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l ran resmi tebli~i 

Şehirlerde 
külliyetli ha
sarlar yapıl

mıştır 

Bir ta)'yare iki tanlı 
tahribedilmiftir 

Sovyet resmi tebliği 

Cephe 
boyunca 

Şiddetli muharebe
ler deoam edivor 

Bir çok Alman tayyaresi 

iranda Japon siyaset adamları ı26 Ağustos Günü 
lngiliz kuvvetleri ingiliz ve Amel 

mukavemet g6rme- . k 1 An karada harp malülleri 
den ilerliyorlar rı an eme - heyecanlı tezahüratta 

lerine bulundulat· 
Karıı koymak la· 

J d Ankara, 27 (a.a.) - T" k 
zımuır iyorlar ur ulnRn ile MilJt s:ı.ere 26 ağustosu ayni zaman k v 

S arşı ü9 defa sağol diye şe. 

Benderde bulunan 4 Mihver 
gemisi zaptedildi 

1 
imi a, 27 ( a,a ) - Tok, 0 , 27 ( 11 • 8 .) - da kendi gönleri olarak ka . ref te· lı .. 

. ogiliz ko"e&leri lrıma Ha- Mister ÇörQilio nu&ku Japon· bol eden .MaltU gaaihr Ulus za uratında buloıımuş-
TaLran, 27 ta.a.) - n~kın, Bürremeah, Abadana ıir· rada miheid bir tekilde llarıı· meydanında A tatörk anıdı !ardır 
Tahran radroıu aıkeri hare- Moskova 27 [.a.a.] mıılerd · B · ' . . ·~· u.ul~rd.an en ebem· lanmamıı&ır. Oô· çilin Hi~dtoioı• nın önünde toplanarak bö ük Rei~ bu ıniinasebetle sö 

düıDrüldü 

kil bakkrnda ıu leblili neırel · Sovyet resmi tebliği : ~ı~ellısı Hanıkındır. Burada fo· den 11onra Sıram te Sınaıpo· . ~ .. )ediği nu t ukta .! 
miıfü: Şiddetli muharebeler bö ııl~ılerin himare etmek iıtedik• run tehlikede oldutuoa dair ıöı taarruzun hatladığı ı_Jk gunu tik a . sarfe~ıleo bu 

25 aıuıtoı aababi ıaa~ 4 de tün cephe boyunca devanı et- lerı Sauıllaraba bakim bolun• leri hakkında Japon mablılleri kutlamışlardır. Meras1me harp y . g yretlerı tebaruz ettir-
eimal te cecup&an lnail ı ı 98 kt d" D " R k marktadır. Boradan lrao iQleri· dirorki: akademisinden ve merkez ko mış ve te7uhöratı müteakip 

J 
. . me e ır . nn os ıtaları "'h So•ret kı&alar • ranı ııulAra .. . ne mu im roller baılamak,ıdır. Çunıkiog te Felemenk Hin- motaolıgınclan mümessiller harp malulleri şehidlige i-

baılamıflardır. Diııman Erdabil dotmanla muannıdane Çarpıt· ~:,~d~oda .dftoraoın ~n mılbim diatanı arHındaki lngiliı meH· de iştirak etmitlerJir. derek çelenkler koymoalardg 
Reıı te Tebriı ıehirlerioe H di malarda bolunmo11lardır, 0 taatıre haoelerı '8rdır. le ı ıöz öoftnde &utulacak oloraa . t . 8 . " ır. 
ter bazı rarlere bombalar al· Son alınan malftmata. na- Ben~er Şapur lroo timeo• lngihere 98 Amerikanın Japon· Merasıme stıkla_~ marşı orad.~ şelııtlerimizin hatıra-
mııtır. Halk ile ukio mahaller- zaran pazar gönü d6' dGferlerıoin baelaogıcıdır. Bure rarı oemberlemet ioin ornadık· ile ba,ıaom1ş ve Atatork anı- ları hurm6tle yad ve taziz 
de ktilliretl i mikdarda baear 

56 
de"il 

63 
tsyy . ınt aoı_n da bulunan hılrao te Alman lkrı orun uzak ıerk ioio bir dına çelenkler konnlmuf ve edilmi~lerdir. 

