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FUAD AKBAŞ 5 -
Libyadan dün çok aa haber 

gaJrojttir. M.ayn t"rlaluı iizer indeki 
meydan mubarebe~iudeH yeni habor idare Yeri Ha~ırao 

etı ı • ra11) ••~ımı•ı .. ••rs'1 19•2 
' · l6r yoKtnr. 

Gt.7N:OELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR. GAZETESI 

Amerika: Fran•anın bombar
dı manımiinasebeti le 1 

1 

2 inci cephe için ' . 
Akın 

- - -
Sayısı - kuruş Yılı Sayı o 

Telefon No. 82 14 4221 

Ankara Haberleri : 

Kızıl haç Macaristan, Bulga
ristan Romanyaya, 

Harp 
ilin 
etti 

Yeni 
sulh 
şartı 

i ngilizlere 
Fransızların 

yaptldı 
Bu ter.rübelerin 

Yunan adalarına 660 ton 
yiyecek gönderiyor 

ADk -4 ıa 4 (RG.)- Süm.. hücumu hedefi nedir? Ankaı a 4 (A.A) - Milletlenrası Kızılhaç mtimes~ili 
mer Vels umumi harpte ölen olup Ankarada bulunan Müsyo Reymon Anadolu ajaosı 
ıer yıl dönümü münasebetiyle Ankara 4 (R.G.) _ lngiliz muharıirioe şn · .bey~ııatta bnlnıım11ştur: 
&öylediği bir nutukta birinci . Vişi. 4 (a.a.)- Ofi bildi- leıin Komando kıtaları küçük - laşe vazıye~ı .çok acı olan Yunan milletine takarrur 

V 
. 4 (AA) - MI- cihan hatbiade ölenleri anlat- rıyor: N M'' .. müfrezeleri erkenden Fransa etmiş olan yardım ıçın Türkiye ile Büyük 8rilanya •e mih-

aııartoa · &.. •• k- h Haberler aıırı osyo rl ki anlaşma tizerine Yunan 'st d ı 
me111ller mecllli Amerika Birle- mış ve nihayet yugan u arbe . d sahHine Bulon çevresine akın ver ar.~ sın a 1 ana ve a a ara yar-
'ik devletlerinin Macari•taa, intikal ederek demiştir ki: Maryo gametecıl.ere şo &me9 ederek bu mın!akada askeri dım yapılacaktır. Klzılay ve Türk hükOmeti memnriıtrmın 
Bulrarlatan ve Romaayaya. harp Yeni sulh nizamı fU ola- te bnlunmo,tur. hl t ld tfkt gösterdi~İ vüksek al~kad ırn memnunuz. Kızılhaç tarafından 
illnını ittifakla kabul etmıttir. k «-İngiliz ha~a ku:.vetleri ma. '?a _e e ~ ı en sonrs Yunan ada.larından Siyam, Sa.kız, Midilliye 660 ton muh-

Ayın mecliıl fevkalide ola· ca tır. . Pariı bölgesine ö9öncu .. defa- gArı aOnmuşje~dır. telı'f aıo·a maddesi 500 çuval un gönderilecektir. 
rak toplaaacaktn. J - Bütün mılletlerin si 1· d b Bııı1a denız kara ve ha e dır ki kütle ha ın e ucum , - · t•mirdeo yapılacaktır R ı K. l 

Japonların 
Al as kaya 
hücumu 

l~h ı oması .. . k 1 · d . . . Naklıyat .. . . · un ar tzı ay mü · 
sız a ediyorlar. Rrest, Bulony, Lo ' .a uvvet erı e ıştırak etmış - . f dan tevaı edılecektir. 

2 - Bir milletlerarası po Havr ve L.lryana tekrarlanan tır. Bununla trıgilizler 4 üncü m=e::88:_::1 l:ı_t~a-ra_ın ______ ~=--::--:---,-------
lis teıkilAtı kurulması. tllhrip bücuınJarından sonra akını yapmıo oluyorlar ' 2 000 

3 .-. Umumi bir emniyet Ingilizler Pariıe akınlarını Bu hareketler keoit ve Seylan 
sistemınırı k~rulması. yapıyorlar. mühim görülen yerlerde hh- tayyare 

4 - Adıl, namuslu devam Ingiliz ajaoılarıoın ~e pa· ribat gibi bir maksadı varsa d.ı taa rrUZ 
lı bir sulh. ra yiyen haber servislerinin asıl hedef bundan ziyade • kt Uçabilecek mi! 

