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Montrö Günü leninorad önlerinoe şifütli Sark cephesi~d.e ya~murlar · ingiliz gazetelerine göre 
. . d .. muharebeler oluyor dmm ettiği lakdır~~ Ru• seferberliği he-

Şehrımız e coşkun tezahu- R 1 d Alman motor- nüz sona erdi 
ratla kutlandı us ar a ım ı ·· k t ı --

Taearrur bonoları halkın em- adım ger·ı u 1 a arı Rus kuvetleri 
rinde bulanmaktadır Bono ko- / / pılrleri 1) liradan baeladıQına Dön ö~le~e~ sonra saat1tebarüz ettirilmiş, Ebedi Şef çek·ı ıı· yor Büyük ıwüıkü at a Henüz büyük muka-
gôre, en mütetaıı Türk utan· 19 da şehrımız ıdman Yurdu Atatürkün a~i hatırat k rf I ıacak b ·ı daıı dahi, paruı lolo baıırtı gençlik koltibü ınorke• lok•· acl ve MT" "~ . t arı a 

1 
o 1 taarruz yapma· 

milli mftdafu İQİD harırlı old~- linde Montrö zaferinin yıl y .. .. l tl 'l"
6 ımız smet Yollar harap, ıehir- Roma. 21 (ı.a .) - mı,lardır. 

eu kınar, kendi IQlD kArlı bır dönümü coşkun merasimle lnonune karşı sarsılmaz ba1t Tribuoa gaıete1inin ıark 
ptaama!l buturo.r ~emektir. kutlanmıştır. Merasime Balk lılık tezahürleri göst~rilmi•- ler elaman içinde oepheaiude bulunan huıusi mu· Londre, 21 (a.a.) _ 

Mılıre Vekllımıa Anadolu A· .
1 

ı· babiri bildlrirır: jın11 ta1ta11 ile taearrof bono· evi banu081Snun 9aldıgı iıtik· ır. B r 21 Alman ordusunun her aeoe- Derlı telgraf gazetesinin H-

ları hakkındı klfi iaabıı terdi· lAl martı ile ba~lanmış ve Bilahara gen9ler tarafm er ıo, (a.a.) - oeQi rerde buluaan her eeri keri bir razı11oda ıu satırlar 
g

111 
eador: h~rp ~ııırıı, faka! Bay K. Ozan tarafından aöy· d•n deniz Bpt)rları yapılmış Anadolu ajansının hu11net l brib busuıundı ne kadar tam raıılmakladır: 

muharip llemın ıQınd• H rakı lenen bir nutukla bu ıneeut ve bu euretle merasim" oi muhabiri bildiriyor: ~utaffak otuodula her ne ka· Almanlar on gün evvel 
nındarıı. Harbin dotrudan dol' günün manA •e ehemmiyeti hayet verilmiştir. Alman - Ros harbiodd ti- dariri biHnmiroraadı Smolenkei Leningradm pel yakında ele 
aararıDI oekmiroruı: fakat onun mal cephe mıntakaeı en faal buna misaldir. Raılar her . reri g~çiri.lecegioi vadelmişlerdi. 
i11\11r iı\emea \e1irl ahıod•Y••· l • d • S T hık ile rekaan etmekt edırler. Sımdı Leningrad c h . d M~bıde1e sorJıı&ıtı ve normal en 1ngr8 ıs- oıyat ebı·ıa"'ı bir yer olmuştur. Geceli gün Meehor oelik fabrikalarından k ı.- . . .ep esın e .. .. . . . k ı 1 az ço uır ıstıkrar hasıl ol-
ık\iead ıartarı bozuldoto ıoin duzln tayyurtt top9u ve pıya görftnftr hıo bır ıey a mamı 
b

ir, memleket mödıfa!lBıDa çok t•ıhka· mları de)a d. ·ad tl' h tır Yatmurlar da baetsmııtır. muştur Almanlar Pisikova 

