya ara- sız silahlarının şerefını kur· başvekili ve dığer Yoğoslav .. e 0 U!lÇ verme ka.-
birinci dereced~ slıe.mmiyeti mıntakalar şiddetli ve pek sında bir ademi tecavüz paktı tsrmağ~ muvaffak ola.n gene nazırla:-ı ile görüşmüştür. Ma- nnnun ıçın nıuazzam tabsi
haiz ve harbin bıdayet~.n~enbe.- büyük muharebeler olmakta- mevcut olmasına ve lm pakt ral Denze bir mütareke yap-ili e nazırı da diğer nazıdarla sat isteyecegini söylemiş ve 
ri vnkua gelen en muhım ha dır. Kıtalarımız düşmana mükerreren Bitlerin resmi be ması salahiyeti verilmiş ve bYl .kle Londrada kalacaktır. bu paranın ne kadar olacoğrnı 

k - . . ır ı b Jd disedir. Garp yarım .. uresını karşı mukabil taarruzlarda yaoatiyle teyit edilmiş olma- general Beyruttaki Amerikan i irmemiş ised~ lıtikô.ruet 
Naıilerden ~üdafaa ıçın Ama hnlunmaştor, Oeplıenin mer- sına rağmen Almanya hıı.ina- baş konsolosu vasıta"1iyle bir Hoflandad& mshfıllerindeki kanaate göre 
rikanın teknık makamları ha- kez kısmında. kıta1arımız bir b' ette Sovyetlere ta.- teA.ebbüs yapmıA. bulor.mak- evvelce kongrece veriJmi<;:ı olan . . . . l .. .. . ne ır sar ~ ~ ·ı r h ' 
va harbı şeraıt.mı an amış ve Alman motorlu kıtasını sıkı~ . . d Si"osi partı er ,-es e 7 milyarlık kredinin iki mia-
bir hamle ile bu tehlikenin tırauk 40 top ve bir çok arroz etmıştır. ta ır. .., 

D .. d ·1·k B"t dı'fdi line iblağ edileceıti merkezin-önüne geçmişlerdir. Amerika nakliye vasıtalarını talırib unya. a nazı 1 . ve. ~- • Bay Vilki • dedir. 5 

başma geleceği hissetmiştir. Bu etmiştir. lercili~ kaldıkca bıç hır hu- Berlin, 10 (a.a.) ·-
nun içindirki Amerika mevzi· Lepel yakınında Ras tank kftmetın emniyette olmadıgrnı d A me• Holb:nda siyasi partileri-
lerini ileri atmıştır. İzlanda- cüzütaınları bir düşman fir- bn he.rekatiyle Alma.oya göıı- /skoçyada a . ve azalarının Alman iş-
nm Almanlar tarafından elde kasını agu zayiata uğratmış termiştir. Almanyanın temi- rikanın üslenmesini ;:~ knvvetleri~e karşı açık 
edilmesi İngiltere ve Amerika tır. Minsk bölgesind~ kıtala- nat ve dostane münasebetleri • • ve fa.al bir vazıyet almaları 
üzerinde tesir yapabil~esi pe_k rımız yerlerini mübafaza ot· kMi bir garanti değildir. Riz- ıat~yor. karşısında fövkalAde Alman 

mümkündü. Kuvveıh Amerı- mektedirler. Burada düşma- za.t HiUerin imzatö1ını taşıyan Vaşicıgton, 10 (a. .a.) - komiseri siyasi faaliyetleri 
kan kttalarınm buraya gelme- r.ıın ilerleyişi durdurulmuştur bir sulh muahedesi hile AJ- Bay Vilki beyanatta bu- men vo partileri feshetmiştir. 

ingilizler 
Alman kiliselerini 
bombardıman et:. 