5 - Mütareke arkasından bildirdi~ine göre bnnun mak mümkün 'ol<.luğu ka·dar Alman nO 851 
Vatington, 4: (a.a.) - 15 aelecek seneler~e . iktisadi .b~h- sad~ Alm"nyaya. mühimmat kuvvetlerini mümkün oldu~u - (- ) Sey- . Londra. 4: (ll.a.) - Boyte · 

Japon avcHınıo himayesinde- ranlara karfı ıottzam tesısı. yetıştiren ıanayı mıntıkala- k~dar batıda toplamak olduAu Kolombo. 4 a a - rm :u~keri mnb&rririne- göre 
k J .. 0 R<l"sı müdafaadan çık yabancı ınemlek<ttler ... ı" ı'erı'de 

ki iki Japon homba u9alı rını baltalama tır · anlaşılıyor. .. " "' 
Alat!<ada Dathabre laüoum LiBYADA N~den İngiltere darbele- mış açıkça Japonyaya ttlıu- yapılacak hlicomlarda 2000 
ehaiftir. rini Fransayı inhisar ettiri- ı·ngı·IİZ ruz için lJar,eket noktası oı- 1 ~ayy .. uerıin kullamlabilecegi 

v .. ington, 4 (a.a.) - Pa: Al 1 yor, nnkansız degildir. 811 kanaat 

sifikteki J•pon kovvetlerı man arın Hakikat .odur ki, dikkati uçaklarının mu~:,r~hivetli lngilill memu-ı801l Kolonya ve E'41UHI akioın 
Alaıkacla Datbabere akm et· dogv uya ba,ka tarafa 9e.,irmek 8ore- · . karşı koy dan sonra eldt- edilmiştir 
mitlerdir. Altı ıaat ıoııra h tile mtittefiklere lkiııci bir yeni faaliyeti rn Ja~t~n k~vv~tn~: ıniibiın Al I . 
ikinci bir defa dah• akın et- ücumu cephe kurduklarını göster- mak lÇlll ey "0 

kor'ol- man arın düfür-
mi,)erdir. k yeni bava mer.dtt.nları Jğ;t, 

me i11tiyorlar. Londra, 4 (a.a.)- Bomba . .. 1 ı' ttir sÜ ta"yareler 
D J kı ) 1ı·· -1· ~ııgunu twy em · "" ranamaaa il Landra, 4 (a.a. - vorçı ın Tethişler itgal ordnıooa tayyareleri 200 ~v uçakları )-S~~la· 

d L .b ·· t p h' · d F . Koloml)o 4 (a."· · db • ler alındı Avam kamaraınn a ı ya memur, tuooar ve game ran ım"yesın e ~ ransaoın ışgal •.. .. akı- Berlin 4 . . 
fe ır D tb muharebeleri hakkında söyle- s:z vatandaşın• iohiıar edi- edilen kısmında Bito Abil na yapılan buyuk bava h k (a ... ) - lngdız 
Bilbau, 4 (a.a.) -d a a- dili gibi harp benöz ıon eaf yor. Harpten çıkan bu vazi- üzerine hücum etmişier ve omdan son ra ilk def" bir dava . uvvetlerinin Almanya 

bere yapılan akınlar an ıonra · ı h. · · B bir a ve lf0 al albnd k' F d 
1 d Japon teh baya gelmekten naktır. yet busuil ka}ı ma ıyetıoı Demiryollara da hücumlarda 09ak gciriilmöatt\r . nnun " a ı ransa a 

Panama kan• ın a v 28 Ma t k' k 
l
.k . k •ı koyma tedbir- Rummel •imdi doğuya teY almaktadı. Bu, Muqaho bolonmoşlardır. ke,;ıif tay'-'aı esi olduğu sanıl· yıs \ ı ayıbı 70 uçak-
ı eı.ıoe ar,. d 'D • ı · .ı.· · b ,, B d Ab"l ·· · d "' ,, tır A • "h leri ko•vetleodirilmiı, or n oih etmi,tir. Bunan hedefi .I! ranıız hır ı&ını ozmal'!la o esna a ı uzerıo e maktadır. . .vnı •arı te 53 u~ak da 

dan isinler kaldırılmıştlr. İngiliz mayin tarlalarından boş yere uıra.tmE-ktır. :E't'a.n- düşman oçaklarile harbe to- Akdenızde düşüıülmüştür. 123 
ı b 1 t lb"h d toşan uçaklarımız bir düşman kayıb~ k Al 