Le 
• d ... r arasın a şı e ı arp • . . f her 116 k d · · 

maeraf etmek zaruretinde oldu- nıngra YO- ilk defa olarak ııd~et~ı ırtına- a ar gırmışlersede ·t·ı g · k. se unu· D olmaktadır. Bo mıntakada tar kendini göıterroıet,ır. oıada durmağa mecbur ı . al-
Qıımoı ioin ı ı. ıo ıcn iinvanın en aaırr/om 1 •• • d Al 1 1 R r ar deum l d " lımH kiTılrkire maeuoluQunoD .., 5 u uzerı n e man ar muazzam gayret er Saret ıaaın ra mu • mış ar ır. Almanların ~ovyet 

ı·kı· tem·ıoalı tardır·, her ıtl.n ı·ıtı•hkdmları ·oldufu "arfetmege meobnr kalmışlar- edecek oturea genie on!a~ Al- lP.re karQı Baltık d . : ·d . 
Ç 

L •d ı · . .. . . man motörlü t11sıtaları ıçıo en ki ~ . . enızm c aç-
kudreıi .,,.n ordumuz '8 bıQ h . ı1·1· OR fi det ı muha- dır. Askerler üç gun hıç hır b6rilk bir müekilat olacaktır· ti arı denız seterı tam bir aka 
bir samın ba1iretine halel ael- fa mın e 1 l)'Or r be/ l istirahat görmeden çarpışmak mete uğratılmıştır. Bu seferde 
mlJ•D •ir11e&imi•· e er o uyor t d l Almanlara 50 Alman l(t:misi bat 

Milll mftdafaamııı mfttemı- htokholm, 21 (a.a.) - a ır ar. h s ~ mış yeya 
diren tamamlamak ioin hio bir Leniograd istihkamları 96 Al I • Sovyet askerleri toprakla- • a b~{a . n. ramış veyahudda ka 
fedaklrhk\ao oekiomek dotru dünyanın en lmvvetli i~tih- mın ayyaresı rını adım adım terk etmek göre ça 8~,·.~~r. l k ] . b • 

b Tft k tatandıeı ~- I d. 1 ~.- . 1 mem e et erı nsbu olmadıtını er r kamlarmdalJdJr Şehir etrafı uıu·rr. du· te ır er. 'l"ımdı Almanlar .. e· Staıı·n hattının ıar- tün aarip bir 
bilir Harp aabribatı o kadar tahk. .

1 
• be be U . " manzara arzet-• ~ 

1
. k ım Adı mekle re r bu nıogradın yakıofarında hulun mektedir L.ıton . E 

korkunotur ki ODU un ır•o• tahk. 3 ·ı d . r . k d ki Ruı kuvvet- . J8 ve stor.ya aıdbirlerlo pahaaı mftnıkaı• bi· . ıma! O ~ı erm ığınde- Mosko•a 21 (a.a.) - makta iseler de gerilerinde ın a • . temamerı A imanların elinde 
le 16llr<DOI• Dalaıa d•~· koı- dır. Fıola!'dıyadan . Ladoııa 19 Temmuz tarihli Sovyet çok kuvvetli Rn• lıtaları leri ihata edıldı bıılunmıyor. Gemiler R" 
ulli H her uman arcı soreıle gölü, Karelı ve Stalm haltı sal h t hl·~· bulunmaktadır Bu mıntaka- it- ~ · . ı1ıa buiraııı aıaıak dlaıorooa •Adıt ile birlkımektedir. Ayrıca Es- ıa C eh ı _ı: p 1 t k N . tarda So~yot :..korlorioi to· llorlio 21 <A.A.) - Sor ezın~ gırerken s•hildeki kataoatız. t~nya ile yapılan yardım pak- ep enm o o s , evel, . •. hfillerden veri ovyet atarya!arınm müdhiş 

B11• memleketler millt mtı• tı . . . Novograd istikametlerinde şid mızlemek l&zımdır. Yapılan Askerı ma - ateşiyle kıuşıl.aı1maktadır 
dl'faa maeraflırıoı karıılamak. s:ucı.blınce buk ıstıhkamlar detli maharebeler olmuştur bava muharebelerinde pek len. malıı~clta gor~, Şal k ~~p Merkez cepbeRi el A ı . 
ioin u&andaıların aoo 110\ime kı ometre adar garbe C h . d. · k S et t . hesmde rıcat eıme tc: o an uş n 

6 

man 
udar eenetterini küktımeller uzaruaktadır. Finlandiyadan ~p en•.n. ı~er kısımlarında 9~ .... 

