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Ruzvellin Muavini Diyor ~i:. Smolensk l Alman resmi tebliği Almanlar Bir çu~urda 
Harbe hazır meydan fSmolenak civarında --

olmakla muharebesi Mahsur Rus Rus taarruzu-

s b• · • ordusu na ait 

B. Millet meclisi 
toplanıyor 

Ulhu kurtarabl'lı'r'ız Har rn netrcesr üze-
rinde çok müeaair imha edildi. 35 bin Birçok vesikalar 

Güneı zannettiği- olacak. eıir alındı bulduklarını iddia 

Pazorteai başlıyncak devre toplantıaı 
1 S gün aürecek. 

• J d h b k ~diuorlar Aokara, - Bürük Millet 
mızaen a Q ÇO U r· k 8 J ,.. ~ d d d Berlin, 2 (a,a.) _ 1 ,. MeclıRi 4 aQ'astoe eaat 15 de bir 

el Ur U ft11f u u un a asker 16 arlık bir tatilden eoora toplaua-
o"acaktır • · il" temmuıda Almanlar tere· Heı lin, 2 (a.a) 5 f 1 caktır. Dairei intihabiyelerindo 

tah~ı·ı edı'lrlı'nı'ne daı'r haber :oda~ za~tedilen . Smoitınskio kiyolinl!\tOk ve BaraD()VlÇ tetkiklerde bulunan mebusları 
Vaşington, 2 [AA.] - IJıll U il 6k m ıı lınde ıhatıt t!dıleo SO\'fet 

1 ara!'ında kıtlllarımız tarafın· mızdaıı bir QoR-ıı bu gıloden ıt i-

d "''ld' ıtaları 31 temmuıde ıhata Ce!D· .. . 
Mister Ruzveltin muavini OIBVCUt iDi lf berindeu keodilerıni kartarma~a ~a~~ t.a-~e ~azılmış vo uzerı ~~~~:r:~rhrimize gelmere baeıa-

Haber ver ı ldigioe göre Bü· 
rıik Mıllet l\leclıein i u ruzname· 
einde miihim kırnnn \'6 &efeirler 
metcud olmadıll ndan Meclis oıı 

bee güıı kochr to"lantılarn de• 
tam ederek mefcut I Arıhelerı 
mii:ınk~re edecek ve tekrar &ıttil 
edilecektir. 

"Hürriyet tersanesi" adı veri teııebbüa e&mie iaelerde teııeb· ı ortulrnu~ bır 9nkar bolun maş -----
ltm top fabrikasının güşadanda IJondra, 2 (a.a.) _ biialori akim kalmııı te taarruz- ve d"rbal bu çakar açılarak l • -:Q::--t--~k--,-,---------
demiştirki: Salahiyetli makamlar Smo ları tardedilmiııtir. Bir ~ok Sor muayene edilmi~tir Muayene ISe ve r ao U ara parasız 

J{uvYet YA kudretimizi leosk meydan muharebeRirıin ret &ankı tohrib edilmithr, ııeticesinı!e burıtda mUhim ve yatıh talebe ah nacak 
ıu.ami surette inkişaf Ye har- çok muazzam bir şekilde ce- Barlın, 2 (a a.) - vesikalar ve haritalar bulun-
be girme~e hazır oldu~umuzu reyan etmekte oldugnnu ve d"ISmoSlenekin 1Jenubunda ihata muştur. Mühim emirnameler Ankara 2 

lı . e ı en ovret kllaları 31 tem· ' 
göstermekle ancak kendi sul- n meydan maharebesınin il§. muzda Almaolarla radt ki den başka birçok Alınan şe- miıırir: 

(a.a. ı - Maarif Vekilliğinden tebliğ edil-

ı . · H 'h d . ı arı 1 v 
hümüzü kurtarabi ırız. arp nı aya evam etmc,ınne im· çetin muharebelerden sonra im· birlerine ait haritalar bo urı 1 - Bu Rene 915 numarala kanun ·b· . 

