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Yılt 1 Sayı 
15 42 7 Gt.J'N:OELİK. SİY ASİ HABER F'İKIR. GAZETESI -----.;.... 

Hintliler Fransaga yapılan 
---------

çıkartma 

9sai~9İıİ;İ;~h•t;~;Übi~Ytkitİonra İngilizlerle? 
k 1 

. . . anlaşacakmı. 

Ticaret Vekili 
Bu~~aya gitti 

Horu, 20 (Y 6Dl Mersın rnuha.hırınden ) - Ticaret 
Vekili Dnktor Behçet Uz yaaında Topr"kofis alım mü. 

diirü oldogo lı"Jde bngiin Buruya gelmi~tir. Vekil fabri
kaları gozmiş bundan sonra mnhtelil rnüet11ReRel'3rd~ tetkik
ler yapmıştır. Belediyeye gelen Vekil tüooarlarla temas 
etoıi~ ve nzun anüddet görüşmüştür. 

bularak as er erını çektıler Ankan-;;;; .• ;-Japoolu 

·--~------··---- Hind11tanı istila için içten gele-

çarpı•ma/arda insan kaybının ağır oldull'ru bildirili"or cek teşebbüsü bekliyorlardı. Şim 
r 5 T di bu teşebbüs neticesiz kalmış 

hr. Londra, 20 (a.a.)- Kom nına ait tafsilat vermektedir. 
bine hareketler umumi ka- Gazeteler hilbasJa Franıızla-

hatlan~ıcı telakki etmektedir. Verilen son haberlere göre 
l'icaret Vekili Bursa taoirJeriuin lıük4mef tarafından 

alınan kararlıı.r bakk~ndaki .fikirl_erini dinlemiştir. Ak,am 
parti tarafından Vekıl ~erefme hır ziyafet verilmiştir. llitaraflar elde edilen ne- Hiodiıtandaki vaziyet Hkinleş· 

rargAhından bildiriliyor: ra. neşredilen beyannameden ticederı memnuniyet gö~ter- mittir. Hindistanın harp gayret 
Riy6f baıkrnı 19 A~ustos babsederbk, teorü be mabı·ye- . ferini körükleyecek sahnelere 

mış16rdiı:. Almanlftrlll hafta-
Mabahı saat 6 da başlamış ve tin:leki hu hareketten , ..... 

1 
... 

1
•1_ 1 ilet olamayacağı gözüküyor. Ma Adana toprak ofisinde 

büyük bir suiistimal 
kasadaki 1 O bin lirası olmuş 

.... " aroa zaptedilmez istihkamla- t 
6,15 de Fraıunslara hitaben lemeye uğramam 1 . • maflb Hindiıtanla ngiltere ara· 

ı b. b a arı IÇlD rtnda İngiliz Hkerleri Ooknz ıında bir anlafma olmazsa Hin· 
radyoı a ır eyanname. ııeş- Fransız lıalk h h 

d ıoın a erdar saat bulunmuştur. Bo tt.rAzi diatanda normal hayat olma1a-
redilmiştir. Bu esna a Alman edilmesı·n 1• 11 • • ld 

. . . 1yı o ogoııtt be- nin miidafaaıııoı kıran kom- caktır. · 
kuvvetlen bırdenbıre kuvv~t. lirtmektedirlor hin6 kuvvetler Almauları l\~lr lngilizler bu anlaşmayı isti-

li bir baıtkın ~arş~.sı~_da Ac~• Bn te,ebhfü~ün. ikinci cephe zayiata ogratmışlar bazı mö yorlar. Kongre partisi de iatiyor 
kalını, •e genış ol9uc!e hır olmadlğllll .. r eB86!1eltHe de İMahetler yap- Bu takdirde Hiadiıtan harpten 
İMtila tetebhö11ü oldtığuua ıau ı.. 1 ·l ö ıııoy ıyen gazeteler ınıı1lardır. Dii.ıman müdafaa uzak kalacağa benziyor. 