mişler. 
si tehlikeyi azaltmıştır. B b d dti . k 1 h .. m lıınarak Izlandada o]don-a gi- Yalnı'' Hollanda nasyouaJ tzlandada bulunan ordu . asara ya a. şman mu- manya.mu omşo arına ucu .. .. e ,, f 1 l k Berlin, 10 [a.a.] -

. d k f"k . ka.bıl tıuırruzlarımızla kar- etmesine bir mani teşkil et - hi lskoçyeda ela Amerikanın sosyalist partisi aa 0 ara muzu Jzlanda a tutma ı rın . . . Ve_ stfalye ve Mon.ster ae-. ~ . . ~ılaşmıştır. Kuvvetlerımız mez. askeri üsler almasını şiddetle kalmaktadır. v d t itere Ve Amerıka ---- hırlerı so:ı günlerde mütead-eyım. r1gı - dün Öli]bden sonra 100 düıil - h t · etmi,;ıti · ı 
nın fikri ada~ı müdaf~ad.ır. man t,:akı tahrıp etmiA.]erdi:. Beynelmilel taahhüt, a - ı-tvsıye v ı. Alman te~lig"'inin ~ısa oması dit !ngifüı hava hticumlıırına 
Bu iki kuvvetın adada ışbır- . . .... . .... )ak, ~el'ef meıleni iuRarıların • d maruz kalmıştır Malftın o)-
liği yapması pek muhteme!rlir. M vyet tebhgı : verdi gi bir kıymettir. Bu hal s Un y 0 e manidar görülü yor dogu iizere bu ~· hi r !erde bir 
Her iki hükılmetin ayrı ayrı Moskova, 10 (a.a.)- ile vahşi ha.yvanlardan ayrıl· - çok kilise olmakla. beraber 
planları olduğu şüphesizdir. . Sovyet istihbarat bürosu- mıyormnyuz. Fransızlar her yer- Nevyork, 10 (A: A.) - . bir ruhaııi merkudir. 

8 9 
tem 

Amerikanın ittihaz _attığı non ~. t~mm_~z sa.babı tebliği: Bu gün Avropada 12 mil de rİC/Jle başladılar Ne~yor!{ taymıs gezetesı maz gecesi bn mnkadc:les abi-
karardan dolayı müteessır ol- Bııtun gun 0dtrovsk, Bob- ıet Almanya tarafından ilitik- yazıyor: delere hir çok bombalar isa.-
mak için ortada hiç bir sebep rovisk, Lepe1, Novograd böl- Iallerinc1en mA.hrum edilmiş Vişi, ıo [-ı. a.] - . Şark cephesinde Alman 

h ı S bet etmiştir. Büyük hasadar görmeyorum. Amerika öy e gelerinde hatlarımızı yarmaga lerdir. Almanlar bu memle- Suriyede sahil ve nrıye tazyikini~ akamete ugradı- vardır. 
bir karar alm:tğa mecburdu. tişebbiie eden bil.yük düşman . .. 

1 
. d k' çölü bölgelerinde logilizler n- kabul imkansızdır. 

l .. .. ketJerın uzer arın en çe ırge eını . . . O ı k Almanyanın bu mese eye mem motorlu k\taları düşmanrn .. .. . .b. . b faaliyetledni artırmışlardır. Fakat Alman tdbhgınıu . J 0 { ıymetli addedi1en 
mm olup olmadığtnı bilmiyo- adetçe füikiyetine rağmen kı- surn]erı gl 

1 ~ bgetçmışb ve : Damnrda Avmıtralya kıtala· k"u kilimedeo ibaret o]ması ıç kısımlarda da hasar var · 
kl A memleket erı aş an aşa ya0 se ı,, dır 

