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G"Ô"NDEL!K SİY AS! HABER FİKİR. GAZETESİ 

Kalıiro, 1 (:, ,:,.) -
M tf'ır kahin esi H ii11oyin Sırrı 

paşanın riyasetinde kurulmuştur. 

S•hibi Te Uın11m Neıriyat 
MüdCrQ 

FUAD AKRAŞ 

İdare Yeri 
hııl llen!ıı k11mnı • llıntıı ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Cumartesi 
2 

AÖU8TOS 
1941 

Y\\ 1 Sayı 
14 3966 

Alman resmi tebliği· - Sovyet resmi tebliği ======~----------------------~---
' Ticaret ve zahire iktisat Vekili 1 

istifa etti 
Alınan tayyareleri 

Smolenskde Smolensk mmtakasmda kan
Düşman kuvoetleri h mu~arebefer ~evam ediyor ismailiye hava Borsasında 

Yerine 7 rabzon .me- meydanını 
ihata edildi Almanlar 

Norveçte 23 lngiliz tayyare- A fır zayiat ve esir 

busu Sırrı tayın Müeasir surette bom 
edildi balatlılar 

Dün Encürraen intihabatı 
yaplldı 

• d• • ·ı~· verdiler Ankara, 1 (a a) Berlin. ı (a,a.) - Şehrimiz Ticaret ve Zahi ıni.irakabeıoi altındo saat onda 
Si uşuru uU Sıhl durum~~un mıisait D, N. B. - Sü•erel• aekeıi re Borsaamda mukayyet Gza- yapılmıf ve reyler tasoif edi-

M.oskova. 1 (a.a.) - olmamasından 31 temmuzda hedeflerin bombardıma~ı ~a~- ların iştirakile encümen inti- lerek kırk dörder rey ile tüo 
Ati antikte 140 bin Dün öğle neşredilen SoY istifa ede.n ~ktisad Vekili ~üs~ü J kınd~ . eu tefsilAt elde ~=~ı:ış;:. ha batı yapılmı~tır . car1arımızdan Mustafa Onzi 

• b t r lJı yet tebligi: Çakırın ıstıfa~ı kabul edılmış· 1 lsmaılıre cıvarıuda bu 
1 

Ticaret Vekll.letı tarafın. oğln, Şükrü Malaz Murad 
ton gemı a 

1 1 
Evvelki gece Sovyet kıta- tir. lktısad Vekilliğine Trabzon giliz ha,. '."erd•n;~i •1~~·1 :,~ dan komiser intihap adi len Ergir, kırk ikişer r;yle Ah-

b . . taarrtııda dueman a . M t k "d" ·· h y Berlin, ı (a a.) - ları "Polotıık, Nevel, SmolenRk me usu Sırrının tayını 1 A~us bombalar hedeflerine isabet e· Tıoaret rn , a a. mn u~u a. med Gönen, Şefik Kaban, 
Alaıan orduları baş kuman· ve .Jito:nir istikamet ve böl- t<•sta yüksak tasdika iktiran dincere kadar ıüküt etmielerdir Mitat Karagüllenin rıyaRetı otuz yedi reyJe Şevket Sümer 

daolıQının teblia"i: . galerinde döşmımla dövüşe etmiştir. Ar ıeıQında ravııan bu taarruz altında Ticaret Oclasından in :-irmi yedi reyle Reşit Rast-
Almau zırhlı teeekkilllerı Ok devam etmişlerdir. Diğer isti da hedefler pek iri seoılmeklte tihap edilen B. Sahri Poda geldi enciimen aznlıkiarma 

d maQlup edilen Rusları h v idi Atı bombalar hangara· 
rar.na a irler almak· kamet ve bölgelerde e emmi· aı·ım·ız·ın · 1 .an . bütün ve Ahmet Gönen Borsa. en· seçilmişlerdir. takıb etmekle 98 es . . ra tam ısabet etmıe te . .. . . . . . . . 
• d Smolenıkin earkında ıha- yetlı mnharebeler olmamu~tır. h 1 1 1 r ·ıQinde kalmie- cümenınden muntehıp yıne Y~m ıdare heyetını tebrık .a ır. . . . . . . t f t. 

