
Aukıun, 1:! (H..G.)- Döıd üncii 

D ı! Kurn l ttty ı eııciimeni vazifelerine 
devam etmiştir. Umumi lıeyet yanrı 
(bugün) saat onda toplanıı.caktır . 

s .. '.nbi ~• (J mum 1.: ••riyaı 
Y.Cdftra 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•111 ıı ııııı~ ıuımnı · ••nn 

Perşembe 

13 
AQueıos 

1.942 

------------~----~--~--~----~--~-~----~·----~--~~----------------------~ Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı \ Saiı 
15 4280 GÜN:OELIK. SİY ASİ HABER FİK.IR. GAZETESI 

Hindistanda 

Nümayiş 
devam 
ediyor 
Hükumet vaaiyete 

hakim 

T. Hava Kurumu 
idare heyeti · 

Dün valimizin riyaseti altında 
büyük bir toplantı ya ptı 

Almanlar 

62inci 
Rua 01 dosuna 

imha 
ettiler 

·---~-

Okulların EylUI 
imtihan günleri 

tesbit edildi 
Okullar 1 ilkteşrin perşembe 
günü ders14are başllyacaklar 

Ttirk hava kurnmu ida:e/cuları ha:ıır bulurımu~lardır. 
tıeJ eti dıin lıeledıye sı louund:t Valimiz gelenlere hıtaben 
Sayın Valimi?. Sa bip Örgenin kısa, vecız bir hıta badt3 bulun 
riyas~ti altında büyük bir top mıış bundan souı a vatan mü 

Bombay, 12 (a.a) - Salı l11ntı y:ıpmış1ır. Hu toplantıda dafHasmrn zamanımızda en 
akşamı •imal btilgede polis şehrimizde bulunan Türk büyük si l :\lıı oi~ı n tnyyarecı li
ile baJk aru1Dd• mücadele hava kur ımu müfettişi Reşad ~in inkişafı ve Tiirk hava ku
olmuş poliı ateş açmak mec D ~ m!rkaz, k 11,.. parti vilayel ıumnna ŞP.hrimizden yapılnIB
buriyetinde kalmıştır. heveti rei~i Rıza Bozkurt. def- ~ı !Azım gelen yardım etrafın 

50 bin kiıi eıir 
alındı Maarif Vekilliği 1941 • l94 2 riyle aynı okulların soo sınıfları 

ders yıh Fyllıl imtihanlarının ve akşam ticaret okulları son 
Berlirı, 12 (a a.)- Alınıuı hangi tarihte başlıyarak hangi •tntflarnıdan talebe kaydına 24 

MRmi tehligi: HMon Richto• tarihte biteceğini tespit etm~tir. Atuatoata başlanacaktır. Bu o· 
. . . k Orta öğretim okullarında butün ku)larda büt6nleme inıtihanları 

fan ha\"ll tbşkıllerının u9a • 1 t'ıhanlarının Te talebe 1 eylulde b ı k fl leme m aş ıyaca son aını ar 

.Makrobada aynı 'ekilde terdar Halil 8erit~l. Ticaı f'l tfa görüşülmüş ve samimi 
Dıiicad6le olmo• bir ki•i öl- mmtaka müdürü H. Sami it hasbilıallerde bul • urnlm~ı şt ul' . 
lllii,tiir. tOOO kişilik bir h"lk halM ve itırctcıtçılar birliği ı1 l~elPulerd .lım?~ata ıkr~m 
kütlesi de resmi Lir daireye 1 k"t ·b· k ı·k b . ed lmı~. h1ft~ ıçerısınıie tekrar 

ları tarafından desteklenen t kayıtlarının başlama ta- da 10 ev)u·ı ı 2 . l fJ oamze i - . * ve ınc aını ar 
kuvvetler Geııernl Pavlin ku rihi 31 Ağaato• Paza~tea gunu· da 16 eylulde bitecektir. Aktam 

_ O t okulların uçlacil 11nı- ti t k il 
mandaımıdaki hirliklerle Don dur. r • b•t i 8 E care o u arının •on sınıfların 

.. k. f da imtihanların ı mea y · da ise 1 l eyluld b ı 26 havza sıııtll\ Kıtla<} arSLınnda ı ~n 1. lerin üçilncü sınıfında 7 lüld b. . e aş ayıp 
umum .ı ı ı, as er ı su esı b' ı ı k - ~ 

büı ıım etmilJ kapı 1 kırmı . . . _ 1 __ ._ ır top arılı yapı ma uzer 
,... . . . Y ,. reısı, emnıyet muuurn ve şeh bugünkfı içtimaa son variımiş 