. . ou ıazıı ı"'rn aceb alınmış Y ,, 

netm1şlerdır. Kuvvetlerimizin lb· tedb" 1 BİKtemi ve i11tihkAmlar şekli 
geriye alıuarak tatıtla eakJi ır 1 ~ ~ m~dalını tekrar anlaşılmıştır. Bunluı iyi an-

Adanıt (Hmmsl muhabirif nıyeı mıidürlü~iine bildirmiı 

t b"t d"I ed6rek bntııu ınlablariJe tn-
68 l e ı en saatte olmull bu .1. A . laya.o bücoın kıtaluımız dü~I ,. gı ız merıka K ı Do" 

suretle tam 9 saat sonra ha- ' '· anac a, marıın kabiliyetini mçmüş 
rekete Aou T'eriJmiştir. Oolcu kıtalarm kombine ha- olmakla berab~r Frsuıitu.laıı Adalarındaki 

harp 

mizdeo) · I ve a~l.iye _işe el koymuştur. 
Adana Toprak Mahsuller• ~ımdıye kadar toplana 

Ofisi ajanlığında .?n. bin Jirn!ı deJiller işin mürettep olduQ': 
mütecaviz bir suıuıtımal hldı ve _Pa.r!:nın Suat tanfmdao 
<ıesi meydana çıkarılmı§ ve yenıldıgı kanaatini vermiştir. Kara 9arpışmalarında bir reket tcoriibesi olduğunu yaz ileride çok işe yarıyacak ma 

k_aç tank kaylJedilmi,, çok m"kta<ltr. Yalnız bo tecrühe- IUmat dıt. gctirmi~lerclir. 
lf•ddetli çarpışmalarda da in- de istihkamlar tahrip edil- Almanların m~şbur sap· 
san kaybınrn ağır olda~o an· ıniştir. Tam tafsilat alıoma· tijJilmez istilıkamll\rını bu 
la,ılmıştır 'fam ta.fıil&t 88_ mış olmasına ra~me:ı muvaf- Huretle yarmaRa muvaffak 
kerlerimiz karaya geldikten fakiyel netic,,si m~mnuniyet oluıımuıştur. 
sonra anlaşıl•<'a.ktır verioidir. demektedirl"r. Almanlar diyor ki: 

Bu esnada Al~anlardan Londra, 20 (a.a )- Belir- Berlin, 20 (a.a) - Diiıı 
bir batarya ve diger malze- tildi~ine göre hücum kıtaları Amerikan, lrıgiliz Heter kav-
mo tahrip edilmi,tir. Bu akın Riyefteki hticnmo ilerideki •etleri istila teşebbiisiiııde 
sayesinde komhine kuvvetle- akınların belki de iıtilAııın (8ono ikincide) 
riıı kollanılmaıı talı"ml . 

erı ya-
pıJmış ve bu tecröbeden çok 

istıfade edilmiştir. Bilhae11a 
taıı kJarın karayı& çıkarılma~ı 

için kullanılan yeni vasıtalar 
ilk defa kullanılmış 'fe çok 

muvaffıkiyet elde edilmiştir. 

l ngilizler bir tünzen 
ile baskın yapmışlar 

İngiliz hava kuvvetleri bö- Ankara, 20 (R.G.)-Fr&n

tiin fıuliyeti desteklemiştir. sız sahillerine yapılan aıtker 
Riiyük ol~öde yapılan hava çıkarma teş6bbiisü günün en 

mubarehe11indeki faaliyet hak- hlıyeoanlı bAdiıesi olarak en 
kında gelen rapora göre 72 iine ge~rniştir · Bngön geleo 
düşman n9ağı düşllrülmö,tör. tamamlayıcı hllreketler şim-
100 den fazla 09aRın da tah- diye kadar Yapılan baskın 

gelir. Evveia Almanları do

gu tarafrna Hker göndermek 
ten uzaklaştırarak baskıyı 

azllltmaktır. 

ikinoi sebep tecriibe yap· 
maktır. Ba uker çıkarma· 

nın bir giin gelip ci<ldi yapı-
hareketlerinin ~ 1 •• .... 

rip vpya h&sara oğradıgı zan n '°YUğn ol- lacağına siipho yokt.nr. Yspı-
mo,tur 

ııediliyor. 95 tayyaremiz ka- Al · . lırken ne gibi l'ngellerle kar-
t 21 ·ı t k llıanlar hır tümen· k 1 . yıp ır. a.v pı o omuz ur- k ıo a- ışılaşı acRkhr. Ronu gıderınek 

tolmo'tur. raya çı arılclıgını hildirmı'ııı.tı" . . 1 1 d 
ıl ı.. • • Y • ıçın ne yapı ma ı ır. 