1 
• an gar ar a e 9 e . ?" 

ta edilen düemanın oemberı da· ~ara ko?"vetlerımız_Ie .ışbı~lı- e iŞ erı hr, Sonradan hedefler üzerine Sabri Poda v~ .Şefık K~bırn- ve t~zif~leriııde mnvaffaki-
raltılmaktadır. ğı yapan tayyarelerımız döş- .relen tarrareler bombalarını ı!an teşkil edılen komısyon yet dılerız. 

Estonrada düemao kuv
99

tle• mamn zırhlı teşekkiil ve top· Sayın V iimiz B. Sahip atacak bir hedef bulamamıDlar • 

ri ıimale dogru pQskürtülmü!· çnsnna darbeler indirmişler- Örge Kuzuo:belen nahiyesini dır. Tahsil çag'W ındakı çocukların - E ık· on tsnarelerimız d. 
tur. ne ı g ü ır. ve köylerini teftişe çıkmış- M · J · ı k 
&loskota •• demlrrollorroa h - 30 Temmnzda Alman ha- lard afSl ya sayımı yapı aca 
oam etmiehırdir. AUantlkte .boz· va knvvetleri Leningrada. taar ır, -- L · 
guna aQ'raran . dü_ımangemkı ~~-roza 'teşebbüs etmişlerse de Mısır kabı"nesı· ımanına llk tahsil çağrndRki ço.lyım i~inde vazife a]acaklar-fileıi taklb ecıılmıı 98 bu 8 1 8 

re rapılao hücumlarla batırılan da.fi bataryaları ve hava kuv • • • Giren ve çıkan vapur onkların sayımı hakkında İM· dır . 
gemi ıonıh 140500 tona oıkarıı- vetlerimiz tarafından püskür- JStJfa etti l k l tatistik umum müdürlügiin- Vilayette bu işle aH\ka 

mııtır. tülmüşlerdir. ar ya a anıyor den emir gelmiştir. dar olan komisyon dün Maa· 
Alman hata knnetlerl bGrOk Moskovo, 1 [a:a. J - Kahire, 1 (s,a.) - Bn '"?" ~ İkiociteşrin 9.U rif müdürlüğünde Maarif nıü 

bir ticaret gemisini isabetle bom Dün akAamki S(lvyet res· M k'l S Londra, 1 (a .a.)- oamartesı gunn sayım yapı- dürü bay !<.:.efı"k L"" .. d ... 
b ı ı rdır .,. ısır baeH 1 

i ırrı paee Avam kamara~ında lkti Y ıı.1rgun uzun 
a amıe a • . mi tehliıti: k b' · d • balı ı·s•ı'fasırıın b lacaktır. · · t · ıt enın ba e 

8 ıoeeı un sa • . . sadi harp nazırı Dal ton e_- rıv"lsetı alt d t ı Enelki gece ngı er . Polotsk N evel, Smolens~ Bogiio bütün oknll ar ta- • ın a op anmıştır. 
t . • re mer- , termie ve istif1tsı kabul edılmıe yanatta bulunarak demiştir kı: B k . 

h te cenubunda ı .arr_a . .Jitomir istikametlerinde düş· t' y . k b' ki baetekill . . til edilecek <>gret111enleri LiRe o omııyona köy bürosu 
danları hata konetlerımız tara 1 d - ır. enı a ıne e~ . «-:Marsılya hmanına ge- ve Orta okul talebeleri sa şefi de iştirak etmh~tir. tından hombardıman edilmiııtir. m~n~a çarpı~ma ar eva~ et erden Ahmed Mahır paıanın ıı len ve çıkan vapurların ya- Y 

Takriben 40 İogiliz deniz tarra mıştır. Smolensk mıntakasın- tirAkirle kurulacaktır. kalanmaeına devam edilmek
Teai Noneote oaıı rerlere hii· da dü~mana mu~abil .. t•arroz Yeni kabinede bee liberal tedir. Marsilya limanına ya
com rapmı1lardır0 Yapılan hata lar yapılmış ve ~u~manı~ bee sadist ve bee müstakil bu pılan ihrRcat ve idhalata bü