ı . h . . . . . m acı ıııce Lıse ve 
ateşi fırtınalı bir orman yangı kan o mad1grnı hır veya. iki 8 edılmıelerdir. Burada cenber mn~tur kı hu lıarıtalar cıvar- ortll okllara paraıuz yatılı olarak girecekl · . 

k d 
·t 'd er ıçın aç;lacak 

nı gibi dünyayı sarma ta ır. haftaya kadar kati neticesi- gı gı 8 sıkıeırordu Rualar kaç- claki Sovyet tayyare weydan· mfü~abaka imtihanların" girmek iıHiverıleriu k""·'lt 

l 
maQa t ebb- ki · · .. ,, muame 

Dünya hıirriyetinin kurtu uşu nin beklenmesi IRzımgeldiğini . h 8~1 . Ull e~tı erı rerlerdel }arından gelmiştir ve devl~t lesiııe 1 agostot' 1941 de beşlanaoak, 20 8~ustoRia 8 
· · b .~ı d b ım a edı mııılerdır Alman tonla B .1 kf oıı ve. 

bizim gayrstımıze alS • ır. eyan etmektedirler. rı 
90 

h ta k ·~ . d.:t. ., matbaasında baınlmıştır. u rı ece ır, 
·r . · · t• l A a uvve\ arı uemanı k 2 Talip olanların 20 altnstos 1 

Biz btı vaz11eyı suı ıs ıma yni zamanda harbin miis b\>mha te obüe ra~muro alt d barita.l"rda bombalanaca se· k d b 1 d ki . L. " .. .. .~arşam >a akı,ıamına 
etmiyecegiz. Amerikada da takbeJ seyri bu meydan mu ha mahvetmiıılir. Muharebe ma~~a~ 1 birler manidar i'aretlerh g<;s . a ar 1° udn ° tarı ky.,lrııı "d'~sel .. mklud.urluklerine Lise olma-. ıı· t' t .1 . f h tla yaı. yer er e or a o u mu uru errne ve orta okul b 1 
küçük bir boı.guncu etCa ıye ı rebesinin neticesine ba~lıdır Dl ea1ıeız cesedlerle doludur. erı mış, ormül, ava şar mayan yerlerde MA.arif ınJdü l"kl . .. u on-

9 
• Ya e b ı h ·ı ··ıı· lı d ti k ı . r u erme muracaat etmeleri 

vardır Biz bu ekalliyete k.u- 1 14-1918 hRrhinde oldu· nmı a1·11 ıt ar rı'!'ın alinde rı e mu ım e e 6r ırmız JAzımdır mo~abaka imtihanlR h .. t .. . fi .. 

ıaL as.mamalıyız. Sehmetimiz gu gibi yeni hir siper harbini boluomaktadır. 36 biıı esir alın i~aretle gösterilmiştir. 150 rihlerde .yazıh olarak ~·apılaca~tlr~ un Rırıı ar ıçın şu ta-
.. 1 mıetır. M d b g T 

b
·r tek azim adalet ve demok yüz erce kilometre cephe öze numarayı t.a,ıyan ag e ur A - ürkce, Edtıbiyat. 1 eylui 1941 pazarteRi .... 
1 ' • d h · k'I' · t' • t 9 d gunu 

resi safında ıtlııhlarımızıo kud rın e yapmak imkansızdır. Macar resmi tebliği a.~ıtasınd" ı IRe ve ~ç ımaı saa a. . • 
. ha l d Almanlar Sovyet moka- muesReseler kırmızı ı~aretle B - Matema.hk 2 ey1ul 194 t Ralı günü Raat 9 da. 

retme ~ ı ır. . . . ·1 · · 8 'k ı 1:1 j -::-:---:;:--;.---:-------..:;,_---~:.:.:...:_,:::__ 
. . . vemetıııı kırmak için kafi ye u· t t kt 1 d. vevrı mıştır. o veıu a ar ...,ov e· 1 ·ı· t . • 

. Demokratı kelımesıyle Ame ni kuvvetler kuHa.nabilecok- ıca e me e o an uşman yetlerin Alm:uıyaya karQı mev u ugı iZ gaze esme gore Alman 1 ar 
rıkıula bulunan ve Alman ır- ler midirt/ Ruslar mukabil t k' J'I k J' ıont taıLrraz ve8ika1arını ta-
kından olanlar değil fakat Al- taarruzda. bnhrnabilecekler~ a ıp euı me teulf ınamlıuuaktadular. Sovyetler Wü h .. , . 
man millP.tinide katdediyorum. midirt 