0v~. .. avc~ ~yyareın man takip edilmektedir. Bü- la~ mii~im terakki ter kaıde&· 
emrine atmıılar .. ,~ eHHD bo kinlanan Hanıö ile diAer kü· hır değışıklik ?l~amıştır. Halduşurulınu.ştur. Ş~mrlı Sovyet yük dl1şman kuvvetleri St~lın mıe\erdır, Almanların ilk hım· 
eenetlerdeo aeer bıle _bırakmı- çok d l b . . va kuvvetlerımız geceleyin tayyareler• pek yökeekten u9 h ll n şarkmdaki aeniş mm lede •aptıkları . aftraa ıon uman 

cr.k kadar atar terııler ıar- 8 a ar unq ın:ııımam et- ,. · . a mı " . da ~üude 30 kılom t ~:ıaıiılerdir. Oaaıborırel bDkd· mektıı ve 60 bio kivılik Rus düıman tankları ilo tayyare ".'aktadırlar. "Rıga JjObrı . alt takada ihata odilmişlerdır. Mohılet do Roaları~ r:li:::•ıı:,:: 
meli ik\ieadeo henüz kalkınan Baltık filosu Fin körfezi bo· meydanlarına taarruzlar yap- ust olmuştur. İşgal edılen ihata edılen bu. !lus k~uvvet- tunmuyor. Faka.ı etraftan > apı· 
memleketi börte bir aaraıl'tıdan yunca 80 kilometre derioli~in ruışlardır. 19 temmuzda 71 yerler balkı arasınd!to karar- leri kurtulmak ıçın mutema- hm Ru~ t.aırıkı kendıni daha 
~araaı•_k emeli ile .aıuti _aılda: de ayrı bir bat teşkil etınek- dü,man tayyaresi düıürül· ıızlık varoa da Rnı tabakkö- dheo tP,ŞebhO•ler_ yapmak~• ııdd~lı bıaoouirmokıedir. 
faa tasıfı ta meeuııre\lerınl ba . k ld ki · · her teşebbüslerı a~ır zayt usların mukabıl taarrua ıaraıak tlllellol ıelif oıaıeto ~ir. Plaska rııkınlarında iki miiıtıir. • ıniı?den nrto o arı ı9ın v~I fcelenm~ktedir. Alma~ için lnıaı olan noaudar ellerin 
Qahııror. Ba atine kadar mu- hm tayyare,,i itiap eriebilecek Moıkota 21 (a a - eevın9 duymaktadırlar. Es- :l. a dne kı ti . 'h t d.l d~ bulunmaktadır. Ruslar eiaı· .. 

1 
lı: b b b 1 ' • • d h . R pıya e uvve erı ı a .l e ı en dıre kadar bürük k 

taUak otmuı\ur. neme •' ar 8 üyükltikte bir haTa 6ssü bu- Sovret iatibbant bGroıunon tonya a mu asara edılen uıt l · k t k · · d mı rastı ıa-zorlaumadıko• hareke& tanını luomakt d K r be h lebJili: kıtalarıoın "aziyetleri neza- kuvvet erı ur arRma ıçm ı- arruıa geQmemielerdir, Ruslar tletiı&ireoek delildir. . . a ır. are ı rza ı . . prdan yapılan us taarruzla Alman kanellerinin rıprtınma· 
Milll mtıdafaa ibtirıotırı IQln ıstı~kamları çok saglarndır. !O lem~u~da Polo~ek, Ne~el ket kesbetmıştır · .. . rını tardetmişlerdir, Alman 

8101 
beklemektedir sanıtmaktr-

pınra mtıbtacız. Bunu naili Verilen son haberlere aore Nototrad ıslıkaa:etlerınde eıd· Alman kıskacı mohım BU h k ti . d· · şman kıta- dı!', Asıl mühim nokta R 1 -

