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Amerika har

biye nazırı 
Amerika as-

Sovyet resmi tebliği 

Cephe 
boyunca 

Ruzvelt-Çörçil Alman Ajansina Göre 

loneşmalar mm Neticesinden Sovyet N üt uz 
mıntakası 

kerlerine ~alaarebeler fiildet-
Bir askeri ittifak mı 

doğacak Müzolıere edile
cekmif 

Buğday, Arpa, Yulaf 
Müstahsil ve mal sahipleri 

malları hakkında 

-- le devam etmektedir 
Harbe hazır olma- Vaviııgton , 16 (8 .a.) - Hiikfımete Beyanname 

verecekler larını 6ildirdi 
Siuai mahfille r i kanaatirıel Nevyork, 16 (a.a.) -

Moıkon, 16 (a.a - ö R 
. .• V re unelt - Çöroil deklarae· D. N B. ajansı bildiriyor: 

So•ret &ebııaı. ronuna mutazi ol41rak rakındı Gazeteler büyük başlıklar· . . 
Bıl&ftn cephe boyunca kııaır bir lngiliz . Amer"ıkan te11ebbQ• VilAyetımızde yeni mahsul- tabi tutulmasına karar verı'l-Vaşington, 16 [a.a.] - "' ç·· T Moskova-rımız düemanla QarpıemaQa de- aQnün rapılması pek muhtemel la Rozvelt- orçı ın den elde edilen buğday, çav- miştir. 

Harbiye nazırı Timson tam e&mielir. Hata kunetıeri· di · . Nazilitin imhasındıı n evel ya bir İngiliz, Ameriksn ve dar, arpa, Yulaf, nohut ve Bu beyannamelerden klf 
radyoda heyanatta boJunarak miz dfteman kune\lerirle hau mıle&eret bir sulh teklifinin ra· Ros konferansının Moskova- mısırm hakiki miktarlarmm miktarda villyetimize gö d 1 

Birletik Amerika aı4kerleri- meydanlarına taarruzlarına de- P•lması üıni~ edilmektedir. Ya· da akdi için teklif Y"'paoak- bT esine lüzum hasıl ol- rilmiştir. B l - n e
nin timali atlaotik, şimali pa um e&mieler •e darbeler indir· kıuda Oöroıl • Ruueh koQuı· lftrmı •~maktadır Bu kon- ı mm . . . . . . . un arıu surat ve 
ıifik sahillerinde, Panama ve . 1 <fr 14 atuıtoe&a h malarının tezahürleri görülecek· y , ti : iaşe ve muştur, VılAyetımızın !darı mtızam altında do ldurulmau 

'k d h betme- mıı er lı '. . tı t k ısva tir. Runeıtin millete izaha& ter fera.usda So~ye . erın . vazi hududları dahilindeki tacir ve lüzumu Vila:yet makamı tara-
cenabi Amerı a a ar lruuet erımız arrara ıtrbe . Sibe yada sevkölcenı - .

1 
b ' l h k' k' f d l 

1 l ukabil 21 Alman tarrar i mesı •e ilk manidar oümleri " r . kt' Kon mustahsı ' ı umum a ı ı ve m an a:zım gelenlere tebli~ 
ge ha•ır olmalarını ve zan- ~ h t . 1 d" 

81 eörlemeıi mahtemtıldir. yetleri tedkik edılece ır . hükmi uhıslar elinıie bulunan editmiı;ı.tir I 'it bde ım a e mıe .r ır. lll r- v . 
dadan ngı ereyr, gar Londra, 16 (a.a.) - N_etrork, 16 (a .a.) - ft"ranıtta garbi Avropan veya diğer bir mahalde olupta Beyanname fermiyenler 
Alukadan başka Y"rlerde Moekotadao alıaao haberlere Şımdlye kad6r bildir ilsnler• müstakbel şekli ve lıarpden k ndi tasarrufhtrı altında hu- hakkmda şiddeti" ce l tat-
uevbet beklemekte oldokla- aıöre Leniograd te Smolensk :~:dd:ba ~ok m~~i.m k:rarlarıo sonra Sovyetlere verileolek J:oan bu maddelerin beyana bik olunacaktır. ı za ar 
rını aöylemiştir. Dk . 1