/ Ş u at ıçinde 
Dt1nyaya uıhakküm edilmesi Alman !ntAlarının Smo- Sooyet mukavemeti Alman Hata kuvvetleri Hububat muharebe bulunuvorlar 
gibi ka~lı bir fik~::ıman. ~il Jenokin şarkında harekAt yap kırılmıştır. ı, sini kazandilar SmolensL cepheı'ıne tal.vı'yı 
leli katıyen ~R.Vl. tmemışttr. makta oldukları anlaşılmak- Şarkta il 1 
Güneş zannettı~ımızden d.ah_a tadır. Harr;,katın bu şehrin ~odapE4şte, 2 (AA.) - Londra, 2 (a a) - ~llalan · .1 d'I 
çabuk do~acaktır. Alman ~Mı- şarkında şereyan etmiş oJma- JJLaCar tebli~i: Seri Macar Muvaffakiyetle Rus Desli ıelgrtıf 1ıaıeteııinını gonuer 1 er 
llsına u~ramış bedbaht mıllet sile S<•vyet kuvvetıorinin bir kıtnları diişmanın miikerrer L ... h d fJ . • Stokholm muhabiri bildırlror: 

l 
t d ~ ta l t d t . 1 d' aa1<eTI e e erını So,ret!er biı liQ"ı hububa\ mo Zürih 2 (a.a .) -

ler duvar anD ar asın an JŞl15l kapana girmi~ olmaları ikti- arroz arını ar e mış er ır. . . k Smolenskte cere.van etmek 
a""rme"'e bae.lamışlardır. za etmes. Rnslarıo bu -ınt .. Macarlar ileri yürüyüşlerine bombaladılar barebesını azaumıetır. Hıtler 
9

v 1rı v ...... .. d eark seferinde baslıca hedfıfle- t~ ?lan meydan muharebele-
kada yaptığı mukabil taar· l evam etmektedirJ~r. SovJ·et- rinden birini kaybetmietir. Uk· rınıo harbin keti neticesini 

Amerikalllar rozlar bo Ro• lltalarının kor ere ·~·r ••yiat verdirilmi•- =~.::~:· r:.~t!e.;;;gi: raro• •• Kırımda •kioler olmue ~e.vdana ııetirer.cıti hakkındaki 
tarı imasını istihdaf ettiği an· tir. Macar bom bardınıan tay k be ve Ru1JIRr tarRfından &oplanmıı- fıkır terkedilmiQtir. Bazler Nah 
laşılmaktadır. Diğer taraftan yareleri ricat eden düşman 3l Temmuzda şar cep ta batlıtomıııtır. Bıtıı rerlerde t T ,., 

Her ne olnr•a olıun 
lngiltereye yardıma 
devamı iıtiyorlar 

NeTyork, 2 (a.a.) -

Gallop möesseıHi Ameri· 
kan milletine son a9tlgı an

ket şu iki suali ihtiva etmek· 

te idi: 

ı- Bası kimseler şimdi 
Almanlar, Sovyetler ve lngil 

Türk - Bulgar hududunda Je kuvvetlerine taarruzlar yap Rinde harekata iştirak eden Ruslar ekinlerin düemamn alını en agıplat ~azetesine göre 
niş Alman tahşidatı yapıldı- ınış, düşmau safları arasında Alman lıava kuvvetleri döf- geQmektenae vakılmasıuı tercih Rus zayiatı fevkalAde lJüyük 
gına d · b. b. h 

1 
an teoemmülerin~, yürüyüş e&miıılerdır. Ruslar diQ'ar seoele olmakla beralJer Almanlarda 

aır ı9 ır aber yok- panikler yaratmıotır. Düı<m&n . ve de- rın dört mie1i daha fule nıoh- büyük zayı'ata ıç, l d 
tur. 11iddetli yaltmurlar dolayısile kollc1rına, top mevzı .. u"'ramış ar ır. 

v "' • " • ollaril" kamyonlarına bu e~I kaldırabilmek iQio bürük ~imanların bu cepheye tak-
top ve ağır sıla.hlarını kur· mıry bır toplama orjueu meydana ge k l 

'Sovyet resmi tebliği tarmak ve agırlaşan ricati te ouuı etuıişlerdir. Bilhassa Le tırmiııterdir. Şımalden muauam vıye ıta an getirdıkleri tah-
min etmek için mukavemet niogradın . şarkınd~ .düşma~ı sahalar oıplak olmuıı&ur. BoA- ~i.n edilmt>ktedir. Cephe ge