. . · lul, ııe ey e ıteeektır. 
6:l iııci Rus orc.lnitıle yedıno1 E lul orta okul ve liselerin 1 Kız t"tül . 
zırhlı tiimbnİni imha etıtJiı;ı- Y 2 

1

fnci sınıflarında 23 Eylül 3 .. - _en• 1
_ erı~in _u .. l , 2, 

~ır . .N omayı,91lerı datıtmak rimizin tanııımiş bfıyük tiic- tir. 
ı9iu polis müdahale etmi' 
iıte d6 halk geriye çekilme· 

-. ve • ~ uncu ve ozel dorduncü Hnıf 
tir . akşaOmıdır. kullarda ele1De imli· larında 5 inei 8lnıflariyle aktam 

ını,, horıuu üzerine süvari 
gel111i,,tir. Sivari de ka;abalı
gı dagıtamamı~tır. Bundan 

11011 ra a11kere atf'~ emri veril· 

nııştir. Bu çarpı,mada halk 
gori ç-,kiJmiş 19 ki•i yaralan

nıı~tır. Halk yaralıları da be
ra her g(ittirmiiştöT. Bonlar

daıı be' ki,inio öldüğü san
Dtıdiliyor. 

Bombay, 12 (a.a.)-Neşre
dilen bir bey-ınnamede 'ehriıı 
muhtelif taraflarındaki karga 
şalıklarrn devam eıtigi bildi
rilmektedir. Poli.-et ate, i 9in 
emı r verilmiştir. Dfinktt kar

ga~ •lıkta 7 ki'i Ulmöş 12 ld
şi yaraltuım,,tır. Nümayi,çi
ler yollara barikadlar kur
muşlar Te poliıi de taşlam1•

ları.ltr. 16 ki•i ölmiittür. 
Madras, l 2 (a.a,) - Mado

radaki kar J••alıkta poliı nü
may ie9iler ÖHrine atet etmi11 

3 kişi ölmüş 20 ki'i yaralan 
mı~tır. Hök6met •aziyete 
hlkimdir. 

B. M. Meclisinde 
dünkü müzakere 

O rta o k t Bunlc\r<lan 5 hio eAir ve 
1 10 Eylülde başlıyacak ız aana ve kız meslek öğret· 

1000 den fazla tank alınmış- han :r~ IUlde neticeler belli o- men okallarında talebe kaydına 
tır. l lk bahar<laıı hagürıe ka- n 

1 
y Söılü im ti banlar 15 Ey 24 Ağu•to•ta başlanacaktır. 

lacaktır. 5 E ı·ıd Kız t • t - ı · d • d ba lıyacak ye 2 Y u e enı ı u erın e bltünle• 
clar 1,440,741 esir ahııını~tır. l~l e kti' Liıelerde lise bitirme me ve kız meslek Öğ"tmen o-
Kafka'<yıtılaki birliklerimiz bıt~che 

1 
r.

1 8 Eylülde başlayacak kullarında imtihanlara ı eylülde 
ı · · 1 1 imtı an ar E ba•I kt E S~avıuıı:ıkayll ~e ırıııı B mı~ ar E ı·lde bitecek ve 22 ylül T anaca ır. natitülerde 7,k11. 

2 l Y u meslek okull d 25 • dn. 1 IArlt\llltı~e de\'llm etmek d t bllt olunacaktır. . •rın a eylulde 
Ankara 12 (R G.) _ BOrllk) kaleli temiıleme ieine baelamıe teıiırler. e ~evlet olgunluk imtihanları inıtıhanlara son verilecektir. 

Mılle& Meclisi dün toplanarak &ır. Bu esnada blrcok demirler· Voroııl'_jde <ıldak- 24 Eylülde başlıyacak ve 29 Ey• ~kşam lnı sanat okulların-
baıı kaDU1Jları kabul etmietir. I de "ıkmıetır. Ancak Mönakallh hilde bitecektir• Öğretmen okul d.a butlnleme imtihanlara 8 ey-
Bu arada en Qh ' E 51 · 1 ı v 9a siiren tlurgunlnkta11 sonra. !arının mesleki •ınıflarında im- l~lde başhyacak ve 17 eylülde 

m ım re. 1 ı· . v· k"'I t 'ınde tıu hususta B't: nara R ı .ı f d l n 1 ld b 1 ak bıt ktl K maoıdır. e a e "' aH ar ı ıua ııı an yapı a tibaolar• 7 ey ii e •.• anac ece r. ız en•titülerioln 
olduQondao EreQlı limamna aı taa.-roz piiRkiirlölmiiatiir. (0 22 e1Jıilde bitecekhr. Orta •on nnıflarında umumi derslerin Karadeoiıde mahfuz bir ıı. . . "f ve b · b 

men roktur. Yalnız blrkaQ tab·ı·ı par" urfedılmıetır. tank inıb" edilmiştir. Rijof- okul ve li•e sınıflarını l tın ltirme imtihanları 8 eylulde 
- • - Q 100 . . · k il ın bu kısımlarında başlayıp 16 eyluld 

