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Berlince Blmım-Sovyet harbi
nin ilk 15 gününde altı yü1bin ki
~inin kayboldugu kabul edilmek
tedir. 
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Alman Resmi Tebliği Soıyat Tebliüi -Rus Kadınları ingilizler 
Smol;~;kşeh Çok ,;;u:;;; muha- fJ_ünya ~adınların)Fransız Soma.I 
ri zaptedildi rebeler oldu. bır meaaı neşrettiler lisinden 

Montrö Günü Ytl Dönümü 
21 Temmuz Pazartesi günü 

merasimle l{tıtlanacak 
. Bir Alman Hitler Muhareheler Sttilın • Kadın ve Çocukla- Boğazlarıu kati ve biJa Merasime snat lü da ls-

h t fi k 3 j av} ) m ffA • J ı..ı kaydi şaJt Tiirk hakimiyeti tildfil marşı ile haı;ılanacak 
altının J 00 kilo· a . - urrıyet Ve aaa eti- rın tan İyeaİnİ İl· altına geçişini muallerı Moııt ve Montr<> zaferi bir rıotokla 

metre ıarkında ce- ha edildi. mizi elimizden ala- tediler. ,1rö zaferinin yıldöntimiı izah ve tbbarüz ettirildikten 

reyan etmektedir. miyacaktır. 1 bu yıl da 21 Temmuz Pa soıırll gençlik kolühii viizücü 
31 Alman tayyare- Kahire, 19 [a.~.~ - . znrtesi günü idman yurdu leri tarafından muhtelif göR-

Berlin, 19 (A.A) - Moskova, 19 (a.a.) J' Fransız Somalııundek~ ka. gPnç.lik kulübü merkez Jo. teriler yapıllloak ve hando ta 
Alman başkumandanhğı- •i düıüriildü. Pravda gazetesinde Sov- dın ve çocukların tahlıyeıu kalin<le merasimle kutlana- rafından muhtelif havalar ça 

nın fevkalade tehli~i: yet kadınları dünya kadınla- için Oibati umumi valisine caktır. hnacaktır 
1§ Moııkota, 19 (a.a. - l 

Çok · hk" ec1·ı s bl 1\.. k 36 . 1 b. yapılan teklife ıenüz cevap knvveth ta ım ı - avret to '•' : rına arşı 7 ım.za ı ır me . 
miş olan Mohilev ve Vitebsk 18 temmuzda Pııi~ov, Nekel saj neşretmişlt1r ve ezcümle alınamamıştır. Teklıf tekrar 
de aç lan gedik geniıletilmiş Smoleaık istikametlerinde bftrQk şöyle demişlerdir: edilmiş ve tl\hliyenin tarih 

1 . . l muharebeler olmuırur. Her iki . . . . 
düşmamn bu şehrı gerı a - taraf.is a~ır zari"t vardır. H _ Hitler Almanyası çocuk- Ye mahAlh ıJAu edılmış ve 

Alman 
Fabrikaları 

mak için yaptığı teşebbüsler 98 kuvvellerimiz dün düemaan ları mükemmel ve anaları beuiiz buna da cevap alına-
akim kalmıştır. ın 31 tarraresini &ahrib etmle· mesut Sovyet vatanına hü- mamı~tır. Son siste ın 

Berlin, 19 (a.a.) ·- !erdir. Bir büemao tank aları cum etmiştir. 
Şarkta d.,vam eden mu- "?'e!i. oıkarak topraklarımıza Bitler ne yapana yapsın Japon Anı eri kan tay-

iskt~nderuna 
iltica eden 
Fran•ız gemileri 
hakkında müzake

reler oluyor. harebeler Stalin hattının şar- gırmıetır. Düemao taaklarınıa 
hürriyet ve l!laadetimizi eli- K b• • ) · ) 

k d b zen tOO kilometreyi arasında rüılerce otomobil bu- a ıneSI yare 0f IY 0 Vi~i. 19 [A.A.]-
ın a a l kt d lunmakta idi. Motorlü So•ret mizden alaıniyacakhr. Sovyet t k d 

ge n Yerlerde yapıma a ır 8 en erun liıuanırıa 1·ıtı·-çe .. . . · pirade teııekkülü kumandan- kadınları Almanların bn iğ-
.Alman •ırhlı teşekkullerının liQı Hitlercilerin bir ırmak üze- renç istilalarını nefretle kar- ilk toplantısını Bir kırıntı yığını ca etmiş olan 12 l1'ransız yar 