4000 Lı•ıometretlen ge9mek için tefebbtisü veya- llZ ar OD arı a ı e er ve ı· ng•ııtereye arşı manlarm kayı-
R oontmıyacaktır. uçağını tahribe muvaffak ol- hı 19 dur h but lngiliılere kar'ı mokave motlardır. Bizim uçaklarımı- · 
acam met i başlangıcıdır. =-=:mır:..c~::91E·•·:.IE.~~~:-w zın bepiıi ihılerine dönmüş· hu·· cum ----

Ankara, 4 (R.G.)- Gtinün ~ o·kkatler 11 lerdir 'Aı/man/arın 
mühim bir koouım, Japonlar Ş k ·=--=---' ;21& -:.oc:S.J lk.inoi defa olarak aynı - hücumu 

1 A ")(a 8 f --- Londı·a-_. (a •) - Hava 
tarafındau yapı an merı · günde Fransa üzerine hücum <:t 

ya böcomı)or. Dat HAvra 1• ceph~sinde Canları eden uçaklarımız ha akında Nazırlığının bildird ~ine gör.e 
pılan akın yedinci ayda Ame ~ S 2 Alman nııa1tı daha düşür- d - tnnillere cenup sahıl .... l 'Y l'!I un gece e . .. 
rikaya tevcih edilmi,tir. su·· kOn! ag o SlJ'.R müşlerdir. Bo irnrotle döşen lerine düoman ıayyarelerı hu-

Japon adalarından 4000 nçakJarıu yekdnu 3 olmoş- . tı' r Atılan bomba-
l kt k' mahal Don vakit biraz geçti: cum Atmış . 

kilometre omak ı .~ 1 
. ~ Londra 4: (a.a.) - Sovyet Sokaklardaki elektrik · ikti- tor. Biaim kaybıııu• 4: uçak- l d . anca zayiat azdır. 

le yapılan akın gOBterıyor kı 1 . . 'b •J istikrar sat için olsa gerek - daha yan- t ar ın ıus 
d d ·ı tebhg1erı ••arın ır. _ 

bu u9aklar Japonya an eıı buldu unu iieteriyor. Timu- mamıştı. . • Londra, 4: (a.a) - Esaeoe •k 
yakından bir yerden u9mu·- 1 Ag l an planlarını Kaldırımda gezen yaşlıca bır ve Bor'a yapılan akınlarda Afrı aya 

9eokonno m adam hendeğe yuvarlandı. Söy-
lardır. degi~tirdiği muhakkaktır. lenerek kalktı ve 4uştüğU yer büyük yangınlar 9ıkmı,tır. 

Amerika-Rusya Şimalde har9ket den kurtulabildi. . Düşman sularına mayin- Bertin 4 (il .~) .-. Askeri 
Bu bir kısa eeberdir. Uzun ler uöktihatittiir. Kıyıda düş k aktan bildırıldı~ıne Röre 

Rerlin 4 (a .a) - D.N .li. 
Al m:.n sa va ş uça kları mühim 
bir İngiliz şehrini muvaffakı
yetle bombalamışlard1r. 

4 Japon 
Denizaltısı 
Batırıldı 

inglltere arasında Moskova, 4 (a . a.)-lıl~~ko- olanlarını ben 'tmllfttact\ğım. maoıo muhtelif ü..ılerine hü . ~yoaolar Şım<ill Atrika hava 

S·ıyas"ı va ıadyoıın ,imal batı holge- Hendek diye yazdım. Bu bi~ camlar yapılmıştır. m:Vdanlaruı ? ve motörlıi .kıta Londra 4 (AA) _ Sid-
ıi d ll d Almanların ue. çok sokaklarda gtı,nlerdenberı r uvaffakıyetli hücumlar] ne d · J 

.. .n e 9en 8 .. i tir R,, belediyeden salın ahnan borula- rranaoya akın ara ın . y 1';\ V\ SUO\ göre dört a -