Mu~arehaler dört istikamet· 
ta ıi~~iltla ~evam ediyor 

15 A iman ta)')'ore
•İ düıürüldii 

t . mınüleri hedef ıttıbaz edıl dar depoları Uralların arkasına rısmde Rus çeteleriyle müca-
YRpmak istemişlerse de moka e~,e. Oeuo ta Dinyeper ııeh &eıııs edilm lfllr. dele yapılmakta oldulflundan 
vemetleri kırılmı,ıır. Macar· mıştır. P i h d fi re fi 

lar yalnız kendi hesaplarına ri civarında ft8~er e e e Len ı· ng rad Alman harekMı yav~şlamıştır. 
.. . . h'. m ediimi~tır Alınan \6 Bu gazetuye göre Rus ordusu 

yuzıerce Ruli esırı almışlar- ucu · 
dır. . natamam bulou&n rakamll\ra yakınlarında nun teçhizatı iy!dir. Fakat Al-

b 31 temmuzda Mark man oıd11s11 için yol ve muMna-
Maoar zayiatı öyük de- nazaran v 

gildir. harekatına iştirak eden hava Ş dd l kale güçlükleri mevcuttur. Al tereyle ayni zamanda harp 

etmekte oldugunu, 1ugiltere-

ye o kadar fazla Amerikan MoskoTa 2 (a.a.) - Leningrad ve 
yardımının lüzumlu olmadı- PSov

1 
yet resmt tebli~i: 

kuvvetlerimiz 40 tank 264 i et ; muharebe- man ilerleyişi yol hulunmıyan 
kamyon, 2 zırhlı tren, 2 cep ler olmaktadır. yerlerde to~ ve bataklıklar için 
hane treni, 3 lokomotif, 30 _.....,...._ de uzun hır mücadele ile geç 

bava dafi bataryası, 31 dafi Vişi, 2 [ s.a. ]- maktedir. 

topn talırip etmışlerdir. Bol- Dünkü gün ve gece şark J -
şevikler iosanca da çok agır cephesinde bir değişiklik ol· a POJ) ya 

.. . • ~ok,. Novel, Smolensk Kı·yefı·n 
ginı soylemektedırıer, ve Jıtomır istikametlerinde · · 

Verilen oevap; yüde 20 düşmanla anudane muhare· Almanlar tarafın· 
zayiat vermişlerdir. mamı~tır. Smolenslr mıntaka 

müsbet 72 menfi, 8 de fikir beler devam etmiştir. Kıtala-

b 
'dan imtina etmi11tir. rı.mı~m askeri. vaziyetlerinde dan zaptı bekle-

eyaoın . ,. hıç hır ehemmıyetli değişiklik • ııında şiddetli muharebeler ce 
2 - Ma.de~~ı. Almanya olmamıştır. Hava kuvveileri- nıyor. Peten reyan etmiştir. Almanlar !J6 

Mançukoya asher 
aevkediyor 

So•yetler Bırlığını muhakkak miz kara kuvvetlerinin hare- niugradın hemen yakımoda 
ıurette mağlftp ederek bil&ha k~tına müzah~ret etmio ve Ankara, 2 (a.a.) - Amerikan elçiıile devamlı wuha?etteler yapmak Londra. 2 (a a,) _ 

ı il
•- hu"cum edecek- duıman kıta_larıyle hava mey- Şark cephesincle bulunan d 1 H k. J re ag ..,reye d l h l A d l . i görü•fÜ ta ır ar. er i ! taraf birhi- aponıadao Maocukc,ra m• 

an arma ucum arına devam n• o u aJansıoın husus mu r u 

ı 1 
rine aiddetli hücumlarda bu- hi "k 

tir. O halde ngi tereye yar- etmişlerdir. habiri bildiriyor: v m mı tarda seker eeç-kedil 
dımı daha fauıla artırmak Baltık denizinde iki düş- 24: saat içinde askeri v.s- Vişi, 2 (a.ıt.) - . lunm.akb.dırl91' · . . . mektedir, Hu askeri enklratın 

man gemisi batınlmıQ ve d" t ziyette h. d'l' d d b'. Marepl Paten Amerıkan Şımal ceplıesıode İogıhz Rus topraklarını ie&ıhdaf ""dip 
icab etmez mi: y or 1sse ı ır erece e ır . l L'h' .1 b' R . b' r . ~ 