1
• liman rardır. Bu arada EreQli Bunun uzerıne- huk me\e deki hiioıımlu netıcesız kal- eden o u ar I' 

1 
k. e, anıe ı ve 

biu lira 1 ık bir tahaieat verilmesı t ki talebe, orta oknl ve ıae ta- mea e ı derslerin bitirme imti-limanı baeta gelir. Borası rüı· . ·. • _ . ı mış il'. . 
1 

ile aynı tarihlerde irnti- hanları da 17 eJliilde b 
1 1Arlaı11 mahfoıdur. Ticaret filo istenmıetır Rogonku Mılleı Mec Jlmeı tle Bolkjfda yenı lebea . klerdir 28 eylOlde •ona k . aş •Jıp 

· b ı hanlara gırece • erece br. maıa eeaa1ı bır sıaınaır roı.1nu ıısinde bu kanun ıAvıhaeı ka 0 . taarrnzıar olmuş, tıir kısımda . t k JJ nda ve M 
ıörGr. Kömar hatzaaı ioinde ol· edilmietir. Bu \alıeieaıla EreQlı .. .. . - •. 1 mu··cadale Tıcare o u arı eslek okullarında 

d h . . . . lıt' goguH go"use o an "' t• - ı d mı11 8 e emmıretını artırır lımıtDI tamamen temızlenece ır. .. . ~ ens ıtu er e BütGn meslek o•·ullarında 
. . k oulenmıştır. 24 A • 

Kömörde rılkleme repan Bu.rün kabul edılen bır a· F ' l d .. d b' devriye 1 i<'aret li•eleri •e orta okul ğaatoıta hlebe kaydına 
. f d E .1A • 1 111 an ı.J a a ır .k. • fi geıı:ıler \rhna a retlire eıaı- nunla Bursa "nJ'etıne rap1 a• .. b t 1 t Jarıoın birinci ve ı ıncı aını •' (8oı.ıu ikincid

6
) 

nırlıır. Ere~li gemi leelerile do- cak rollar ioıa 5 mi!ron lira re gemi).~ a ırı ~·~ .\~· tayy•· - - -

ıu_ Oldutu İQİD bu mahzurları kadar kefale& h~su~o~da malire releri0~ı':~: R~:tıı1:riı.ıe izaç Hüriyet 'ı yeni sistem 
goıöoQode lotan mlln:::ıkRlı1\ Ve· r~~er~t~. -· nçn~n yapmışl1&rdar. MAiı~ 8 T6 

1 llindiatanJa Almanyada Viııbadene taarraz etmışler· musavat propaganda 
dir. 8ivil ahali araıı:oda ka-

Ya ölüm Gazetecilerimize yıp vardır. Londra 12 (a.a) - Fran- , balonu 
gösterilen -- sız ticaret ofa.sıııda bir nutuk --

ya kurtuluş mİ•alirperuerlik İngilizlere göre qöylıyen lı•Iİp, haıplPn sonra Horrı, 12 (•.a) - Kendi 
Ankara 12 (R.G) - Mihter R ki katli~mları örılemek için kendine açarı ve otomatik 

kayoatı:ıarı Hıadislanı kan ve Berlin 12 (a a) - Türk US Ve şimdiden bir mii~s;;~ e kurul- şekilde idam edilen balonlar. 
~Ombayda •1

•• ioınd• aösısriror. gazetecileri şork cephe•inde ması l~zımRel~ıRıııı, Alman d•rı hiııloreo prop•ganda ki-
Don 90 bugvn rnihver rad· gezmişlerdir. Kendilerine Ge· H. d ı·sta n hum bozduğu nızam ı k11;m3k ğıdı ve hayan nameler atılmak k a Sd en . oları Hin~•··· o isirle hn pleo oeral Heııdel refakat elmiş!ir. 1 n için hazn lık Y• p • lmasını, A ·- tadır lavi<'r . . .. 

ook ıneeauı oımuılerdır. Japon, Gazeteciler gezdikleri yerde j · ı 1 . • ;'6 enın •ımal bolge-

1 Alm 1 1 b J • k rııpaua mı yon arca ınsanın sinde uçan b k 
1 

.
1 Ya ngf n ar lln, ta ran tadraları hep askeri makamlar tarafından ı Ha er erı ço k öl . . - - u a JI balondan 

buoooıa u1:tra1mıelardır. Tahrip karşdanmı~lır. . fı J açtı ıa~ . ~esın.ın. ouune ae- binlerce pr<•pıtğarıda ve be 
. . cılerııı en meebarıarından bıri Ordu kumırndam Mayn- l ena ır çdmesm•. ıstemıştır . Sonra: yaouame uçmuAt I' l' .. 