* 

m uzakereler rı atıldıgıoı soy lem il . . ns. rın çıkartılması, iı_:jn açılan yer- yar>ınıetır. pon denizaltısı bat11"1lmıttır. 
lar AlmanJ..rı moMelıf llltiı- lerdir . Londra, 4: (a.a.)- Mobte- -=-----r-

1.tokholm 4 (a.a) - D. N.B. tabkttın mevkiden 9ıkarını.- Bunlardan çıkan toprak kal- lif hareketler umumi karar-
datıtılaa Doaeablat gazetesi lardı r. dırlmlara yığılmıştır ve günler- g&bından: 
Birletlk Amerika devletleri ile denberi olduğu yerde duruyol" · Işg1ıl altındaki Franaad• 
Sovy.Uer Blrlitl ve laıiltere l ·ı · J N Boruları alan baylar; yüzde Bulon çeYresine ke,if akını 
arasında ıiya•İ mlzakere cere• ngı ız a1.e azırı ikiyUz kazanniışhtr. Cttnları S8ğ yapılmıştır. Bu taarro•• bo-
J•n ettltlal lfta etmlttir. ~ tı·lıada olsun maksat boruları çıkarmak suıi akın servisine menıop Bir yüce dai ba d . . . ,.mg . rt d t kt' I şın ayaz, ıkimız . Yel esıyor. Saçlarımız yelde • el . it I ) l U ve bundan ıs ı a e e me ı. olanlar iştirak etmiştir. avuç avaş savrulmakta K f d d ğ " . A k vapon enıza 1 arı Vatlarton 4 (a.a - arl 1 Matlup h&sıl <•ldu. -; larımm ıarkıtbğunız k~y a d~:.ızd a : :~~e,ı ya~ıyor. F t yaf • 

Sı.d.a.v a~ık/arında laıe Nazm Amerlkablarla rö- Kaldırımdan geçilmiyormuş, fütpanan kaldırımlar da z - mıza bakmadan ball.-ara b : t kın en ar a ar ıayı ıyor. ra ı · 
wın;; r T ttr. manı elir açılır .. " ••ıra oou,uyoruı. 

u lb "' ( )- A vnst l'lfmet• batlamıt k'Bzılan yerler kapanmıyormuş, Ogt hl' hava her biri bir Konuşmak kadar güzel, konutmak kadar iç açıcı ae .,ar 
• 8 0 rn, • •. a, gelen geçen rahatsız oluyormuş, urup e 1 zaten. 

ralyadaki müttefik. k~Yv.et_ler Romanyada Y ahlf" bnraya düşenler varmış ne za- Ç=ı:~ıa~yle olur bizde de Kafan güneşte, gözleri ateşte, kollar& enginde ve ayaklan 
omaodaohtıoın bıldırdılioe J•ı /ı gam le rarı var.. konser dediOln.. yolda olanlar, bit dağ batında yüreklerinin bütün hızıyla koaa, 

gör~ J apoo ~enisaltıları S~d: al ere arfl m ~ Bir kaç vatandaş para kazll- Canımız sağ olsun.. tukları zaman dinlenirler, genltlerler ve kaplarana ••t•mazlar. 
Deyın 56 mıl dogoımnda ılu Bük 

4 
( ) _ R dor nacak. Boru alıp satBcak. Ya- Bırakalım.. AJdırmayalı~. Yüreği ı~ıkh olanlardır ki, içlerinde bir dat, bir orman ve bir 

•apara taarrum etmittir. Ha· • bl,ldetlri a.al •1. b ba 1 bancı dehiller, dOşman değiller uin kişinin ıstırabına mukabıl deniz göreıinl ta,ırlar. Duymak ve anlamak ınklae erenlerdir ki, 
•J•n8I yor: arı ız a er er 6 ld n 1 i 

Ya kuvvetlerimiz Rabaule 
1 1 

R ...1 y h dil yal Varsınlar kazansınlar. bir kaç yur aşın gun ti hoş n88n oluılaraaın büyOklütüne iaaaarlar. 
Hrv • omaayaua a • ere .. . (Sonu ikincide) 

böoum ~derek askeri kamp- kartı uydurma haberler neıret• Kazılan yerler, elbet bırgUnlolsun .. Topuroğlu 
1.uda yaogın ~ıkarmışlardır. mittir. olur doldut"ulur. 