El
. . L.· p . W!I d ıı· h b ı ı B tt t k d t k ava uvve erı .ı usa 

olH temin edeoeıiı. ımııd••• eymus gölü etrafı Alman e ı mu are e er o maıtur. u re e azyı a evam e me - . ~ t d . l rın muknemetlerini ida . • iaıklolarıo oo lriıl 9llaodaı kuv;etlerin· il · d b I . birik aıohırabelero rıımeo tedir. Renle iLi günclör bö ları. ~ımendu er, emıryo 11 
ve mo•idir, me aıır 

lqlo •• lard•h•ı talar ••r_ıı maktad. •n 8 erıo 8 11 un oepbede bio bir' d•Aieiklik alaır yllk bir tazyık yapılma!<ta· hava meydanlarını dur~adan Taymiı gnoıoai do bir ruı· 
uaallae aı6raoaaı almekıır. b ı •• Almanlar bu ııölü ıoıııır. Qeıeloriaıiz d69aıan kıl· dır. Roelar bn 'obird•o va- bombardıman etme~ıedır. _Sov Blnda ıörle doaıokıedir: 
Yokta berk11i bir dıhı iıde cenu undan a~ınıılardır. alarıoıo gerilerinde mataffıki- purlarla uzakl~maga çalış yet hava kuvvetlerı yemden Ancak bir arda lamımlaııa-
e d ı ı m e m • k Gıere ta: f(IO O b'I' I 

1
. retle hareketlerde batunmaılır· maktadırlar. azim zayiata uA-ratılmııtir. cak olan Rus .seferberlıQi eona 

ııarrufuodao mahrum e&mek de llZ 1 l IJI azarı 1 d1r. Buı iıtihkAmları eYYel& Fiulandiya da muvatfakiyet\e ermek il~eredır ki bunun ioin 
alidir. Taearraf bonoları 19tın Hata kattellerimiz hatanın toprak Artzalarından istifade düşman taıyikedilmtkte ve bu ortıdll bır çok emmareler ur-
almakla hem ba iblirıolırı kır Darlqnın emriyle m6a&i& olmamuın~ ratmen ha- edilerek manialar yapıfmiş tazyik şiddetleııdirilmektedir. dır, Ruıl~rın muazzam ihtira& 
ıılamıı hem de pıramııı eo m~ hareket edecek reklıe dotam oımııtır '° dil• l'8 bnolarıo arkuında ınttbim H.ıiran ortasından beri av :::••llerıoo malik oldukları aıi 
tt5l' ı•r,lar iOinde itle&mit ola. manın aırbh l&tek.k6llerlni ... zıkzaklı mitral öz yuYaları cılaruım himayeCJinde manş dır, 
O~l~· Kattım olmaDID ıarar• v· . 21 (A A) kılılarını bombardıman etmıı· . d"ld.kt y a zırhlı sahili ile İRgal altında olan 
tine ıoanıror maraı? DetleliD lifi, • • - lerdir. 25 dfttmıo lıryareai talı- ınt• e 1 ı en aonr . . · _ . Şehrimizde Buz 

buhranı baıladı blıden oldaıana rani balkoı ,. . Resmi aıazett! yeni dahi- rib edllmiıtir. Hata kunelleri· kaleler ve yeral.tı . k~ama- .,razıya lnıılızler mutemadı-
tmmeoi oldatuna ~ıbul edir.or lıye nazırı Kueenin selahiyet- miı Baltık.ta bir dGımın lorpi- ları ile teobiz edılmıştır. y .. ·n taarruzlarda bnlunmak.t~ 
maraı? BlkGmetıo ılr&1elıni lerioi bildirmekted. D h·ı· doıa bıtırmıılardır. -Sonu ikineide- dırlar. Bundan .başka İngıhz 
kendi kanaalterlmise ta milli . ır. a 1 ıye hava kuvvetlerı hemen her 
meofea&l•rt urıao balaJor ma nazırı ~ıvekıl muavini Dır- K l G · · gece Alman topnklar d ~e~ sene bu menimde 
rast Ba detlettn bıka1ını Ui· lana .ts:bıola~k ve dahiliye n6 }Z} ay ardenpRftJS) akınlar yapmaktadırlaı:.ualn i~ 1ehrı~~zde bir boz buhranı 
mal edslror marabı? Btet, tera zaretıom emırnameleri ami- lizler Sovyetlere ya rd . i. kendını gösterir barır, ,., oeıı ımıı mtııbet11 1 D 1 ~ . N .., I • • de geÇ ım ıçm Ha"• k ·b k111ofadekl tefa banka be11b1· ra. ar.an tara andan '91&8 eşe ve eg ence ıçın bu ~km\.trl01 Ş!ddetleııdirmİŞ- terli oruz &ıc~ ' onaJıyornz, mııdatl 1 lira faslanııı dahi edılecektır. • lerdır . Bn muddet zarfında f ~ ' ımdadımıza buz 
••• ıootrmetalllo ıamral ha· . vakte kadar devam etti 116 lngiliz tayyare•i düşürül Y•_ ''ıyor. Maato•of ietodigi· 
nolarını ,1tıraoak11nıı. Taaaruf bonolarını ıGratlı müştür Al I _ d r· mızde bu~u bulamıyoruz llaaaır Ale•ln talandııı, alaoaaıı, SGratle detlet lro1111rı b · mao a"Ycı arı, a 