Moskova Japonya 
muharebelerinde dllamanıq 28 ta.arr.~z~~rı .~ğ~~ zayıatla gerı lunmak suretirle kunelli bir yük ehemmiyet vermekteyiz. Tekrar A iman tay-
tarıareai diişürülmütUlr. Alman püsk~~tulmuştur.. . ekeeriret kazanılmıe olacaktır, Bu limana giren eşyalar Al- yare/erinin taarrU• Petrol almak için 

dolar bulamıyor .. na taarruz ıeeebbOeılode Duşmandan bır9ok eeır ve lt 
1 

la tarafından 
aoro . . .1 . t' t• man ve a yan r u"radı 
bulunan 8 logiliı tarraresindan ganaım ele ge9ırı mış ı.r. ·ıran hu .. kQme 1 musndere edilmektedir. Bo zuna 5 
beşi düıüriilmüetOr. DOeman Hava mnharabelerınde 8 !' dan ih'"ç edilen mallar ı: k 

1 
( ) ~0~0•81 (a.a.) - . 

etvelki geoa garbi Almanrada tayyare kayhımıza mukabil • ... - dım':ıman ve İtalyan malla· l\;~ ova, M a.ak d' . . . - Hollanda Hın 
bazı rerlere rsngın .a infilAk 15 Alınan tayyaresi dtişürül- Memlekette bulanan ad Son zamanda bn Jiman affa~nye~~~fikleos ~:~i~le~~n ısıt~~~ slölzc~s? Jap?ny~n~n pet 

Si ili r ara- ü t" d rı ır. v ro ueııe erını tesvıye ıç n b" bombaları atmıeıır. ' • m ş or_ . - . Almanlar hakkın Q dan 9•kan dört npur yaka- bir Alman hava taarruzu ol- ,çare bulamadı ın .. ı . ." 
aında ölO '8 yaralı urdır. Baltık denızıede hır Al- • k B purların ya muştur. Dfışman tayyareleri J . ~ ı soylemıştır. 

man gemisi tayyarelerimiz tahkıkat yapaca ianmıştır. 0 va b hri . 
1 

t · aponya şımdıye kadar klering 
k kalanmaRmda Holıuıda a dafı top arının . a e_şı _ve ~ece yolu ile ve Amerik d l SmolenS e tarafından batırılmıştır. Dfiş· . . 'isterdi"i gayret şa- avcılarının faalıyetı netıcesınde .

1 
_ an o arı 

manın bir tayyare m"ydanın · Londra, 1 (a.a.) - yasının g< · g düşman tayyareleri şehir lu\ri 1 e aldıgı petrollerin bedelini 
d f, da bulunan 12 tayyaresi im- İranda pek çok ~l~an bu- yanı kayıttır. cinde dağıtılmış ve atıla~ bazı ôdeyo.rdn, Japon matluhatmm 

Almanlar 42 e a ha edilıni tir. lunduğu '"e bu vazıyetm t~a- T b kta bo~b~lar bazı eTlere 18ab~t ~m.erık' tarafından bloke edil 
tmişler. .." .. nın bitarafh~ını ihlal edece~ıne . Ü f U etmıştır. Askeri hed~fierde hı~ı dığınden Japonya dolar bula-taarruz e 14: gaudur devanı ede~ d . 1 iliz ~otası vermesi bir hasar yapılamamıştır mamaktadar. 

Smolensk muharebesi aynı aır ng . hk' Devriye faaliyeti ~===-. 
Londra, 1 (a.a.) - 'iddetıe devanı etmektedir. üzerine İran hükômetı t~ .

1
- Beden terbiyesi mu·· k~ellefle-

Eks Çienj Telgrafıuın :Mos kat yapmaga karar verrnıştır: olJa 
kovadan bildirdiğine göre Al Sovyat mecmuasrna oo·re: !randa bulunan Almanla~ın K•hire 1 [•.•·l - rinin nazarı dikkatine 
m•nlar Smolensk wJhrineşim- beş lJin ve diğer bir tahını~e ' b kta. batı 

.. " k l Libyada, To ru · 8 d Tı bi · 1 / b / diye kadar 42 defa taarruz göre de 2500 olara gösterı - .. d faa hattımızın ıle e en er yesı .ıçe ö ge.si başkan-
etmişler ve •ğ•r zayiat ver- Alman ordusu mekıedir. ~;.~::;::,;uz •d•n .~n .... u~e ııtından: 
mi,lerllir. Kiyef mıntakaııın- Buhran gecirmek• S b• t d riıniıı Jüşmanı puR~urt~uş .' 3530 "ayılı B"den terbiyeıü kanunu macibince Morsiu 
da Alman iddialarına rağ· • ır 1$ an a bir yaralı asker ~·ır edıl_mı~ ıehir hn~udn !lahilind• bnlnnan mq!<tepli, l çpak ve Tur-
men Jitomirde 'iddetli muha ledir. . . tir. (leoe de denıye faalıyetı yag fabr~kalarında halen bilfiil çalı,an mükelleflerden bao· 
rebeler olmaktadır. Komünist faalıyetı- olmuş ise de ~uşma:ıla tem:rs ka Mersın İd~an Vttrdu g~nçlik kulübü miikelleflerinden 