•
1 1 ı>hes 1 ır. uueJUe nüfuz mmtakaları konuşa •-

Nazır aözJerine devamla mıo&a~aların~ad · ı b?~. ~~kerı Çöroilin ukeri bır ittifak n esas oaktır Bir Amerikan senato RUS Kıtaları 
. . ıarre& er sar e 1 mıı ır, man !arını ıeekil edecek esasları der · , ardırn edil 

.Merkezı Amerıka ve cenubi radroıunun terdili haberlere pie euikleri zenue&tirecek sebep azası ~o~y.etleı~ iir Sovyet Kıtalan 
Amerikanın en tehlikeli mın- göre Smolenak mıntakaaında ler •ardır· Ruıvelt - Çöroıl ko- memeıtını ıstemış · Alman hatları geri· 
taka olduğunu ve buralarda bir Rus mukabil taarruzu bar D~lmal9rında gizli tutulan mü· Ati t•kte 

= 
Odeaa ve Nikola.,el 

mihver taarruzunun bariz al&llamıetır . Almanlar Odeea ile Ni. hım nok&alar meveuttur,, Bunla· an 1 [etinde fos/İyeffe 
Al kolıref limanları arasında bulu rı pek rakında ötrenecetiı. b / l te ihata edildiler. 

metleri bu)ond~guno ve - nau eaoari mıntalı881Dl elde' et• Vaeing&OD, 16 (a,a. - Mihver deniz u U~.!!_~' ar Beru, 16 (a. a .)-

manya, İtalya ıl4'kJ~p~nybanı:ı mek iÇio uQ'raemıktadırlar. Ve· Bar Runeltin bu g~n kara- J Londra, 16 (a.a)- Lasuis ga1etesiniu Berlin 
dünyayı fethetme l91D azır . b b b Ö J& arak b888C8QI tehmıu edil• a ı tı ar 1 b b' · U 

rıleo ası • erlere a re Ukrar k d '• G . Sovyet istihbarst dairesi- mu a ırı cenubi krayna ha olduklarını i•ah etmit ve de- R k 1 . Al me '8 ı. . azetecılere Pek ~a· k&t h 
. . . nada uı 0

"et erı mao kut kında bir tebl iQ' •erilacektir. • ma oin bildirdigiue göre So"yet re ı akkında gazet.asioe 
mıtürln : te&lerioi Hrmıta uıraemak&a- Amerıkan donan kıtaları Almsn hatlarının ge. şo malftmab göndermiştir: 

Alman ajanlarının A ve be- dırlar· Sovyetlerle •ındcın kaçı~orlar riJeriode faaliyet göstermek- Oenubi Ukraynada Al-
tinci kollarınm cenobı Ame- Q s tedirlor. Alrnaıılarls yapaJan man har.,kAtı okadar söratle 
rikada faaliyette bolonmaları DE A Polonya Vaşington , 16 (~.a.) - şiddetli çarpışmalar neticesin- yapılmıştırki Mareşal Bodye 
Almanyanın istikbalde ne şe- Amerika bahnye n1&zırı de 22 ta!Jk 14 zırhlı makiae ni ordularını intizamla geri 

kilde inki,af edeoeıini göıter Almanlarin eline Arasında albl\y Noki4 ~a.zeteoiler tara~ s kamyon' 27 petrol 88~~ın~ çekm cge imlcan bulamamıt-
A fın<l ırn kendısıoden İglaod makioeıd ve yiyecek yoklu tır. Jitomirde Roı h ti meUedir. Onlar bugün •- W!Ml'Meclı· 

1 
· gazen a arı •-T 8 • k • / aılası civarını a d8vraye "' b "b . 1 d' rop• bisimdir yarın lıtitön ır QB erı . an aıma A . d ınıo tim· 16 vagon ta rı etınış Pr ır. yarıldıgı ~&naan müttefik or-

merıkan onanma-s . Almanlar ırnbay ve er olarak .. dünya bizim olacaktır demek ~oskova. 16 (a."'.) _ • l d d ' k dar AJm .. 0 g"rniler111e doları ıkı kıtıtma ayrılm· 
1 .1.11. • ım.za an 1 ıye • . : . . 450 öJö bırakmıtlardır. Faa- . . . ·t ar-

tedirler. Odesanın Almanlar tara- ' atea et t'lmrı verıhp verılme- b 
1 

k t 1 dır. Bunlardan bırıocısi Kı' 

Moskovada 

lnailiz, Amııikan, Saıyet 
konf arınsı toplınıclk 

v Jiyette o onan ı a arım1za -
fıodan ahndıRma dair çıka- Loodra, 16 (~.a.) digini sormuşlardır. Noks oe- k •ı döşmao iki tümenle ha yefın arkasını çevirmeğe Te 

