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Eıki zamanlarda krallar, karşisında leriyle Sovyet lııtaları çen· lııkıııdııizfi ıozıkarıler Harpfen aonraaı ı·,._,·n 
harp lhlimallne lrarıı bir •harp T 
hHineel • 1aklarlardı Bir kral Amerikan. ln~liz yapılan muharebe ber içiıae alınJı yutııını idoiı adiyarlır fİmcliJe_n kararlar 
H lrral hanedanı ioin bu b111ine b •p &ahtının drrındılı en lrıJmedi t/01111nma1ı İr· /ıatl aafhaaına Berlin, 5 (a.a.) - alını,or 
iıtlnad nolr&aıı idi. Bundan do- ı lı • • . • O.N.B. - Kiyefin garp mın Berlin, 

6 
(a. a.)-

lırıdarki, bu hasinenin balanda 8f8C:8 mı gırmııtır. takasında ihata edilmek üsre Yarı reımi bir meobadan Vatington, 6 (a.a.) -
ıa yer babadan otala en bO· 

6 
( ) Moıkov ö ( ) iken kaomaga -.e 98nbere gir Ba•Ye)tiD •uıuıi möme11ili Birleşik Amerika, lngilte 

rlt ditlrat te eo ıi•ll bir Londra, • ·•· - Oephede~i .. :~~İ ~rek.u. memege 9abpn SoYyet kıta Boptiaüa Moskc~vaılakl ika- re, ~ vuıtralya, Arjantin Ye 
ıır halinde ıeoerdi. Bu baslne- Deyli Telgraf gazetesi l ı· ••

1 
larile Alman kıtaları araıın- -ıutl flBDUında ıızli yaptığı BrezıJya beynelmilel bu&day 

alo meobaı ımırlar haricinde U•akprka ait h&diıat hl&'- hakkında zvea ıy• gaseteı aaa.kerele h kk d b l · e 
rapllan nın •• aalaalardı. Saib kı d f(iyle yumaltadır: da hakiki bir yarık olmuftor. " •. ~n. •. azı meae eımln halli için eaaılı 
Hmaolarında da kralın earalın- n a •11 yazıyı 1umaltt.aır: F · t . Irakat ka9makt• olan SoYJ• tmat elde edıldıtı•ı fakat tedbirler almak üreclirler 
da &oplıaan kibarlar ta din Usak,arktan gel'tn haber- muh -.ı:eı ıörtilerile yapılan kıtalarının yolu ke11ilebilait" fiadllik AJmanyanıo bu hu- Harpte'\ ıonra memlek•tl.; 
menıabfnt mlı&Hna ml&ebaki terin bir90ln itimat edilemi.. · ~r~ er . kati ıafhaııo• tir ıH&a turihatta bulunacak va •raaında bir yardım olmak 

h ltd 1 
.. 