1 d ' ırna) fil ıdı· B ·k· · Alman istihkam a.rı a h . il ı ınoı Almanlar Bat: Almanya-
cep e feşebhiiRü l'llüdürıt H tahrip edildi. .. 1 Q da aşılmas ve "geçilmez de-
gun Hına menfa cev.ap verile dikleri müdafaa hatları ne 

Lonclra, 20 (a.a.)-Bo aa- bilir. Bununla l ·ı· 1 · 
ngı ız erın 

bahki İngiliz gaseteJeri Al- ikinci cephe açmak te,ebbü 
manlarrn dogudaki yeni bö- sünde olmadıkları anl&fılıyor. 
oomlarına Te Stalingraddaki Bo baskıo , hareketlerinin 
yeni va"'liyete siituıılar t"hsis manaıı nedirt 

e_t_m __ ek_l_e_b~~--Bi;;.ye_f_h_a_s_kı·_,,___B_ir_t_a_k_ım_ ıebepler akla 

Karne tevziatına 
başlandı 

Karneler halk dağitma birlik 
leri tarafından değiştirilecek 

Eyini, Birinciteırin aylarına Ôtedenberi karne tevıiabn 
•it ekmek karneleri tevztab da çekileu ıılunh ba ıaretle hal 
batlamıthr, Bu teniat halk da- 1 d'l · ı k H lk e ı mıt o aea tır. a ttnıııa re 
tatma birlikleri tarafından yapı• 
1 L • lecek mahalle ıau-me ili rl acaa ve b•rkeain evıae gidile· • e ae 
rek karneler tebdil edilecektir. lizımrelen teabllitı röıtermele-

Yalaız atır itçi karneleri ile ri ve biran eyvel karnelerini al· 
lhtllifb olaa karneler ve mlıafir mak için hl•iyet cüıdaaları ile 
karneleri belediye dalrealnde ve eıkl karne kaponlarıaı hasır bu• 
,Uecektiı. laadurmaları faydalı olar. 

derece do~rodur. Bnnlar İn
giliz hedeflerini teşkil etmiş
tir" B er halde İngilizler he

deflerini elde ettiklerini bil 

dirmi,lerdir. 
Mih•erciler hu tetebbtisle 

alay etmişler18 de bonon i9in· 
de biraz asabiyet de vardır. 

H iraz evvel .Almanlar 

Brit.nyanın 111tilA tehhkes~n 
de oldıı«nnu s:iyliiyordo. Şım 
eli Batı A vrupanın öttı~iııden 
Batı Avropaya bir taarrnz 

geliyor. 
Bn taarrnaoo .MoAkova 

göriişme~erilft alA.ka111 varroı

dır' MibTeroiler bunnıı Sta· 
liniıı emrile başladı~ını söy
liyecek kadar ileri gitmitler-

dır. 

Çincleki harp 
Tokyo 20 (a.a) - Şimali 

Çladelıi eephede Temmuz ayın• 
da 11, 770 asker öldlrülmlttür. 
6 bla eıir vardır. 

-ddeiumuml muavinlerinden Suadm peyderpey yapmış ol-
mu d R ı -

Ankara 20 (R G.) - 1942 
ıonu 1943 başı yaklaçtıkça müt· 
tefikler teşebbilıü ele almak I•· 
tiyorlar. Salamon adası muhare
besini bu bakımdan etüd etmeli 
dir. 

R. KAmnran meseleye el ko- u ı kaçagı s~u günlerde ka. 
arak tahkikata başlamı~tar. patma arzus_ıvl~ . böyle bir 

Y ô~reodığimize göre, iJk ~ar~ı6~~t.ta~~;~rdığı netiçesine 

tahkikatın neticesi şu~ur: h Kasanın yedek anahtari 
Ofis ajanı Suat dun saba kasanın i~inde h ı ' 

· - · d '"" ~ u unmuştur. 
daireye gelır Relmeı, uzerın e Suat. müddeiumumi'ig 

Japon propagandalarına rağ 
men Salamon adası ehemmiyetli 
bir durumdadır. Japonlar üsten 
üıte atlayarak etrafı ele geçir• 
mişlerdi. Şimdi Amerikalılar bu 
nan akıini yaparak jap<lnyayı 

atmağa çalıtıyor. 

taşıdıgı .a~1ahtarla kasayı aç- diği ifadede, paranıı; k:sa~e:~ 
mış ve ıçınde bulunması it\- aşırıhşma kendisinin d h 
zımO'elen 10 000 liranın yerin ettiğini ve bu b l ~ a yret 

., , h ırsız ıgm nasıl 
de olmadıA"ıuı _ görer~k. mu a- Y•.ınldığmı bilmedi~ini söyie-
sebe kontrolöru fsmaıh mesele mıştir. Suat -dd . . · · ı ·ı . . mu eıumumılık deu haberdar etmı,.tı~. .smaı ce tevkıf edılmiştir. 