.MoskotPda bır SoVJe • Po· · · k d atef arv ha ek ti · · · k ' rtlan ~yiaJar .ısılsız ol makla . ~abanda şımdıye a ar k&ta ge9miş isede bu ezici r e erını ın ışaf ettirme-
louıa rskeri aolaemuı ımıelan dl . . b ı d mih re ge b ı t 

beraber Odesa d!;i~öş olsa mıetır, Askeri •nleema tıloeko- edilme . Rını ve ura ;~e:ikan kuvvet kartısında kıtalarımız aş aı_nış ı~. ~orada Alman 
bile garnizonnıı denizden tak tada bulun n Poloora askeri ver demz aJtıla~.ı .. örmez rioat ederek müdafaaya g9ç- Jar va~ıt'elerını mükemmel 
viyesi mümkü11dör. Odesa beyen ıle Sotıet memurları 8· donaurnaımn gorur .g meye mo•affak olmuşlatıhr. Barette ıfı. etmitlerdir. Roıla· 

resında imzR edilmiııt i r, kaçtıklarını söylemiştır. rm bütün ricat hatları keail-
Alman cenahında 'rahatsız F,• ı·ı . ın 1 er mit ve Dflbri ge~eu Almanlar eden bir tiken olacaktır. A V t ı b k ıı 30 g Us. 05 u ısıruda zeugin yerleri ele 

Nuyorır, t6 (a.a.> - Fransada iki Ra• fehri İfgal geçirmi ~Ierdir. 
Amerik•o •asetelerioin ~aı· lk' . lı 

Çö Od .il ettı./er. ıucı ücam cenu La doıt dılrnı ıöre RaueU • r iv z f b b 1 SU .. 
rOımelerlndeo sonra S&aliole 88 v h 8 er ayramı a 0 ro yapılmıt ve Ruslar Odeaa 
kari ıefler ora1ınd• loıiliı, A· • G UÔİ/er aleyhine Helsinki, 16 (A.A.)- ile Nikolayefte mabanr bir 

merlkao r6klek memarlarınıo dava tıçıldı 30 Aıtustosta BelediyP. Baht ması için şimdideL çaho~al~~ D. '.N. B. - O~n Fin kı .. halde ~ırakılmıştır. Dö~man 
ıı&hAkirle bir konferaoıın Moı· çe 'nde Törk Hava Kurumu- başlanılmıştır. Pek zeottn taları Ladoga gölu şarkında nerede hareket lilerhestitııini 
kotada rapılm111 Ssaline teklif "Parie, 16 {a.a.) - rnsı ta fmdan lertibedilecek . ao tertibi ile ve bazı ye- Rus müdafaa hatlarım yara- bulmuşsa d.,nize doğru ka9-

d uz ra pıyane tır k .,_. -h· k . l ıdllecek&ir, üo det le& araaıo a Paris soire gazetesi bir gardenparıinin hllzırhkları ol- nilikler karar altıoa aıın~ı§ ra ıaı mu ım llO ta\ ı ışga e maga teşebbü8 etmiştir. Ruı 
Hoıkouda bir kooferaoı rabı- yazıaında haziran 1940 da dukça ilerlemiştir. Pek neteli ye ~l•nath ola- muvaffak olmu,lardır. Bu ~~ lar nere<le kaçınsga muvaf-
lacıQına mubakak na~ırir~d~~ Alman ilerleyiti esnasında Bu ~afergünümllz _ terefine uha~kak olan garden- haller mühim demir yolu ıltı fak olmuşsa orada Alman 
kılmaktadır. Gase&elerıo bl dın Te•ifeai başında olmıyan ve lertibedilen gardenpartmio em- cali. U: bıalkımız tarafından sak nokt;.ı l_!!:~ır. kuvvetleri takibederek höcom 

dlfloe OHIHD m6laka&lır sar e faik olmasına feYkalAde partıJ · ı kte Alının Tayyarelır'ı lıu yapmıalardır. De•am .. den b rre&e deler bir ıeylere haetanelerde baetaları kendi . ıo . . . d'l k d" t kallde ra~bet gösterı me ,. .., 
ıoorı a h 11 · b k dı1• 1 · at ve ıtına e ı me te ır. e• l -ı•ted ' r harbler cerıa h" { Jk d fotiıar edilme:ldir. a er~oe ıra •o ve .,kseriei G •ad ·t· . ..wtfikemmel ol t>lduA'U haber veri rnca ı . ı ray na a 