5 areaı ahrı tapurları d d - a vardır. Birçok kimseler raralan· bed"I . t" p t . - 0 
BD ordu zaptedil· teblıte tefkil e&mektedlr. lnıil&e 

b b ı mış ır . azar esı gön ··d mittir Va ı A • 1 RANDA J bf mış 
90 

ölmüettir. Atılı~ om a · . O e • Por arın mureUeba&ın re Japorıra ile mualihane bır ra usu tardın hıo birisi ukerı hedefle• ıs Sovyet tsyyareaıne lrarşı karaya Q•kartlmııtır. oare bulmak iQiD elden geleni arp 
r~ iııabet etmemiştir. Tebrııde 93 Alman tayyaresi diittirül- Loodra, 27 ~a.~.) - JRpecatını ıörliror. Halbuk_i Ja 1 ·ı· Soıyıt Luıvetlerı' f:iddetle 
bır dfteman bombardıman t!lfJ!l ıaöotür. Leningrad m .. d f !randa IQa!h• ılerler i tı mun• ponraoın cenuba doQru genıele· ftll il 18 I ~ 
reei d0tılrt11mllt&Or. d d lO 0 

a aa- lazam 11urette deum etmekte· meai uıak ııtrkla muslihane bal ----
bombardı

man edileli 
Sotret mo&örlft kıtaları. Qul· ~ın a •. _ı .fa9ist tayyaresi 1 dir. Gösıerileo bazı mokuemet· h hareketlen ibareUir. Japoora birleımek için çalı 

fa te Makora kadar gelmııl~r- ımba edılmu~tır. terin retml 818 irleri rerioe ae· logillere '" AD'erikanın emelle• Tob~ukta dir Joı;rilizler lrana Hanlkın. Al tirmek iQin aıkerler tarafından rlne kovmahdır. lngihere u A· fl')'Orlor 
KHrl ıirlo. Neftbane cihetlerin· manlar rapıldıQ'ı anlaeıımaktedır. Si•il merikanın bl'heeUiA'i muslihane 
den taarruz etmıılerdir, Haıar halk ıarafından haamane nüma· carelerden enet Oonaıkinıe rap Londra, 27 (A.A.) Topcu otefi oldu 
denizinde So•ret te B11ra kör• Leningrada pek riı yapılmamıehr. Hanekin Bat tıktarı rardımdao vaııeooıeli· İran ordoıonon hH mrn-
leıinde logills filoları hareki\ dada 240 kilomeıre ıimali lıerbı dirler. Arni zamanda Japoo •: takada aıükavemet gö8terme- Roma, 27 (a.-a.) 
rapmııtardır. Ba&krna uarayao fazla yaklaıtılar de buluomak,adır. lngılia •arr• lerhdarhaı p~opagandara da Dl 1 dikleri :Mo8kovadan bildiril- Tayyarelerimiz .Maltada 
Iran ıebirlerinde halk dftemım reler~ Tahran te dıQer ıebirler haret termelıdırler. kt d' Yine bildirilen ma tayyare meydanını b }) 
ileri harekelini durmak ioio -l'Ö· Londr4, 27 (a.a.) - üıerıne berano"meler atmıelar· Almanlar ~e e ır... ba&re\.et l&nı bıman ~trui lerdir . •m. ar-
nftllıl olarak ıe•kedilmektediı'. Dün gece oeplıede 'dd tr dır. Bu .beyeno!lmelerde latik lAI lftmata g?re . . . P rikada Snllş · Şımalı Af 
iki dOemao ııokı tahrib edil· 

1 
Ql e 1 ve miilkı temamire &i tekrar te· töyle tanzım edılmıştır. t um •e Tobrukt6 

mlıtir Halk utanı maldafaara çMarpı,ma arın voku boldugo Ji& edilmekıedir. lranhlar Aba• • • 1 t · 6 _ 7 fır kalık kuvvetle Do~oa ateışi tt>ati edilmiatir. 
o&ko•ad b 0 Jd' ·ı k . ı n C1l eren 1 n o,m "f azme\mie bolaomakla H bGku· ao 1 ırı me tedır. daad.a hafif bir muhtemel göı· ~ Boalar Tebıi• ve Tahrana kar anın yaklaşma teşebbö-

mete mGraoaa& elmektedir. Leniogradıo 160 kilomet- termıtlerd ı r. . . . . 11foıeodöfer istikametinde - Ronn ikintıi<le-
re cenubond b Rueıarrn ılerıerııı ıki istika• Baf/ıO milletri Ruı• '' ,. 