Londra, 1 (A.A.) - etmek müınkun olamamışt · on beş yaş dahıl 20 yaş dahıl altı kura mi.ikellefi havadan Litvanyada 
Almanlar yeni bir 

idare kurdular 

Sovvet ordusunun organı ne karşı Tobruk hndnt roınt_akall~!~ paraş.~tle in?1? ve .. k.~t& indirrneleriue karşı tBlirn ve terbi· 
olan Krasnaya Zvesta gazete4Jİ Almanlar tedL'ırler al"ılar lıir İtalyan tayyaresı meo ~e gor~ek. ıçı~. b.~luk, takım, manga tf'şkila1ı yapılmRk 
Alman ordusunun bir buhran U U i iniş yapmıştır. uzere hı9 hır turlu mazeret kabul edilmemek şartile teşki-
geçirdiğini yazmakta ve §ayanı r Snriyede Vi~i knTv~tl~rı latları ü9 ağnsto pazar günü saat sahalı 7 de Mersin 
dikkat rakamlar \'ermektedir. Bel rad 1 a.a.) - bütün toplan knvvetlerımıze sta~yomunda yapılac~ktır. Ba . gün ve l\aatto hu miikellef· 
Bu rakamlara nazaran Alrnan S l hg. tt mahf'llerio söy teslim etmiş bulunmaktadır- lerı toplam.~k k~stı _ııe aske~ı gami;ı;on koaıutanlıgındaıı 

ı . L" 1 (A A) l 1· d 6 7 ·ı t e a ıye ar • mahalle mume~sıllerıne ve PQ11s karakkollıLl'ına teblig t ya He sınaı, · · - &rın e ın e · mı yon on . . h t ıar ş· . a 
za tedilen eski Lihanya petrol vardır. Alman ordusu ledi.ğıne ~o.re ükılmet Ban~ · pılmıştı::. ımdıye ~:~ar memle~~t müdafaa talimleri gö· 
. -~de alman komiseri ile şimdi günde i1'i milyon ton takı komınıstlere karşı tenini GJ Frank O ren ve gormeyen bu .. un ~rkek ınukellefler yerli ve yabancı eraıısı . . b' db' l . l u· t kım , kaydına bakılmaksızm nufuH cüzdanla 

1 1 
k 

1 
.. 

Litvanya umumi valısı ıre:- petrol sarfetıuektedir. Bu sene le ır erı a mıştır. vır a • l riyaaet hüTiyet varakaları ıle birlikte t d rı, d o ~~·trın ' u up 
emirname ile yeni idarenin ku nin ilk aylarında Romanya ievkifler yapılmı§ ve 9 komo- fçtıma ara mangalari ile ekiplerinin kam:nad yolm a o uk, "akım, 

· d' · · · · J• . an arını taarruz grup rulduıtuou ilA!! etmışler ır. Almanlara ayda 378 bin ton nıst kurşuna dızilmışlır. Bun- e ıyot mınt•kalarınl, tohm va terbiye günlerini öıtronmek için 
ldare teşkilAtı üç mıntakaya petrol vermekte idi. Romanya Iarın hepsi Banathdır. Alman A A) _ h3z1r .~ulanmala~ı, m_ükeJJef ve mükellef velilerile iş ve-

ayrılmaktadır. Halk naLiye petrol tesisatı Rus tayyareleri lar tarafından neıredilen bir L~nd~a, nl (al. Frankonun ren ~uessese sahıplerı .~unların i~bu davete icabet etme-
Te belediye mümessil.leri ~le tarafından h~s~ra uğratı~dı~ı karardan Sırbistanda komonist . Du? ge er 

1 
kabinesi °:1elerınden muayyen gunlorde talıın terbiyeye gelmemele

i birli~ine davet edilmışlerdır. için Alman ıhtıyacırıa kAfı ge- · . rıyjlsetmde ~s~anyo . rınd.en do~"Y~. ~.~va t~arrnzlarma karşı korunma kanunon.ı!ı:alk imar işlerine bilAkaydü· lecek petrol vermesine imkAıı propagandasıı,ıın faal hır dere- içtima otmı~tır •. lçtım~a bu dakı cozaı hnkumlerın haklarıoda tatbik edilaoegi teblig 
prt yardım edeceklerdir. kalmamııtır. eede oldugu anlaşılmaktadır· gün de devam edılece.ktır. olnnr. 
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Petsamıı bom
bardımanını 