• yahodı olao bazı doktorlar ar eopaı ınw_~ ' ' ld Ode•eyo akın vnko bulacak moaz .. m harb 

italyan Maarıf hakt•oda bir da-.. 89,100,,ıır. Mıcır Talılİğİ j iti Mihver gBlllSI batın 1 yapı ılar ı.,rin eaa~101 hazıı-tame.ktadır. 
Davaya dl'W'auı harp baka- ( ) Al m an ı ar nazırı ak -- Loodra 16 •.•. - Berlin, 16 (a.a.) -0 tır. Macar kıtalarıı lngıliz' Amiralhk daires• D. N. B - Alman hava 

Harbin on aene •il· 
recefini •6.,ledi 

Amerl.kan \bildiriyor: kuwvetleri merkez cephesinde 
Ra-1arl1.1 •ılu tema. ( Karakol vazifesini göre~ ki Alman ordularının harekl-

of dUSU aa geldiler gemilerimiz iki dft~mao gemı tma müzaharel için yaptıkları 

Elizabetgrodıda 
aldılar 

. · k.,.lamışlardır. Bunlar- hava muharebelerinde dört Moskou, 16 (a a.) -
( A A ) ' sım ya ıa b' · · Al So · d- .. Ro t S k Boma, 16 · - B /ı eudapeşte 16 (a.a.) - dau 3667 tonilatoluk ırısı . •yet_ tayyaresı uşurm.üıl~r- ' er - o•ıe& unetıerl 

ltalyan maarif nazırı be- Ü.)'Ü manevralara Macar ajansı - M,car ve ·~ 4372 tonilatoluk dır. Duşman topçu menılerme E~ı ıabt"ı_tgradı Almaolara terkta 

1aoatıoda demi,tirki : baılı"'Or Alman birlikleri düamanla tek man dı~er d pike hıicmdları yapılmış ve 8 m . eıerdır. Odesara rırten demir 
..,, v olan ltalyan ır. h "bed l · · 6 d- ıotunu Alman kut ıı · · 

Harbin belki on 1ene da- - rar sıkı temasa gelmiılerdir· . ·ı f a büyük lop ta rı ı mıştır. uşman •e Nikolerefteu g~:ener~n~eo:~ 
ba ıöreoeğiai ltalyao mille- Ne•rork, 16 (a.a.) - Ddıman Uknıynamn cenubun içiu mutadm hı a 10

• M tankı yakıl!Dıf ve ~üıınan mit Alman tehdidi ahına ıırmiıur. 
tine anlatmak J&aımdır. Yapılacak b6r6k mannralar da artan bir taz ik albnda na faaliyet sarfet~ekt~ır. a~r ralyöz ateşıne tutulmuştur. Alman_lar Rua madenlerinın b6 

.11 f . b"yle iQio ıon hazırhklar ikma! edil- 'k b' . tt y b lo akta hava kuvvetlerı duım.ıom rı- Hurada yapılan hava mu- rılk bır k1&mını teıkıl edt o Tırl 
İtalyan mı 8 

1ının °1A mektedir. Bo ınanurara 660 zdı Dır.:ı. vazıye _ e .t~ 0
b?1 mu- cat hatbnı timeodifer l'e ıs- harebelermde 13 Rus tayyare3i •oiroQuda ı ıaaı etmiı otdokıarı 

bir kanaatle hazır anmaaı ..- . . Ak d ır. uşman umı sız lf - • · 
01 

idd ' d 
bin aeker ıetıra e ecek te pa· k ı k- ları bombardıman et- diişürülmüştür. Alman tayya- ıa Eı ırorlanada Moılrota 

•ımdu. M.ilaooda 91k~n bası ıar&eai gDnıl baılırrcıktır. Yedi a~ernet ve gayret sar etme tasyonfii. Dü mao tayyareleri releri Odesaya yapılan akında buoo te_kzıb etmı:> kt•dir._ Rualar 
guetelerde h•lka aynı yolda ıilodllr k•fileler halinde nkeri tedır... . ~e~te_ ır. - _ş ·r avcı ta - bir Sovyet torpitosunu bomba e.ndO.nrı mıntak&1101 ıırmfk tı 
tavaiyel~rde bnlunm•ktadır- trenler durmadın mınetralırıo Duımao h~va kuvvetlerı duşur~lm~ıtur Bı y b aJ'ak baaara utratımıtır. tır1ın Almanluı durdurmata çı 

rapılaoalı maball• a•lmek&edir· kara kuTvetlerıne müzaharet yaramız kayıptır. Y hemaktadırıar. 
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Okullarda 
imtihan ve kayit günleri 