Zonguldak ta a olu:ıan No- metten ıulro bolmalUadı!'. Birin • • ilerliyeoeklerdir. 4-5 fırka-
vogr~.<1ıo so~otu Almanların ci kol Qulfadao te diler! Erda Yaya teılım ettık· Iık bir kuvvetle ve tayyare-

bn boJgede ılerlemekte <>lduk- bile ~Olrudar. ~u iıtlkamet Ba lerini iddia ediyorlar lerin yardımı ile lngili• kuv Atatürk "ÜnA 
larrnı göstermektedir F kıl hmıoına ıımendOfer rolu . l t 1 t e u 
Leningrad hattın Aİ akat ile ballı 'Olan Tebriıi istihdaf Berlin, 27 (a.a.) - vetle~ı de ran p~ ro mm ~- lıutlandı 

Finlandiya Caphasindı 
Ruılar afır zayiata 

ın lllanlar 8 ,m'3ktedlr n N B n· 1 ti Kor kası ıle cenohl ran de1J1ır 
tarafmdan kırıldı"'ı b . • .1.•· • - ıp oma te · · · Zonguldak 27 ( 

Berlin. 
27 

(a a.) _ e enöz • k . rupondeoe ıueteei IO'lil&ere 1,,)o boyoncaılerhyeceklerdır. ' A.A )-
kkOll . Fin bo· mal6.m değildir. Ve böyJe bir IS enderıyeye ve Sovrellerio Jraoe teenOsle• logiliz kuvvetleri Bagdad de J' IAtatörkün Zonguld.ağa 

Alm1tn teıe erı .
1 

. şey tahmin edilmemektedir. rine kartı taıiret almatıadır. mir yolu ile Tahrana ve RoEI· ge ı_, erfoin 10 co yıl dc.inö 

ufradılar 

dodonda Sovre' mevıı erme te M 'h l • . · · b l klı mü b .. ·· k -
t" lü k ,atarıoa taarruz et· Almanlar Dinyeperoyoık 1 Ver tayyare erı • Bırbır~ndeo sonra • . 11 ~d ' l Iar da Tebrizden ilerliyerek oyu te:ıabü:ratıa kutlan 

mo or 1 ,eh · . d . makalesıode mütemadı ıe 1 mış ve ebedi f 
mielerdir. Sahra ~e .topQu met• rmı~ alın ığını _ ıd~ia et- akın yaptılar te ıa:ıtej ve nibaret mıloadele- kabil oldngu kadar kısa bir Lahraları .. şe Atatürkün 
zileri imha edilmııur. Dılıma· mekte ıselerde bu ıı!dıa Roıt- lerin baoıi ıarahan ıeldıaiııi samanda birletmek için 9a- miotiı. hurmetls yadedil. 
nın insan te matzemece aa.riah lar tarafından tasdik ~dilme- Kahire, 27 (a.a.) - aıöatermiılir. Çörc;ilin oları bef• 1ı8makta oldukları anla~ıl-
atırdır. 26 aıaıtoı aeoe O~lıll:ofa mi,tir. Odtn•ada sıkı bir 10• lskenderiyeye düşman tar·a ka milletleri haroe ıotmaktır. maktadır. Ü İQ ffi o b İ ı· 
aıır oıpta bombalar te bınterce rette çarpışmalar olınakta- fmdan yapılan hava taarruzun Oöroil ıimdi de Tiirklre • . t~veo Moıkou, 27 (a a.) -ranıın bombaları atılmııtır. Ma dır d Ü k' . I ........ t B te lıpaorarı Almao Lebdıdırte Jrf'n barekAt hakkında '"o Lastı· g"' ı· 

J 
• b ' rıi rapao · a ç ııı yara anuu§ ır. azı 6 ıe· v oar kıtılartr e ıe ır 1 L d 

27 
f h kaııı tarııra olduklınnı 1 r malumıL •erilmekled i rı 

Alman ll:ılaları Ukrıyoa_da . dılı· on ra, (a .a.)- yerlerde hafi asar \'ardır, meae oüret ediror. Simdi Çör· lraodı hııre kl& ıeabil ed ilen M ----
m

ana a"ır ıariıt terdırmııler- Alma:ı yarım kavsı'nı'n '-'a 0.,1 batk• milletleri de Ruaıa:_a ıntakamızn bir taraftan 
• T Şarkı"' Afrı· ka plAD moclbinoe .deum eLmekle· Ermenek M G 

dir. vaı yavaş Len~ngrada yaklaş lesi im Eılmeae ba11~dır. ÇörQı~ • ut, ülnar, Silif· 

Amerika 

iranm istilisinı 
tasbivettili iddia 

.clilmelıteclir 

tılJ henOz bellı deiildir Bu- Atmaaraden babeedıror te A• dır. ke. v~ saire gibi gıda madde-

rada Sovvet1erin şiddetıi mu- Ay,ı bir baı kaman rupad• aeraı..ı te ıarı butatık.. Japonlar terınm n isbeteo hol olduğu 
k ed 

. d 1 dao Almanrınıo meaul oldu yerlerde çok sıkı bı"r alakası 
avemet eceklerı şOphesizdir anlı/ıla idare ar idd . ediror loıillıter -- d 