Yeoı Delhı 12 (a.a). - olaıı Bod~ dem.ı etir ki: ştayn tarafından gazeteciler 
1 

da 
12 

(a ai _ ln- bıiyük hır iilkııye de ~ahip ol- b 
1 

"f ur. o 18, 

Bir teblile göre bir tabrıka ıtırı; leım llıt~r ~it.mea her şerefine bir ziyafet verilmif, ·ıjter~-~:kir oaıetefer Salamon, mak Jazımdhır .. Bu da uh~ıvvet, g:ç~:i:ı~r beyannameleri ele 
. . . . k'l .,.. k l balık rardımla llze ıltıhak ede· k k d ı tN ft l t mnsavat, ürıyet prensıpleri- v • ışçısırıın teş ı ettı"ı a a aeaim. Yaıaıı siz ftmitıizliae olordu ve tümen uman ao- Rusya lıAdiselerınden ba ıse .~ ----
toplautıyi:l sebep olmuştur.Ye- kapılmarıuır. Grn rapmak 98 lan hnlunmuıtur. ktedir. Salamon meselesı dir. Ç · l .

1 oi Dalhide vaziyet ciddidir. ıa herhaogi bir eekilde lnıitiı . General M~ynştayn T~:: ::~kında az haber gelmi~tir. L·h . . ın ı erin yeni 
K k l ıtır lere. &arar termekıen kaomarın. hır nutuk söylıyerek k' ı r ler Amerikalıların bu Mütte~ı lerın tıca- muvaf f akıyeti asıeo yangm Çt arı mı · lnıılizlerio elındtt kouet kalma milletinin faziletinden ve ts 1 ngı ız_ - .. affakıyetls • • k b 
Demiryolu mırkez muhaıebe mııtır. Parolamız ra ölQın ra arkadaılıktan bahsetmiş Nec- teşebbusurrnn mu~ . h t ret gemıaı ayı ı Çunking 12 (a.a) - Nan 

· · . · · k t ı evap intacı ıçin temennı ız ar e - ld (en ,. · . daıre~ı, Belediye daıresı 'fergı or D .
0
•tur. meddin Sadak ~un~ c . aza ı ~ g ın cıvarmda Lınş::ına dot 

. . . 8 . Dıter taraftan :Ogiliz k • k T-rk mılletıne karşı mektedır. . ru ç· rı J tahıal daıresı yaomı~tır. ır nakları yer ıer aaariıı•zli;~ verere·ı u Oksek teveccühten Rus cephesiııdekı durum Londra 12 (a .a) - Ame- . ın ı er a~onları mevzi)e-

Müslliman polisı öldürülmtl§- deyfm eıuaioi krbul etnıek;: l ~~~e:~djl~ri~ıe karı• gösterilen çok daAişmiştır- Marfşal ~OC:k rika dcni1 tic~ ret na
11

n tica- rınden atm!şlardır. 
tür. b~r~ber •nl_ıetıo aa.kinlestiaini misafirperver~ik,lerden dolayı in şiddetli tı~~lelerle ~enı bır ret gemisi kayıpları hakkıı.da 

Reledıye hudutları Jabi- bıldı,rmdelue1d
1 ~·. ~akıkat hangi teşekkür etmı.ştır. taarıuza ~eçtı~dı sk~ylenı~or.td demittir ki: Tıcaret gemileri Yeni tip tavyareler 

l . d d h lk tara ta ır. tıeınıu ortasında ol- Hineııs1an a ı vazıye e ı. b L . 
m e 5 kişi en faıla a m daıuou •örıemek dotru olur. Fransızlar miitte· vahimf~şmi§tir. Hombay valisı Kayı ı geçeu seneys ııazaran ouora 12 (a.a) - En 
toplanması yasak edilmiıtir. b Ll . edb. 1 1 şt azalmıftır. sert bomba tayya relerine gan-s l fi ki eri eR İ"O' 111Uf yem t ır er a mı ır. 