'l . . d ki k • dımcı gemilttri lıakkııula An-
başı stratejik yerleri ı erhy~ rın e ö~rurü geçmee~ne mü- şılamaktadırlar. Hudodlara yaptı halı.ne getirilecek. 
rek ele geçirdikten sonra dı- eande atmıı •e arkadakı top te . . . . karada mlizakereler cereyan 

. k mitralrözleri meuilere rerı r- çarpışmak ıçın gıden mılyon etmektedir. Franı:nz m•hfı·ı-
ger zırhlı ve pıyade uvvet- eı 1 

1 S . · . . Tokro, 19 - 19 (A A ) 0 

. .. . rerek ihtimamla pecelemietir. arca ovy~t ışçı~ı ıın yerle Londra, : . - . leri b ·ı . b 
lerı dofmt:.oı ıhataya çalış- O.. k'. .. .. . rine kadınlar koşarak fabri Yeni Japon kabinesi ilk iç- Bay Ruzveltın hususı mu ~ g"mı erın arp gemisi 
maktadır. İhata edilen düş- o uşmmant .. oı·~rbo:~u .. kgeçktıktent ka ve tarlalarda çalı~makta- ti111aını rapmııı&ır Bau vekil rahhesı bay Hopkins bu gün dtelakkı edilemiyecegi haiıkın-

l . . h d·ı s nra o or u oyu uyve · Preae Koaore kısa bir nutukla . . a görii.,mektedir . .Hu VRpur 
man k~vvet erı ı~. a e ı - lerimiZİll hücumuna o1toray11.n dtrlar. Şefimiz Stalin eruir dünre vazire&ine karaı kormek beyanatta bulunarak demıştır 1 
mektedır. Sovyet mukaveme- .. 15 d·a.· S t k d " k. arın :-ıkiheti gfüiişmelerden 

.. dü•man suratle kaçmaı.a baı;a ver ı,.ı zaman ovye " ın- ioin hükumetin milli bir sirıa- ı: ~onra lı"'llı· <>lacaktıı·. 
t• · ıt gu kırıldığı go- " 15 

" ·k d b' k · t v ~~ın aeır. a lamışlar isede ilk Façist oto- larının daha şiddetle müca· ııet takıp edece!lını ııörlemiııtir. Amerı SJ a ır ço yem ay 
rulmektedır. .. mobilleri köprönün üzerine deleye atılacAkları muhak- Aroi zamanda bahriye ve har- yare tahrika_ları raaliyete 

Sovyet kumandası 09 kıs- ld.kl . k'· .. kaktır biye oaıırları da mOeterek bir baQlaınıştır. Hılhassa dört mo 
B . . ge ı erı zaman opru uçn· · " 

~a ~yrılmıştır. .. un~o ıçao- rulmoş düşman tankları bir- Anal&r, kız kardeışlerimiz ctekıarneron neıırederek harp törlü muazzam. a.gı~ boı_nbardı 
dırkı Ruslar muoferıden ya- birinin ttzerine köprünün ba- muzaffariyetin kolay olmıya- samaaıada hiikOmeıe mull.•~ man tayyarelerının ımahne baş 
pılan muharebelerden mald- 'ıoda yığılıoı,tu. Topçumuz cagını biliyoruz. Her biriniz ıı~re_ue. müz~beret edeceklermı lanmıştır Bu tayyareler Şarki 
mat alamamaktadırlar Alınan düsmana ateş açmı• ve döş· savaşa giden koca ve kardeş- bıldırmıelerdır. Kabıoe 22 tem· Almanyanm en uzak noktasma 

kumandası tek olduğuıtdao man tanklariyJe otomobilleri lerinizi:ı yerinde emr.iyetle muzda tekrar toplaaacakur. kadar giderek Hitl6rio fahri· 

Libav 
Almanlar tara. 
fıııd a ıı işgal 

edildi. 
dö,manla yapılan mub.uebe- yakılmıştır. Yolu terkederek çalışınız. Tarlalarda, börolar .I' R J 

1
• • kalarmm luruıtı haline getire 

(erden maldmat almakta V6 uzaklaşmak istiyen düşman da çalışan k'ldınlu. Daha finlınuıya esmi ıh ığı ceklerdir. Amarika;ın imal edı limandaki Rus deat 
bu. ı-uretle . tazyikini .. ida~e ~ropları ile tanklarına isabet ziyade erkeklerin yerine ka- len tayyarelerirı Almaolaı· ta- royer/erİ ele ge-
ettırmektedır. Ordu ozerıne lı atışlar altına alınmıştır. iın olmağa çalışınız. 6 Sovyet t1Jyyaresı rafmdan imal edilecek tayya- çirildi. 
~iy~si k?miaerler~n tayi~i bol . Döşmao kaçarken agır za- Mesaj danimarka, Bollan d ralerden üstün olaoaklarırıa ka 
şevıklerın fena uır vazıyet.ta yıata ngratılmıştır. Bir çok da, Çek, Yugoslav. Alman ÜfÜrüldiJ niim Amerikada işler süratle Bor!in 19 (a.a.) -

olduklarını göe~erme~t~dır. tank ve zuhlı otomobiller kadınlarına hitap ederek koca Hel~inki 19 (A.A.] ilerlemektedir. lngiltere ve D.N.B. Se\ahiyetli ma-