11 
gırmı,tir. Hıtler ümitlerini . ...ı "t l d a b"ld" ·ı k ·· 

a an a ınan a••r 98 .. er yeoek bir 'YUiyettedir. 1a b il . So t kıtaları btitttn yol •• ye .. e 0 ma 191 1 ırı me - ve butiin dünyaya ıe-.•i et-
terıilerden de bir ıu .. ı, •l•r poD • adılJ yıldırım harbı m•· yye &edir mek i . kralın •• •nrınıD me1mfa&1• mllltariıtlerinin Japon geni.- vaffak olmamı'aa da dotr1t1u lar üzerinde ksynt.flfOrlardı · çın mu••••m karar alır 
na &amamen ıarf,. lıll'af olma· leme111 bakkıo4• yeni bir hı• nu ıöylemek l&zımgeline dtif Alman toplan bu -.asiyet kar ALMANYA :~tar. Botda kooferan_ıı mu 
rorH ba hHiaere r•hrıhrdı. k . t d"~l . "La man kaYvetlidir Dü•iDan 0 a ••ıında derhal laarekete ge9e- baıları moYakkat bır an-
.. d b verme ıa e ıa. erı .. ı .. ardır · ,. e ı-.m .amaflh o samanlar ı •rP . . . . · radııı 90k &IJr zayiata raı- rek ate' agmı' ye tankların 1 ı•lteren·ın aya varmı,tır. Proje al& 
halinde, bilin harbin ba hasl· Bindi9i~1D~D ..... bu ınakaa men her •aman eniden to i'tirakiJe yapılan btlytlk hare ng kad~r huktmetlere aıHdile-
ne Uı &amamen flaaaM edilebil clın yenı bır delilidir. rak ld y p- k&t · · k ""lö ırana oektır. 
dili hahra aelm•la. o samın- • e e etmeğe muvaffak ol netıoeeı:ıde en as ve o 
tarda da Denberler ordara .Japoııyanın Siyamı da it· mu,tor. Kızılord11 .F .. iıt ıö ler üıtöıte yıgılmıttır. Uzak Buğday kooferanıı 18 A-
kıadl &eobla enikleri adamlara· pi etmek niyetinde olauta rölerini Ye Kızıl tayyareoiler lardan yapılan top9u ate,ile Tasyık eftİfİnİ itl- l09to~ta tekrar topJanaoaktır. 
ile tftlrlk ecHrterdL 8o teotats4& 8flk&rdır. Ba takdirde Bir- dötman tayyarelerini imha 8ovyet kıtalarıaa k•"1 ha· tJia ediyor Bır ay evvel toplanan koa 
\a elbı&&e Den bertalo ıabaa· .-nya yola böy6k bir tehli etmektedirler. ıırlanaa çeober tamamlan- • feranıta Amerika Harioı1• 
11nın da dGrlk bir rltl olar- ke altına girecektir. . mı,tır . •• - ::M.tiıte,arı Vela beyanatta b11-
da. Dandan bıtka harp bir as Dltm•nın pek HTdıgi ma . Berlın, 6 (a.a.) lunarak be' hökft 
asarıaoa knl 16001 rıaa1ir Birmanya yelanun emni ne-.ralal'la buı 80T7et ailsö· ı ·ı• T 1 • yarı re1mt: lraoda bolu· hakkıod 1 met boğda7 
le te •k•rlr•ll• sorla balkdan yeti Amerikan ye lagilis mil tamlarını 99~drmep maYaf- ftgl iZ IJJlfl 11 nan Alman tabuına ka111 d ki a eı~ •.tedbirler al-
1Pansam " hio bir adalea H Jetleri oamiuı i9İn en btlytik fak olm°'n Ja kıtalanmı• • İran tlseriode logilt·~uenin tas ma •. arı ta dırde gelecek .. 
batkuılfe& .... ıaa i•&inıı e&me• bir •arurettir. dtt,man genberini mah" 1taly&d8 h kk d Al tb • ne hır buçuk milyar dolar tın •l•r ttrall•r &oplırdı, hlba· ırane yıkı a ın • man ma a ••r•r edileoetini .. . 
n pan ıiıte11inin &amaaıen t6t Japonyanın cenubi Pa.d- maneYralarla kırmıt ve Kı· R ıı at• netriyat Ye tefıirlerde b•- ıoylemıttir. 

. mlo d dtt •gyoya mavarra•I G 1 ı let&ill ıoa Hularda IH, daha fiğe dotro genı,ıemesi için r unun 'man1nı naaıl • lnomaktadır. aıııete er, rao Sovyet re . t bl. . 
lrolaf olan • para lhraoı • raoi TUİ mik•arda donanma e e•eoegini iıp•t etmiıtir. Kı- 1ı • .,.11e6omb,,latlılar btikdmetinin logiltereye ga- smı e ıği 
•fi...,_ ,.....a kaotılı da hTa kuvTetlerine ihti a: •ılordu ba harpte 90k taylar yet sarih cevap verditini yaz S 1 
ek ııt aörOlmıllt&lr. Da IOD vardır 1 ögrenmittir. Sovyet muharip Kahire, ö [ •.•• ]- makta ve lngiltereoin lrao mo ensk 
badlMDiD Oımaalı cletJe&l el• • p ·· ·· o bt Af · 
dlahtl, wakıo lal'lbd• bJr tok A•e~ --·- l lerin~ Tuıflar ~ giiDlök ••• , ıunu enu rı iMrindeld *-YJi?DID ne de- rru ntaka~d 
lilaallerlal •lrmet tabiidir. JIWpia dama4ald Jla ·ııa mabarebelerde 9ok artmııtır. ta tay1aııe1erl .To~al&a . l'80•1e lıadar inkı,af edeoeli- • 4iiftl ı 

Peki, ammıa detleV*' bir ft t&ft 1ri •01 man top mev•ılerıne •iddeUı ni ubıraaı•lıkla beklemekle be Şıddetli MUM 1,._ . 

harp halinde ..... ı harelr•' ••• ••nı . , 1• tet•u et· F. I d. t•arru.ıar 1apm1,ı•rdır. r•ber tngilterenin hattı hare 1 r•.,.. 
altlerdir? Baad111 e•••••ı bD· mektedır. l!'a~at a ... ı ada· in an ıya Pilotlar eo BOD ılıtem ıay kelinin .lranın hllkllmrulık er OIU')IOr 
alt dOnra harbioa detle&lerin llndan Amerıka donan1na1ı k t yareler kullanmakta Miler. haklarını bi99 ıaydıtını teba-
a karnatlardan lıtlfade et&lkleri Singapara gelecek Te lngill• 1 aları AYOi tayy.ıreleri dö, ... D rll• ettirmektedirler. Mosko•a 5 (a.a.) -
al .ınrlyoras, doaanlbaeile bir18fee8k f•ldna i•galiodeki mıntakad• taarrn SoYyet resmi tebligi: 