Cumartesi 

Japonya 

Bir Amerikan gam~otunun 

VENi MERSiN 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neıriyat programı 

Sayfa 2 

i l a n 
Mersin Deniz Harp okulu ve lisesi Satm Alma Ko

misyonun~an; Finlandiya protesto LgmLa d J n dola U U r lm8nlnu8 JI CUMARTESl 2- 8 - 941 Ateş böcekleri) 
etti. Amerika)'a tarziye 7.30 Proğram ve memleket 19.00 Konuşma l - ' ersin alay kışlasında yapılacak ~ ayıkha-

Helsinki 
1 

[A.A.] _ saat ayarı 19.15 Müzik: Radyo caz or ııe inşaatı için tanzim edilen 3045 lira 90 kuruş 
Salahiyettar Fin mahfılleri verdi 7.33 Müzik; Hafif program kestrası programının devamı. hık. keşif evrakı üzerine 2490 sayılı kanunun 

şimal buz denizinde Petsamu- Tokro, ı (a.a.) - (Pi.) . . 19.30 Memleket saat aya- 4 6 ci maddesi niu L fıkrası ınucibiııce 8 ı\ğus-
30 k d ı ·ı· bo ı.. Japon haricire nazırı Amari- 7.45 AJans haherlerı n ve aJ'ans h· berleri · · .. · • .. ·· d 

ya a ar ~g~ ?Z moar· kan eloiıioe Çuogkmgde Japon s·oo Mü,.ik: Hafif progra- ' . °' • tos ~ 41 tarıhme ıuusadıf Cuma gunu saat ı n a 
dıman tayyaresmın taarruzunu tarrareleri ıarafıodan bombala· d (Pi) 19.45 Müzık; ~eydan faslı pazarlık yapılacaktır . 
ve bir l"veç grubunun malı nan Tuıi•a gambotu hadiıesio- mm eva~ı · 20.15 Radyo Gazetesi ' . • 

l h bo b ı d
- den dolayı derin ıeeısürlerirıi 8.30 Evm saatı 20 45 Müzik· Saz eserleri 2 ~ uvakkat temınat 2 2 8 lıra 44 kuruştur. 

o an rı tıma m a arın uş b'!d ' . r 13 30 p ,, ı · · , k l k tüğü ~e bir çok fngiliz tayya- 1 ~~~;~~~~n 1 (a,
9

• • roeram ve mem 0 21.00 Ziraat takvimi ve 3 Pazarhk Mersinde L>eniz llarp O u u o. 
· · d- - -ld"-- b ket saat Ayarı T k h il · bo l ... b' .ı "t kk'l k · da resının uşuru u~u eyan Japoular aarafından bomba- lJ 33 M- 'k: r- k l k- opra ma su erı rsası nıutaıı ıgı ınasınua nıu eşe . ı oınısyon yapı 

edilmektedir. Fin siyasi m$lh- lanan Am&rikan Tutila gambo- l · uzı ur çe P a 21.10 Müzik: Dinleyici is- lacaktır 
filleri şimal denizinde Fin top tunun bomb~r~ımrnı?dan do_ı~- arl.3 45 AJANS h b l . tekleri T. . . T' d 'k 

kl 
1 

.
1 

.
1 

F' 
1 

rı Japon elçısı Amerıka harıoı· . a er erı 2 K G- _ 4 alıpler 941 senesı ıcarct o ası vesı ·ası 
r~ armıo ngı ter~ J e. ın an re nezııretine tarzire qArmietir 14.00 Müzik; karışık prog- l .~O onuşma: ( unun mes · , :) ı· , · k l 'b 
dıya arasında henuz dıploma- zuar ve ıiun tazmiu edilecek- (Pl) elelerı) 1 nı ve hamıl oldukları eh ıJet vesı a arını ı raz 

b l k l · ram · tik münase .et er esi memış tir. Hadiee1e kapanmıe naıari· 14.45 Müzik Turkçe nllk- 21.55 Müzik Radyo salon or etmek su re tile Mersin Nafia ıniidiirlüğiinden 
bulundu"u hır sırada doğru te bakılmaktadır. . • ke t y· l . t N 'p şkın . .. .. .. .. . • • k 