~·1.linde ~e Odesada olduğu eclilscelı ~~:;,.ada ';ıciula ııbi ei•il bal İ 0 gi} tere V 0 v~r. ·~· ~ehrin kömür, odun gıbı çok ııddetli muharebelerin kı 1, 111t eımuıen bır defa ol~ ~ıhı ıhtıyaçları da civar da~lar 
B ııbı S 1 · an kamyonlarla temin edıl-

olacatıLa muhakkak nazariyle Simle. 27 (a,a.) - ıon faril ~lm~mııur. d u F • Ü V Yet 0 f} fi mektedir. Piya4Jada işleyen kam 
bakılmaktadır. Buralarda düş Şarki Afrika ioin reni bir ..,,ıerın. akıbe&ı mal~~ ;r· b ı. 8 l ·ı l • • yonlarm ekserı"sı· nı·lı lastı klerı' 
m & ~ ' • • kumaodaohk ibdU edilmit&ir. ka& fogıhere aefa)et IQID e U 

Ne;vyork 27 (• a.) - . . a~ aaır zayıat verdırılmt>k- Şarki Alrikada barekAt bılku"e l•P•nlara abluk111nı talbik el· ey ne mı e ıtımadı deskimiş, fena olmaları yüzün 
D. N. B. NeTyork Taymısıo tedır. Diharet bulmuı oldotundan or· 111ekle aarl baalalıklırın oıkma- anlamadıhlnrını en çabşa~amakta ve çaııpn 

Vaşington muhabirininbildirdi R ıa ıarklaki •a•aııdaohk :iendt 91n• rardım e\mettedir, lnıilte· lar d.a _fasllk d~rdinden maki-
ii~·e göre Hariciye naziri Hal omanya Krall . iılerini daha .... 11 bir IDreUe ,. aefaletlere daraoara~ Alman: ıöylüyorlar nelerını olur olmaz yere 100· 
atfen Irana kartı açılan harp te<ıtir 6lmek ıcıo bl\rle bir ko· rara karıı korm11101 baıluİn iı dermekt . 
hakkıoda 11ooları yazmaltadır Odeaa ceplıeıı·nı· • maodanhtın tbdlll lazım ı••· &emeklıllfllr· loı ıherenin ~~n~ Tokyo, 27 (a.a.) - b en ımtina etmektA ve ,, . . . ~ı- miılir. General Gamilgam orta rıptııı teoat6ıle ba hııkıaa&ı Domei ajıınıı ecnebi ıılerde b~nd.an dolayı da ister istemez 

lranm -vazıyetı hıç na~rı yaret etti ıark&ao rerl bildirilmereo bir daha iyi i6ttermektadır. tam vukufu bulunan bir zatm ~dr fıat yükselişi hasıl olmak 
itibare abnmamışbr. Bu hAdıse rere &ayin edilmiıtir' General • d ır . ırandaki logiliz ve Sovy~t !s~ Bökreş, 2~- (11.a)- Klark ıırkl Afrika baekuman· Len 1 n gra a sö;lediklerini şöyle kaydetmek Uzun zamandan beri pi ya 

tillsmı zımnen kabul edıld1i• Otı1phede uçtincö günönö danlıtına tarın edilmie&ir. Bo te ır. . . . . saya otomobil IAsti ~j tetzi edil 
mahiyetindedir. Amerika tara- geçirmekte olan kral Mibael komandenlık barhire nezaretine Alman tayyareleri dlngıhzlerldve Sovyetler. m- memiştir. Bu halin devamı ise 
hodan bn istill hareketi mem ve ' Antonesku Odeıa bölge- ballı otacak,ır, neticeıiz alun ~~ ı_n n~ o 1 u~unuk katıyen gerek yakacak ve gerek yiye· 

nuniyetle karşılandıRı hissedil- ıini ziyaret etmiştir. Sovyet· • d k' • ·ı· 1 Lb · ı 1 mı!or ar. rana arşı hclre cek maddelerinde az zaman 
mektedir. Belki de lramn ala ler limanı muhafaza ı91D ıran a 1 maı iZ er Sl11 attı ar yaptılar ketleri bunu tanımadıklarına sonra le~irini gösterecekt' e· 