rum. Yalnız lzlandada me talarımızm aouı.lan0 mnka- . . .. rının tazyiki neticesi Fransız ek şayanı dikkattir. Şarkta. · . 
rikan kuvvetlerine yiyecek VA vemeti ile karşılanmıştır. Bn ~a etrnıştır. Bazı ~u.k"llmetJ~r mevziJeritıin yanlmıuıı rıetioe p oyan eden mouarebel~rin Bır hastane ile bir akıl 
malzeme getirmek mühim bir bölgelerde dü~ınanlo. muha- cıostlnk paktları gıbı şeyleri~ si kıtalarımız Dıunnrdan geri cıe~en senenenio ilk baharın- hastaııeside bombalanmıştır. 
meı,ele teşkil etmektedir. Bu rebeler d~v~m etmektedir. ha~a ~efilane yakı~da ay~ı çekilmişlerdir. Kıtal~.rı.~ız :: ve yazında garp cephesin Ba yerlflrde kızıl lısç işareti 
vaziyet karşısında donanma Polonsk ıstıkametinde düe- akıbetı beklemektedırler. Hıt Oezire mıntakasında doğoşe- de cereyan eden mulıarebele- görülec"k surette tersim etlil 
nm birbirleriyle işbirliği yap man taarrazonu ye!lileşmiştiı' Ierin altı sene uğraşarak mey rok rica.t etmektedirler. rinden şiddetli oldugu. aşıJ..ıir- mj~ti. 
ması m?vafık~ır. . Top, mitralyözlerimizin dana getirdiği harp makinesi Kahire, 10 (A.A .) - tlır. Btts]ar erazileri sayesinde 

Çörçıl Surıye hakkında da. öldürücü at.qşi altında kalan İngiltere ile Dowinyonlarma Suriye hareU.tuıdan .balı . t"bkam inşaatında meh3ret 
Suriyedeki Fransız fevka- diiı:ımana an-ır zayiat verdi- seden selahiyetdar mahhller 18 · ~ • .. t . 

1 
dı" 

" l'I b"Jh So tle · çevril ·1 lerıuı aos ermış er r. iade komiseri Deoz bir müta- rilmiş ve taraf1mızdan mü- ve ı assa. vye 1 
· Derzordan Halebe doğru ı er- 0 • 

rekeyi i.n~ç edebilece~ bir ~Ü kabil taarruza geçilmiştir. miştir. Bizim ve tagilterer.in liyen İngiliz kıtaları 1~0 kil.o- A m e rık a 
zakere ıçm. r~smen h_ıze m~- Lepel i~tikametinde mnvaf- karşılaş~ıgı yegane vazi::0~:: metre mesateye gelmışl~rdır. 
racaat etmıştır. Kra~ıyet hu- fakiyetle makabil taarruzlıt- terek duşmana karşı Humusa doğru yapılan ılerle Hrıziranda 1450 

Alman Tayyareleri 

lngilterede bazı yer 
leri bombaladılar. 

k,..., ı· ı"çı· n bu talebm neka- k d ah 0 rebeye devam et · · · K ume 1 
. • • ld "' rımız devam etmektedir. · 8 ar m .. yişte çok terakkı atmıştır. ı 

dar memnunıyet verıcı o ul!ıu k d. h - kal tayyare yaptı. Londra, ıo (a .a.) _ 
e dan dadır. Bizi müteessir N ov ograd bölgesin de bü- me te ır. talar Humusa ucuma . D 

md y qimdiye kadar bu ib tün gün düşmanın motörlü kacaL. kadar yakın varmışlar Vaşington, 10 [A.A.] - . .ün §e~e düşman Lava 
e en şey v • • . Snlina petrol mm takasına d Amerika haziran av. ı iP.ir. faahyetı e_ n _zıya(le sahil mm-
t .1 , b' nihayet verememek kuvyetlenyle şıdtietlı çarpıış- . .. ır . )/ a• k 
ı aıa ır • . .. şiddeth hooumla.r yapmışlar- de 1450 tayyare İ3Uhsal et- ta. asma mhısar etmiştir. Az idi. Hi:! ile binbeşyuz arasın mal ar olmnştnr Dıger bolge- f k kt d d 
d H"ndli ve saır ]erde kıtalarımız anndane dır. l?etrol sahaları bomba- Le oşe miştir. Mayıs avı tçinıieki is- mı ar a üşman tayyaresi 
a Avustratya ı ' K.. a·· d"" 1 k 1334 t ·a· l k t .. . 