.s " . lar programmın devamı. 8 rası ıo 0018 ecı a ıhale (J'unuudeıı uc gun evvel bu ıs ıcuı alaca · -
dan doğruya boyla hır taar- Jnn'ılt& · · de 15 00 M" .k d .. 'f 22 30 Memleket saat ayarı 0

• • • • •• • 
ruz yapılması hasmane bir ha 1 re uzerm lS.OO p uzı ans Mmuzıl ık ve BJ·ans haberleri Eshan fah ları ehlıyet vesıkalUJ'Jlll komısyona ıbraz edecek-

. . , rogram ve e~ e et ' . 
rekat olarak telakkı edılmek- Alman hava faali- ~aat ayarı vil.at, kambiyo nukut borsası lerdır. 
tadir. "eti az oldu 18.03 Müzik: muhtelif ş:tr (Fıyat) _ . 5 Talipler ke~H proje ve şartrıanıeleri h~r 

H~dise Helsinkide heyecan ' _ k ı 22 ..15 M- k R dy l ı ar 1 '* uzı : a o sa on .. ll k l k l ... d .. b'l' l do"urmu~tur. Gazeteler ilAve- Londra ı (A.A.) _ 1 · 8 be 10 dakı'ka k ·t d gun arp o u u · onıutau ıgın a gore ı ıı· er. r; 8.30 sr st or es rası programının evamı , • 
ler neorederek hadiseyi hal"-a Dün gece İngiltere üzerin 18.40 Müzik: Radyo caz ve 22.55 Yarmki Program ve (

5 24) 
2-o 

bildirmiştir. Fin hariciye nazı de pek az düşman hava faa- tango orkestrası (1. Özgür ve kapanış. 
rının lngiltereye bir protesto liyeti olmuştur. lngilterenin .........,~~-="""'-"""""'~~~"""""'~~"""""~!!!!!!!1!!1!1!!!!9l'!!!l•===== 
notası gönderdiği zannedilmek cenup ve cenubi garbisinde 
tedir. bir kaç yere bir kaç bomba 

atılmış isede zarar ve ha~ar 

i l a n 
içel tapu sicil muhaf uhğmdan : So'yet t:.aarruzu voktur. Bir Alman bombar-

u dıman tayyare:ıi düşürülmüş- Mersinin Tece köyünde Kara Qnkur mevkiinde Şar-
Smolen•kte ağır .za- tür. kan Yusuf oglu Ahmet çocukları, Garben Kazım Boetau 

yiatla tardedilcli H·ın.a'ıç·ın'ı hu.lu.lunda oı, Şimalen yol ve hark, Oennben sahil ile 9evrili bir 
U U U parçada 45950 M. murabbaı tarla senetsiz olarak Tece kö 

Berlin, 1 (a.a.) - yiinden ve 50 sene evvel <Hen Köse Ali oglu Hüseyinin 
Smolenıkio earkında ihata Yol ve köprüleri Çin tasarrufunda iken ölmesile veraseti oğulları Ali ve Latif 

edilen Sonet kuuetlerini ihata /i/er yıkıyorlar ve Mull" M.ehmede ve Hüs~yin oğlu Latif dahi 4:0 sene 
oemberioden kur&armak ioia evvel ölmesile veraseti oğlu İsmail v~ kızları Ayşe ve 
g

09
retlerin ao aemmuzda yapıık Şanghar, 1 (a,a.) - Meryem ve :rn5 senesinde molla Mehmet de ölerek vera-

ları taarruz u garreıler boea Japon kıtaları Kambocun seti karısı Veli kızı Ayşe ile kızı Teslimeye ve 338 sene 
tılı:mıe&ır· Düemanın taoklarıo merkezine girmislerdir, Kıtalar sinde Hüseyin oğlu Alinin de ölmel!lile veraseti karısı Sı-