Dağ başında •• 
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Maarif Vekilliği Fatura Radyo 1 l a n 

Kadroları genişleten bi f Pu:a~~:!',.a zam TtlRKtvE R•d•••• ~!~8.~~iı~uı~.1ı~!~1~1~ rh~~i!!!ir.~;niı:ıfı•tpıı ıııiiıı 1 
~~iı i 

proje hazırladı ANKARA Radrosa izzet Üzkau ıaraf111t.la11 eski Jrıhisarlar barut ıııe-
-== Yeni zam kanono dolayı Cama-5.6.1942 .. 

Maarifim;zin durmııdan ı fesörlü~ ve 5 doçentlik la~v aile fatura pullarına zam ya. 7.30 Program •e memleket nal muru Şevki Oziitek aleyhine açılaıı alacak dava-
creni'1lemesi okullarımızın, ılirn edilerok yerine 80 lira aslı pılmı•tır. Bu zamma göre 3 ararı sınırı durusmasında: 
11 

't k 7.33 Mazik:karıeık program(PJ.) • 
ve sant mtiesıeıelerinıizin kad ma~şlı 15 prote!'örlfık ko ut- uraşluk pul yapıştırılan fa- 7.45 Ajans Haberleri Müddeialeyh Şevkı ııamına çı l\an da vr.ı i yele 
rolRı· nın da oeni',l"mesini İcab m··kta· 'ır·. taralara ' ve 8 koru,loklara- 8 00 M~ lk · s r ·ıc ı · 'k Af 

'il J o u . ul • en onı paroa ar rın 1 . ant{}lga 1111111 nıeçhtı l lıuhırıması ha~rbi).'le 
eıtir,miş bunun için d~ Maar;f GtivJ Sanatlar Akademi- da on korn,ıuıc pnl yapıştı- (Pi) 
Vekillı~ı tedbirl,.,r a:mavı ge- si kiidrosiyle Riyaseticumlıur rılacaktır. lınidalarla oısbi 8.30 Etin saati bila tebliğ iade edilmekte oltlnğundan ıehliğal111 
rekli Rörmüştür. Vekillik, bu Fıl~rmouik Orkestrası kadro- pullara bi9bir sam yoktur. 12.so Program,. Memleket saat ilanen yapılmasma ve muhakenıenin 29-'" - ~ 4 2 

k ti b k 100 arın .. .. d · · ma 1ıa a .aram . ~nununa tarı takviye olunmaktl\ 'f0 . . y 12,88 Mozikı karııık makamlar· gunu Saat 9 a JCl'a~ına karar verılnıİŞ oJ<luğuıı 
bağ.ı Maarıf Vekıllı~ı k~dro liralık bir Si\ lon orkestra ~ffh. er ı .- Malı at k d .. d .ı.. d~o ıar ılar :ın m uay~ en gu n e mu ha kemeye gelme~i Ye) a 
larmı degiştirerı yeni bir ~a. ği kurulmaktııdır. Aynı proje p l 12.46 Aıanı Haberleri b' k 'J .. d . k . 
nun projesı ba~ırlamıştır. Bu ile buı kadroların maa~ mik- 3 Z8 f af l JS.00 MOzilu Şarkılar prop-ra· il' ve · 1 ~Oll ermesi a . Si hald~ lıa k kında ki du . 
pr.>je i~e Y~killikte. bir ayni~at tarı artmlmakt'ldır. Bu uada D ki mının deumı ruşmanıu gıyabıııda devam edeceği liiz•ııııu ihl-
muhu p~ı~ı k,;rnımakıa, koy Vekillik merkez teşkil!tında afıtma Birli eri 18.00 Proaram te Memleket nen tebliğ olunur. ({i 43) 
enstitü!ü mezunlarının Lu yıl çahşan 70 liralık müdürlükler emrinde çalııocak "111 ararı -