askerlerimiz Fransız kurşun- çarpışmakta ve yerlerirıi mu- lanmış ve ostence um oz bomba(a,ndl iihsa anca . ayyare ı ı. meme e ıçıne gırebilmişıir. 
d ı · t· · lngilterenin şimal ve ~arkında lariyle yaral~nmış _ veya öl· ha.faza etmektedirler. Tayys- e i mış ır. o ktor Sala"aJ,i"ın (rgelen y 

mü11tür. Biz bu muzakere tek relerimiz dtişmao moiörlti Y"pıl'"u h .. v.. mnharebf'- O il UU 1 bazı yerlere bombalar atılmış 
~ .. ... °' ... Kahire, 10 (a.a.) - . 

lifini iyi bir. ş~kil~e ka~§ıla- kuvvetlerine ~arşı hücumlar lerinde 9 tayyaremiz 11 düş· D.. sabah dtişman tay- Mersinimizin y~tiştird iği tır . . Hasar hdiftır ve insanca 
dık. Süratle ıyı bır oetıceya yapmış ve duşmsn tayyare t .. 1 on LefkoA.aya kıymetli a~nçlerden Doktor B. z ' yıat olduğuna Jair hiç bir .. · d' k man a.yyaresı ı e 9arpışmış yareleri Kıbrısta y ırı 
varaca~ımızı umıt e ıyorum. meydanlarrna taarruz edere . . . . .. . . b 1 Salahettin Ergelen şehrimize hdber almmamıştır. Gece es-
Resmı· bı"r anlaı.ımaya varınca yerde bulunan dü~maa tayya- tayyarelerımızden hırı daş- taarruz etmı~lerdır. Bom 8 ar G k d 

,. ... "T" gelmiştir. eaç ar a aşımız'\ ya kadar as~eri harekAt de- relerini haHara uğratmıştır. müş isede düşmanrn 7 tayya- atılmış isede yaralı ve o u boş geldiniz deriz. 
vam edecektir. Tayyarelerimiz Köstence ve _resi düşörülmiiştür. yoktur. 

~.ıur_a, ihıyıqt . etmiı _olanlarla J nın ıuwauı .,a, uu. 

nasında 4 düşman 

düşürülmüştür. 
tayyaresi 
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Alman Gazeteleri Gar~i Almanyaya 
lzlandanın işgalin- lngiliz tayyareleri 

Hava tehlikesi ve 
elen Ruzvelte hücum taarruz ettiler. Korunma Çareleri 

ediyorlar. Londra, 10 (A.A) - Emin Epeng'İn 

Zürib, ıo (A.A.)- - Dünden arian -Alınan kömür sanayi 
m~rkezlerinden olAn Al,ın şeb 

Bazlar nabten gllzete:-ıiuin rine dlin gece tnl(iliz bombar Maskeler donaraa leıtikleri Qa\lar, daima kulueu ioinde te 

Bertin mobl\hiri hil<liriyor: dıman tayyareleri hücum et- evlerin .eo iri rerinde meaell sandık ura konsolda SBklanır, 
hlaııdanan Amerika tara· mişlerdir. Yapılan bu ağır maakenın eakla.ndıtı yere katireo naflalin kormama!ıdır bu 

f d 
· ı· Al madde maekerı bozar. 