b. d l' ld. ., ll . ır. ır 
caklarının bloke edilmesi çare ümitsiz gayretler sartetmek- Londra 27 ["· a.] - Moskova 27 (a.a.) :- ır e 1 ır. Sovye erın lra- an evvel lastik tevzi ve temini 
lerı aranacaktır. lran, Sovyet tedirler. Krala Romen kıta- Buraya gelen malomata Alman tayyarelerı tarafm· nın _Sovyetler~ kar11ı bir Alman ~ı!susunda alak"idarlarıo bu 
Ruıyaya yapılacak yardımda )arının her tarafta terakkiler nazaran Tahrandaki İngiliz dan Leningrada yapılan havaıtl·ss~ h~reketı olae.ağı .volund~ ışı ehemmiyetle na7Jlrı itibare 
malzemenin geçmeli için bat- kaydettikleri haber verilmit .. elçisi ve tab'aıı satıhatta olduk hücumu neticesiz kalmış ve kı ıdd~aları halukatı tahrıf alacaklarım ümit ve teminni 
laca bir ılGit yolu olleaktır. tir. ları anlaplmaktacbr. hücum dağıtalmıtur· eden hır yalanm. etmekteyiz. 
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28 - AGUSTO.S - 194.1 Perşenıbe VENi MERSiN Sayfa ; 2 

Köylüler· Almanya 
Iran hadiselerıne 
yakından alaka· 

fHülga vergilerin 
tahsili 

Mali1e VekAıe ti mülga tergi 
!erden henüz ıahail edilmemie 

i 1 i n 

Vilayet Daimi f ncümenin~en • 
• Basma almak için günlerce 

beklediklerini iddia ediyorlar darmış olanlı-rı~ın e~ kıe_a _bir ıamau ı _ ~lersin· ·'farsus yolunun 2+776-5+070 
da ıahsıl edılmeeını el4kalılar 
dan ietemietir. Deflerdarler bu km. feri arasının esaslı tamiri İÇİll tauzim edilen 

Dün idarelurnemizo bazı da ileri sürmiişlerdir: Budapeşte, 27 (a.a.) - veqıilerden ltırl!in VeJI\ tenıi l 4608.50 liralık keşif evrakı üzerine •tcık e ksill-
köylü vatandnşlar ile Knzuou .. .. .. .. Macar ajan,mın Berlin mu olooaoaklarla tahsil edilecekleri ' • 
k .. , ·· ht d 1 Ü , I . Kiz işimizi gncumnzu habiri bildiriyor: bizzat takip ve temin eylırec: k ıneyH konulmuştur. 

oyu mu arı n~ra 1 ar . 9 bır tarafa bırakarak hir kaç l lerdir. l Ek ·ı ·ı · 
gündür ~"hrimizde bulunduk t b 1 k . . lı r:ınm Herlio elçisi Al- - sı tme 4-9 941 tarı ııne les adlif eden 

me re asma a ma 191n şe - K ,1 "kA J d ( 
ları lıal<le Sümerbaıık Yerli re geliyor ve güıılerce ınra man hariciyesinde k~nuşmala aum mau um arm a per~e ıı be günii saat 10 da Vil3yet daimi encü-
Mallar pa:ıı;arından herkese . . . rma devam etmektedır. . , • . J ) 

1 

verilmekte ulan mikdard" ha~ heklıyo.r ve bu ımrntle ızrlı· Ahnanyamn tranla daha sıkı çahştınlması IÇID tetkı~ler meuıuc e., )apılacaktır. . 
m~ 1'.lamadıklarıııı yana ya- hamı hır kat de.ha artarmış bir temasta bulun:.cağı tabii Adl ' V •· a ı t' k k h 3 - lhıvakkat teminat nıiktarı 345.64 liradır. 

b ı H lb k' l .. l ıye e. e ı eı e ma 
kıla anlattılar. u unnyoruz. il ~ .~ )C? e addedilmektedir. Tahrandaki kômlarıo çalıetırıldıılı gıb l ka istekliler bu miktHr tf>minat akcasıııı makbuz mu-

. . .. .. yapılacağına, lıe koyun uufu· Alman e~çi~i de uıun uzadıya dıa mahkümlarında o-ılıetlrı l ıno k b'l" d } b · • · 
Her baugı bır koylu va ~una nisbetle bir mikdar has - Şehı'n cı.al ·ıe Al Ira 81 etraf nds tedkikler uapmekta a 1 Ul e mu ıasc e veznesırıe ve y a temınat mek 

d .. .. . L.. " ııı manyanın na 1 • b tan a•ıo uç gun "Iııı ozon . . lU t" .ı ·ı l . ı ·· .. l . ' ... . . . . .. ".. .. mayı ihtiyar heyetinin meırn- yardım meselesi hakkın nır VekQlet bunun IQID caza et unu, ıcaret ouası ve l ıa eutB uç guıı e\'Ve 
hır zaman 1'1101 gucunu hıra- . . . . . . d k d . , .... d b 1 ahkümı" etı· ~~ f' .. d .. l "' .. d 1 ki ı l' "k . . lıyetı altında tevzı ertırıtmış a onuştuğuna aır düş vrıo 8 u onan m ' c,a ıa lllU ur uirun eu a aca Ul'I el JVel vesı · a~nm 
karak şehırde Lır kaç metre t f d d katileemie kadınların mi"dorla ~ .. .. 
basma almak için bekleme- 01~.a h~r halde daha d.~b~ mla nh b ar,a ın ahn'k uyh'll- rı 1nolorı ceza müddetleri ve d'1imi enciimeue ibraz edeceklerdil'. 