1
.-

1
-

8
"-----n -

ilk öğretime katılmağa başla- kadrtıları 80 liraya, 60 liralık 18.03 Miblt: Fa111 bereli 

l d l · l l" lk ·· ~ t. l k d 7 18.40 M6ıik:HaUf par9alar (Pi) ms an o ayısı e uı o~re ırne müdürlük er adroları a O lstanbul (Hususi) f J ' d J d 
ye~1i ka~r~la~ ~eri_!mekte~ ma· liraya çıkarılma~tadır . Sumer Bank'a bailı yerli 19 oo ~::.öıma (kıtıpaeuoler Ç8 0fffi8n Ç8Vlfg8 mfi Üf ÜğÜn 80 
a!ıf mudurhıklerı ."6 ~nz~e Böylelikle hukuk müşa- mallar pazariah, daaıtma ofisi 19.16 MOıik! Hıtif proa. (Pi) Muh vfllı i t fiatı 
rı.n kadroları gemşletılme te viri. özel öğretim, bederı tP.r- çalışma~a başladıktan sonra 19.80 Memleket aatt ayarı te MS. D:3. Oin~i Lira K. 
dır B 545 000 çaın ağacı 4 60 

· biyosi, neşrivat. antikiteler, ofise baA-lan!caktır.. u ıuret- ajaoı haberleri 
Üniversite idare va tedris rnüıeler seferberlik kütüpha· le pazı.rlar, ofisin ılk rnüesse- 19.45 KtAıik TGrk mftziQi prog 1-f{ouya vilayeli11i11 Ermenek kazası dahilinde 

kadrosu da imliln nisbetinde ' ' ı · ı k 26 ·ı ramı. 
. . . . . • ne, okul miizesi. ztl işleri sa erı o acı tır. vı ~yette Keben de\•let orıuauıııdau 54 5 metre mikap 

gemşletılıp kuvvetlendırılmek- . _d 1 -•·J . 1 70 den yerlı malhr paz~rları vardır 20.15 Radyo gueteai . u· . . . k - -k l~ll ur Ilı erı maaş arı ' . keı·estelı'k ç•aııı auacı satı"-.·a ç·ıkaı·ılıııı~tır. tedır. nıversıtenın u9u 
80 1 

k l l m Pazarların kadroları yeni ihti- 20 • .(6 Müzik: Şarkılar o ·t "' 

maaıh memurlarının tertileri
1 

' ıusust aem,. evazıl, yaçlaragöretao1 imedilecektir 21.00 (Ziraat taktimi) 2 t;anıeşcarm1u beher metre mikap gayri 
imk(lnı Aağlanınaktı\rlır. Kadro derleme rnüdürlüklerı m1aş a, 21.10 Temıil mamulüııiin ıuuhanınıeıı bedeli 460 kuruşlur. 
da bııhın~n 70 liralık 3 pro- 1 rı 60 dan 70e çıkarılmakıadır. Çuval ve kanaviçe 22·00 MOzit: Radro salon Noer-- 3 - Şartname ve ıuukaveleuame J)fO,J'eleriı ı i 

Kadın çorapları 
tiplere ayrılacak 

keatraaı ( Vlolonis& 
ihtiyacı karfılanıyor cip Aekıo) görnıek istiyenleriu Mersin çevirge miidiirliiğiiııe 

Ticaret Vekilllfl tüccar ve 22.SO Memleket Saat Ararı Hrıueııek Orman bölge şefliğine ve A ukarada OJ'-

müatabailin çuval ve kanaviçe ajanıhaberleıi n1an UllHUll llıÜdiirlÜitÜue nıÜrHcaat etmeleri. 
tbtiyaçıarını kar,ılamak için bir 

22
·'

5
• 4 - Satıs,· 6-6-94~ aiiııü saat ı J de Mer iıı 

nıüddettenberi yapmakta o)duA'• 22 60 Yarınki Proaram te u 

hıceleınelerl bitirmiştir. tapanıe. orman çevirge rniidiirliiğfinde yapılacaktır. 
Ankara [Hnımsi] - Lüks liflerin başlıca me•zoonu teş- Vekillik yakında alacafl bir i 5 - Satış umumi olup açık arttırma usulilP 

eşya İmRli ve isti malinin meni kil etmektedir. kararla her valilik emrine rerek 1 layı' ekmek karnelerı' yapılacakttr. 
il IDikdarda çuval ve kanaviçe 

Parti katipliğine müracaat. 