:mc.::ac .:lllC.:ZtıC..!llıC': ::iM:: ~ .:mc ':me.." •·:19C,,.C 

~ Doğuda : hemeu !elefoula vazıyctı em- (Sn:ı11 ikiııcide) 

=-c.::=-ıc , .. ~ ~;:pıc =--:: ~ Rus - Ahna n harbi ·-----
Japonlara göre: Ruslar diyor ki: 

Petrol 
rruntakamız 

Tehdit altında 

Stalingrad Moskova 
üzerinde Al - toplantısı 

1 
man taarruzu Mühim bir Şey 

-
Moskova 20 (a.a) - Sovyet Ankara 20 (R.G.) - Bugün 

t kü Sovyet tebliği düşmanın üs
ek tebliği. Cenup petrol mın a- tüa tazyıkı karşısında f raasova· 
kamız tehdit altındadır. Petrol na bırakılarak geriye çekildiği 
ıalıaaının 240 kilometre şimal Almanların daha cenupta pÜı· 
babaında Piyatigor çevreafa~e ktirtüldüğünü bildiriyor. 
Ruılar gerilemiştir. Bu çevre e h . ·ı K 

00 Al 1 kıhnrtan Bu şe rın zaptı ı e uban 
Kazaklar !l aıaa T f Al ı "' "l Kayada nehri ber tara ta man ar tara· 
geçirml,lerdlr. ""epı ·ı · f K fk 
.. etin muharebeler olayor. Sayı• fıadan geçit .mış ıhrl".k ad asyada 
" k tle karııtıada ki Ru•l•r çın te ı e aba çok ca üıtila uvve r 
biraz daba geriledik. artmı,hr. 

Gece bHkıaıoda Almanlar Alman resmi tebliti Don 
- t- Volga aruında Alman taarruzu püıkürtühDUf ur. 

R t nan genişledP•ini bir miktar Moıkova 20 (a.a ı - oy er 5 
eıir ve ıanimet alındığını bildi

Doa merkez kesiminde Alman riyor. 
blcuma ayni ıekilde devam et· 

Cenuptan yapılacak taarruzu 
miştir. Alman tank ve motörl.ii 
kıtaları çetin harpten sonra bır Almanlar için muvaffakıyetli 
az gerilemişlerdir. Klepı Kaya• görmiyoraz. Mukavemet her an 
dakl yeni Almaa taarruzu püı- artarak devam edecektir. 
kürtülmüftür. Evnlki gün Al- Hakiki muvaffakıyet Stalin-
manlar 1500 kişi kaybetti. d · . . . ıra üzerınde olacaktır. Bunuu 

Otel Nikovda şıddetlı bır için Don dirseğindeki kuvvetle. 
hücumda Almanlar hezimete ut rin yeni bir hareketi beki l 

R 1 en r. 
ramııtır. B•ndan sonra uı ar B d 

unun a arazi vaziyetine göre 
çok şiddetli Alman ta:ıyıkı al· 
tanda 6 kilometre kadar rerl süratli olarnıyacağı görülüyor. 
çekilmiştir. Urelde bir muvaffakıyet elde 

Moskova 20 (a.a) - Son edilüiğini Almanlar bildiriyor. 

haberler Voronejde Almaaların Rrıı/ar püskiirtu•/Jü 
büeumünün püskürtüldüğünü 

değildir 
---

Tokyo, 20 (a a.)- Mosko

va topJsntıMı hakkıııcla eora-

lan hir Ana le J apoıl .. . .. 
ıwzouııu: 

c - Mftskova kongre11i ne-

ti ceııi lıakkırıd" tofKirlertle bu . 
lunnlncak "' l · . mu ıını olay değil-
dır.» Jemiştir . 

Kahire de 
değişen 
generall~t· 

Kahire, 20 (a.a~) -· Orta 

'ark Genelkurmay başkRnı 
genPi Rl Obiıılek orduya veda 

"derken Ron iki ayda on bin 

Alman esir alıııdı~ını bildir
miştir. 

Kambera krovazörü 

battı 

Melburn, 20 (a.a.) -
bildiriyor. 

Berlia 20 (a.aJ - Orelln 
timalinde Alman kıtalan 1-15 
Ağuıtoı arasında 14 bin esir ve 
400. tank kaybetmltlerdir. 

13erlin 20 {a,a) - Volga Don A vatıtra]ya tebligine göro 
araaındaki kavilte düşman bir- J.,,.. h k .. J 
1. " k- _ \.am era rovaıorti aponlar 
ığl pus urtulmüştür, 18-19 g6nü . 

5300 esir alındı, 50 tank imhal tarafındsn torpılleıımiştir. 
. ettik. 1 M\ir~ttebat kurtulmu~tur. 
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21 - Ağustos - 1942 Cnma 

Rusgada 

Yeni sanayi hav., 
zaları neresidir? 