ın an ışga ı mırnyayı şa- taarruzda havanın güzef olu-
şırttıktan başka alman yatla şu hedefle, in iyice seçilmesini Barış zaınanında her vatandaş bir 
endişe ile Amerikan deıook- temin etmiş binalarda büyük nıaske almalıdır. 
rasisinin hötün dö~ayt bir hasarlar ikı edilmiştir. di~er Her ne kadar bası kimseler harp &eblikeal baı göterir 
emri vaki karşısında barak- tayyareler Osnebüruk sanayi ıtı!l&ermeı maske almarı d616uftrorlır1ada buo\ırın o aamen 
mıya muktedir olduğanu ilk ve münakalat merkezine hü- kolarca m:ıs~e bulamamaları Hrit u muhtemeldir. Zira bu i· 
işareti olarak telakki edil- cnm etmişlerdir. Bu harekat malAL 00~ mı~da~d" malıeme te mfttehaaa11 ııoile:in meeaisine 

t 
4 

t · · dö hlzum aoaterır borlece meaela 100 bio ıılzg•olt maske imal e\-
mektodir. Riirlinliler Ameri a? . ayyaremız gerı nme mEk iQin 2000 ıeoin bir ar oaheması u ao ton moden 30 ton 
kanın bu lıarekPtioi birinci mtşıır. kauQok '8 "80 000 meıre murabbaı muhtelif beıler lAıım. 

<!erecede ehemmiyetli bir ha
dise olarak Rddetmektedirler. 

Alınan gazeteleri Razvel
te karşı •iddetle höcnmlardf' 
bolunmaktadırlar . 

Berlin Elçimiz 

Basıa yolu nakliyata Kızılay iperit elbisesi 

açıldı 
Qaket, pınto&.i .te oismelerdeo müteeekklldir, Lastikli kuma.&-

ilk olara Ziraat 
aletleri getiriliyor. 

tan rapılmışlır. Pantolon öo kııımda 1ıökiüo rukarııına kadar 
kollarda eldi•eolo ııkı sıkıra ıu geome! bfr eekilde oekilme· 
sini 'emin eden birer halka tardır, Elbiıtenio bO&üo diklelerl 
gnz ıeoirmez bir eekHde tılı edilmielir. Bu elbleenltı lperile 
karıı maka~eme&t tAmdır. A4ırlıtı 6'5 kilodur. 

iperit elbisesi nasıl saklanır. Bftllra 1oluoda. normal nakli 
vat boılamıeLı r. tık olarak Bu.-

Bir ziyafet verdi. rada bulunan u Ztrut Vekltt.- Elbiselerin eak!andılı rerler güneee maroz olmamalıdır. 
'ine aiL olan ıiruı makineler.· Pencere sireh vera kırmızı perdelerle ôrttllmelldir. Elbi11eleı:in 

Berlio, IO (A.A.) _ uiu se~kiue beelanmıetır. Buo- bulunduralaoatı rerlerln sıoaklıtı ııfırda aea4ı düememell 20 
den sonra \üocara aH malların dereeeden rukaa·ı oıkmımahdr. Ba maksatla elbiı•leriİı mabı-

Türk-Alman dostluk mu- nakline brelaııacıktır. Memleh· fa11 edildili rerde daimi eureue bh· 'ermometre bulundorul
ahedeısinin müsaddak nüshası· timize ıetkedilmek aıere Ba1rı molıdır, Fasla ııoak fazla ıoQok daha muzırdır. 
nın teatisi münasebetiyle Ber- ve baQdaUa bulunu mallarrn Malaeme depolarıoın rotobet derecesi 40 ; 60 r.raeın:ia olm1.
Jio Türk elçisi bay Hıisrev rekiiou 4000 ton dur. Bunların hdı.r. elbleeler buruıi aema tertibatına aaıımahdır, tonun G-

d 
f k f d araaıoda 300 ton ham deri, 11 ı~rıoe eHelA pantolon asılır: pantolon llıerioe de elbiıe asılar. 