Yeni Adam 

Yeni Adam'ın 346 'ncı aarıııı 

i l a n 
Silifke Janoarıa okul T a~ur komutanlıömdan: 

Muvakkat teminat Muhammen bedeli Mikdarı 
dolgun bir ıekılde Qıktı, Bo 88• Oin~i ' Gün Saat Lira Kr. Lira Kr. Kilo 
rıda : Tclrke ötcl~ ( BaltacıoQlo) 700 00 00 

22 a~uıtoaıa okullarda bcltOn lülde edebiJat holıı felsefe •era T . , • H Koru Faımlya 27-8.941 9 127 50 1 100 
leme imtihaaıarına •e namıetj' tarih aruplarmdan, fen kolu ma etfık Fılı:ret 8 saygı usa· Patates > 9,30 94 50 1260 00 12000 
talebo lrardıoa hoeıaoacak erlo ıematilr ıırobııodan imtıhana gı mellin Boıok •, Edebirahn me Bolgor > 10 180 00 24.00 00 15000 
lüa birinci gOoıl sooa er6cek&ır, rec~klerd ır. ııulıre&i • Şef ık Ôzbar ... Milli Maraş Pirinç > 10 270 00 3600 00 10000 

2 erlülde lıae bitirme im&i• 22 erhlldA edebivııt kolu lt• mare rohuzlolu" Cemal Boru Nohut > tl 47 25 630 00 6000 
haul~r.ına baelenacalr, 15 AJlıll biire veya matematikt&ll !fen lro B-.rhUSBt,'ıen nefis bir hikhe : ı - Silifke J. okul taburunun J-9-941 deıı 31-8-~42 tarihine kadar bir 
de .bıtırılecek, ve ~o ~ll11ın~A lu felsefe '8fA tarih gurupua- Barram • Oetiren ~ Cihat Bo· l'I. 'I . l k ,ı l b ı. l ı. 13 8 941 d . 'b 
oetıoe talebere teblıa edılecekur dan ımtibana gireo9ktir. 23 er . • , sene ı~ ı ltıyacı o an yu. arıua yazı ı eş ~a em erza~ı - en ıtı a-

" eylilld ı · fh ı r rak .. , Aoııgone SofoklesL 'eD . 
T 

. e e eme ım 1
. an 8 

Dil IUlde fen ve edebiut kollar? ar . . ren 15 gun müddetle açık eksiltmeye kOUUf lllUŞtUf. 
Orkca ıle bsıtanaoAlr 5 erlölde rı arrı Türkc& _ komboziaJoo· oe91ren · Neuat Hatko ., Hara . .. .. 

t~biat dilalıi, 6 erlı'llde matema· dan imtihana gireceklerdir. tım • Bahaoıotlo •adlı makale fhalelerı 27 · 8-941 çarşamba gunu yukarıda yazılı saatlerde yapılacak-
tık lmuh~oları rapılaoalr, 8 .e.r- 25 ulıllde tedriaala baelana- ler, lo aoerelf', K(illt\r haberleri tır. Evsaf ve nünıuneler okuldadır. ~artnameler bedelsiz verilir. 
lıllde oetıceler talebere bildırıle .. 
oek&ir. oakıır. •e aeQilmie tarikattlrler tardır. Talipler muayyen gunde nıuvakkat tenıinatlarııu Malsaudığına yatıra · 

Sözlli imtihanlara 9 eylülde 2 - 3 erlcllde liae 98 orta o Bfttıln okurucul"rımııa hararet· rak eksiltmeye ~aşlanıadan evvel belgelerile kon~isyona nıÜracaatları. 
baelanacak, 19 erlıllde aon Hri- kullara alınacak paraaıı ratılı le tauire ederiı. ~ 
leoektır. talebelerin TOrkce • adebir'lt f 541 J 13- l 7-21-26 

Dulet olaooluk lmtihanl ım- te matematikten imtihanları ra
na 18 erllllde baeıanaoalr, 20 er pılacaktır. Ankara Radyosunda 

Tobrukta 
Devriye faaliyeti 

oluyor. 