munasıp ve karga~ıt.lığıo onn ru au a er er ta rı ma ıye h - 1 h kk d IAk , . . . 
leriodeki oygunsuzlnk oan t' d l kk' ed 'l kt d' Al "1 hı rtu rum arı ~ ' 0

. ıt. a a 4 - fazla ınalunıal almak ıstey~nlerıu Nafıa 
. . . ne bu suretle geçilmiş olar m e te a l ı me e ır. - lıtardao malumat ıtttemıetır. .. •. .. .... .. .. . 

sıkıcı bır şeydır. Kaoalltı- d .1 kt d' B 'h t . man hüktlmeti siyası mahfil- mutJurlugune muracaatları ırnu olunur. 
mizce köylerd ı> n bir kaç met enı me e ır. o Ol e ın mu leri irandaki hldiseleri bOyük Devlete ait bag" ve arsa- [n62]~ 21 '>4 28 ~) 

. . vafık olup olmadığı alaka- • - ... - --
ro basma almak ıçıo gelen . . bir dikkat ve alaka He takfüet ı f • • 
k'-.· lö vatanda11lara tercihen f\arlarca bılınecek hır kEyfi- k d' ( İ arın tas ıyesı o. ... . .. .. . . me te ır. A manya ran me-
basma vermelidir. yet ısede koylulerımıze lazım selesinde resmen vaziyet al- Şehir ve belediye bodatları 

İdare hanemize ugraya· gel"n kolaylığın Sümerbank maktan içtinap etmektedir. bahitiode baluuan detlete ait 
i 1 i ·İl 

İçel P. T. T. Müdürlüğün~an :· rak şikayette bulunan köylü müe 11esesi tarafından göRte· İran hAdiselerinin cenup baQ', ana . zertinli~ gibi gaJri 
-vatandaşlar şu muhik iddiayı rilmesi Şl\yaoı temennidir. memleketlerinde do~uracagı me~ku_ııe.rıo taefı~eeıoe karar 

liman hava kuvvetleri 
k -ı· il d'kk · verılm~eıır. Bu kabıl . Jerı.er en 1 - Mersin !ilehir d:daili t.elefoıı şebeke Le· 

a su ame _er nazarı ı atı kısa bır ıamanda talıblerıne ea· " Be r l in çekmektedır. tılacakltr. sisatıüda kullaııılnıa k üzere mütealıhid nanı Vf>' 

Rusyada Ve diğer bir çok Ankara Radyosunda he3nbına imal euirilecek (1600) adet iki uelikli 

hecleeler tekrar bom beton küıık, ( l 42f>) liralık keşif evrakı üzt:rine 

Miinakale hatlarını bardımon edildi Bugünkü neıriyat programı açık eksiltmeye konmuştur. 
tahribde devam 2 - Muvakkat teminat ( 106) lira (88) kurw; 

Londra, 27 (a.a.) - Perşemhe 28 - 8 - 941 19.30 Memleket aat aya- olup teslim yeri, ~lersiu P. T. T. kasaEıdır . 
etmektedirler A voıların refakatinden ln 7.30 Proğram ve ınemleke rı, ve ajans hl>-herleri. 

Berlin 27 (a.a.) _ gil~z bombardım:n tayyare- saat ayarı 19.45 Müzik: Yurttan sesler 3 - ihale 5 - 9 - 94 l cuma günü saat (1 O) 