~ere 6 ve ~e · a~ı ta~a 1~ an bin sandık çar bulunmaktadır. Qıımeler " eldivenler o::ıbuklara asılarak mubafaıa ediliı
bır ö~l~ zıyafetı. verılmıştlr. Basra rolunuo tekrar aoıtma Her neti raalır, makine raaı, petrol. benıio, benıol gibi mıri-
Bu ziyafette Almlin devlet sı Amer\karla aramızdaki &ica- ler elblaeleri boıar. 
mOsteşHı Mayester ile harici ri

1 

mGnasebe'1erin inkleafıoı da. Faıla toı elbiseleri boıduA'andan. elbiselerin sık ıık loıları 
ye müt~te~art, Tüı kiye hüktı- temin edeceklir. Am~rikan ta· ahnmalıdır, daimi ıoreUe elbiselerin (berine örtO örtülmelidir. 
meli hariciye mfısteşarı Cevad purlara haftada iki defa Ba1ra· Elditeoler lverlıine blru talk ıerpilerek muhafaıa edilir. 

Açıkalm, sabık Alman elçisi va sefer raptıtı loin Amerika- Evler için inıdat çantası 
Nado\ni Berlin askeri ku ra aiparieler rıtmak ta kabil 
mındarı~ ve Alman hariciye olacak\ır. Nitekim ~iJ•Hd• bb- Hata taarrusl•rına karıı paaif 16dafıa ioin etl&rde balon-

. çok \tbalU \aoirlerı. roluo •oa1"' maaı IAıım ıelen en mftbim mılıemeden biride imdat oaotaaıdır 
memıırları ve a~\r.erı zevat ha J ·" b t• 1 A 'k a Ba c,ao&a l9lodekl &ıbbt malume ve UaQl1rla blrlikte 750 kara .. 

ması munase e ır . e merı ıt 
zır bulunmuşlardır. siparieler termltlerd r, lemio te &ed1trik edilebilir. 

Bir ev imdat çantasının içinde bulunması 

Öğretmen okullarına ahna
cak meccani leyli talebe 

icap eden malzeme ve ilAçlar. 
1 - Beheri 0,05 aram 6 pake' bakır ıatfal ( 1 paketi 100 

ıram ıuda eritilip bu ıa ile ıalatılao pamuk puoaları ile föıfor 
ranıklar.ıoı ıöod6rmek te aitiermek loio ) . 

,Waarif Vekilliği buna ait talimatname- - Detam edecek -

yi alakadarlara bilclircli. 
Ankara Radyos1ında 

Her rıi oldolo gıbi bu ııJ 
da ötratmen okullarına lmtılı o 
la parasız ratılı talebe alın11· 
oaktır. Maarit VekAleıi bo hu-

tuata bir &alime,name baıırlt 
•arak alakadacJara &eblii eımıe
&ir. bu &ulimatname hükümlerine 
göre, imtihana girebilmek iQID 

ıo ıarılar IAıımdır. 

a) Tılrk olmak, 

okullarının muadil sınıflarına-

gırecekler, verildıkleri okullarda 
meslek deralerldeo imtihana tAbi Bugünkü neıriyat programı 
ıu tu 1 arlar). 

ôareımeo okullarıoı ıırmek Cuma 11 - 1 - 941 n, ve ajans Wı.berleri. 
ieıirenler mezun oldakıarı ter• 7.30 Proiram ve memleket 21 .45 Müzik: Klasik p oaram 
krarıuı oulandukları okaliara saat ayarı ., r l!ı ' 

mııracaat edeceklerdir. 7 .3S Müzik; Hafif parçalar Şef: Mesud t;emil. 
Blltllolemeli talebenin müra- (Pi.) 20. 15 Radyo Gazetesi 

oaah kabul edilmiraoekUr. 7.45 Ajans haberleri 
öaretmenler kurulu 11 aQuıloe- 8.00 Milzik: hafif poğramm 20.45. Mozik: 4JOlo oarkılsr 
ıa toplanarak D't'lrecaa& eden devamı (Pl.) 21.00 Ziraat takvimi ve 
talebenin tezire\lnl tetkik edecek 8.30 Evin eaatı Toprak mahsulleri borsası 
te liselerde 5 orta okullardı 3 8 45 E . f 