.. .. gemide hasara u~ratılmıştır. değişiklik mö1ahede edilmiş· elçişi amıra ı ı ı e uzun ır n8 ış ır ığı möş11hede edil- etmedi~i ıakında zaman göate 
Bu ıualede yozde 71. mns 31 temmuzda yapılan hava tir. Leningrad ve Kı'yefin mül~kat yapmıştır. Hu mfıl~. ruiştir. İngiliz bava kuvvetle recektir, JelJon askeri enkiyı 

bet, 19 menfi Te 10 tikır be- muharebelerinde 7 tayyare düştüklerini bildiren fe~kalA- katta uzak şuk ıneıselesinın ri Beyaz denizde ve Arkau . tile Vıladi\'oetokıski buı Ruı 
yan etmekten imtina etmi•- kaybımıza mukabil düşmatnm de haberlere intizar edilmek· konuşulduğu tahmin edilmek- jelskte Ruslara yardım etme 
tir. 15 ..,.-.. ..... i d.-ı. .. .-;...AlrnüpOr. ~ir. tedir. lte baflamıtbr. topraklarıoıo tehlikeıe maruı ,,_,_ uvuı- e k alacııı lahmira edılmellk:dlr. 
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AGUSTOS - 194:1 Pazar VENi MERSiN .,ayra 2 

Amerikada Bir rrıaden teknisiyen Ankara i ı a n 
ipek istihlaki tahdit/ mektebi açıldı Radyosunda Mersin Deniz Gedikli Erbaş okulu Satın Alma kamis-

eai/J; Bu mektep, 46 talebe ile Zonguldakta Bugünkü neşriyatı yOnU ~aş~anhğtn~an 
Vaşington 2 ["· a.] tedriaata baıladı PAZAR 3- 8 - 941 1-itlersiu Dz. Gd. erbaş okulunda (eski ta-

Amer!ka~a. ipek istıhlak~ Arıkarn, _ lkti'lat VekAıe husuııi bir mektebin daha kurul 8.30 Proğram ve memleket bur kışlasında) yapılacak inşaat için tanzim edile il 
tahdıd edı.lmışt~r. llazırl~n~~ tı madeıı aıühetıc1ıııı vetielırmek mesı kararleetırılmıetrr. Bursya saat ayarı .. ~ . 25553 lira 59 kuruşluk keşif evrakı Üzerinden 
ta olan hır emırle ham ıpegın ıl?.He ilk defıt olarak Zoııgu'· \lkmektep mezanlatı kabul [edi· 8.33 Muzık; Hafıf program . . . 
tamamiyle işlenmesinin mene daktH Bir mı:ıdeo t~kuieJ0D mek lecek1ir. Fabrılcalora rnıltehassıs (Pi.) 2490 sayılı karıuımn 46 cı ınaddesıııııı L fıkrası 
dileceği haber verilmektedir. tehi aomıe46 tal~ba llA tedrisata yelietirmflk gı:ırr~tile lktisad Ve 8.45 Ajans haberleri nıucibince 14 Ağustos ~41 tarihine tesadiif eden 
J pı,,k istihl~ki az !tılınııkla ipek başlomıştır. Lev li u; mtıcc:rni kAl&ti Kaueri fabrıkasında . pa· 9.00 Mü.,ik: Hafif müzik VP • b .. .. t d r ·1 k 7 1 k • 

1 b'lk d d l olan mektebin tnl sıl müddeti ~:oklu BRcari Borsa Merıuos ma ·la (Pl) peı şem e gunu saat ı 4 e pazaı 1 ~ apı aca tıı. mamu atı ı uvve ur ıırn - . . . . rş r . • 
. k dört Renedır. Mekıepte prııtiQ'e irbaıkasında rılulü eanarı ıcın . 

2 
1\ı kk · l ll1 1. 5'> k • 

muş olacaktır: .MeVC'Ul ıp~ azami ehernmiret verilmekte ve Karabük dbmir 9e Qelik fabrika 9.30 Evm Raatı - ı.t'luva. ·at tenıuıat 9 n ıra ... UI uştur. 
st~kları . askerı •şlere ta_hsıs mektebe knlıul edılecek talebe· ıarıoda demir sıınarii ioin, t~mit 12.30 Program ve memle S-Pazarlık Mersinde Dz. gd. erbaş okulu 
edılecektır. MalO.m olduğu uzre ler bir staj mıthiJetınde olmak kiiQ"ıt fabrıkasında da selluloı ket saat Ayarı b. d l k · d lacaktır 