Kahire, 16 [ A.a. ]-

Korent Kanalı 
lngiliz tayyareleri 
tarafından geçilmez 

hale geti,ildi. 

8apnkü neıriyat programı 

PAZAR 17 - 8 - 941 keetrtlsı (l. Ôıgür n Atef Bö-
8.30 Proğram ve memleke cekleri) _ . . 

saat ayarı 19.00 Muzık: Fasıl heyetı 
Kahire, 16 (a.a.)-

8 38 Mü 'k H fif 19.30 Memleket saat aya-
! O 1 . ı. b k . zı ; a ı program n . h be l . 

1SJ14: geoetti Tobrnktan r.taşark n_gı ız ava ov (Pl.) , ve ajans ~ r erı. 
hareket el.en müfrezelerimiz vetlerı Yn.?anuıtanda. Kortmt S.4fi A·ans haberleri 19.45 Mozık; Me~hur caz 
d.. .. . k l2 kanalına hucum otmışler ve J orkestrasından barçalar (Pi.) 
aşman mevzune gırertı d d"" ·ı · · 900 '-•ü "k H f'f • "k . . . . . .. bora an uşman gemı erını . ıırı zı : a ı muzı 20.00 Koouıma: (Yurtsaati) 

ıını ımha etmıışlerdır. Mntea. bir miiddet ge9me istifade- ve prkılar (Pi.) . 
kiben müfrezelerimiz daha sinden mahrnm bırakılmış· g SO E · b 20. 15 Müzık Solo ıarkllar 

. vın saa 21 00 z· k . . ileriye nüfu11 ederek düşman Jardır 
0 

l · ıraat ta vımı ve 
mevzilerine el hombaıı ve ha Y~pılan bombardıman ne k t12

·
3 

t APr~gram Ye mem., Toprak mahsulleri borsası 
· · d k ld ·· " · 8 888 yilrı 2 l 10 M • "k K k k fit m"kineli tüfeklerle hücum tıcesın e ana a seyru ıeıe~ı " . . uzı : arııı ıar ı 

. . . .. ozon zaman dordoracak bli· 12.38 Muıık: Solo prlular ve türküler. 
etmışlerdır. ~vvelkı ~on fır· yiik erazi yıgrnları meydf\na 12.45 AJANS haberleri 21.40 İstanbul at yarışları-
tıoa dolayıeıyle ToLrok dı- getirmiışlerdir. Giridde He- 12.00 Müıik Türkü ve oyun nm neticeleri. 
••nda devriye faaliyeti az ol- rakliyon tayy sre meydan~ haveları 21 50 Müzik: Sabahittin 
muştur. bombalanmıştır. 13/14 gecesı (D . 

Sovyetler 

Bulgar iddialarını 
reddediyorlar 

Trablosgapdo binalar ve tay 13.30 Koouıma ereden - Kalender - Pıano 'enatı. Ça-
yare meydanlarına atılan Teı't'den) _ . lan Bestek~r.. _ .. 
bombalar tam isabet etmiştir. 13.•5 Muzık Radyo salon 22.05 Muzık dans muzıQı 

Ko harekattan bir tayya orkestrası Violonist Necip Aş- 22 30 Memleket saat ayarı 
remiz dönmemi~tir. Bahriye- kın). ve ajans haberleri 
ye mensup tayyarelerimiz Si - 18,00 Program ve Me~Jeket 22.45 Ajans spor servisi 
cilyl\ da deniz altı üssü olan qat ayan 22.55 Yanuki Program ve 
Agostaya büoom etmi)lerdir. 18.03 Müzik: Radyo caz or kapanış. 

Moıkota, 16 (a,a.) _ Atılan bomt.alar iki düşman • 

T - s ' \ larrareleri deniz altısına isabet etmiştir. ı l a n 811 0 r• R h d b'' ··1• 1 . ı t1m a oy ıı.. yangın ar 
oloBolaar topraklarına geçtıkle· ·ıkarılmı tır Di-er tayyare o • ff L 1 l' • K t f"' .1 
rİDJ dair Bolıar notaaı re~de f erimiz S~ragozad: kışlaları ve BOIZ arp OıU u va 11881 omu an ııınuın 
dilmiıtlr. Bulıarların "'l arnıA zal· limanı bombardıman etmit- Bu yıl ' Deniz Li~esine kayıt ve kabul i~in mü 
maada Bolıar topraa arı ul8 1 d" ı f'l k l Y .. 