Siyasi komiserlerın ~a~ın~ or muharebe meydanında kal- ve kardeşl6rioi cepheye bı- Finlandiya resmi tebli~i: Orta~arkta levazı'? ~akli h~ısu t~~ların. ~ ui_ldirdigiuq göre 
dutla ömit ve askerı ınzıbat mıştır · . _ . .. Hunda göriişmek ıçın_ geldım. d avın . 1~~alınde ter._sa_ııe. ol-
kalmadıgını göetermaktedir. . rakmamalarını ve Hıtler Al- Duşman tayyar~lfm ~~" Bir haft11 vey;t on gun kadar uğu gıbı ele geçırılmıstir. 

Macar Rlsm•I JıLl'ıgwı• mallyaıııına karşı müşterek sa kayı bomhardımım etmıştır. k l a~ım ~urada 4 Sovyet du.ot o . 
Herlin, 19 (a.a.) - U vaQ yapılmasını istemE>kte- a ac 15 • ıl L · .,.., r yerı 
D. N. B.- Almanlar Vi dirJer. Bazı ah.şap. e~ler hasara u~- Atlantik yolu ile nakle- m~ . enırı ad_ır~da~i mayin v.e-

tebsk iıtikameti:ıde büyük Düfman •ırhlı kuO• ramış hır 81" 11 yaralanmıştır. ıiilen malzemenin Ameı ika ta i~ !1r e le ~eçırılmıştir. Liba•m 
• Dün sabah düQman tayyarele f d h. ::ı · ı · i · ı . .,_g ınde Sovy1>tlflr Almanlara 

bir Sovyet koluna imha et- tl . . . So et ~ ra ın an ımaye euı ıp ec 1 mı nısbeten 30<'00 . 
tikten sonra söratle şarka ve errne afır zayi• v y ri bazı yerleri bombardıman yeceği hakk:nda sorulan bir vermi~lerdir • faz]a zayıat 
teveccüh etmiş ve .... velce de at verdirildi. Ta YY a reci ı e ı_ ·i etmiştir. Bir hava muharebe- süa)e Hopkins demiştirki : 
bildirildiği gibi Smolen1tki sinde 3 düşman tayyaresi dtl- Ruzvelt Ingiltereye gönde-

tehrini işgal eylemiştir. ıli- Badapeıte, 19 (a.s,) - Al I d Ü f.ı:. şürüımü~ v., da fi bataryaları- rilen mallarımızm ulaştırılaca 
M k "d O Alman kıtalarirıe Macar kıt· man ar an• '.un da di""er 3 tayyare düşür · ..wmı beyan etmiştı·r. fnaı·lterc 

nakten os ovaya gı en - tıları tıuafındao aoıt11n gediA'i l '-l dd 15 IS ~ ..., 

to,taHe yolu buradan başla- darlaıtırmak İQİO Ruslar zırhlı o dıtK arını ı ıa müşlerdir. ye her türlü yardımı Ydpacak 

maktadır. 160 bin nüfuslu teıetkftllerini ileri sftrmftıler ediliyor. Sovyat ve Fransız V? Remilerin_ıizi himaye cJece 
olan bu şehirde mühimmat, ieede ook aA'ır nriata 0Qr11.mıe• gız. FazJa bırşey söyk yemem. 

Bulgar BasvekifH Hariciye 
nazır mm 

Romayı ziyn.retine 
ehemmiyet veriliyor 

tayyare ve bez fabrikaları lardır. Bir ook alametler Sotret Mos~oYa 19 .<~.a.) - . 