hakkında bazı teklifler yapıl Diger lüks ~şya sayılan koııtenJ'•nı ayıracaktır. VaUtik.I 6 - ~hıvakkat teminatı 189 liradır. 
kt ld ,... k d d'l k 1 Mereinden aldığım 29381, 14921 7 T (' l ,· 

ma a o 0 ~ 0 ay e ı me - ' maddeler hakkında da buna er, •alilik hadutları içinde ÇQ• 1492!, 29380, 31887, 29379, 28406 : a ıp er ın şartnamede yazılı vesaiki getiı·-
tedir. benzer kararlar ahnacagtnı val •e kanaviçeye ihtiyacı olan 28407 No.lu ekmek karnelerimi nıeler1 lazımdır. (-198) 22 27 31-5 

Son günlerde büyük fiAt ve bn gibi eşyaları imO.l eden tflcear Ye müıtahıili ve thtlJaç zayi ettim. --------

yükseli,leri gösteren ve buna ]erden mürekkeo bir heyet lannı teıbtt ederek datıtma Y•· Yenlılnt alacaıımdan etktlerin Kira ı 1 k depo 
& •• .. klük · ı· · · pacaklardır 

raemen 9oro vazıys ını yakında Ankaraya çağrılarak • b6tm0 roktur. H 
kaybetmiyen kadın çorapla-

1 1 
d t 

1 
d b 1 n --- Bahoe mahılle1iodeo alk Partiai altındaki biJyük depo 

. on ar " a em~M ar a n n • K 
rınırı yeni tiplere ayrıJarı.k Q za Il) Il Mahmut o~la kiralı/ıtır• 
bo fiat yükselişlerini önliye- Jokhuı sonra bu kararların (644) Selim Anılan 
cek şekilde imalatın yeni tatbik mevkiine konnlacagı Kurtula, bayramı 
eRaslara 'bağlanması, bu tek- Röylenmekteılir. kutlandı. Zayi ehmek karneai [646 J 5-8-9 

IŞILDAK: • 

Dağ başında 

-Birinciden artan-

Bir yüce dağ başanda, .. yüce dat ba,anda harman ıeç olur,. 
tflrküsü Çağırabilenlerdir ki, ba,lannı güne•e uıtatabllirler ve 
havalan bir kızılcık ,uruba rihi içebilirler. Bütün bu kızgın 
güneşin altında yana yaua bir yüce dağ' batına çıktık •e etra
fımıza bakmadan bağıra bağıra konuşuyoruz. Dudaklarımızda 
yürek ve kafa türkOleri .. O diyor ki bana: 

Sene 19~2. Mevaim bahar. Yerimiz bir dağ başı. fçimisde 
ıonıuz bir inanç. 

Gönüllerimiz ferah ve aydın. Tasa maaa hak getire. Gele
cek g&nlerin baygınlıtı içindeyiz. Güneşe rülen göz bebekJeri
mlzde bizi kurtaranların aevgiıi yanıyor. 1 'Jl5 de babam Yeme· 
ne giderken ben altı yaş1nda idim. Her Yemene giden gibi o da 
dönmedi. Biz.im diyeblldlğimi:ı topraklarda b!lşkalarının payına 
bol bol kan döktük. Sonra bir hiç çıktı, kar,ımıza,. Bizim ya9ı 
mııa yakın olanların hangisi bab.ı diyebiliyor. Hepimizin gözle
rinde bir baba hayali kaldı. 

Sene 1942. aene 2000.. Seneler.. 1919 ıonraaı çocukları bu 
feci yetimlik azabından uzak olacak. 1919 da biıi kurtaranlann 
aevglıi, ve onlHın bizim için titreyen kalpleri içindeyiz. Millet 
ler inaanhğın yüzüntl kızartacak bir öllm kalım aavatı içinde 
acı ve fellketli güaler yaşıyorlar. Güzel dünyamızın bir yerinde 
açlıktan kınlanlar, bir yerinde gırtlak rırtlağa boğu,anlar var. 

Güıel dünyamız, bir cehennem alevi içinde yuvarlanarak 
çatlamaktadır. 

Biz bu ıünetli yüce dağ ba,ında, saçlarımızı yele vererek 
clterlerimhi en temiz havalarla dolduruyoruz. Dünyamız salla· 
nıyor. Başımızda bizi kurtaranlar var. Yüzde milyon kere mil
yon iddia edeblllrlz: ki dütmiyeceğiz. 

Ba topraklar, bu güzel inaanlar için 1919 da latiklll ıava'ı 
yapan bu millet, hiç bir zaman önünde çatlaklık vermeyecek, 
itinde glcünde olacaktır. 