! : ı.' ·,.rttlra'•.r,.... (dahil ,. ha, J •po• donaamuı ftiD Soo,etlere -·· mu •• ı ketif h_areketleriode bul•D To b r u kta 4: Alustoeta Polk. Smolensk, 
.. bii tik bir hlik d B llau Bi~azalarkof mmtakalanoda 

tiUlel) 1 te e te1kil ed• oaflalr9vetli 1...-..1ıc1 mu,ıar ır. ingaslye 7ap o . ~ I çok ııddetli muharel.-1-r ol-
a- Baflasroo (para re tr .. oektir. .., nw:·- • höoumd~ dö,mana biiytlk ha· eorıye ı-aa i1eti uwe -

dl) Bis Tokyoda •kheellmiD ta devam edı1or Hl' ik• edilmittir· Berk• ta1 oluyor :~~u:~v~afa. ~UT•~tleri.~ 
Yatanda rasdıklarımıadan plebe 9aıaoatını lmit •cli

10 
yare meydanına al~ktan ta· . etlerım••le ıı bı' lı-

alrallroıtl ba menbılar reni ruz. Helıinki 6 (La.) - •1'111• edtlerek me1d•n•aki Kahire, 4ı (a.a.)- A'• yapmıı dtpnanm motörl 
bir balat delildir. Beamt teblit· filark oephe- top m•-tslleri projöktör ... Tobrukta kıtalarımız bir •.e zırhlı kuvyetlflrıyle piy4 

Dandaki tiauı••aD aıalle • •ı• fil . · "'i • ' bo bar ka9 taarrust del'riye hareket- ıme darbeler ind· mi.t•i 
rlnio renilitl ıad• ,. ba men· ıngı iZ OSU ııade kartılıLh toP9u ate•• ol bava dafi bataryalara . m . .. Aiustosta dft ır .,..r. baların tallanıt .. klindeki d.. muttnr. Diğer DUntakalarda dıman edilerek mitralyö• ate lerınde bulonmo,ıardar. D?§· danlannda ~Tın hava mef 
.. ~&edir. Pnbıllika •erıiler SiYam L•r~esı·n ..ı. .. . 'ine tatalmo,tar. man temaıa gelmekte çekm- si ta . . man tayyant ıııınıq. ılırl .. mıı ilkin mlllıt KV ,-, - dn,m&ll makabıl turrııalarda Ayal S- ı~n .. --ıa. mittir. n .. riye hıroUtı oma lıabi hnbetm•tler ~e buna mn 
ofndıııın .... ,.- alN balıb· Tok 

6 
[ ) bnlnnmn, İl8 de taarruları ._,.. oclllerek kıf1.ıar unda birçok kıymetli i• gö 1 lp6 tay~rem,. 1Ayiolm111 

Dlrot .. odııl•I prenoibl .- D ~ ...... :- daraarnlarak pilılı:llrtıiJmUt- =..r. uaratt••"*1r· p- rölmti, ... dİİflllantn mıyio k~~. :7.arteaı dütmanı• 
ıUw* .,.pta•ıtUI'· Barlodan oıae •J&nıı, 8ıyam kir tUr. ö tl tt.ı1ad• ıı.oo1• taar tarlaları keşfedilerek temi• m Y yaptı~ akında 2 Al-
lnttrulu rabılm•!· .e ba, bil· fennde bir lnıuı. filoauaan Oepbe gerilerinde kslan ~.:edilerek muYaftalıiyetle Jeomi,tir. ~~ tay_yar~sı düşürülmfttttb\ 
.._a detlıllerlD ıhno Baalt• görlindtilbl Ye bu fil i . ..._ dtlt 1 ... _ .. _. _,uı --·~oe&eaen bir taarru• yapıl· m hıç hır kaybımız yok-
1*1"1oın uhlD oıMllan albn... o 9ı.,- mao ycı"Ya an WNH•P ........ - su·· v ' tar. 
liabill OlaGl&•r· Para ıiı&e•l• •• lagili•l•rln Vanpit harp ~ıu. Bir90k Jl\alseme wnk .... ur. Taarr•• •&Hında dlf ey e 
llDd• ahta ..uıaıa ....... geaiiinin balau••to•• b·ıaır tep ittiaam edümi• Te ~n • mu t.ır1•reJerioin parçaları Karadag" da 