B 1 .... k l '8ıiretinin ubımetini göster- Hıtler en ıyı tayyareler•- Siyaai memurları Bazı Amerı·~a Sı'yası' Roma 
19 

(a.a} -
yardır na ar .m.oı ova yo u . . . · · B 1 Siraeı mahf ıı B · b 

1 
b h . mektedır. Ordaru ıdare eımek- nı şarka göndermıştır. una • J 1 er ul"ar baı· 

üserinde o ODMll u \'e rı 1 . • K. f memleketimız en 1 vekili Popof ve haricire D31ırı 
bütüu kUTTetleriyle müdafaa te o. an 81J881 memu_rıar ıre ·~ ra~men cereyan eden hava memur an Fılofuo Rom ara 20 temmuzdıtD 

• .• te cıtarıoın elden aıımekte o · muharebelerinde Rus tayyare- aeçecek/er 23 temm k 
etmişler Hede mukaYemetle dutuuu artık anlamıılardır. Uk l . I l . t1 e . uza adar yapacakları 

B 1 h erı A man tayyare nrme S· Moakovayı terkede- ıırarete bürük bir ehemire& 
kırılmıttır. ua ar urada çok rarnada halk tarafından oeteler 1_ . ld ~ - t . tı·r Viai 19 (A.A.) - •ermektedirler. Şu cıhet ehem-

t t·ı d 1 k R t 1 .0 . un o u15unu go8 ermıo . .... ' fil L k . .1 aıır zayiata u~ramı,ıardır .. eı 1 e 1 ere. ae çe e er•. 1 R ·ı . l D N.R. re~mi mah 1 er reJC azana gıttı er. mintle kardedilmektedirki Bul 
za iatı b.. .. ımba te demırrollarıoı tabrıb uı tayyarecı erı A man tav- · .. 

Almanların . ~ oyuk etmektedirler. yarelerine ra9t aeldikleri ıa- tarafından beyan olunduguna gıır baııvekill ilk defa olarak 
"kt da deltı}dır ~ h k l .. d- fJondra, 19 (a.a.) - R.omari ıirare & etmektedı·r. Bu 

mı ar e · 2JO S k L 'b .a·ı.ı· ma:-• imha etmeden bırakma- göre Sovyet üyü e çısı un Oeoı~yeytit presin verdiği ııraretle dostluk münaeebııti 98 551 Saıyıt Tıyyıraıi ovyet tan 1 taun Bul ul maktadırlar. Avcı tayyareleri- ö~ledeP sonra F~ansada~ ay- hır habere g<>re M.o~kovada- haneden rah1'9lar11la tak•ire 
Berlin 19 ( - mizi görür görmez Alman tay nlmıştır. Türkıyeye gıtmek ki Amerikan etçilik ve me- edilmie o_ıao anaoavi dostluk 

tabrl'Lıd'ıldı', 17 t ' zda.a.)SOO d yareleri hemen kaçmaktadır. iizre ltalyan topraklarına geç morları M.oskovada bulun- ~a~ıa_rı ıkı memlekfıt araeındeki u emmu a en . . h- -k 1 i . ıebırlıaı hususunu fazlal a tıra 
fazla tankı ihtiTa eden So•vet Alman kumandanlığı tayyare mıştır. fransanın uyu e ç - makta ıselerde hazı memur- caktır 8 · 1 

1 

· · · · . · · k d h k t t ·ı1 • •• • u zııareı telra ve Bu 
Berlin, 19 (A.A.) - kuvvetlerı Alman tanklariyle cılerının cesaretlerım artırmak sıde Mos ova an are 8 e mı"' lar Kazana gıtmek uzere yo- garistıının mühim bir tem&1ı 0 

D.N.B. Dün 66 So•yet karoılaımıı kısa bir çarpışma ve ayni zamanda haıka Lıir tir.Bunlarda Türkiye yegelmek la çıkmı~lar<!ır. ıacaktır. 
tayyareai dGf(lrülmüıtür. Yer- netice~ine 210 So'yet tankı yol bırakmamak için tayy~ue tedir. lki tkraf Türkiye Sovyel Elçilik bunun bir ihtiyati Miea~irler krıtl tarafından k 
de de '85 So•yet tayyaresi tahribedilmi, 'fe dilerleri ka- cilerinin Paraıütlerini alrnıı- hudutlarında karşılaşacakl~r- tedbir olJoğunu t6bauüz et Kbol ecd~lecek . te Mueolioi il 

L- • . ont ırano ıle de unu mGIA 
pl'u:ıu 'YwıılmuPI'· tar. dır. tirme.ktedır. ka'1arda bulanaoak&ır. 
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Trablusgarp, 
Bin gazi 

Şiddetli Barette ln
giliz tayyarelerinin 

akınına uğradı. 