0 N B _ 24 ve 25 A~us lerı Fransız, Felemenk ve 7.33 Müzik· Hafif program 20.15 Radyo Gazetesi da Mersin P. T. T. ~lüdij.rliiğü odasıuda topla-

tos ~ünİeri Alman tJombardı· Al~an . salıiJleriuJe düşman (Pi.) ' 20.45 Müzik: Saz eserl€ri nacak komisyonda yapılacoktır. 
m1'.n tayyareleri ve sabra ha.- gemıılerıne Rkarşıı akıul.ak~ Yd~p- 7.45 Ajans haberleri 21.00 Ziraat . takvimi ve 4 istekleriı) ihale gününde sekiz uün ev-
taryaları aşağı Dinyeperde Sov mı,.ı ardır: . ast nnarı 1 1 u~- 8.00 Nüzik: Hafıfprogramın Toprak mahsnllerı borsası 1 • •• " • 

yellerin ellerinde tuttukla~ı en mau gemısı b~tırılmıştır. Dı- devamı (Pl.) 21. lO Mfıt:ik: :Türk~e film vel \ ılayete muracaat ederek alacakları ehhyct 
son köprü başlarını tah:-ıbet- g"M hazı gemıler de Lıasara 8 30 E . şarkıları (Pi.) vesikalarını, ticare t oda~ı vesikalan ve ıuuvak.-T 

1 
. . . vın saati 

mişlerdir. A!man ileri harekA u.gratı.~lmFıştır. d ayd~~are erııhnız 12 30 Program ve meml~ 21.25 Konuşma (Sanatklr- kat teıuinat makbuzları ile komisyona ilu·az etme 
tını durdurmak için düşman ,ım" ı rarıs \ s u,ma!l a- . larımız konuşuyor) l . lA d 

M . va ıneydanl 0 rına tılarruzlar ket saat Ayısrı 2l 40 M- 'k S fı 'k erı ctZllll il'. 
piyadesi Alm!in ve acar SJ a 12 •3 M'" 'k F 1 k l . • uzı : en om prog 

l hl t 
. kar ısında kı yapmışlardır. Akın eı:maınnda ·~ uzı : ası oar 1 arı (Pi) 5 - Künklere ait kalıplar ile hususi ve fen 

a arının a eşı ~ - · · 12.45 AJANS haberlerı ram · 
25 A" 1 bıç bır düşman avcıınna rast 22 3 M ı k t · l · - k · t' l · M · d rılmıştır. 24- rıustosta sa- . . . ,.. . 13 00 Müzik: Fasıl şarkı- . O em~ e. saat ayarı n1 şar nameyı gorme · ıs ıyeıı erın ersııı e 

hile aklaşmak isti yen Sovyet gelıumemıştır. Karanlık bas. . ve 3Jans haberlerı Esham, fah fl. rı~. "'. M .. . ı ·· ı.. .. .. l lA l 
böfü:lerİ İmha edilmiştir. İkin tıktan bi'raz ROilra kuvvetJı İRfl programının deV&ffil .1 t k b" k t OO 1 l UuUf UğUlle IUUl"aCU3t al'I İ C:dl 0 UJlUf • 

kk ll · · ı · 13 J5 Mu-zı"k karcı.ık prog vı a ' am ıyo nu u rsası (559J 20-24-2°-2 ci bir bO~y~l teşebbfüni toplan tayyue teşe ü erı 'ıma ı . ; ı.,. - 11· ) <' 
Fraosaya tekrar akın yap ram (Pl ) ıyat 

madan kırılmıştır. Düşmanın mışlardır. IS,OO Program ve Me~leke 22.45 Müzik Dans müzi~i 
bulunduğu yerler harabeye Ünayted presin geoe ya- '!&at ayarı (Pl.) 
ç~vrilmiştir.: Nehir kıyıl~rın~a rısı verdiği tir habere göre 18.03 Müzik: Radyo caz ve 22 .55 Yarmkj Program ve 
bmlerct ölu ve suyun uzerın ı O 

i l a 
içel Haf ıa Mü~ürlügünden 

n 

d h l f b 'ka Berlin radyosu neşriyatını tango orkestrası ( . zgür ve kap:rnıs. 
e ta ta parça arı ""e a rı - B kl · ----·-------

b h d - k durdormu~tur Berlinin ya Ateş öce erı) T . d . d'l k !\.. r· . 
lardank ud. ar 8v~ ~~an k!u : İngiliz ve yahut Rn 14 tayya ıs.so Serbest 10 dakika Zayi nüfus ezkeresi 1 - ·"ersın e ınşa e ı ece · na ıa sılin<lir ma · 
sbelme le ırl.l . odşevı ber kopru releri tarafından homhudı- 18 40 Müzik: Piya şarkıları, Nüfus tezkeremi kazaen zayi kineleri garajı için tauziın edile n 84 79. 59 liralı~ 
aşlarını e erm en na mış- · · · K ( tl · k ''f k •· · k k 'Jt k l t 

d B
'lh d . l h t mao edıldıgı z"noediJmek- 19.00 onuşma: Der eşme ettım Ybni;.iui alacagıından e;-;ıı evra · ı uzerıne açı e ·s: me~'e ' Ollll IHUŞ ur. 