Sayfa 2 

i l a n 
f çel Haf ıa Müdürlüğünden 
Nafıaya. ait yol silindir makiııalaı·mı tanıir Ye 

bunları bilfiil çalıştırabilecek okur ve yazar ol
mak ve J)lakİi•alar vet 3araja ail hesabat ve kuyu 
dalı ınuntaz~nl tutabileyek ehliyette ,.e aylık 7o 
lira ücı·etle bir makiniste ihtiyacımız olduğuıufoıı 
taliplerin elleriHdek.i vesaik ile 15 gün zarfında 
imtihan dapılmak üz~re Nafia ınüdürlüğüne mlira 
caat etnıeleri ilan olunur. 

(475) 11-15 

rSA YIN Mersin Halkina 
lki seneden beri çalışmakta oıdu~umuz K ışla 

Caddesi (34)ıNo. lu dOkkl,,ırnızın darlığı dola
Y•sile; bu gQn; yine Kışla caddesinde (14) No. lu 
yeni dOkkanımıza taşındığmız1 , ziynet heveskarı 
değerli halkımıza bildirir; Muht~rem mbşter ile
rimizin yeni mevkiimize teşriflerini saygılarımızla 
dileriz. 

5 5 1 çel Kuyumcusu, 

L sıu:~lH .... ILHJIZ VE YAHYJI. HURT , _____ ...... 
T.İş. Bankası 

AüçiJk tasarruf he•opları 
19 4 1 

ikramiye planı 
't KEŞİDELER 

4: Şubat, 2 M~yıs, ı Ağustos, 3 ikincilt ~rin 
TARiHLl!.RiND EYAPILIR 

1941 ikramiyeleri 
ı Adet ~ooo liralık 2000 lira " 
o 1.ooo il 

" 
,, - 3.000 

" 
2 ,, 750 

" 
- 1.~00 " 4: 5cıo - 2.000 ,, ,, 

" 8 250 = ,, ,, 2.000 
" -35 • lno 3.500 " ., - ,, 

80 5o " 4.000 ,, 
" " 300 " 2o 
" = 6000 " 

Tftrkire lı Bankasına para ralırmaklı ralnıı para biriktir 
miı •e faiı almıı olmn, ırni zamanda taliiniıl de denemiı 
olanunas. (1) 

~D~&OW~ -- @IP'~IR?&ir@~ 
DOK.TOR 

ASLAN VAKUP 
Türkiye oe Ruaya tıp fakiJ.ltelerin· 

den diplomalı ve Almanyaila 
ıahıil etmif. 

llastalarını her gün saat 9-12 ve 15 den 1 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersin YoRurt Pazan No. 1 
Telefon : 172 

b) Uluaal dUfK!JBUUUD sa~
lamlıQı, karek&erinin düzgünlft· 
IG, &erbireai, mesleğe kn. ı 
ıe,ı1ıl ötretmanliQ'e kabiliva• 
te is\dadı oldutu Talebenin krı
rı~h balunduQa okulun öare\ 
m&nler kurulunca teshil ecıilmle 
olmak (ötre&menler kurulunan 
bu busuıteki mfttalaaları \elebe 
oin sioıl fıelne geoirılecekılr. 

oamıet seoerek bunların tieleri- · vın saa 1 21.10 Temsil 
ni imıalı1acakıır. lateoileo ıar'- 12.SO Program ve meml"·· 22.00 Müzik Radyo salon or- ._ _______ _. ___________ .._ _ _. 

ları haiz namıe\ balall{Padıtı ket saat Ayatrı kestrası Violonist Mecip aıunl~-----------------------· 
ıakdirdo keıfırel bir ıabııla 12.33 Müzik: ıc.emeoçe, tan- Ve n ,· Me r s ,. n teııbil edilerek VekilliQe gönde· 22.30 Memleket saat ayarı 
rilecektir. Mahtelit okullarda bur, ve vıola ile saz eserleri Ajans haberleri, Esham - Tah-

namzedin biriıi kız tulebeden 12."5 AJANS haberleri vil~t, Kambiyo _ Nukut Bor· 
olacaklır. J3.00 MOzik; Karıpk pr- (F' t) 