Kahire, 19 (a.a) -
lngiliz hava kuvvetleri 15 -16 

•e 16 - 17 temmuz geceleri Bin 
A'azi ve Trabloegerb limanlarına 
eiddet!i hlJcuır.larda boluomue
lr.rdır. Trabloegarbde İspanyol 
rıhtımına tam i'bbetler olmue 
•e bir vapurda infilaklar •okuıt 
gelmietır. Yioe Trnblus llmaoın
na ikinci akında 6 bin tonluk 
gemire bir torpil isabet etmie 
'8 11eml sirah dumanlar ioinde 
krilmıetır. Rıhhma sulan bir 
eok bombalar ienbet erlemietir. 
Bıogazi limeninda ve depolarda 
ahlan tonlarca bomba neticesin
de bilrük ran"°ınlar oıkmıetır. 

Derne de kıeta ile tamir atelre
lerioe atılan atılan bombalarrn 
daetuQü aörülmüeulr. Barrdi1a
da düemao bnrakrıı u oadırları 
ateıe terilmietir· Mallara düe· 

man t::ırrareleri hücum etmie· 
leree de banlar öolenmie ikisi 
daeürülmfletür. Bühln bu genle 
harekA\ta iki tarraremiz "eri 
dönmemitıtir: 

halya ve Danimarka siyasi 
memur lan 

Sovyet Rusyadan 
meı..,.leketimize 

geçtiler 

l Pazar 

Umum· Vali 

Japon-Hindi çini müna
sebetlerinin 

Do•tane olduğunu 
söyliyor. 

VENİ MERSiN 

a larının 
Korunması hakkında kanun 

- Geçtın eefıdau artan -

J, III ve V eoılı benllerde yazılı muamelelerin bir ar ıar· 
fında ııeUceleudırilmes i ll'echuridir. Koruma bedeli tarifelerinin 
tetkikatıoda ( 15 ) ioci maddare tıufıkan rapılao itirazlar da 

Saygon 19 (A.A.) - nazera alınır. 
Koşenşin ve Kamboçt.rn' fhtirar vev'l koruma meclisleri ~era hunlardan biri ile di-

bir seyahatten dönen Hindi ~eri arasında tekeuüu eden ihtilAfları, her ikieinin tAbi bu
Çini umumi valisi beyanatta loudullu l\lurakabe hereti arrı arrı Murakabe heretine tAbi 
bulunarak HindiÇini-Japonya iseler ouolardan en rakın ola111 ka\'ı olarak hal 90 faeledar. 
miınasebetlerinin yeni bir in- Madde 9 - Murakabe Hereti ile Koruma ve lbtirar Mec
kişaf arzetmedığini ve yeni !isleri azalarıua bu kanuna tevfikan rapıJacak hizmet ve mu
bir Japon teklifi karş ·smdan 11 melel~rden dolayı korumıı sandıQınden bio bir dcret u mae

haberdar olmadığım ve Hindi raf 9erılamez. 
çini ile Japon müııasebetleri- U?al:ı: me ateler ioin nnkil vaeıtas: ücretle ehli,ukafun za-

. d t ld ,. .. l rııri Maernflnrı koruma snndıQından verili:. Bu masraflar zarar 
nın os ane o utiıınu soy e- d • k d ,.. · d 1 ş·ka · · "dd. . t' yapan au a.ınare san 18 1t ıa e o uuur ı 1etoının t ıaeı 

mış ıı· . sabıt olmaıea repılao mberetıar kendiEi~e ödettirilir. 

Japon siyase
tinde değişik· 
lik olmiyacak 

Tokro. 19 (a.a.) -
Yeni Japon kabinesi haricire 

nazırı beranatta bulunarak •a· 
zifeeini askeri olarak ita ifa e
deceQini ve ücıü pakt imza e-
dildiıli oakit bahrire nezareıio
de taıireuen haberdardım. Ja
pooranın vazıretinde hio bir 
deetıeıklık ıoklur öemielir. 

Oün~erk Önlerin~e 
IJ_ir Alman gemi•i 

batırıldı-

Londra, 19 (a.a.) -
Hua nezaretinin tcbli4i: 
Dılo Padükale civarıuda ha-

Madde ıo.: Bu kırnundR rn:r.ılı istisnalar dıeıoda koruma te 
ihtlıar meclislerinin bu kanun hükiimlerine tevfikan verecekle
ri kararlar aleyhine el!ikalılar tarafından kararın kendileriııe 

&ebliA'ı tarihinden itibaren on gün zarfında murakabe heretine 
müı·acPet 'e itırsz olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itlraz 
edilmireo karnr:nr ketileeir Bu aure&le katileeeo vera muraka
be heretlerince itiraz üzerine verilen kar&rlar alerhine hio bir 
kanun roıuoa mürnoaet olunamuı '0 bunlar derhal icra olanur. 