1 
Buz Ratıcılarına ·· · t · · ataryal ·k· · · d 822 muraoaa 

detlel t11lle ti maaallrettnden Hlandaı paraları il• dolup ta· Sulhta vatanın her iköşe- fikalRrı oldutn halde şehrımı arı 1 1 
ay ıçın. e larda yok c b"I k kındiı!D• biııe •rıran b6ktı- ıaoaktır, Bu bir iane rlıbi olıaf Binde her kazazede vatanda- zio güzide aileleri garden avgı l ved.savaş ta~yare~ı düşür yorn~. eva ı e arşılaıtı-

maat rabıneamıyan H hlkGme' dı, börte olmak lazımdı, Fakat . e artide hazır bnluomuştor. m şer ır. E~ şıddeth ha Ya oltıoasınıa badi •!•b11 ,. lama bu, oa baaia hodbinlik brıııtı· şıo ıında~ı~a ko,ao, barpt p Gardeo partiye i•tikl&I muharebolerr 18-26 haziran _T•mmu•un on sıc ak gti• · 
ıı oımakıııın ıılerebileoetlni rının dı.!ıi kabul etmek.len oeklD Mehmetcığın yaraıuna mer- marşile başlanmıt ve bilaha· ve 11 Temmuzda. olmuştur. lerınde buz bulamamak cid-
kahul atmlrtn 'erbira H ıaar mlreoeti bir _ik~ndao ibarettir, hem olan, ruhuna şifa veren. re cazın kıvrak na~melerile ftl den çok •.cı Halkın bayat 
ubibi ta&andH demek&ir, Etra- Kendi detletım11de itibar, kendi Ti eefkat kucağını aqan Kı- . . d d"lmiştir D M Nedim U1men ve ınhbatıle alAkadar olan 
hnııda D• oıab bitiror, ne d6· dttletimiıln o kadar betendlli· zılay cemiyetimizin Oumar- ne,e ı9ınde a':1Be ı k h... "' • buz işini kökünden hııillet-
nlp dolıprer1t ılı onan par- miı, biaim harrımııa oldaıuoa t . ak B 

1 
d. b h Ayrıoa bokabazh u?e,.r- Hir mnd.Jettenberi tehri- mek, binlerce vatandıaın ti oalarındao biriıiniı • Mllll ihli· k d t d·t . 881 tam\ e e ıye a 99

• leri gösterilmek ve bavaı ı- . . . . kay ı· "( -
r•clardaa bl9 biri oi11lıııl&ln ror ~ •. ~r u ı ıllıtlmlı ılrur eind• tertip ottigl Gard•• ki t 1 k tile egleoti mız malıyoııode totkık ve • ıoo ve •mltısıoa m•y-dımını11 ıiıla mldabateolı ol· tıoe ııımad 1611ermetıır, Bor• arti•i ek "ael "" • loocoli t• "! a ı ına anr• .... llik Ye- tofıişlerdo bolooa& Haliyo dan vorınoınok l&zımdır. 
maklıııo aemio edilemH .Kendi bea' pıraoıu, faiz ıetirmek iQin oplmu p gu kt g k d ye hır kat daha gu müfettitlerimizden M . Nedim Mersin muhitinde yaz 