• oldata o sam•nlarda ba . 1 ...A~lere hrla•ı,tır. Alman ta,vvarelerı· 
ket, elôdea •aha&aralı bl• mekteclır. lı 11 tank tahrip edilerek e-• ,., 
bir tedalılrbtdı· Ne&ekla dötm•ndan bir90k eeir alıu- _ft elt tekrar latJeum MIJAim bir ;.,,an laa-

ba harbin r••a•• hartoı ııatb'as Almanyada mı,tır. LIMlap ,.1ıo1n ...- S. 'nUZV ettiler lı 
6tu, arat ••••adat •111 mık linde cıa. i•h• edilm· re eti olmaı 
llrda Plfln •.W.• Hblre tı&t -r••n ~llantilıtelıi aıleri ---
ilki lolo harp laarioi memlek•& Bolioyalılar teo/ıil ve meyd"nda IOO den ı .. ı. Berlin, 4 (•.•.) - Berlio, 5 (A A.) -

te bllhMaa Allekilı:ara a• öltt bırakmı,tır· Dalı• •h•al- teffİf8 ~ılafı D.N.R. - 4: A.&uıtoe geoeai d Xoye Fraye gaseteai Kaa 
&&ıll al&ıalUID diler •ille& edildiler de dllfaan tuırU•U &ardMil- Alman l&Vaf tay7areleri 8ü- r• ~ld~ çıkan mühim iıya 

lirden ıısank bir r•rde depo Be mit ~ ylsdea tula oto8l~ V&flngtoa, 6 [a.a.] - vey,e k•r•ı mn-.alfakiyetle ne h&dııe~ıoden eodi1J99ıni lshat 
edtlmll alaut bil••ttee, llar• rllD, ö (a.a.) - tik lllllı J>tt .. tftır. Hiater Banelt ı.uaa.ı ya- tioelenen bir hloum yapmı e~mekıe beraber Karadald• 
da IOllft bl&ID al&ın 81811 ıil Yan ft'ımt: A.lmaaya Te tile yaptıl1 gesinUde Atlan- )ardır Biriıi 20 di&Ari 8 b~ kı İtalyan kıtalarıoua Tuiye 
&emlala flkJlmallDa te bir tok s 1 f kti • • e• te bikim olao ki lıadımelerd•D ıeoerek Diharıt A.Jmua7a11ıa itpI ettiti top- 0 V yet 0 r tikteki ilı1lerde Dil' renın tonluk iki gemi batırılmı" I I a arına kaai 
kutllık11• te konlrolla tllı& raltlat.. bal••• Boftyya ta e•ni,VO 1~in don111maaın ~ diler 10 bia tonluk bir gemi '

11 ~tnmd&kta oldağaqu 
.. 

·" d a tecıWrleri biJlpt JÖrec.,... maa a ır. 
pan 111 ... ID• rmemlse Hbep buınıa tevkifi h kkı d h 58 fnvvare L:..,v- •e1 nin ortutna atılan bomba iıa __ _ 
olm....,.a 48k birik ıko a D a a- ...,., 1111-' tir. Atl•atik Amerikan do bet etmittir. l'L • So 
aoetllira .. ,. ll8ıi AIMlibda o herler ••nah bu tnkillr bettiler. nanmau kumandanı Ranelte ıcı oyet alayı 
uman Jaual olan alaıa bollala rin iıtinad ettili aebepler hak mül&ki olaoaku da bu mlil& /Ilı fındık mala.ala ha etlildi 
danl 'lttell Amerltadan battı balla Barioiye •-retlne Berlin, 4ı [A.A.]- kat mahalli gi•li tutulmakta 
~11 bl&ln dlnJada blrat hentl• malt 

1 
. D.N.B •• Verilen malt••- dır. Jlider Banelt eaaaeo Trabzon 5 (a.a) - Berlio 4 (a a )-

bir bedi eafllHroaa• dolar mat P ••mıttir • ._ gire So eti ı A-••· A.tlaatige pıinti7e 91kmadan 1941 senesi ilk fllld•k mab p 1 ' .. · . aallaı, wa. .bada- blu. bl&la Mı ll•klr tedbirlerin muk -.. "'1 er e- 1 d e pua golöatln tımal t9' 
•itimi -lal aa lot 

11 
bl • ta 58 tay7are ka1behllifl•· enel Atluıtik doaanmuı ku ıu ü ün piyasaya saat 16.CiQ kııındaki 1 da ·t· 8" 

it .:.. • 09...!. ......... • ei bllaaiail teclblr olmacbtı 4ir. Bualarüa 9 daneai 1er- manda:u ile müteaddit prü• de indirilmit Te derhal sabi ormu ar 
1 1 

"" ıtU11•.-ıtı l _-.; - yet .. layı 11k .. tırılarak 
•• -~ Mtlilf'ftlr. aelerd• babqua11f*ar. _.ur. edilmitUr. 