Madde 11 - Murakabe heretıle koruma te ihtiur meclis· 
!erinin muamelAt te me11aiei uli veya onun tanır edeceA"i kim· 
sele-r tarafından devamlı surette teftie edilir. 

Bu tertie doılrudan doğru1a Z rırnt ~era Debilive Vekale· 
lince teosib edilen memurlar vasilaeile de raptırılabiJir. Buo• 
dan boeka valiler bu kanunun iri ie'emesioi murakabe ve ka
nonun tntb i katındalti hatalnrıo t91ahınl mu~ aka be heretindeo 
lalep ederler. 

Mndde 12 - Bekoılerln vaııfeleti eunfardır: 

1 - Ç ı flçı mallıı,rım korumak, 
II - Oıt,Qi mallarıoa zarar iras edildi~i hallerde 24 üncü 

maddede gö terilen muameleler i ve te bü kanunda razılı di
tleı· vaziteleri ifa etmek. 

- Sonu Var -

Kors, 19 (A A.) - vanın garri müsait olmasın& 

l rağmen lı"'raneız sahillerindeki 
MUHTEREM 

talyanın Moskova elçisi düeman gemllerlnin hırpalanma 
sına devam edilmie Dünk6rk 
önunde ee,.retmflkte olan bir 
iaee gemisine hücum edilerek 

ÇİFÇİLERİMİZE ve elçilik erkan ve memur
larından mlirek kep 28 kişi 

ve Danimarka elçisi ile me

mearJarı saat 2,30 d~ S >vyet 

hndudonn geçerek Kızılca o
cak istasyonunda karşılanmış 

lardır. Buradan hareket eden 

atılan bombalarla gemi hasara Geçen sene teşekkül eden Pamuk Tarım Satış Kooperatifimiz 
uıtratılmışıır. Bilahare ,.apılan çifçi ortak kayt muamelesine batlamış bulunuyor. Kayt muame
keeıhe bu geminin Dünkerk ö· leai 31 ağustoa941 tarihinin akıamına kadar devam edecektir. 
nüode karara olurduıtu görül- Kayt muameleainin tahdid edilmesi ıebebi pamuk barem fiatının 
môetür. Avcılarımız bir diiemen Kooperatifimh ortakları lehine piya1a fiatından farklı olduğunu 
tanaresi. düe.ürmüeterdir: iki görerek her hangi bir menfaat temini için bu tarihten ıonra or-

el9iler ve iyasi memurlara tvcımız !le bı_rdöbomba~dt~man taklığunıza girmek iıtiycnle-re mani olma" için ahnmtş bir ted· 
8•at 11 35 de Karan varmıA arraremız geıc amemıe ır. . . . ~ . . . . ... ı ... v- bırdır. Tarsuı gibı munevver çıfçısı çok olan bır muhitte Koope· 

lar ve borada vnli ve askeri 

komuta tarafınclan karşılaoa 'ng'ıll8f8 h•k" ı• Ç k ratifimiz ortak adedi bütün çalışmalarımıza rağmen 168 i geçme· u ume f e miş bulunuyor. Halbuki Kooperatifin ıayıo çifçiler için temin L·Lom ı• • İ ,1 ettiği ve edeceği faide ölçüleıniyecek kadar geniştir. Geçen ıene 
rak «Hoş geldiniz> Denildik- nUı e ini anlul ortaklığımıza dahil olan ve taahhütlerini teslim eden çifçilerimiıc 
ten sonra iıit& yonda lıazir

lsnan BBlonda i tirahat etti-

rilerek btifede izaz ve ikram 
edilmi,lerdir. Heyetler saat 

12,80 da Sarıkamışa hareket 

etmişlerdir. 

Libyada 

Lonra, 19 (n.a.) -
Rorter - Herioire nazırı 

bar Eden Qek haricire nazırı· 
nı kabul etmie logilterenin Çek 
hükumetni taoıdıQını te lngil• 
tere kralının da Çek oambur 
reisi Benesin nezdine bir elçi 
tarin ettit:oi bildirmietir. 

Amasyaoa şiddetli sıcak· 
lar var. 

mühi:n bir fiat farkı kir dağıhlınak üzeredir 

Çif çi Ka1~deşler : Kooperatif demek çifçi ortak 

mallarını de~cr fiatla ıabp çifçiyi korumak ve ortaklarının her 
türlü ihtiyaçlarını zamanında karşılar bir çifçi yuva1ı demektir. 
Kooperatife ortak yazılmakla çifçilerimiz bir fey kaybetmit olmı· 
yacaklardır. Bilakis faide temin edeceklerdir, Zaten kooperatifin 
kuruluş makaadlarandan başta gelen gaye çif çinin refahı ve malı
nın dc~er fiatla ıatışıdır. Kooperatif çifçinin en sanıimi dert or
tağı ve ihtiyacının temini yolunda müşfik bir istinattır. 