· · .. · k ıt k • _ . . ınasın a satın a ıua · onıısvon a yapı • Amerıkada ıpek mevcudu az- üzere 150 gün maden ocakların sana1ıı 1Q•n usta ve 3 8 urs 12.33 Muzık; Saz eserlerı ., 
dır. Japonyadan gelmekte olan dn colıetırılacak\ır. ları .açmıetır. . . 12.45 AJANS haberlerı 4 Talipler 94 ı senesiTicaret odası Yesikasını ve 

k k ·ı . Dıjter tarahno maderı ie'l'l· Kalfalık kureları ıkı, ustalık 13 M k Ş k k- 'k l .b 
ipaklerin ar ası.um esı. mesı mele iuin elektrik saotraılarında kurslarıda üo senedir. Bo kurs .00 üzi ar ı, tür uve hamil oldukları fenni ehliyet vesı ·a arım 1 raz 
pek muhtemelıiır .• ~merı~a<l~ mıhanikı1et ve nakil Vflsıtaların lara Qlr&k olarak kabul edilecek oyun havaları etnıek suretile Mersiıı Nafia nıiidiirlüğiiudeıı 
12 hafta kadar yete~ılecek ıpek c1a ve ateırelerde caııeacak mfi- ıer ııkn.ekteb mezunları arasıa 13.30 Konu§ma (Dereden· ihale "tiuiindeıı iic giin evvel bu is icin alacak-
stoku vardır. Amerıka haftada kini~t:eri uıietirmeye mabırna! dan se(iilecek\ir. Tep~den) 0 • • " • -;s. • 

beş bin balya ipek •şlemek- ---- 21 .55 Müzik Radyo salon ları ehlıyet vesıkalanııı komısyona ıbraz e<lecek-
tedir. Nloskovaya Ingilterede orkeMtrası Violonist Necip Aş- lerdir. 

Sa~otaia karşı Alman tayyareleri 
tehrar akın 
)'aptılar 

Alman hava faali
)leti olmadı 

kın). 5-·'falipler keşif proje ve şartnanıeleri her 
18,00 Program ve Me-:nleket gün Dz. gedikli okulu levazıın nıüdürliigiinde 

Alman halkına ihti- ~aat ayarı ·• b'l' l (526) 3 
18 Oc.ı l\f- .k R d gore ı ır er. -6 . ., uzı : a yo caz or 

yatlı hareket tavaive 
ediliyor 

Londra, 2 (a.a) - kestrası (1. Özgür ve Ateş Bö- ----------------------
Hua nezaretinin tebliQi: cekleri) 

Moskova, 2 (a.a) . - Dün saat 18 e kadar lugilte· 19.00 Müzik: Karışık şar- Orman emvali satış ilanı 
Alman hava kuvvetlen dun renin cenup sahilinde bir dür kılar. 

Herlin, 2 (A.A.J- b • 1 • •d• 1 ..... ~ 
gece MoMkovaya taarruz teşe man ' 9Yraresi görülmOe H 19 30 M l k t t ıçe orman çevırue mu ur ugun en So~yal Deınokrate" g&ze- b- d b l . d Al bundan baeka bua faalireıt . eme e saa aya-

. . . . usun e u ULimuş ıse e - · h· b ı · M'kd test hır 1UllK810ıH!ltlt\, fabrıke.- , h d f kPydedilmemietır. (ogilJereye rJ, VQ aJ3IlS "' er ert. } af'I 
)arda sabotaj hareketlerine ve mıuı tayyarel~rı ava . ~ 1 top dü@man tar&fından biQ bir boın 19.45 MQzik; Meşhur Violo- hacmi 
İngiliz tayyareoilerine karşı !~rı ~e a~cı t~yrarJler~~m f~a; b~ atılmamıetır •. D~n a~eıı~ b!r nistler (Pl.) Cit•Sİ M3. [)3. 
Alman halkını ihtiyat ~edbir ıyetı netıcesınc e agı ~ mış ı · dueman tarraresı dueürulmuetur .. 19.00 Konuşma: (Yurtsaati) C "' 

1997 000 

M ulıanunen bedeli 
Lira K. 

4 90 !eri almaga davet etmekte ve 3-4 düşman t;ıyyaresı şehre · •
1 

f, 
1 

. d 20. 15 Müzik: Solo şarkılar. ' 0 ag~cı . .. . . 
iıpat altındaki ıoemleketlor girmeğe muvaffak olarak 'a.n fngl tere· in öQ~IJ8 8r8Slfl 8 2 ı.oo Ziraat takvimi ve . 1 - ıçel vılayeuınn Anamur kazası dahiliude 
den getirtilen ve fahrikalar- gın bombaları atmışlardır. Bır s· I e b t Toprak mahsulleri borsası hudutları şartnaıuede yazılı Pamuklu de,·let 01'-
da 9alışan eonehi "J.meıeıere çok kıiçük yangın çıkmış"ada ı)'aB ın. n~ıe a 21. 10 Müzik: Faııl programı uıanıudan l 99 7 Mil. dikili çanı ağacı 12 ay içe-
karşı ilıtiyAtla hareket etme· derlJal kon~ rol altına alınmıo. keaıldı 21.40 lstanbul at yarı~lari- risinde cıkarılmak üzre 2 6-7-941 tarihinden iti -