YEN-1 MERSiN 

Ege 
bölgesinde 

üzüm mahsulu 

Radyo 
Türkire RRdyoao 

ANKARA Rndroau 
Oumrı - 21.8.1942 

7.30 Program ve memleket eeat 

Savfa · 2 . ' 
• 
1 1 n 

De11iz Harp Okulıı ve Lisesi 
kom ııtanliğı nda ıı: 

1 - Deuiz Lisesi birinci sunfma, Li ~e birinci 
Bu mıntaka arın istihsal 

kabiliy ti hakkında 
ver.il n malumat 

İzmirden bildiriliyor: Gelen 
malümata göre ıorı ıüolerde 

yağan yağmurların zararı korkul 
duğ'u nisbette olmamıştır. Uma 

ayarı sıuıfta ikmale k( ılaıı okurlar ile Orta nıeklep SOll 

Vücudumu:.u Qalı~tıralım. fl 'k l k J k f ı. 'I' l 'k l · . . H b 
1 

. sıuı a ı mu e ·u arı o ·ur ar uı a ıare ı · nıa 111ılı-mi zarar üz:üm rekoltesi üzerin-
7.32 

A1anR " er erı 
Mü~ik: 8Pnfoııik parç:l tar haularıuı nnıvaffakıy~tlc \'l'rdiklel'İ takdir<le kay-

7.40 
de ancak yüzde iki niıbetinde 5 55 
bozuk buııule getirmiştir. 

Matıisada yatan yağmurların 
(Pı.) dedilet~ektir. 

l b 
ı. 

1 
8.3n Evin aaa\I 

ngilıerede harp rıezaı·et i 1 Urallarda aı;; .. a garbi Si- ehemmiyetli bir zararı sıörü me· 
12.30 Program te Memleket ua& 

tarafından neşredil en bir bro- birya ve merkezi Asyada tla miştir. Takriben 600,000 kilo ü· 

şörde de Rusyanın yerıi sanayi 1 bır Rus sau:ıyi mırı!aka~ı var züm ıslanmış lıe ~e. bu üzümle
mıntakaları hakkmda şu ma- dır. Burada Knznetz ve Kara re kaybolmuf g~zıyle bakmak ~:::: 
l 'l ·· - , kl yanlıştır. Ancak 9 numaralı oıal 
Oınat verı ıyor: ganda komur oca arı etraf:n- . . . . 1:1 30 

&.JUi 

Müzik: Saz eserler i 
Ajaua Haberleri 
Müzik: Şıır kı vo türküler 

.., · • · b- - k ğ 8 numaraya ınmıştır. Manuıada 
:Son 20 sene z rfında da 1-'l uyu a ır sanayi mer k • d b 1 t M 18.00 Program u . d' · . anca yuz e eş u anmış ır. , e 

Memlekeı 

Sovyetler, Volga nehrinin şar- kezi ıe kıl .e ılmıştır. Bn hava nemende ise xarar yüzde 25-30 Saat Ararı 
kında yeni sanayi mıntakaları lideki inkışah anlamak için ara1ındadır. 18 03 Müzik: Fasıl hereıi 
kurmuşlardır. Bu mmt1ka bıi 19~36 ıle 1939 senel•· ı i arasın- ıs.4o Müzik: DaDiJ müıiıli (Pi) 

· 19 00 Konuema: { ki\apeeteler 
tıiu Husyanın sanayi kudreti· da ~ehir~er~n nüfusunun artı - "Dumlupınar,, bu aaatı) 
nin üçte bir ı ui te~kil etmekte, şuıı ~özonıme almak kfıtid~r. fı · d I 19.15 Miiıik; D&ne müziQi pro-
silAh istihsalatınıo }' ü7CJe ottız ! Yeni kurulan Kaq~auda'nın se er ın e ne er gramının ıkiuc: kısmı 
beşi burada yap;lmaktadır. Bu lntıfusıı sıfırdan 166 bine. N·-l- götürecek? 19.SO Memleket saat ayarı ta 

radaki maden istihsa latı şudur: vosıbirsk'te 120 biııden 400 Ankara - Dumlupınar va· ajanı haberleri, 
Petrol 5 milyon ton yaııi hiue, .Keoıeıo~o'da 21 biııden puru önümüzdeki günlerde üzüm rn 45 Môzik= klbik Türk mü-

SovyetJer Bıdif i istihsalAtının 130 b~ne, Stalıns~'da 3 binden incir, tuzlu balık ve fındık ala- ziCri proKramı. 
yüzde on dördü, demir cevheri 170 bme çıkmıştır. rak iki bin tonluk hamule ile (Şef Me1Jut Cemil) 

K 20 15 Radro gaıelui 
9 milyon 300,000 ton yP ni nznetz h::ı ı zası sem-,de Pireye hareket ediyor. Kızılay · 

2 • Lise biriııci sııııfa ı 5 yaşından ö a~·a 

kadar kih~ük olanlar kahul oluuaeaktır. 
• 

3 ~ Dcuiz Gedikli okuluna , Orta okulda ik-
uıale kalaıtlar buluııdnkları sııııfm muadili olan 
gedikli okulu sırnfma alınacaklardır'. 