6 AGUSTO.S - ı 941 Çarşaıuba VENi MERSiN 

bonoları 

Bfrinciden artan - Soa harpten alınan tecrübe bütün ıiünyada en yüksek tev 

Ankara 
Radyosunda 

Dahili isUkrazların da niebeı lere göre bu gün hAll harple diat faizi taşımaktadır. 
ve hissesi bund lk " h - olanl .ı rla beraber lıarp h ari~i c) Her bankada iskonto Bugünkü neşriyatı 

an ene ı crp 1 h 'h . 1 k h - k f" 
1 

_ o up er ı tımıt e ar eı er tur· edilebilir ve bu iskonto ey ı-
ere nazaran Qok ruksek olmue· ı~ haıırlıkda bulunan devletle- yeti ~erdler için heµıen hiç ~a Çarıanha 6 - 8 - 941 

&ur. Bunda, halk terbire ve ee· rın de J)oünde bu üQ karnak yılmayacak kadar cüz'i bir fa 7 30 p - ı k · · · · d 
8 

d k. k. . . rogram ve mem e et 
vıreeının ııraıınci asırda varmıtıl mevcu dur, ura a ı ı mcı ın- . f k "ıl ya lacaktır Ru 

1 

. . . ız ar ı e pl · saat ayarı 
oıduau nisoeti rükeek seviyenin nır, renı harp harıcı otup her şerait içinde erbabı tasarruf 7 33 M·· ·ı. H f'f m 

- . . . . ihtimale tareı hazırlaoaolar, e- . . . UZI•; a ı progra 
rolu bırıncı derecede gelır. l.4'ıl · d 1 k , . . d d ıçın tasarrufunu bonolara pla (Pl) 

raeın a m"m e e.ımız e var ır. b .. · 
hekıka efrajı millet c n küçüğiin Bae:mııda bulunan dnlet erkA- Re etmek elbet u gun mev 7.45 Ajans haberleri 
cıen en bürüAü ıı e kadar devle& uı ve bürük Mılıi Şefımiz ismet cut imk~nların en kılrlı ve doğ 8.00 .Müzik: Hafif progra 

ve mıJletin rekdiQ'eıi muvacehe- lnöoüııüo dırayetli idarelerile rusuŞolahc~ktır f 1 mının devamı 

' 

Sayfa 2 

i l a n 

Mersin Deniz Ge~ikli (rbaş o~ulu Satın Alma kamis 
yonu ~aşkanhğm~an 

1- Mersin Dz. Gd. erbaş okulunda (eski ta 
bur kışlasında yapılacak iuşaal için tanzim edilen 
25553 lira 59kuruşluk keşif e\'rakı üzerinden 
2490 sayıh kanunun 46 ci maddesinin L fıkrası 

• 
ınucibince 14 ~\ğuslos 941 tarihine tesadüf eden 
peı·şenıbe günü saat ı 4 de pazarlık yapı 

lacaktır. 
bu harbin di~eı ba=plerle kabili a sı men aat ar~mız ber 

eindekı nziret, 98Zaif ve mesu f b k f k d 1 9 30 E · t kıyas olmaran müıhie tabrıbkflr tara ' unun ço ev ın e 0 an · vın Raa ı 2 - l\r. uvakkat tenıı"ııat 1916 lı"ra :;. • kuı·tıştur. 
lirt5llerini az ook müdrik bir M'llt · f t 12 30 p g memle ı.n i.JA sahasından hariç bulunuroıuı. ! ve 'Yatanı men aa , gaye . ro ram ve 
hal ve sevırere gelmietir. Az LAkin ba börle olmaklr. beraber ve vazifelerimizdir ki bu bono ket saat Ayarı S - Pazarlık Mersinde Dz. gd. el'haş okuiu bi 
QOk dedı~ hmam~u demedık: rine bu dlrare\lı ha!ların p~k ların iştiras~nd.a bizim e~a~h 12.33 Müzik: Solo şarkılar. nasında satın alına konıisyouuııda yapılacaktır. 
Zıra göruroruz kı bundan ev-ı rerı~d~ ve makul dueuocelerıle ttüşüncemizı ışgal etmelıdır. 12.45 AJAl\S haberlerı 
velki dünra harbinde devletler her ıhtıcnrsle kareı da bazırlaoı- Bunlardan alırken hatırlayaca - . s l k 4 Talipler 941 seııesiTicaret. odası Yesikasmı ve 
harp ihtiral.Jlarını itmam için en roruz . Fılhakıka bir ala sözü x. t·k· l l d ıa.OO Muzık o o şar ı- hamil oldukları fenni ehliyet vesikalarını ibraz 