. . . kt d. lardır. lkı alman tayyaresı . 
1 

. • 
tarını tav111ye etme e lr. . nm netıce erı haren ı 8 nüıı müddetle kapalı zarf usulile arttır düşürülmüştür. Loudra, 2 (a.a.) 21 50 M" 'k M d ı· t o 

. . . . uzı · an o ın a- k 1 İngiliz ~omünistleri 
lngiliz Tayyareleri 

Fınlandlf8 elQISI bu aksam k s d k T' ı k d n1aya onu muştur. 
harıcire nazırı Edeni ıiraret et ımı - a 1 a u ve ar a aş 2 _Artırma 13-8-941 tarihine nıüsadif car-

Garpte bir cephe teş 
kilini istiyorlar 

mie te hükumetınin taliınah ü· ları. .. .. . . • 
zedne logiltere ile BİJ88İ m6na- 22.15 Müzik dans müziği şamba gunu saat ı 1 de ~ıersın ornıan buıasında 

Sardenyada hedefle eebatıuın kesildiQıoi bildirmietir, 22.30 Memleket saat ayarı yapılaeaktır. 
lngiltere hükumeti Helsiokide ve a·ans haberleri 3 b } , .· l . ı. ·· ·· 1 

Loodra, 2 (a.e,) - rİ bomba/adılar bulanan eloieine pattaporılarını J - e ıer ga) 11 Ol30lll meli e •• UJlUll lllU ıanı-
lngiliz kominı ' partiei umu· ıetemesi emredilmietir, 22.45 Ajans spor servisi men bedeli 4 9o kuruştur. 

mi merkezi dan aksam ıapııaı Kahire, 2 (a a.) - • , 22.55 Yarıuki Program ve 4 _ Muvakkat teminatı 7 3 4 liradır. 
toplQntısında ea ~ tra_rı almıetır lngiliz hava kuv'f"etleri Sari Uçüncü Kanana fukasıle tay- kapanış. 5 - Sartııanıe ve mukavele proieleri Ankara Garbde ı ıocı bır cephe.-ı . • .J 

A~maUf8f8 ka~ıı· kurm.ak gü- den!a :ıdıtsında Elm~s şehrı.n yareciler ingiltereye gel~i Gazetecilere da Ornıaıı unıunı ınüdürlüğü \'e ~ıersin orman 
oun katı 9e muuıem bır ~e.ae dekı hava meydanı •le denızf , çevirge ıuünürlüğü ve Anaıuurda orınan bölge 
lesidir. En bZ feclak~rı!g' ıstıl· hava limanına hücum etmiş- - ... _ k 1 1 :k 
zam edecek olan buruk zafer . Londra. 2 (a a.) - 0 ay 1 şefliğinde görülebilir. 
ingillerenin bürük fedakArlık lerdir. Beş düşman tayyaretn J Üoüucıl kanada fırkası lnai- b 

d. G d 6 - Teklif mektuplarının J 3- 8-94 ı çarşanı a lar rııpması.aı emre ıror, xar · y.:ikılı~ıış ve müteaddit deniz tereye 98fltl olmuetur .. Bu bü- Ankara. - Gazetecilere bir 
de teekıl edılecek ceplıe ı~e ,h_er . } Ft l t• rük Kemi kafıleaiJle bır Qok as çok kolarlıklar temin edecok gÜnÜ Saat Otla kadar kOlllİSYOll reisliğiue Yeril~ 
iki taraft.an Almanr~re- _ ındırıle tayyaresı ıagara U95ra.tı mış 1 r .. ker 98 rüzlerce tarrareoi gel- olan (Bas:o kartı) etrafındaki ınesi lazınıdır. 
~:~b ce:~Qbil~;:.~:!er~z:ı~::~~.ı:. Tayyarelerinuz tloplarıby'le }han mietir. ln1riliz barhife nazı.r~ şh~zır.lı.kklcıra devam edi~mektedirk, 7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlik· 
Bazı kimseler Kızılorduru yal- garlar topa tutu muş ır ıan ile Kanada f~9kalAde mOmeısılı ımdılı Azara muvak at olara 
nız besıoa brnkılaca~ını zonne gar yakılmıştır. tarafındrn gelenler kareılanmıe bazırlaoao basın kartları daQıtı 
d17orlar. Hıller ümltsız bir rr.ü . . . tır. :Kanada lngilte:ere rardım lacllk, hazırlıklar \amaınlaodık 
oadelere devom etmeden ııkıt- Bn hangar ıçındekı tayya hususunda 9erdiQ'i sözlerini re- tan sonra mutakkaı kartlar ye 
mıracaluır. relerin yanmakta olduğu zan · rine getirmektedir. nileri ile deQiŞllrilecektir, 