Ş ve ge9 va e a ar ·1 · t" · · kendine r6rlrın bir ıemlnin bir binaya mı, bir banka k11111 temiz . t b" h rı mış ır. . Ökmen teftişlerini ikmal edo menımınde bu~ ekmek ka-
lolnde dıllliı ıemirl hep bir oe mı. bir boı areıya mı, rok· . . ve ıamım . . •r a•a Garden partinin .kıyruetlı "k dön sabah ehrinıiz ~ar. mühim bir ihtiyaçtır. 811 ııtıe rflrlllroras •• mlll•lto H ardaya mr raıırm•rı larolb ıgındo devam etmıttır. •tyalarla zoogio pıyangoıo ' ' · .. . don ıbtıyacı kartılamak ve ge-
ıerıvı ıaııımtı bn ııoıtalo omal lldlraranooı, B"'ta •ayın Valimiz Bay bilhaa•a ragbet kaıaomı,tır. ayrılmı,ıar~ır. Sayın ınofottı rokli teclbirlori almak ta Be· 
r•• ltlDClı ..,..... ...... batbdar- Jralih Bıfkı A~AY Sahip Orge ve muhterem re- - Sonu ikinoide- timize iyi yolcahı.klar dileriz, lediyemizin •••ifeıidir. 
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22 TE\HHJZ - 1941 Salı VENl MERSiN Sayfa : 2 

Ruslar 
r erkettikleri şehir

leri tamamen tahrip 
ediyorlrır 
-- <l7-• 

Lı)nı1ra, 21 (A.A.) 
Alman - Rus harbi dör

dü:•cfı haftası bitmek üzredir. 
Alman yıldırım harbi ~ıstemi 

kuşıki tarafin mukavemet ve 
müdataa"ı neticesi muvaffak 
olamamıştır Almanların rr.em 
ieketlerirıi müdafaa eden Rus 
askerleri arasında kurbanlar 
yaptığı bir hakikattir. !Fakat 
Rusları bozgmıa uğratamamış 
t:r. Ruslar iyi techiz edilmiş 
bir orduya maliktirler. Run
dan başka tecrübelerden de is 
tifade etmişlerdir. Şimdiye ka 
dar Rlman zırhlı kuvvetlerine 
karşı bir çok manialara tatbik 
edilmiştir. Bu tHtbikata göre 
Almıw zırhlı kııvvetlerinin ge 
risinde boşluklar yaparak bu 
planı tatbik etmektedirler. A \ 
mantar Smolemk şehrinin al

Tale , yeknesak 
elbise giyecek 

i 1 a n 
Deniz Gedikli Erbaş orta okulu satın 

alma komisyonu tarafından 
1 .. Ciheti askeriye ihtiyacı içiıı aşağıda cinsleri yazılı iki kalem yiye. 

Maarif Vekaleti tarafından bir talimat. cek maddesi acık eksiltme ile satın alınacaktır. 
name hazırlanıyor. 2 - isteklile.rin 26-7-941 cumartesi günü hizalaı ında gösterilcu sa~tler 

Ankara [HuRosi] -
T11.lebe için yeknfsak kı 

yl\fet, ucuz ve ayni cioı~ ku
ma~ temini üzerinde ali.kaıia! 
larca bazı kararlar alınmak~ 
tadır. 

Talebeye ncuz ve ayni 
cins kumaşı Ticaret Vekale
tiııin laşo Teşkilatı temin 

Ticaret Vekaleti, aile büt <le yüzde 7 .5 nnıvakkat teminat makbtızlarile Okulunuız ~atın Alma Ko
çesinin yükünü hafifletmek 1 ınisyonuna müracaat etıueleri ilan olunur. 
bakımından talebe velilerini 3 ~arlnaıneler her ~ÜH K onıisvonunıuzda göı·iilebilir. 
memnun ed~cek böyle bir ot. "' 

k Cinsi Fiyatı Kiloıu Muhammen b!deli 
ararla nouz kumaş temin 

edince, talebe kıyafetini ta
yin etmek ve bu işi Lir tali 
matnameye baghyarak tatbi · 

Bir tip ekmek 

inek sı'.itü 

Belediye narkından ~0000 

75 santim eksik 
ıo kuruş 11000 

4948 lira 

tıüO 

ilk teminat 

371 lira 10 kr. 