Namıedln doıuaı 16 atoıtoe k l sası ıya ı ar. 
d) Ruhi te bedenit ıaııam• akeamına kadar poıtara •eril- IS. lö Müzik: Kariıık pr<>g· 22.55 Müzik: Radyo salon 

ııaı, en ıatı ıo bir haıı&ane saA- mit olaotlk&tt. Vekillikoe ölre\- ram (Pi.) or·ketrası programının devamı 

r) Yaeı ( birinci e nıf ioio 16 
19, ikinci ıınıf İQİD 16 - 20, ü
oGnoft sınıf için 17 • 21 ) olmak 

lık karolu &arafından teebit edıl· men okuluna kl'bol edilditi 
okullara teblil edilen talebe. 18,00 Program ve Me';3leket 2~.55 Yarmki P1"fttrPtlm ve 

mek, ( rootaen buloırao rerlerde t •va• ... 
talebenin radroltrafisi de alına· bir &aabbCH senedi ettirip kabul v.a ayanM 'k kapanış. 
oakur ), Anoak eeglık kurulu edildili okula gött'lrecek&ir. O 18.03 üzı : fasıl sazı 

NUSH.AS:I 5 KURUŞTUR 
Abooe 
Şeraiti { Türkiye i4in 

Senelik 
Alb aylık 
Oç ,, 
Bir H 

1200 
600 
:m 
100 

kuruş 

" 

,, 

2000 
. ıooo 

600 
Yokiw'. 

kurut 
• 

" 
tt 

te rıdroarafi öQre\meoler kto· kula kabul ecjilen namzede uo- 18. 30 Konuşma Memleket !)·-------------~ Resmi · atın satın 10 ku .. w•ıhn• 
raluoca namıeı seçildıkteo sor.- terlikten laedikli ' 0 ketim bir posta81 1941 lzmirEnter• İİlllıimm_ ... ._ ........ _. .......... iiılıiıııliiiliiııiılıılııııllı111ıııı1ıı111iımııiıı ____ _. 

ra ıemin olunacıı&khr· taahhll i sadedi tanıim ettirerek y rtt 
lr) Orta ok.aldan pek iri bara barin de ıöaıirmeai lılıümo kual8rte0t3ı· (Ml.ü~~~radAyt~a~öcevınkıl n:almsdyı·OdennahlaFzıUrlaanrıinnıza u a C •, 

derecede mezun bolanmuı ol• H okıt talr.dird1' alınmııacaQı "~u OtJU "; Y 
malr, liee sınıfları QlÜda-timlerin anlahlacaklır. (Taabbi' ıtıoedi eri) Bir ıoilyon müşteri, İzmir f T Hava Kurumu 
den tera öQ'retmen oka11rı met.· örntli okullarda metcoUor,) 19.00 konuşma ; iktisat Enternasyonal F na r ı n da I • • 
lek sıoıflıtrı gQudılzlft talebeslJJ• ôaretmeo okulları kendileri- saati • malJaaarl1cD0lkltlırg.örecek Ve H· ı n a u·· ye o 1 dea olanlar loıo aııııfları pek ne reoid n terilen talebeoio 19. tö Mizik: Radyo Svıog tın .. 
iri teJa iri derecede geom!ı karı' te kabullerini, kendilerin· kuarteti program 1 dev 
bahmmak, (liselerin ikinci ve ı den taabhül senedi almadıkoı m n amı 20 Atuıloı - 20 Eridi 1941 
OvGocQ 11oıflımoda ötre&men rapmıraoaklardır, 19.30 Memleket saat aya- Ull) Yeni JıleraiD Jılatl> 

-

-