4 - Gedikli Okuluna girişle yaş haddi olarak: 
1. sınıf ıcın 12 : 1.7 

• 
il. ,, ,, 13 : 18 

JI ı. " " ı 4 : 1 9 
5 - İsteklilerirı MPrsiııd~ neniz llal'J) 

ve Lisesi K lığına. Gedikliye istcklileriıı 
Gedikli ol, ulu müdiirliiğiine miiracaatları. 

okulu 
Deniz 

( 1062) 5-10 

l 
. 
1 a n 

·ı d 1 · F 'd 0 k d' 20.45 Müzik: Şarkılar 
Hus istihsalinin yüzde otuzu ~6 mı yon ion, Karg:uıda 7 e eıesı erı ~n emo .00 ı- 21 00 z· k . . M 
çelik 7 milyon ton y::ıni umu~ milyon ton kömür Vtriyor ki, ter ~eferle~de1u sılbl aynı vapur ı 21.10 T~r~::ı ta vımı. ersin in~isarlar mü~ürlüğünoen: . 
. . h ı· - d b . k'' sovyet köm-r ı'stı' t s ı · . - la Pıre1e gıdecektir. '22 00 R A 1 k t 8 1 ı u a ın yuz e otuz eşı, o· u · 1 a 112 1n yıız · ~·~ro. 88 ~0 . or 88 r 81 Deniz ve kara yolile bir ~ene icinde ınüdüri-
ıniır 60 milyon torı yani umum de yirıni11idir. Kemervot'taki (Vıolonıst Necıp Aekın) ı . • 
istihsalin yüzde otuz beşi, ta· alüminyonı fabrikası Sovyet Hayvan hastalığı 22.30 MemJeke\ [!laGt :ırarı j yelıruize gelecek ve ıuiiretleµ nıahalleı·e sevk 
kır 180 bin ton yani umum istit.saliuin yüzde yirrnisini Silifkeuin Çatak, Recepli ajans h1tberıe:i borsalar edilecek tahminen 7000 ton tuzun dahili ııakli-
ı tihsalin yüzde doksan biri, Balkhaş'taki bakır madeni ve Bozinr köylerinde koyun 22·45 Yarıoki Program 98 yatı idaremizde mevcut şarlHanıe~:ine göre 21-8· 
kur~un 7, 790,000 toıı yaui is- Sovyet istihsalinin Yfizde yir- ve keçiler arasincia dalak ha-; kapanıe. · acık 
tihsalin yüzde doksan biri. mi beş;ni ıemiu eder. Bu mm· talıRı çıkmıştır. Bu köylerde 

942 gıiuündeıı itibaren 15 giin müddetle . 
manganez 200 biu ton yani takada senede t,5 milyon tun 25ti8 baş koyun ve keçiye ilan eksiltmeye konulmuştur. 
yüı.de altı buçuğu, nikel 10 çelik istihsal edilmektedir. dalak a .. ısı vurul muştur. Oğlum Mu.tafanın benim 

1 
Temi Halı um vakk:ıtası 184 l liradır. 

b. · - d ıı· ı r - ı. · 'd Fwra nam ve hesaı,ıma bazı tanıdık-
1 t ııı ton yanı yuz e e ı atı ı. uraı" taıı a · ..,arıa ve hale 4 9-94211ersenıbe !!iiuii ~aat onda ~ter-

k 
· d L N f J "'d A • larımdan para almakta olduğu• • ._, 

rom 350 bin ton yanı ~· üz e Burıara ıle e tua,, a peırol 1 dana · 1 • t k' 'l k · 
yüzü, alüminyum 700 bin ton sahalarından senede 1,200,000j 7 k f . . d rıu haber aldım. Gerek nakıt ve sın ııhısarlar müdüriyetine e miileşe 1\1 onus. 

. - d k k b' . 1 • ' l Opra O ISln e gerek mali evrak olarak namı- ''Oll lar~ıfıııdan "31Hlaf•aktıl'. 
yanı yuz e ır. 1rı . ıon gRyri safı petro ıııtı ısal - Birinciden artan - ma alıp vermeye mumaileybin '.. ' . ~ .. . • . 