Gel benim barlkiilide arkadaşım, bu dağ g6neşinin altında 
ayaklarımızın dibinden açan şu kartal kayalara bakarak, "dağ 
batını duman almıfn marşını haykıralım. O, bu marşı haykıra 
haykıra bu vatanı kartardı. Onao ,anlı arkadaşının emrinde 
ya91yanhr bu marşı haykıra haykıra bu vatan üatünde dim dik 
kalaeaklar. 

TOPUROGLU 

- i'ırauıtan ıldı{hm aQır 

Ko7.llll, 4 (Y .M) _ Koza· iıoi ekmek karnemi zari 
nın knrtuluşıırıun 22 inoi yıl e&Um. Yeniıloi alacaQ'ımdan es· 
döniiroü bugün 90k büyük kisinin hılkmO rokıor. 
mera~ioıle kuttanmıttır. Dün Tarsuı Şar sinemasında 

Makinist Mehmet Filo 
binlere"' halk hn oıe~ut giınde (637) 
'enlik y41pmı,lardır. 

Zayi ekmelı karne•i 
1 Küçiik kısa haberler 1 

Meninden alciıtım 29984• 
Tokyo 4 (A.A) - HükGmet 9~687 No. la ekmek karnelerimi 

ı'949 aeneılne kadar itfa edilmek sari euim. Yenieini alacaQım· 
lzere hazine bonoları çakan111r dan •ıkilerioin hOkmll roktar. 

Mahmodire mahallesinde tır, 

§ Tokyo 4 (A.A)- Mançlko 9 No. la etde 
da balunan murahhas 1' olcyoya (642) Haaao Ôshn 
dönmü4tür. 

heye~i R~a;:az~r~:.> Mu.~~:.r~~: Zayi ıkmak karneleri 
batkanlıflında topJaaacaktır. lrferıloden almıı oldutum 

§ Vatlnrton 4 (A.A) - iki 14822, 14823, 1'892, 14894, 14895 
Amerikan muhribi denize hadi- 1482•. 14898 oomıralı karneleri 
rilmiştir, mluri ettim. 

§ Budapefte 4 (A.A) - A- Yenilerini alacatımdao eakileri• 
merlkada bulanan Macar ••ı:aau. oin bOkmtı roktur. 
ru ve ailesinden 38 kifi Bud.. Baboo mahallealnden 
peıteye relmittlr. ( 648) Zekerıra IQeoter -------

i 1 i n 
Toros Limited Şirketi 
~erıin Orman iıletme•i mı'J.dürlii

lü.nden: 
Çoçak - Ceheuuemdere ornıanlarından kül

liyetli miktarda mayi katran, zift imal ettirilmek
tedir. Sayın ınüştarileriıniz tekliflerini, şerait ve 
nıikdarıiıı Toros Linıited Şirketine bildirsinler. 
Görüşmek istiyenlerin hea gün şirkete n1üra
caatları. · [645] 5-9-1 ı 

T. İş. Bankası 
Küçük tasarruf heaapları 

1942 
ikramiye planı 

K~IDELER 

2 Şubat, 4 1'1a1yıs, 3 Ağustos, 2 ikinciteşrirı 
TARiHLtHtiNDE YAPILIR 

____ l 942 ikramiyeleri ___ _ 
1 adet 

3 > 

2 > 

3 > 

10 » 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 Liralık = 2000.-
1000 • = 3000.-
750 • = 1500 -
500 > -= 1600. -
250 > - 2500.-
100 .. - 4000.--
50 • - 2500. ·-
25 > - 5000. -
10 > = 2000.-

JJi r i 

> 
)) 

.. 
,. 
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> 
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• 
Turkire le Bankaerna para ratırmakls ralnıı 

mie te faiz: almıe olmaz, arni zamanda taliin 
ol orsan uz. 

para birik\ir 
iı i de denemie 

(1) 

Yeni Mersin 
NUSHA.SI: 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
000 

" 300 
" 100 ,. 

Hariç için 

2000 kuruş 
1 000 ., 
500 .. 

y oktur. 
Resmi ilınatm sabrı 15 kuruştur. _____ _. 

Yeni M.eriin Matb-auında Baaılnu. :il 
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