Ne.york Tay111is diyorki: u •aat arı iatan· J neyli Mey ı yazdı~ı m.•: feıter te~killeri de katıJmışhr. 
Hindistaodald durum mühim b I /d• Loııdra 12 (a.a) - P'ran· kalede Hinclıstan meselesmı Timur adasına Hunlar ayrı hır kuvvetıir. 8 

. • U a ge ı aadan kaçıp L:oı.ıdray~ geje~ görüomek üzere Avam Kama 
d.ır. Gandı mukaddes sulh pe Bir oıüddet evvel Alman bir Frınsız tacır~ demışaı.r kı. rasım içtimaa davet etmek hücum tou bomba atmakıadır. Bu 
şıode bfarken uyuyan kapla- yaya sipariş eedilen şehrimiz ~ransızlarm hepsı mü~tet~~!:~ zay.ıt oldu~ıımuıu rö.ste~me~- Melburn 12 (a.a) _ Orta kadar bomba t~şı~an bir tip 
oı uyaodtrmıştar. içme su tesisatına aid saatlar rm ,.FrausaFya asker ıh.rd k tedır. demekte «Gandı bızedtı§ büytiklukte mtit\efik hava filo daha vardı Suratı 480 kilo 

F .kt . . bek ;yor. raosaya gı ece ld • - d. b' 
1 1

. ı ırtaoa aeçtı en sonra dan bırmci partinin htanbula h k b ' ·ıAh fazla man o ugnnu goster ı ız < e su ımur adasmda 4 Japon metre o an gaııfe ter tipleri . . " . er as ere ırer sı o . . 
Hmdıstaurta demokrasi •eril- geldiğı ve bugünlerde tehri- •eriniz. Ouları Fransız alacak ona düşman mııamelesı yap- gemısine hücum etmiştir. Ge ilk evvel Badir~daki hücumla 
mesi İçio elbirliQ'i ile çahşıla- mize gelmesi beklenildi~i mem lar ve müttefiklerle beraber malıyız.» diye ilAve yapmak milerio batmış olması mnht~- 1 da kullam!mış ve çok i. tifade 
caktır. nuniyetle haber alınmıftll'. çarpışacaklardır. tadır. meldir. edilmi6tir. 

ce 
küll 
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YEN·I MERSiN Sayfa ; 2 

Olmüş_----- Ou·nyada Neler oldu 
Neler oluyor 'Radyo i 1 a n 

Mersin Bele~iye Reisliğinden; 

----Bir Adam 
diriltilebilir mi? (*] 

Kümes ~ayvanları sayı 
saya~ilirler mi1 

Türkire RRdroıo I 
ANKARA Radrosa >iri uç, ~~ılgur' sadeyağ, Reyazpeyııil', kaşar 

Pereembe - 13.8.19•2 tulunı peymrı, krema, tereyağı, yoğurt, kuru 
7.30 Program '8 memleket 888\ fasulya, Nolıuı' nıerciuıek, bakla kaJ)hc•ı ve 

ar arı . · ' u ,, 

Kümes hayvalllarının, kuş

ların sayı uyabilmeleri bakkın-
7.32 Vücudumuzu çalııtırahm kunıdarıy~ Tıcareı vekalet.ince ve diğer yiyecek 
7.40 Aj~n.s Haberleri nıaddelerrne Fiyat ~lurakahe konıis,1o ıı uıı ca tef . 

Dr. Şerif Kürkcüoğlu da ş?yle tecrübe yapılmıştır: 1 
İst. Onivf'!rsitesinde asistan Kuşların, tavukların yiyebi· 

7.55 Muz .k: Karıeık program b. d.l . • ' (Pı.) ıt. e ı eıı satış fıatları kaldırıldığı Ticaret Yeka-
Bu suale verilecek en kı- ıyan bazı oırnllerle hayata av. lecekleri hububat taneleri, nra

sa cevap şudur: Eret. Fakat det ettirmek şu ,ekillerdo ya konur. Aralarında bazı tane-

8.35 Etin u8u letınden tebliğ olunmuştur. Savın halkımızca lıi-
12.30 Program te Memleket Hat ı· k ·· · •· 

bo cevap miibalftgah olmaRa wiimkündiir Jer yere, döfemeye mıhh gibi 
•rarı ınme · uzere ılan olnııur . ( 1054-) 

12.33 Müzik: Şarkılar ,· 1 aA 
12.45 Ajana Haberleri n 
13 30 Müzik• Şarkı te tılrküler v·ı o • 
18.00 Program te Memleket 1 ayet aımi (ncümenin~en 

bile izaha muhtaçtır. ÖıHıe,. Teneffiisö ton bib inin yapıftlrıhr. Tavuk, epey u~raş· 
l I • tıktan sonra bo yapıştırılmış 

ya aııoı ö timle hakiki ölü amonyak gibi mobarrişler taneleri öğrenmeğe baflar. Tane 
n ., er, ırer ane ara i e yapıftırıl• mün birbirinden ayırdı Ji- koklatmak. kslb nal1ye .. 1•11 .. ı b. t l 

zıındır. Bazı hastalıklı\r es- wasl\j ovma ve vurma ıore mıştır . Tavuk, bunların yapıftı· 
naımııla, uyutncn ve bayıltıcı tile kalbi harekete getirmege rılmıt olduğunu öğrendikten 
ila9larb zebi rle:ım~Jerde, ırn- çah~mak. ksl b ve tenetfiisü sonra, birer tane atlıyarak aer
da bo~almal&rda. yıidtrım ve tenhilı için kalbin iı,ine iliç- bu taneleri ıragalayıp yutar. 
bilha~~a elektrik çarpmaların lar zerketmek, rnuayyen al- B3ylelikle kümes hayvanları bi· 
da (havagazı ile te;ıerumüm lerlfl ,.,koigere oksijen gönde- rer ara ile ikiye kadar saymağı 