Dokuma sanayi 1,100,000 ediliyor. Sıbiryada Kabaro. . aaJihiJeti olmadığını ye benim ~artuames11n gormek ve lafsılat almak 1stı-
metre Jani So,yetler Birlıği vo k'ta birçok fabrikalar açıl .. D•ğer tar3ft~ıı~ _Toprak işlerimle bir alakası bulunmadı- ' ye11Jer her giin mesai saat.leriııde idaremize llliİ-
istihsalinin dörtle Liri ayak- S k l' · ~·ınıal kıs Ofısı mıntaka mııduru Ih an ~ıoı ilan ederim. '-' . . . , . 
· ' mıştır. a a ı 1111 1 ~ ~ K . 1 t l J 1 1 k f 1 kabı 46 milyon c;ift yani is- d d k 'ben 450 fıtıy tı oğln da tahkıkata başa Tarsuı, Hacıbozanköyünden racaa e ille erı Ye ta ıp er111 · arılllll evsa J ıaız 
. . . mm a seme e ta rı . . 
tıhsalin yüzde yırmı üçıi. L' h t l istih~al mıı ve h~dıs~) 1 telgrafla il- Hacı Toıun oğlu lbrahlm bulunmaları ve teminat akceSİtıi nnıavven Baal-

111 ton anı pe ro 1 _ 
1
_ ı -r. b.1.. . • 0077) ı • "'" 

Merkezi Ural'hnda demir ediliyor num mur uru~~ 1 mrmış!1 ~· ten bir saat evvel vezne\t~ valırnıaları lüzumu 
1 . . . 8 500 OOO t · Ayrıca. Ofıs koııtrnloru 1 lA ., 0. 

~:~.ıer;3l:err·~:m' Uıe; an va<~:~ F ransaya yapılan Isınail, açııtm hakıkı miktarı - fizik Kimya Metametik i n ol uuu ~ ._ ( ı 7 4) 21-25-2 9-3 
geridir. Ukraynada istihsal cıkartma rıı arRştırm ·~ ğa başlamıştır. • ·ı'· d 'ı ·ı· 1 i 1 a n 
bütıin Sovyet Rusyanın demir , ZQvi para cüzdanı lngı ızce ers er ven ıyor M . il LI, L k . ı· . d 
de dylizd~ o:ı. s.eldzikui

1
, Çj~likte _ Birinc•id~n artan Yükıek Mühendlı mekte- ersm IYl8111\8me U8Ş atıp lğlfı en: 

yüz e ıs t . Mersinde Silifke cadde~inde bi talebesi Fizik, Kimya, Me· 0·· 1.. u . f J ı k } , k. , J .. ,. (, ı . 
d M yn~j ır'ııfteş ı'· p,ı ıt~or İ mıığlflLiyetie gtıri çekiltuiş· atadyorıı ile asri fırın aruında tametik. iosıilizce dersleri U .ner~ııı lll\U ıa · ııuı __,ut ı .,-ıal\ll'a ~JI. 

u. ama 11 1" ı ısa ın ar ın para cüzd b ı r ı tereke eş~_·alm·ı al.~rıi ıl1u"·~a.'-'ede ile 21-8-942 Cu ması mümkürıdür. Ea ~hem lerdır. Ji~L-111Bttn ılogu cenup ken h anımı ayvana ge ır- verir, ikmallere hazır ar. _r - ı. , 

miyetli çelik istıbsal meıkezi cephe~iniıı yıkılması üzerine dütür:~:~nıo ürkmesi üzerine Müracaat yeri: Ortaokul cad. ma giiııii ~aat 9 da Mersinde Hurmalı handa a-
M · k ( d 2 00 f No. 3 İbrahim T enger veya l ... .ı l' l l k ' .. _ agnıtogors sene e , O. Staliu, tn~1 Iiz vo Aınerika- çerishıde 32 lira ile mütead ll aca~ıuuan ta 1(, o arı arıu mez ·ur g\lll ve saat · " Yeni Mersin matbaası idare 
ooo) toNn? .z1a,lta~lsık (t(,~OOOO,Ob?O Iılara derhal bir ultimatom dit ~·~alc senetleri vardı. 1 menıurluğu. 3-3 ta orada hazır buluunıaları lüzumu il(iu olunur. 
ton , ızm agı s o ın . . , .. .. . 0 up getirenlere ıne-.cut O 
ton). Theiiabmsk, Sverdlovsk vermıştır · 12 gıırı muddetı para hediye edilecektir. Buları · ( 1 7 5 
mmtakalarında kömür ocakla· olnn bu nltimatom Vs~ington lar•.n. ıenctlcrl Üzüm han müs- Vurddaşl 
randan senede 14 milyon toıı •Sovyet ol'}İBi Ho fJoudra elçi- tecırı 8: .i~rahilD Süde teslim • j 
kömür alınıyor ki Sovyet kö- Ri •asıtasiJe iki biikt1ıneteletın~lerını ıusaniyet namına rica Hava kurumu j 