. er ır. n ı a v" yangı? ar rucaal eden okurların müsabaka sınavları 1 Eylul 
rinde oçao ıarraralerın Sırp te çıkarılmıştır. 10/11 geoeıı bn , , . .. .. , , , . , . .. 
Yocanlılar tarafından idare edi limanda hasara ngratılan bir 941 pa_zartt>SI gunu Sa~t 9 da lltanbula murac?at 
ıeo tarrareıer otmııaı ihtimali ticaret vapurunun battığı an ed.~·ıL rın lslanbuJ. Denız k.or~ıutanhğı~da, Mersıne 
bıklı:ındaki iddia da reddedil· laşılmıftır. Habeşiıttanda Gon muraeaat edenlerın de Mersınde Denız Harp oku ı 
mittir. darda aıkeri binalara atılan lu ve Lisesi komutanlığında yapılacaktır. 

bombalar tam isabet etmiş S · · d ki · k ·· k 
infilak ve yangınlar olmuştur. I08 va IŞ\trak e ~Ce erın, urşun ve mu re 

T k A 1 8
. A L kf'plı Lalemlerile yazı IAstiklerini beraberlerinde 

8 t 1 ır rıua g~tirmPIPri IAzmıdt : . (540) 
Özel elektrik ıube- A k l b. k 

1
. J a z a aın ır aza- n 

aine talebe alınacak )'a ıe6ep olacaktı I 
çal P. T. T. müdürlDiDndın 

ı - Orta okul meı.unların- Evvelki gün Hastane cad-
dan u liı1enin muhıelıf 81oıfla· desi:!de 175 uum~ralı tek atl~ 1· ~ı .. rsin ı 1 e ~imendifer ista~yonu yamnda Jfıl 

bir araba beledıye çeşmesı . k' ~ l · · 
rından olan talebelerden aana& istikametinde aşağıya do"ru Nade~ ~ :ut arsad~ ı "588 adel ttJ graf dırPğı. 
okulları öıel elekırikoılik ıube· sahipsiz bi~ halde alabildiCııne rıin MersindH va~onlar;1 ııakil, tahn1il ve istif ~dil 
ıioa talebe alınacaktır. koşmakta ıken yolda bulunan . . . 

1 . ... ·r adtl lardan bir kısım kendilerini mP(erı ışı pazarlığa konmuştur. 2 - tntıhao ıuaarı mu r· .. 
JGQllnde 6 erıuı 941 11ftnü ol"· k~rtarmak ıçın caddeden çe- 2- Vagonlar idart-ce lemin PdilecP-k VP. vago 
oaktır. kılmege muvaffak olmuşlardır ..,,, .. . . . . . .. 

. . Yolda merkebi ü1.eriode bulu- unn hazır oldngu mntaahlude ıhbar ed1ldığı gun 
3 - Talıpların 2 erlale ll:a- . 

dar aıaaıda raıılı urak ile ma nan hır ~öylü arabanın önün- mt>hallinde hat baş bakıeısınm gösterfCPli direk-
. den kendıoı kurtaramamq ve - ı ·· i d 

ırif madarltlklerıne mllracaat hııla gelen arabıi merkebeçar h•r o guu zarımda muıeahh l tarafın an vagona 
edeceklerdir. parak yere yuvarlanmıfttr. yerlt>Ştirilecektir. 

A - lıtidı. u- k b. k b ~ ' . ' . .ı.uer e !nara acı.l§ı s~- 3- Muhammen bedel beher dırek ıcuı 14 ku-
B - Nılfaı blltıre& oGıdanı. katlanmı\1 ısede köylüye hır . . . ' • 
c - Aeı teaikaaı· şey olmamıştır. Hızla gitmekte ruş mecmuu u;ın 782 hra 32 kuruştur. 
D - Okot •eaikaaı. o~an ~ra~a e_n nihayet belediye 4- ~hnakkiil teruinat, 58 lira 67 knruı,tuı. 
E ~: 6X6 eb. ıdıoda dört nın ~uprue!u ~rabasıoa çarp- 5- Pazc;rhk 29 b-941 perşembe giinü saat 

fo&otraf. mış ıRede supruntü arabası do- t . d "d.. .. .. 
F _ Orta okul mezona 0ı lu oldn~undao hızla gelen ara- 10 30 ta mersın e p. t.l. mu urltığu odasınd~ top 

dalı:&an ura tieenin her hangi ha ha Y va n i Y le ters lanacak komisyonda yapılacaktır. 
bir ıınıfıodan arrıldıktao ıonra dö~müş ve arabanın ~azı. y~r 6 isteklilerin o ~ün ve saatle teminat mak 
aradan zaman areomiı i1a poliı· lerı parçalanmıştır. Mues~ıf hır . . . . . . 
oe btııpa hal uaikaeı. kazaya mahal kalmadan hAdise bu~u VP lıearet odası vesıkası ıle bırlıkt~ komıs 