Cumhuriyet HOkümetimiz bQtQn imkAnları koope
ratifimizden esirgemiyor ve Kooperatifimiz siz cifçi 
kardttşlerin alAka ve rağbetile bQyüdükçe daha bir lngilizler teşebbüsü 

ellerinde tutmak- Amasya, lü (a a) - çok yardımların yapılacağındada şOphe yoktur. 

tadırlar. Bir haftaılır şehrimizde Savın Çifc, iler: Batan sene çalışarak eline 
çok şiddetli sıcaklar 

Kahire, 19 (A.A.) -
hüküm sürmektedir. Hararet geçen mahsulOnQ yok pahasına satmamak istersen 
gölgede 41 dereceyi dün bol- her türlO ihtiyaçlarını zamanında temin edecek teşkila 

Tobrukton son çıkış has- maşta. ta malik kooperatife ortak olmakta tereddQt etmeyiniz 
kını hakkrnda askeri mRlıfiJ. 

ler tarafından şn izalıat veril ---Yeni Adam 
mektedir. Tobruktan çıkış Yeni Adam Haftalık ~,i · 

uml d&iresinde yapılarak A- kir gazete iuin 342 inci sa
vustralyalı kıtalar düşmanın yırn çıktı. Bu sayıda 1. H 

G b
. t · 

1 
· · . Baltacıoglu nun l çimiz dışı

m mo re ıç erme gıı mı,· 

1 d
. J ·ı· ı · l l .... mız adlı bir makalesi, Suphi 

er ır. ııgı ız erın tetıe 1 >URU ~ • 11 . . K" n· "k 
~,arı erı nın uzım ırı 

ellerinde bulundurmaktadır · hakkında bir yazısı, Edebiyat 

lar. anketine cevaplar, Recai E-
Mihvor koı-vetleriniu Lu- riş in mezunlar cemiyeti, 

rada tedafüi vaziyette olduk- Sadi Baytının Filistinde is

ları anla,ılınıştır. Hn tedafüi kan adlı yazıları Y. Kazım 
vazıyet Lihyada Kopozzo. Köni in kopuk adlı hikayesi· 

ll lf B d
. el nin devamı, 1. H. Baltacıog-

a aya ve ar ıyaya a şa-
mil balanwaktauır. Düşman nun hayatım tefrikaRı ve iç 

osyete, kiiltür, resimler, ka
mevzilerini talikim etmekle rikatürler, 

ıneşgoldür. Dilşnınnın İngiliz Ba fikir ve sanat gazete· 
ko vvetlerino taarruz fıkrindo sini okuyoculsrımıza tavsiye 
değil gibi görünmektedir. ederiz. 

Ortaklarımıza ilk yardım olmak üzere pamuk mabsullarını 
yağmurdan evvel taşıyabilmeai için her ortağa ihtiyacı niıbetinde 
yeni haral vereceğiz. Zamanında mübzer traktör ve saire gibi 
ihtiyaçların temini için daha şimdiden tedbir almış bulunuyoruz:, 
Her kuvvet birlikten diğer çifçi adedi çoğaldıkça kooperatifin 
temin edeceği yardım da o nisbette artar. Evvelce ortaklığımıza 
girmiş bulunan çifçilerle görüşünüz, kooperatife ortak olmakla 
zarardan ziyade faide görmüşlerdir. Çifçi olupta çifçiliğinden bir 
kir teminini ve daha doğruau kimseye muhtaç olmakıızın şerefle 
geçinmekten başka düşüncesi olmayan sayın çifçilerimizin koope
ratife girmemeleri denebilir ki faide•İni bilmiyenlerdir. İşte aziz 
çifçilerimiz bütün enerji ve mefküresini çifçilerimizin huzur ve re· 
fabla yükselmesinin teminine hasreden ve bu şerefti işi başarmağı 
a-aye edinen teşekkülümüz mahıulunuıu değer pahaaile satmak 
ve farkı fiatını en dar zamanınızda ıizlcre ödemekle en kudıi va
zifeıiai yapmıt olacaktır. Vıskit geçirmeksizin kooperatifimize 
ortak yazılmakta acele etmenizi saygılarımızla reca ederiz 

NOT: Kooperatifimize Tarausa yakın Menin ve Karaiaahya 
bağlı bulunan köylü çifçilerimizde kabul t.dileceklerdir. 