Dö Brino Mareşal Petenle 
gö~üştü. 

nedilmektedir. Düşmanın bir ===u 

i l a n a~ır topçu mevzii t:tyyareleri
miz taraf;ndan topa tutulmuş· 

tur Mtirettebatı:•ın öldü~ü talı i çel Orman ~evirge müdürlôğün~en: 
Vıei, 2 (a,o.) - min edilmektedir. Tayyareleri-
Fraueanm Paris merahheı M.3. D3. Kereste 

Dö Brioo dün sabah Vieire ee· mizi önlemek istiyen dü~man 377 000 Çam agacı 
lerGk mereeaı Peteu ve Amiral tayyareleri püskürtülmüştür. 1- icel vilayetinın Mut 
Darlan tarafından kabul edil • 

O insi 
M.uh. vahit fiatı 

Lira K: 
4 90 

kazası dahilinde 
mietir. • • Çaıuçukuru devlet ormanından 377 nıdre mikap 

Bir Alman gemısı kert'stelik çanı ağacı satışa çıkarıimı~llr. 
lngillerenin 8S~İ8elgrattiJCİSİ batırıldı. 2- Çanı eşçarırıın htılu~r m. mikab gayri ma 

Cenu~i Amerikayı gitti Londra, 2 (a.a.) uıuliirıii11 ıııuhanıtufln bfdtıli 490 kuruştur. 
( Dıln günduz bombardıman ö Şa rtna IUP. ve mukavelen~ OH~ proj~lerini r ... ondra, 2 a.a.) - 1 . .. d.. . .. 

lnailterenio eski Belgrad el tarrareleri r.vcıların refakatinde görnwk i~tİ}t1D erın mersin çevirg~ mu nr Jtiğune 
Qİ8i dün Kliper tarrarerııyle ce B 1 .k h'l" kl d b' M u l orman böloe şeftioine ve anlarada 
nobt AmerikaJR hareket elmie e Qı a ıa ı 1 aQı arın a ır · .. .. '?. _.. r,, •. 
tir. Mumaileyhin Beonnesarrese düemau gemı ıleeine taarruz orm,trt UIUUIH mudtıtlugun~ nıurac:tal ~luu~leri 
gideceai öQ'renilmistir. etmielerdir. Atılan bombalar 4 S.ıl·~ 14.8.94 l giiuü SaJL 11 de Ult',1'Sİn or 

Roma"• ya Hırvatı"sta:ıı tı'caret upurların 'araBIDR düemüe 98 lllölJ CP.Vİr~·~ miicliirlii~iinde ,·apıl~caktır. 
•I il ıkl bin &on tahmin edilen bir · , • ' f k ı·ı 

mu·zaLereler'ı , ,.. b t k 5 ~atış umu mı o tıp aP-ı artırma usu 1 e ya-l vapur ıana ra ıı.ı ve a ma • 't 

' ta olduQu sonradan görülmüe pılacctkllr. 
. b f1 ~uvakkat teminatı 139 liradır. oom a 
karboı- 7 - Taliplertn şartnamede yazılı vesaiki getir-

( nıeleri lazımdır. (509) 27.81p3-9 

Bükree, 2 (a a,) -
Romanya ıle Hırvaatietan 8 • tür. Ba harekAtıan iki 

raeınd:ı ticaret müzakeresine bu 98 bir avcı tarraremiz 
ılln Zbllreple ba;lanmıetır. muetur. 

te belli edilen giin ve saatta ihale komisyonuna 
nıüracaatları Iazınıdır. "508,, 27-3 ı-3-9 

Yeni Mersin 
~USH.AS:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,, 

Resmi ilAnatın satın 1 O kuruştur. 

Yurttaş; 

Hariç için 

2000 
1000 
600 

Yoktur. 
" 

T. Hava Kurumu
na üye ol 

Yeni Mersin M.athaa~ında Bat1ılmıftır. 