82 lira 50 
[492] 

Sa. 

9 

11 

kata geçmek keyfiyeti de 
edecek, talebe kıyafetini de M ·r y kAl · · k 

aarı e ı. etının ısa za- leningrad önlerinde şid~etli ı 
mu~are~eler oluyor 

DAVET hir talimı\tname ile .Maarif 
Vekaleti tayin edecektir. 

Bngiin talebanin muayyen 
bir kıyafeti yoktur. Çocuklar 
<liledikleri kumaştan istedik
leri biçimde elhise yaptırıyor 
ve yaşları icabı, ek. eriya mcı 

daya nym:ık arznsnna kapılı
yorlar. .!\1aarif Vekaletinin 

manda in taç edilecek mü!.' ta 
cel mevzuları muhtevi prog
ramında yer almı11tır. 

... -···-Talebe kıyafeti talinu:tna Birinciden artan -
nıesine şimdilik ilk, orta ve Rusların Majino Fransız 
lise talebesi uyacak, üniver- hattıoı taklit ettikleri görü· 
site ve yüksek mektepler ta lüyorsa da. istihkAmlardaki 
iehe:ıi bu talimatname dışın- fenni malzemeleri azdır . 

Mersin tüccar kulübü 
ü.yelerine 

sayın 

Nizanınanıemizin cemiyetler kanununa iııti-
• 

bakını teminen nizamnanıede yapıln1ası lazım ge· 

dıklarını iddia ediyorlar. Rus- arzusu hi1Ufrna mektepliler 
lar ise bu şehrin ellerinde ol- ara ında - artık bıkılmış ol 
duğunu ıddia etmektedirler. masma ra.gınen - hobRtil kı· 
Almanların şAhirleri zaµtetme, Y'lfetlere bile rastlanmakta· 

da kalacaklardır. Bunlar için Alman askerlerinin şeha
ayrı bir kıyafet talimatname detlerile sabit olmuştur ki 
si hazırlanması muhteu:ıeldir. Rusl~r kendi istilıkamlarıı.ıı 

.lfra.muzlardan daha iyi muha 
Orta mektep ve lise tale 

faza etmektedirler· 

len tadilatı ıuüzakere etmek üzer~ sayın üyeleri 
nıiz 14 .. 7-1941 tarikiııde davet edilmiş isede 
ekseriyet hasıl olmadığından içtima 23 temmuz 
çarşamba günü saat 16,30 a talik edilnıiş oldu
ğundan lütfen muayyen saatle kulübe teşrif bu· 
yurulmasını saygılarımızla rica ederiz. (493) 

si Fransız harbinde olduğu gi 
bi kiymetli değildir. Ruc:ılar 
terkettikleri şehri tema men 
tahribetmekte ve düşmanın 

işine yarayacak bir şey bırak 

mamaktadırlar. 

Saygon üzerin~e iki rnaç~ul 
tayyare uçtu 

_ ___...._ 
Saygon, 21 (a a.) -

Dün sabah hüvfiyeti tes 
bit edilemiyen iki tayyare çok 

yüksekten 20 dakika kadar 
şehir üzerinde uçmuştur. 

Kızılay garden 
partisi 

- Birincid ~n artan 
Num.uaları tetkik ve isabet 
edeıi eşyaları tevzi hususunda 
Bayan Besime Kaban ve bay 
Kadri Sabuncunun gösterdik
leri fevkalAde gayret ve me· 
sai umumun takdirlerini ka
zanmıştır. 

Gü;.ı:el ve neşe içinde eğ-

lenceli bir gece hazırladığın
dan c.lolayı Kızı ]ay cemiyeti 
da votli lerin haklı tebriklerini 
toplamıştır. 