Saat Ararı ~l · T ıs eıs Müzik Qifle rasıt • ersın, arsus, Silirke hastanderiııin bir 
t9.oo Konuema (dıe polltiiu yıllık yiyecek, içecek ve yakacak maddeleri 

icoı~ın . . 9-9-94 2 akşamına kadar paz
0

arh k suretilt' istek 
19.15 Muıık : Dans mftzıQı (Pl.)I r . . 1 1 I 

22.30 Memleket saat ayarı te ISJUe ıha e O unacaklır. 
ajan.• haberleri, lsıeklileriu her llerşemhe giiuü saat oııda 

19.45 Müzık: Tanınmıı ıanatlar D · · ·· · d Öğrenirler. 
ve kfünür çarpması gibi) ok- rip cığer. en guları geri çek b t Bu auretle tavuk, 3.8,16 dan 
sit <lö karbon zebirlenml'le· mek, ası şekilde ok~iJ"en 20 ye kadar taneden m\irekkep 

dan (Pi.) aımı encumene baş vurmaları Han ohuıur. 
(1053) 

rinde v. s .. . kalb ve nefes koklatmak, fakat ~n mühim- hububat yığınlarını da •eçmeği 20 15 Radro gazet011i 
tamamen dıırdugn vo ölmii~ mi Sün'i tonefföstiir. Mohte- öğrenir. 20 den yukan aaymağa 20 45 Mtlzik: Mııraplı sazlırla 
hissi hası l oldagu halde, keo- lif nımllerle kazazede (hilhas tavukların riyazi kabiliyetleri 

181 eıerleri 
di hallerine terkedildikleri sa ırndR hognlmoş) şahınn gö~ yoktur. 21.00 Ziraat taktimi 

" a 1 • 
1 n 

lçel Valiliğinden; 
k

.1 · d öııe h · t • 21.10 Müzik; Şarkılar 
ta uır e hakikattm ölmelte B arıç en tazyik ederek ~ 1 Keman sesı· Lı,rtları 21.SO Konuıma: (Kahrsmanlar 
mabkftm olan bu zaTallıları dara tmak •e gevı.ıek bıraka- R -.. saati) . 
hazı baı<it usulle: ı., hayata rnk geııişletnıektir. Bu rlaki- koğuyor 21.45 Müzik: Senfonik program _ lO lıra. m~aıh ~ilAy~l Daiml Encümen kMipli ği için 
avdet ettirmek mümkündür kada 16 ke re kadu tekr.!\r Muaikiden bazı hayvanlar (Pi.) ~ musaba.ka ımlıhanı ıle hır memur almacakt:r. Taliplerin 

Kalbi atmay•n •• nefo•i edilın• normal teııoffüıo ben hoşla•"· ba .. ıan da .. vmly«ek 21.45 Memleket ... ı ararı \ memurın kanununun 4 ü ncü m•ddesinde~i ş•r1ları ha iz 
Jnrmuş ol•n birkimoeniı) hali zer şekilde göğ•ün bor doral· kaçar. Hayvonat ilimleri muoiki ejaoo ~oberle'i borsalar olmal•rı ve belgelerini beraber geliım~leri l:loımdır. 
l k 

. ~ l d nin kurtla t . d" t . 22.50 Ya.rınkı Proaram te 1 1mt·ban 18 8 9..ı2 - -
••zan yalancı bir öliimdör. ma.,uda • cı.•r er en ha.. ra em e •p e mıye- ka anı . • 

1 
· • • gıınu saat 9 da Daimi Encümen 

llüylo bir kim••. dima«ına hoşalır •• kRlpten de kan da- ceğinl föyle tecrübe etmifl•r p • odasında yapılacaklır. 
k ı b

. BüyGk, geoit bir hayvanat -------------
80 vaaıtasile gı c!a ve oksiJ' en msr ara do.Rru ıraz gider, babçeıind~ birkaç kurt bir demir 

gidememe i yarıı Leyin besi- lıerl geı~şloıneoiıı:el'de akci- kafcoc kopablm••· kafesin d•f•n· za.yi etmek karneleri Zayı· asker"'ı tezkere 
ili 5liği yiizüuderı kendi~iui ger ere ava v" a ı>e d., tek da iyi bir viyolonlıt keman çal· 
kaybetmiştir. Bengi sol uk, rar kan g irer . Bu ımreti te- mağa başlamıı, keman aeaini Mersıudeo alınan 22609. 22608 \ k , k . . 