. . • urdır. Tanrı demieki: Merkehı· .,ımız ana 1 ır şu 0 mcı ı ır.: l d • 
mecburi te bır az da val:ııın ne- h.I k "' b "'I d "Kapımızın dııımda dört yanı ar programının avamı etnıek suretile Mersin Nafia ıniidiirlügriinden 

nı sa" am ezıea Be a a son- " 4 00 • ·k 1{ k ıarioini düoüoemiyer1:ı k giıtikQe ra bana emaoeı et .. lote bizde mız ateşle ve alevle sarılıdır. 1 · Muzı : arışı prog ihale giiniinden ÜÇ gii n evvel bu iş için alacak 
eü.r'at ve vüs'atini arttıran bir bundan dota~ıdırdi bürük ftıv- Bu alevin yarın saça~ımızı ram (Pi.) et ları ehlivet ,1esikalarıuı konıisyoua ibraz edecek 
'"para te kredi enfılasronana. klllAde devlet earfiratına menba sarmıyacağmı kimse temin 18,00 Program ve Me~lek .J -

da cıarmak mecburireLiinde kal- ıar bulmak mecburiretinderıı. edemez. A t a l a r ı m ı zm c;aat ayan lerdir. 
mıehırdır. Bunda devlet adamla- Bu hususta bu güııe kadar bize miras bıraktığı ve 19.03 Müzik dans müziği 5- Talipler keşit proje ve şartnaıneleri her 
rıoı kandıran bir cihet ıe, bu devlelio müracaat eui~i menba- bunca zamandır onlarm kanı 18.15 Ssrbest 10 dakika gün Dz. gedikli okulu leyazını ınüdür\iigiinde 
eekil iutira kuvveti t6minindeki lar vargı ıdı. Fılhakıka vergile· ile sulanmış bu mukaddes top . ( rımizde kiicük bir niebeue ıeref raklarda, Sana, bir Türk 18.25 Konuşma Dış Polı- görebilirler. (526) 3-6 
nisbt kolarlık olmueıar. Bu Pon fü rapıldı, E~er düşünülürse ·k h~d· 1 ·) 
karoaA'ıo memleket ekonomisi fevkalAde bütçe ihtiıaçlarını kor yakışır, hür olarak yaşaım\k tı a ıse erı Açık Arttırma lla"nı 

• eılamak ıQio vergi roıuou tat- istiyorsan, var kuvvetini Yur 18.45 Çocuk saati 
ioin tevlid eUiQi uhim neticele-
re en kötüsürle baeta Alman- mak en makulü gibi görülür. dunun müdafaısına ver. Yar~n 19.30 Memleket saat aya- Vilayet Daimi Encümen riyasetinden~ 

Lakin tecrübe göe&armietirkı canını seve seve vereceğin ye rı, ve ajans h&berleri. :: :~:~ık b:,~·:·~. ::';~:k•:i~i;~ :~~~· .~~:: 1~!~· 1~:.~~: .~~;:m~~: re malıuın sadece bir kısmını ı 9.45 Mozik Kadınlar faslı 1- S ilif kedeke idarei hususiyeye aid 9 mı -
klmoı millellerin barp aonrak; Biooatıoe zamanında beılamak vermek nedirki zaten .. böyle 20.15 Radyo Gazetesi maralı eski matbaa biııasmııı ihale tarihinden 

earlile mıııeun bamiretine müra yapmıyan miılctleri!! bu gün- 31 Mavıs 42 tarihin~ kadar icarı açık artırma-
ekonomisinin düetüAü kötü du- d h·r · ' k 1 · · k' ı·ı ' k k h 20.45 Müzik: Bir halk tür- J oaalla a ı ~ ıeu raı ara gır!o- ti ze ı ve öpe ayalı sana ya konulmuştur. 
rum aoık bir miealdir.Fılhakika mek elıemdır. Fılbakıka bu ıkı misaldır. küsü ö~reniyoruz - geçen 

enfılaeroo mil etin cebinde aizli· siıtemin de uracajtı rer arni- E t · k "'l d 2- M uhaınmen icar bedeli otuz lira ve nıu-
9 d. z· 