. 1 · ı · Meko 'lg nel.rıni müekilr.&aız KeQ M S mazaheretırle A oıan meuı erı- . 
1 

d" D . . . dık11. ve oğulları Mehmet ve nsa ve ku;ı Ayşeye ve ı-
mıe er ır. omaı aıansının bıl-

oe lı:a:eı ıaldırıslarında n:u~af· dirdi~ine göre de bu Japon ih- dıkanın da 840 yılında ölmesile veraseti yukarıda isimle-
falı: olamamı~lar fl.e aaır zarıat- ratıı üzerine Qankanek budu\· ri geçen çooukları 'Mehmet ve Musa ve Ayşeye ve Latif 
la tardedılmıelerdır, tan 30 kilometre iQerilere kadar kızı Meryemin de 936 yılında ölmesile veraseti kızı Te;;-

A 
.k J l J a b~Uln rol . ·~ köpülerin tahribi- lime ile çocukları Elife ve Ayşe ile kendisinden evvel 

merı a z an a)' Dl emretmıetır. ölen kızı Ayşeoin kooaın Mustafa ve oğlu Durmuşu terk 

elçi gönderiyor Slovak •esmi tt.-bliği ederek başkaca vari~i bnlonmadığı ve bu kerre namlarına 
senetsiz den tescili tıt.lep edilmektedir. 

Vaelngton, 1 (na.) -
Mieter Roozveh sabık runa 

ois\an elçiıini lzlandara eloi \a 
rio etmietir. 

Elvanlı Nahi-
yesin de 

K6y denizcilik ve 
ıTıarangozluk kur

au açılacak. 

7 Rua tayyareai 
düşürüldü. 

Ba ~ayri menkulnr. tasarruf sebeplerinin tahkik ve 
tetkiki için 11-8-941 pazartesi güaü saat 5 de mahallen 

tahkikat yapılacaguıdan bu tarlada bir hak iddia eden 
Bratieluıı, ı (a.a.) - varl!la muayyen günde mahallindeki tahkik memuruna ve 
Slotak resmi &ebli~i: yahut bu nıüddet i9inde Tapu sicil muhafızlığına müra-
20 temmuzda 15 So~ret tha!- caat etmeleri bildirilir. (521) 

raresi Siouk toprakların1:1 u- ---------------------
cum ederek bir &arrare merdr.- • J '" 
nına taarruz e\mielerdir. Bir 1 8 Il 
Slouk bau filosu mezkur Rus M • o • H k ı l' • s t Al K 
lanarelerioe ka .. eı hualaomıe ersm BRIZ arp o u u va ıseıı a ID il O· 
eiddetll bir Qarpıemadaa sonra • d 
düsmaoın !'ldetce iistun olması- mısyonun an; 
na raQmen 7 si dtlellrtllm6etür. M · Al k 1 d .. 'lA 
Havalanan Şlotak tarraresı 8 1- t·rsın ay IŞ asın a Ve nlUŞtenu atın· 

Bo sene Maarif Vekaleti ı~oe idi. 30 temmuzda firar .ha: da )·apılacak tadilat ve inşaat iP.İll tanziın edilen 
.
1

,. t' k' t bb .. .. .. ıınde bulunan So,re\ kuneılerı "t 
v.ı aye ın va ı ~·e . ~MU u~.e bombalanmıeıır. Bu harekatta 21656 lira 4 ı kuruşluk keşif evrakı üzerine 2490 
rrne Elvanlı nahıy.,sınm To bır aarrıuemiz hasara uQ'ramıe· . • • • 
mök köyüne Ririuci teşrin tır. sayılı kanunun 46 ıncı nıaddesının L fıkrası nıu 
ayı içinde köy denizcilik ve cibince 8 Ağustos 491 tarihine tesadüf eden Cu 
marangözluk kursa açmaga 11 O Sovyet tayyare• .. .. k 
ka ar vermiş ve lazım relen • t h . d·ıd· ına gunu saat 17 de pazarlık )apılaca tır. 
te:ıig'\tı makamı vilayet: yap Si a rıp e ı ı 2- Muvakkat teminat parası 177 4 lira 23 
mıştır. B11rlin ı (a.a.) - kuruş olup bu ınikdar tenıinat parasını nıalsandı 

Alman hava kutvetleri 30 .., , t ' t kt b k . ona t d' Orta okul T abiiye temmuzda "ece ve gündOı 57 gına 'ff , e~ıına nıe ll unu onusy e ıye 
ı · . so.,et tarraresi tahribetmiıler- edaceklerdır. 

öfretmen ıfı dir~ Arrıca dü,manın ~5 .tPJYE&· 3 - pazarlık Mersinde Deniz Harp okulü ko 
reeı yerde tahrıb edılmıetır. Son 

Mersin Ortaokol Tabiiye 24: saat ioınde_ d.aemao ııo &ar- n1utanhğı binasında müteşekkil komisyanda ya-
.. 