tf

.. • lh b k . . 22510 No. ıu ekmek karnelerimi ' : S trı tez ereıuı zayı eltim. Y enisiııi alaca-
etleri gevşek, çerı eAi tilö zan ne OM ve Ka are ete gele· ıfıten kurtlar, kulaklarını dik-nını , erdi recek ı.ıekilde d t"i- bili r . Bonun teknigindeo h•h mişler ve ko•kularınd•n kafesin ıarı etıim. Yenilerini alecaQım• ğımdan eskisinin lıükıııii yoktur " dan eekilMinin hOkmü roktar. ı • şiiktii r . Büyleo• v ııc u t ve sed• cek d egi li m . ııno • dok to bir köıe•in• çekilerek atumaga fühm•d ır • mahaııeaıude I ~I alıııı 11 diye rna lıallesiııdeı ı 

K ti 
•Lid k l '.a o ak 1 o. etde rı oır u e ımet l~dı·p Pekı.11 bilhassa beyin höorelerıuın rnıı veya tekoHtini hileııiıı başlamışlardır. 1 .. 9 s k 6 N ı A · f .... l M l beılen ıneme•i ve b iicrelori n y apma•ı 111,,.mdır. E•k iden "' ar '"""" •• ••• • • (1062) Na ıime GOIOı . "' • mamalda ve korkmaktadırlar. -----------

kana attıkları zararlı madJe- olduğa gibi hogulanları ha~ Tecrübe ile anlaşılmıştır ki, kurt Zay'ı ekmek karnelerı' 1 ~----
lerin karda birikme~ile yine aşağı çevirmek tayda yerine lar ekseriya çobanların çaldık· 1 
vöot.t höorelerinin zehirlen- zararlıdıı · ları kaval •eaioden korkarak MerRinden aldıflım 11839 
mesi ba~lar. Eger bu zohirlen Bazı husn~i hallerde giiğ- sürülere yanaşamamaktadır. 11840, 11~41, 11842, 1184:3, 
me vüoot ve dirnag büorele- sü daraltıp genişletmek için Kurtlar en :dyade keman 11844, 11845 :No. in büyük 
rinde telafi ve bertuaf edil- ÇeJik akoıRer denilen Alet aeainden korkuyorlar. ve 11846 N o. in küçük ek-

mesi gayri mömköo büyiik kullanılır . Baş dışarıda kal- mek karnelerimi zayi ettim. 

zarar ve değişiklikler busol6 mak üz•.ne haHtanın vöoodu- ki~riti kim ketfelmit? Yenilerini alacagımd ~.n uki-
getireoek kadar ileri g iderse uu mlldenl bir üstövı.neye . _ Y V lerinin hükmü yoktur . 
yani çok zaman g(H)&r~e ar· ıwkmak ve bo üstüvane için- Kıbrit, yuz •ene evveli İtal- Oanıişerit ruabı'llleıünde 
tık yalancı ölüm hakiki ölü. duki havanın tozyıkını 9ogal- yan Sanıone Valob•a taraf•ndan 18 ookak 12 N o. OTde I 
me tabavviil ederek hayata tıp a.~altmak . 8oretile gö~sü keıfedilmiştir z.•IDA111nda, bir (1050) Feride Mermer t 

avdetine imkan kalmaz . Ha- daral .. ıp geoışletmekten bu kibrit kutuau lçıode ıadece on Z . k k . ı 
kiki (jJiim aJimetleri çenenin MOr&tle &!et '"6118aHl)e bir BÜ- iki kibrit çöpÜ bulunmaHna rağ Q)'f e ftle karne•ı 1 

Altındaki etlerde başlıyarak ni teneffüi yapmaktan iba- men, bir altın lira ede,miş Çok Mer~ınden aldığım 2180511 
vücnde yayı lan iilüm kalılı~ı rettir· pahalı oldoğu halde kibrit, ateş 0 0 maralı ekmek ~arnemi ••· 

(aertligi) di r. Bnnnn viicndnıı [*! Bu r • ••ma hccam Prol. verid olarak h~lk tarafıodan Y
1 ettım .. Yenıoını _alacağım· 

Y
ere de6en kı 

1 
d .. Akil Muhtarıo ünitereitedekl bir ııevinçle, bir mucııe olarak kar· darı eRkısınıG hukmo yoktur. 