Tarsus 
Pamuk Taram Satıi Kooperatifi 

,..,._tıAIJl • •OLUJt:&lOUU • 
ı ve tango oı kestrası programını) :...1 --------~(1::25:=:>:-...ıl J 

Sayfa : 2 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neşriyat programı 

Pazar 20 - 7 - 941 18.03 Müzik: Radyo cazve 

8.30 Proğram ve memleket taango (lbrahim Özgür ve 
saat ayarı Ateş böcekleri) 

M.33 Mülik; Hafif program 19.00 Müzik: muhteHf şaı kı 
(Pi.) lar 

8.45 Ajans haberleri 19.30 Memleket saat aya-
8.00 Müzik: hafif progra- rı, ve ajans hAberleri. 

mınm devamı (Pl.) 19 .45 Müzik: Zara Leao-

8.30 Evin saatı dAr ve Poıa Negri (Pl.) 
12.30 Program ve memle- 20.00 Konuşma : Yutd 

ket saat Ayısrı saati 

12.33 Müzik: Oyun havaları 20.15 M~zik: solo ~a~kılar 
12.45 AJANS haberlerı 21.00 Zıraat takvımı ve 

13.00 Müzik; Karışık şarkılar Toprak mahsulleri bor!'ası 
13.30 konuşma : dereden 21. 10 Mü~ik. fasıl heye_ti .. 

tepeden 21.40 Muzık: dans muzığı 
13.45 Müzik: Radyo salon 22 30 Memleke~ saat ayarı 

orkestrası Violonist Nedip aş- ve ajans heberlerı 
km 22.45 Ajans spor servisi 

18,00 Program ve Me~leket 22.55 Yarınki Program ve 

~aat ayan kapanış. 

i 1 a n 
Mersin C. M. Umumiliğinden 
ı- ~1ersin ceza evi ıuahkunı ve mevkufları 

için 11 aylık şehirde kanunen kabul edilen tip ~ 
leki ekmekten seksen <lfirtbin kilo ekmek kapalı 
zarf usuliyle nıüzayedeye konulmuştur. 

2- ihale ı Ağustos 941 Cuma güııii saat ıOda 
C. ~1. Un1un1iliği makannnda )1apılacaktır, 

3- ihale ı Ağuslos 94 ı Cuma giinü saat ı O 

Ida )~apılacağına göre talip olanların n1ezkur saat 
ten bir saat evvel yani saat 9 da teminatlarıyla 
biri ikte C. ~ . Umunıiliğiııde teşekkül edecek olan 
konıisyona müracaatları. 

4 - Verileeek. ekmek şehirde kanunen kabul 
edilen tipteki ekınekten yapılacak ve her eknıek 
tanı 960 gram olarak pişirilecektir. 

5 Eksiltmeden mütevellit hihımun1 rusun>, te 
kalif ve damğa resıni ve ilan ücretleriyle indelhace 
ekıuek veya un tahlili için ve bilcüıule masraf 
müteahhide ait olacaktır. 

6- Şartnanıeyi bedelsiz olarak alınak ye gör 
ınek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin tatil 
günlerinden başka her gün C. l • U. liğine müra-
caat etnıeleri ilan olunur. ( 464) 3-8- ı 5 .. 20 

i ı a n 

Vilayet Daimi [ncumenin~en : 
Merein - Silifke yolunun 35 + 000 · 36 + 

680 ve 4 7 + 124 - 48 + 000 arasında şose inşaatı 
için tanzinl edilen 6992.09 liralık keşif evrakı 

üzerine açık eksiltıneye konuhnuştur. 
2 - Eksiltnıe Vilayet daimi encüıneniııde S ı 

tenımuz 941 tarihine tesadüf eden perşen1be 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - ~hıvakkat teminat parası f>24.40 liradır 
istekliler hu mikdar teminat akçasını nllıhasebe 
vezuesine yatırnrnları veya teminat ınektubunu 
encümene tevdi etnıeleri lazımdır. 

4 Talihlerin işi başarabileceklerine dair 
Nafia miidiirliiğiinden ihale gününden üç güu 
evvel müracaat ederek ehliyet vesikası almaları 
ve ticaret odası vesikasıyle birlikte daimi eHcÜ
men reisliğine verıueleri ve fazla nıHlt'lrnat al
mak istiyenleriu Nafia nıüdürliiğüne n1üracaat a
rı ilan oluuur. 

483 15-20-25-30 

Yeni Mersin :Matbaaaında Basılm ....... 
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