ınür istihsalinin takriben yüz. b"' rı . r M t k' ederuııM . 
de onudur. te ıığ eı ı mı!\! 1, e e ım erat~irı Bozon köyünden na u•• ye ol 

N evyork ra<lyoım 3 Agastosta (1076) rahim Dartar 
Urallarda Volga ha vali- 8 ti . .. ı . ·· ı · · 

· d B k ( p · ı. ('., ovye erın mtı,&U va11yetın 
sın e ac net ve rı .. amne.t __ ...,_._ 
te bulunan petrol . ahaları se- deu balıııcdtuek H.aslarııı nl- -----------------
nede 21500,000 !on ptltrol ve- timatoruch hildirdikleri gihi 

l'İrier. Buralarda petrol ıaJiye ikiııoi oeplıo ~9ılmıunnı 1ek

lıauP.leri de vardır. Urallar ile rnrlamışlardır. Nihayet. Moıı-
Haıer denizi arasmdaki Em- k ·t 1t •• ovava 71 me..,e meouur 
ba petrol sahası da 7ö0a800 • ô 

bin l•)n patrol varır, bir petrol kalan Çörçil Ağustosun ilk 
ler Ursk'ta tasfiya edilir. lıaftalarrnds Kalıireye ve ora 

Üçlılıcıi beş seııelik plA- dan Moskovaya gitmiştir. 
nm ba}langıcında Urallar Yanında llvzveltiu de mö
Rusyanm en büyÔk makine meRsili halundugu halde Sta . 

sanayıi merke7.ler iuden biri linle göıii~en Çörçil ikiuci 
haline getirmİ§tİ. Başlıca 3 

cepheııin müşkülatrnı anlat-
makine tabrika~ı şurhır: Sver· 

IDJŞiH' tla Stalioi iknaa mn-
dlovsk'deki ağır makine yapan 
Ural Marşza.vod fabrikaları. vaffak .>Jamamıştır. fJondu· 
Navotagil'deki otomobil fahri· ya ıföutrn .Çfüçil tlerlıal aıke
kal.ını, 50 biu kı şi ı;alıştıı aıı ı i kumaoJauları toplamış ve 

Theliabinsk'tekı traktör fahri- buularrn aleyhteki fıkirJerine 
kaları, bu mı:ıtakadaki kimya ra~meıı nm.vaffakiyetsizlige 

Tem.iz iş dikinıevi 
Her türlü kadın elbis(~ ve mantoları. 

Pijama, Göınlek, ınakine ve elişi nakışları 
gayet zarif bir surette yapmak e!Ylelile 
kurnıağ'a muvaffak olduğum: 

(Temiz iş dikimevi) 

Teşrif edecek müşteriler son 
derece memnun kalacaklardır. 

lımet Paşa okulu civarında 
15 Sokak 36 No evde 

Terzi Fat1na Akay 
sauayıj fabrikaları da vardır. ograyao· teşebbüsü yapmı~tır. ---... --il!-----. ...... --.... --.. ... ---...; f : i 

-- ·- ... -----------..----- .... ·---

T. İş. Bankası 
Küçük tasarruf he•apları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞlDELER 

2 Şuuat, 4 '1ayıs, a Ağnsıus, 2 i kiııc ı tP.şriıı 

TA ili ll L~ttiN DE Y APJLIH 

, ___ l 942 ikramiyeleri __ __ 

1 adet. 

:1 > 

2 > 

3 -. 
10 » 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 f,iralık 

1000 )t 

750 » 
500 > 

250 > 

100 ) 

50 • 
25 > 

10 > 

2000.

= ~JOOl>.
- LSOO -
- 1500.·-
- 2500,_ 
- 4000 .. -
- 2500. -
- 5000. -
= 2000.--

> 

» 

> 

» 

Türkire le Bankasına para ratırmakls ralnız para birikıır-

mie •e faiı 
olursunuz. 

almıe olmu, avni umanda tn li inizı de deııemııı 
(1) 

Yeni Merıin M&thaaıımrla Ruıhnı tır 