Pi Rım arın a go- . d b M.e . p T T u·· riilmeğ• haşlıyaıı ölüm leke- kcnleran•• hı• te fıraal terdi· t•lanm•t ve pıyao• a rag et gö· raın . . • nk 
leri kovalar. tınderı keadilerioe müteeekki- rerek çok .. tılaııştır. memuru 

Şu halde teneffiis ve kal b rim. (1050) Şerafettin Gürol 1 

teri durarak yalancı ölüm Okulların Dünyanın nüfusu 
hali göateren bnı kimseleri Ey lul 
(vöont ve bilhassa h e y i n imtihan günleri Alman iatatistik büroau,dün 
b Ö o r .. l e · d b ·· yanıD nüfuaunun vaziyeti hak· 

" r 1 0 e 0 yuz tesbit edildi 

Doktor 
Hayri Ozban 

den hoRale gelme~e başlıyan kında şu malumatı ~ermiştir. 
•arar ve değişiklikler telifisi -Bıriociden ertan - Her memleketin nüfuıunua Çocuk Esirgeme Kurumu 

mümkün Rafhad"yktrn) bazı başlanarak 26 eylulde son veri. yekununa göre. dünyada halen sineması ittisalindıki mua• 

nıollerle kurtarmak müm- lecektir. J3ütün'eme imtihanları 2 milyar 216 milyon insan Y•şa· yeneha.nesinde hastalarını 
küodör. Şimdi. :-- alancı ölüm 1 eylulde başhyacak s eylülde maktadar. 1800 yıhndaki dünya eskisi gibi kabule baılamıı-
balinJen hakiki ()löme ne ka- bitecektir. Bitirme imtihanları n6fuıona nazaran dünyanın nü· tır. 
dar zamanda ge9ildiğioi bilir 7 eylulde başlayacak 18 eylulde fuau iki buçuk miali artmıttır. 
ıek bu zaman zarfında onu bitecektir. Mealek Öğretmen• Dünyanın muhtelif kıaıınları 
kurtarmak imk&m boJoro•. ı ı· A k Gf " bö re sanat, yapı uıta ve terzi · na ge ınce; meri aoan n uau 

Bu müddet 15.25 daki- lik okullarile akşam erkek aan· dehfetli aurette artmış, 1800 de-
kadır. Ho müddet höorelerin t k k

0 

d 11 mı"alı" çor.ralmıtlar. a ve a f&m terzilik okullarında ın en 5 

aehirlenmelerirıe sebep oları k - f k mezuniyet imtihanına tibi ol- Halba i Avrupanın nu uıu Ço 

badiMeye, onan şiddetine, az- mıyan aınıflar için ı eylulde baş artmıyarak üç mislini bile bul

viyete v. 8. göre değişir, elek hyacak bütünleme imtihanı 18 mamı'lhr. 

eylulde •ona erecektir. Dünya nGfuaunun yarısı Aı-ırik çarpmalarında azdır. 

lşte bahsedilen hn korta. · DeraJere batlama tarihleri yada, dörtte biri de Avrupada 

rıoı müddet zarfında, yalaucı orla okul, liae, ticaret Öğretim yaşar. Dünyanın bu iki kıımında 
ölüm balind-, bolunau kiw~e- kıı teknik öğretim. ve erkek _ . 

1 
· l teknik öhretl:n d l b" . •t nufu.> fazladır . Avrupada bırkllo 

erı, on arın kalt• ve teuef- . • e ırıncı eş· . tö l . . l rın Perşembe ırGrıü olarak tes- metre kareye 46,8, Aayada ıae 
ı erını ça ıştırmaya yara- pit edilmi•tlr. '.I' 29,9 inaan düşer. 

Harita, Plln, Mı~ine va 
inıaat Resimleri 

Tecrübeli bir Reuam 

tarafından kroki üzerine 
ehYeD fiyatla Harita , Plan , 

Mtklne ve in~aat ruimleri 
yapılır. ldarebanemlze ma
raeaat edilmelidir. 

12 den 16 ra kadar mu-
e88eeatta Qaheabilir. 

PHILIPS .... 

T emamile camdan mamul yeni sistem lam· 

balarla mucehnez bu radyo ı le neşr iyatı 

d ı ~lem:~.k. revkalade b ır z evl.tır. Sır radyo 
a hız esı ıçın şımdıye kadar tahayyul edilen 
fenni evsa f Phılıps'ın 759 A modelınde 

~em .ed ilmış bulunuyor Çok mühim yeni· 
lık lerı ne ra ğmen bu ahızenın fıatı fevkCil· • 
iade ucuzdur 

f çel Acentası; Selvelli Ticarethan esi 
Yeni Merıün Matbaaeında Ba ılmutır 

-------·- -- -