1
. . B K yare karbe\mıeur. 

o~retm~n ı~ıue . ası~ ta· • • • pılacaktır. 
yıo. ed.ılmış ve mnmaıleyh Franaadakı lngılız- 4-Talipler 941 seneıi Ticaret odası vesikasını 
•azıfesıne ba1Iamıştır. l k l l 

Naklen tayinler 
er çı arı ıyor ar ve hanıil oldnpları ehliyet vesikularını ibraz et-
Liıboo, ı <•:~·> - nıek suretile Mersin Nafıa nıüdürlüğünden ihale 
Fraoııı dabılıre nazırı cana· .. .. .. l b · · · l 1.l ı..ı· 

Şehrimiz Metereoloji asiı.- bi Fraoaada oturan lngiliılerin gununeen 3 gun evve U lŞ IÇID a aca~ arı eıu ı-
mezkOr mahalferden uzaklaelırıl 'k l k · 'b d ki d. 

tanı Enver Erdem Antakya ması ioin emir Hrmi9&ir. Emrin yet vesı a arını onnsyona l raz e ece er ır. 
Metereoloji asistanlığına ve A!maolar tarafınd~D verilditi vel 5_ Talinler keşif prOJ0e ve şartnameleri lıer 
. . . . . Almllnların Akdenızde raba11cı· r 
ınhılal etlen. '~lırı~ıı aeıstan- ıarın görmemaıi için bazı aake· [gün Harp okulu konıutanlığında görebilirler. 
lıgına da Bıtlıs asıstana nak- ri makaadlardan ileri ıeldili 
len tayin edilıni,lerdir. &ıhmio edilmektedir. (523) 2-6 

i 1 i n 
İçel P. T. T. mOdürlüğündan 
ı - idaremizde nıünhal nıaaşh ve iicreıli 

meıuuriyetlerle ücretli stajyerliklere orta nıektep 
mezunları ınüsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada 10, 'J, 8, 7 nun1ara almak 
suretile pek iyi ve iyi derecede kazananlar l 5 
lira nıaaşla veya öO lira ücretle nıemuriyetlere, 
6 ve 5 numara alıuak suretile orta derecede mu
~affak olanlar da takdir hakkı idareye ait olmak 
üzre 20, 25 ve 30 lira aylık ücretli stajyerlikle
re \ayin edileceklerdir. 

3- Staj devresinde nıuvaffak olanlar n1aaşlt 
veya ücretli ınemurluklara geçirilirler. 

4- Miisabakada ınuvaffak olanların idarenin 
teklif edeceği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5 -Taliplerih 7 88 sayılı ıuemurin kanunu -
nun 4 ücü maddesindeki şartları haiz olmakla 
beraber devlet nıeınuriyetine ilk defa girecekle
rin 30 yaşını geçmenıiş olması h\zınıdır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 19-8-94 l 
salı giiııü akşanuna kadar dilekçe ve evrakı ınüs
bitelerile birlikte vilayet P.T.T. müdürlüğüne nıü 
racaat etınelidirler. 

7 - Müsabeka 20-8 .. 941 Çarşanıba günü saHt 
(522) 2-7-15 'ıonda yapılacakhr.. . 

ı ı a n 
Vilayet Oai mi Encümen Riyasetinden ; 
Ziyaret tepf)si ile Barut deposunun şark eihe

tind~ki df)rnir yolu arasrnda bulunan kunı ve ça
kıl ocaklarının ihale tarihinden 31-5-942 gaye
sirıe kadar itletilnwsi açık arllırnıaya konulmuştur 

Su saha içinde kum ve çakılın nerelerden ah .. 
nacağı ş.-rtnanuıde yazılu.hr. muhammen bedeli 
150 liradır. muvakkat teminat 37 5 kuruştur. 

ihale 21-8-941 perşembe günü saat on da 
Deimi euciim~nda icra edilecektir. 

(( 525) 2-8-14-20 

Acele kirahk 
bahçeli kahve 

Mersin İdman Yurdu Deniz kolu bahçeli kah· 

vesi acele kiralıktu. 
Taliplerin derhal İdman Yurdu reisliğine miira· 

oaatları. [513] 29·31-2 

Yeni Mersin Matbaasında BudmJWbr. 