1 1 
d h 1• sasen sana, nr o., u- Haftanın türkülerin en 

ce ve bu an ioln his eUirmeden ır. ıra, vergı er o sun ıs 1 1 
• - - Vakkat teminatı 7 5 kuruştur. isıikraılar olsun, hepsi. netice ntl mıeal gost~r~eğ~ ne luzum 21.00 Ziraat takvimi ve 

servetinin bir kısmını almak de itibarile bir memlekeLio Milli ge var. Sana tarıhın bınlerce se- T k b 11 . h 3- ihale 7 ağuitOS 41 Perşeınbe güııii saat 
mektir. lıriadea arrılarak bör!e zaman· nelik_ küflü sahifesi arasından op;~ 1;~~~ik~rıSolorsars~ıla oııbeştedir. 

larda vaıanın nıiıdafaasında bu gune kadar yaşamak hakkı • 
0

. · 
0 şa r (4 1) Hava tehlikesi tahaieen devıeıe ıeslim ediien zaten ezeli şacaa.t ve hamiye 21.25 MOzık; Operetlerden 9 

19 - 24 - 30 - 6 

senetti", tinden gelmedimi 'L." seçme parçalar (Pl.) !9!------1----··----------lll!! 
Biooetıce bu gibi df\virlerde dev Evet, o.acaal ve hamiyet. 22. 10 Müzik Solo şarkılar ve 

korunma 
çareleri 

ıeı adamlarıllın en bllrOk du v 
eünceei. " leıiheel kunelimiıi İşle Türkün en esaslı vasfı. programının ikinci kısmı 
binnetice miili gelirimizi az3IL- Bu gün hamiyetinin ber za- 22 30 Memleket saat ayarı 
ınadau bu karnaklardan ieııfade man açık olan. kapısı~a vur~ ve ajans haberleri Eshan, fah 
eımeQe oalıea:ak • dır. lete bu luyor. Buda yıne senın kandı . . 
dueünce ve arni zamanda ta\- hak ve '\azifeni ifa için tllu- vıl.at, kambıJo nukut borsası 

Seferberlik ınüdürümüz B. b~kindeki şekil dolar.ıt~.i~I~ ç~r- yor. Bu talebi elden gelebile- (Fıyat) 
kın va hem_ de 1oetarıcı ıuba.rıle cek en büyük imklnla ka:-şı· 22.45 Nüzik Caıband (Pi.) 

Emin .ı.~peogin tarafından hu de ook vııhım 0.ması dolarısııle lamak bizim borcumuzdur. . 
va tehlikeleri ve bu tehlikeler dirki 3 üncü l:arnak olan • Eo- _ _ 22.55 Yarmkı Program ve _ _ Yalnız Turk o ~ l u T u r k ı. 

fılasron • dan bu gunku harpte . _ -.apanış. 
den koronma.k iııin ne gibi de"'-ıl Turk v a t a n ı n d a ==~-======~=--~ hıç bır devletin ieLıfedere kal· 15 •• • • • • 

kıemadıılıaı memnunirell~ görü oturan ve Tılrk topraklarında Tork Mılletının hamıyet, 
roruz. Fılhakıka hükümetimiıde paralanan Türkün müsafir- vazifeperestlik ve fedaka.rlıQı 
bu harbin baeladıQından beri rh· d . t•f d d 

dir. Her vatandaş için lüzum , _ perv13r ı115ın eo ıs ı a e e en bu milletlerden elbette çok 
. . kaL ıren ba karnaQa el eurme her ferd bu talebe böylece ce· . . 

tedbirler alınması icı.bettigi

ne dair bir kitap neşr.,dilmiş 

Türkiye C,ümhuriyeti 

Ziraat bankası 
Ku rulue tarihi: 888 Sermar esi: 00,000,000 Tilrk li 

raaı. Şube ve ajaus adedi: 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankaeındr. kumbaralı te ihbıtrs•z tcsarruf hesapla
rında en aı 60 Hraııı bulunanlara senede 4 defa çekileoelı' 
kur'a ile aeaQ'ıdaki pUlna göre ikramiye terecsk\ir. 