lar ar. ı a3sa emıryo u a t d' ') . k 2 Ek ·1 29 941 ·1 . d .. f d 
l b

. k • t h .b d' l e ır. saatı ~skısinin hiikmü yo tor. - sı tıne -~ - tarı uıae tesa u e mı 
arı ır ço yerae a rı e ı - 19 15 M- 'k· R dyo caz ve . . .. .. . . . .. .. .. 
miş ve münakale ke~ilmiştir. TrabJUSU"f P uzı · a Merein ın mııhmadıye ınahaı- cuma guuu saat oubırde Mersuı Nafıa ıuudurlu · 

___ d ~a!ıg~ orke. trası programının lesinden 337 doıt~mıo Mehrn ,. t g'ünde teşekkül edeu kbıuisyoncla yapılacaktır. 

inhisarlar müdürlüğünün 
nazan nikkatine 

ıkıncı kısmı o~ıu Seıahaddm Sarılmışer. . . . 
- Birinciden Artan - 3 - 11uvakkat tenıuıat nııkdarJ 636.00 lıradJ, 

sü akım kalmışt ı r Alman 
bava teşf'lkkölJeri 11obrukta 
düşman Askeri hedeflerine hü 

Geçtmlerde piyasadaki ouı.a etmişler iki bin tonluk 

i ı a o 
Fındık Pınarı 

Muhtarlığından 

Köyümüze ait Kahve, Dükkanlar ve Fırın 1 

bazı Tütün ve Sığıt.raların biı- gemi ile dtişm'ln Jafı ba
kurtlo, küflü ve detik çıktı- taryalarıııı sn;ıturmu1$l&rdır. 

gıoı ve bu halin önüue geçil· İngiliz tayyareleri yeniden 
meRİ hnımsonu yazmı,tık . Bu Tralılosa hücum etmişlerdir. 

kerro okuyııcıılarımızdan al· Teief'at vardır . Müteaddit bi
dıgımız maktuptardan bir da nalar yıkılmıştır. Eylül tarihinde nıüzayed~ ile 942 senesi haziran 

nesiui neşrediyoruz: Şıı.rki Afrika.da Goodarda bidayetinden İtibaren bir sene müddetle icara 
Sayıu Bay, bir muharebe esrııuunda dfi,. . . . .. 
Doknz bo9ok kuruş ve- man fazla zayiata ogramıştır. \'erılecektır. Talıp olanların nıezkur gunde pey 

rerek aldıgım 20 sığaradan Bir siyah gömltıkli tahur müs akçeleriyle birlikle köy heyetine ınli racaatları 
az zımhalıı1ını ben içtim. faz. temleke askerlerine agır za il~n olunur 
Ja zımhalısıoı da size takdim yiat verdirmişlerdir. Rieat 

26-27-28-29 ediyornm. Artık geri kalan eden düşmana topoo ve &ÖVR· (571) 
tarafı zatı alinize aittir. Hür rilerimiz büoum etmitlerdir. -----------------------
metler. M.ölıim miktarda mühimmat 

Kiralık. Ev 
Fevkani Havadar 

İdare hanemize bir çok ele ge9iriJmi,tir. 25 ağustosta 
<ıkuyucolahmız bo hosaıta İngiliz tayyareleri Gontları 
şikayet ve tdmeınilerde bu- bombalAmışlardır. '09 İngiliz 
lunmaktadır. lnhisar)ar mti · tayyaresi dütiirülmöştür . 3 oda salou, mutbalı, hamam, su, elektrik 
dürlögünden bo ~lim hale Akde!lizde Dido sınıfın- t · a'ı konforludur. 
b. 'h ı . . t k esıs ır nı ayet verme erını ~ r · dan bir torpidoya torpil atıl-
rar temenni ederiz. mı,tır. Foto Güne ınüracaat 

4 - istekliler ınuvakka~ teıııiuat paiasını ' 'e .. 
ya teıninat mektubunu, ticaret odası vesikası;ıı ve 
Nafia nıüdiirliiğünden üç gün evvel alacakları 
ehliyet vesikasını konıisyona ibraz etnleğe nıec · 

burdurlar. 
5 - fazla nıahinıat alnıak istiyenlerin Nafıa 

ıuiidürlüğiine nıüracaatları il~n olunur. 
(544) 14·~0-24 . 28 

Yeni Mersin 
NUSHASI: 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hariç iÇİD 

Senelik 
Alb aylık 
Oç ,, 
Bir .. 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" , . 
Resmi ilanatm saun JO kuruştur. 

. 
2000 kuruş 
1000 
500 

Yoktur. 

.. 
,. 

Yeni Menin Matbaasında Basılmı.,tır. 