4 - Taliplerin aıhht tDaare- sona ermittir. ~ezkQr araba yona ıuüraca.alları ilan olu11ur. 
oeai eo az iki ll:itilit bir doktor hayva~~nın lo~ hır ?ayvan ol- (5 7) l 4· 17 · 22 27 
bereli &arahuodın rıpılıoakhr. dutlu ıcidla edılmııtır. 4 

Sanat Okullırinı 

Mersin Askerlik Şubesinden . 
Baden T ırbiyeşi mükelleflerinin nazın dikkatine 
Mersin şehri hududu dahilinde bulunan 15 

yaş dahil 20 yaş dahil nrnktepli olanlar mektep 

vesikaları ile Turyağ ve lçpak fabrikasında müs 

tahden olanlar Fabrika tanıtma kağıtları ilt~ 01ek 

tep ve fabrika dışında kalan devlet menıuru ol

mayan Erkek mükelleflerden Yerli ve yabancı 

3fi30 sayılı beden terbiyesi kanunu ınucihince 

Memleket müdafaa talin1lerine hazırlannuş ve ha 

zırlanmanıış mükelleflerin Nufus cüzdanları ile 
20 Ağustoı 941 çar~anba günü akşamına kadar 
Askerlik Şubesine müracaat etmeleri Mektep 

Fabrika dışında kalaıa \f ükellefler Pasif Korun· 

ıua kanunu nıucibince her hangi bir Harp vuku 

unda Düşman paraşütçü inıne ve indirıue kıtalart 

na karşı yapılacak taarruz gruplarına ayrılmak 
üzre teşkil edilen Bölükleriue taksim edilecekler 

dir. Bu davete icabet etmiyeıl Mükellefleıle Mü

kellefi kasden talinı terbiyesinden geri bırakan 

I 
Müessese salıibleri ve ebeveynleri hakkında Pa

sif korunma kanunun hükümleri dahilinde hak

larında kanunu takibat yapılacağı ilAn ve tebliğ 
olunur. 

(555) 16-17-19 

Zayi Diploma Kiralık hane 
Ankara Gedikli okulundan F eokani havada 

aldıaım ıabadetoameml sııyi at· c .. b h l b' . ·~· d l k 
· · · · 1 d ır · . ~ ze a ı ılioı15 ın e e e 
tım reoı11oı a acaıım an ea ııı . . . . 
oin hllkmü yoktur. trık, ıçme suyu tesısatım havı 

M 
. N . h 1 konforlu ve 3 odalı bir salon-

araın aaretıye ma a . . . 
leei s .. No. ıu Et No. lu hane kıraya verıleeektır. 
69 da Ali oııa Kemal lstiyenler Foto Güne mQraca 
Armur, 556 ·· at etsinler. 

i l l N 
lçıl P. T. T. Müdürlüğün dan 
ı - ihale tarihinden 31-7-942 tarihine kadar 

istasyona gelecek. ve istnsyondan gidecek trenlere 

Mersin P.T.T. nıerkezinden yaylı ve çift nth ara· 
ba ile posta alıp Yerme nliiteahhitliği onbeş güu 
ınüddetle açık eksiltnıeye çıkarılnnştır. 

2 - Aylık muhamnıen bedel 100 liradır. 
3 - Aslı kefalet nıikdarı 100 nıuvakkat temi

nat nıikdarı 90 liradır. 
4 _ Şartname isteklilere Mersin P. T. T. n1er 

kezinden bedelsiz verilir. 

5 _ Eksiltnıe 29-8·941 cunıa günü Mersinde 

P.T.T. nıüdürlüğü odasında ıaat onda toplanacalr 

komisyonca yapılacaktır. 

6 - isteklilerin eksiltnıeye girebilmeleri için 

şartnamenin dördüncü maddesini de gö.ıönündt· 
bulundurarak muktazi vesaik ile nıüracaat etme 

leri ilAn olunur. (645) 14-17-22-27 
Yeni Jrlerain Matbauında Buılmııftır. 

-