4 adet ,1000 liralık 4,000 lira 100 ade\ 50 liralık f).000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 1?0 , 40 • '800 , 
4 • 260 • 1,000 • 160 • 20 • s.2{J\l • 

40 • 100 • 4,000 • 
lu olan bu kıtaptan bırer da receaicı mükerreren efradı mil- k b . . d yüksektır. lçellıler, bu yolda 

. . vap verme mec urıyetın e- . . . ı o ı· 
ne edinmeler.ini hararetle tav lele ıemın eımıe bulunmakta ve d. memleketın dıger bölgelerın- D KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ioinde fi ıra 

sadece gllo ve uzun olım ilk iki ır. . . . . _ dao JteaQı dOewirenlere ikramire oıktıQı takdirde 'il 20 faz· 
siye ederken bay Emin Epen kı:ıJoeQa müracaat etmekLedir. Unutulmıyalımk1, Bu gün den de ılerı oldu~unuzu gmı- asile terilecektir. 
gini böyle bir löznmln kitap Bü,üu burıtJll kadar izah eUiAi İngiliz milleti döyle bonolarla termek için işte size yeni bir Kuralar St'nede 4 defa ı eylül, 1 biriecik.tınun 
neşrettiğindep dolayı takdir lDİZ tecrübe eebeplerledirki, bu· devlete baltada 100 000.000 hrsd .. her fırsatta gösterdiği 1 Jllart, Ve 1 haziran tarilılerinde çekilecektir. 
ederi"-. nun soouoa kedıtr börte olRca· Sterlin t~min ed~yor. Ve gine iz lleri oitme~i bu sefer d 

ğıns kaı'ırelle inana bilirir. unututmıyahmkı daha geçen n • 
9 

ts _ , e =--------------··---...ı(iııııı2111) __ .... 
Lakin bu inanc kafi delildir. harpde Almanyada, devletin ta göstermge ve bunu sur atle 

Naklen tayin Bu inancın Lahekkukunda, bizi lehinde, biq~iinde, 1000000000 yapmaga davet ediyoruz Sizi ----------------------
temsil eden devlet, rine kendi Mark toplanmı~tır. Mitat Özdeş Ye n i M e r s i n 

Silifke L H otmsi] _ Kaza- menafi ve ~eıaı fııniıin Lemini hu 
sueuadaki mes'ulireL ve meobu· 
rireılerimizi idrflk te bunların i l a n ml7 Maliye Tahakkuk m6mu 

ro Fnat Tan berkin Mer~in 

.Maliye şo besi Tabak kuk me 

icrasında ıebalük göetermeliriı 

fete bunlardan birincisi gelip SADE YAG FJYA TLARJ 
çaımıehr. 

murıuguna naklen tayin edil k Fı·at Murakabe komı·syonu Filhakika devleti inci kay 
digini haber aldık. 

nak olan dahili istikraz yolu R • l · ....,, · d 
.M.omaileyh şehrimize gel na girmiş bulunmaktadır. eıs ıgın en, 

digiııden şimdiye kadar ge
rek vazifesi hmmsnnda halka Tasarruf bonoları, tasarru Mersin piyasasında asiditesi yüzde üçü geç-
gfü~terdigi teshilat ve hfömö fu (Küçük Büyük), toplayarak ıuiyt•n eritihuiş saf Urfa yağları teneke, lehinı 

1 k h .. h 1 atıl olarak yatacağı yerde dev fi .1 M . k d ki" · r· · d 
mname e ve gere ırn sa ın a let ve memleket müdafaası ka nıasra arı e ersme a ar na ıyesı ve ıresı a 
lerinden dolayı ka,ı:anın bü - n'l!ına akmaktadır. Bu keyfi lıil olduğu halde toptan 156 ve ikinci nevi 15 2 
yük bir teveccühünü kazan- l m1ş çalı~kan, halfık bir me- yet 0 suret~e ya~ı m~ştırki bun kuruştan satılacaktır. pt rakeude fiyatlar birinci 

dan ferdlerın hıç hır waddı k ) . . · "k" · ·ı · · 1 ., " k 
riski olmadığı gibi bilakis ge a ıte ıç . u ı 72 ve ı ıncı nevı er ıç1n ti. uruş -murJu. 

Yeui vazifesinde muvaffa niş menfaatları vardır. Zira: tur. 
kiyetler dileriz. a) Bonolar aynen para gi 

G l I bi hiç bir formaliteye tabi ol 
eçen ay ev enen er madan elden ele serbesçe te-
Geçen Temmuz ayı içinde daviıl edecektir. 

şehrimizde 13 çiftin belediye b) 0/04-6 gibi bu gün ( 
ce nikAhları kıyılmıqtır. yalnız Memleketimizde deQil 

lçel yağlarının çıplak olarak toplan fiatı azami 
ı 3o ve perakende fiatlan da azami 143 kuruştur. 

Bir teneke ıoptan sayılır. 
• (530) 

NUSHA.S:I 5 KURUŞTUR 
Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 " 
100 ,. 

Resmi ilruıatın satın 1 O kuruştur. 

Yurttaş; 

Hariç için 

2000 kunq 
1000 " 
500 " Yoktur. 

T. Hava Kurumu:.. 
na üye ol 

Yeni Mersin M atbaesıııda Eaııılnııt1ır. 