Açık teşekkür 
Bir aydanberi kulağım

dan çok muztarip bulanmı:.k
ta idim. Menine gelerek ken 
disine müracaat ettiğim Mem 
leket bastaneRi kulak, boğaz 
ve borun miitahas HH doktor 
bay Ziya Benson kı a bir 
müddet zarfında tedavimi 
yaptı. Gfü~terdiği hazakat ve 
yüksek alakadan dolayı ken
dilerine alenen teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Konra EreAlilıinden 
Müteahhit 

Aziz Baykal 

Zayi tütün ibamiye cüz~am 
Çocuklarım ve henim içi:ı 

Tarsus A.skerlik ~ubesinden 

verilen tütün ik•amiye cüzda 
nını zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Tarsus Kııılmurat m:h&l
leainden Hacı Huıüsi o~lu 
Sehıt .Mahmut Bahri karıeı 

M6rtet Diren 

dır. besinin kıyaf'3ti biribirir.den 
Ticaret Vekaletinin iaşe çok farklı olmıyacaktır. Kı- Bir Alman subayı bana 

Müsteşarlığı halk tipi ayak- yat'~t talimatnameöine mek· şanları anlatmıştır: 
kabı, halk tipi kumaş, halk tepli kasketi giyilmesi mec- «-Alman motörlü kıta
tipi elbise temin ederken, çok buriyeti de konacaktır Bu !arı Peipüs gölünün cenubun 
· b ıı· l' d"' ·· k • da Stalin hattına. geldilderi ısa e ı nr UQunce ve pe _talimatnameye oymıyan tale- . . 
yerinde bir kararla mektepli be hakkında mektepten tard zamı.~ yeoı~en te~hızat al-

MUHTEREM 
ÇİFÇİLERİMIZE tipi kumaş ihdasını da ihmali kararına kadar kati ve çok m~k uz.re hırkaç gun . b~kle-ı 

etmek istememiştir. şiddetli cezalar verilecektir. mışlerdır. Bundan ıstıfade 
eden Radar ağır istihk&m Geçen sene tetekkül eden Pamuk Tarım Sabt Kooperatifimiz 

Ankara Radyosunda toplarile ateş açmışlardır. 11 çifçi ortak kayt muameleıine başlamı, bulunuyor. Kayt muame-
ğüu devam eden muharebede leıi 31 ağultoı941 tarihinin akşamına kadar devam edecektir. 
Al l . Al Kayt muameleıinin tahdid edilmesi ıebebi pamuk barem fiabnıa 

Bugünkü neşriyat programı 
r.oan tayyare erı, man Kooperatifimiz ortakları lehine piya1a fiatından farklı olduğunu 

topçusuna yardım ederek RuR görerek her hangi bir menfaat temini için bu tarihten ıonra or• 
toplRrını tahrip etmişlerdir. taklığımıza girmek i.tiyenl~re mani olmak için alınmış bir ted· 

Salı 22 - 7 - 941 18.40 Müzik: Radyo salon Bu arada Almanlar taarruz birdir. Tarsuı gibi münevver çifçisi çok olan bir muhitte Koop•. 
7.30 Proğram ve memleket orkestrası Violonist Nedip aş- için münasip ve zayıf nokta- ratifimiz ortak adedi bütün çalışmalarımıza rağmen 168 i geçıne· 

saat ayarı kın • mit bulunuyor. Halbuki Kooperatifin sayıo ~çiler için temia 

19 00 Y · ları aramış büyük istihkAm ettiı1rj ve edeceği faide ölçülemiyecek kadar geni•tir. Ge"en sene 
7.33 Müzik; Hafif program • nva saatı · d k 1 · 1 

5 
" T l pıya e nvvet erı ve a ev tıa- ortaklığımıza dahil olan ve taahhütlerini teslim eden çifçilerimlıe 

(Pl.) 19.4:5 Müzik: Radyo sa on çan makinelerle taarruza baş mühim bir fiat farkı kir dağ'ıtılmak üzeredir. 
7.45 Ajans haberleri orketrası programının son kısmı lamış ve blok havozların med 

.00 Müzik: Senfonik prog- 19.30 Memleket saat aya- halleri yakılmıştır. Rus is- Çifçi Ka1·deşler : Kooperatif demek çifçi ortakl 
ram (Pl.) r-ı, ve ajans h:,.berleri. mallarını değer fiatla satıp .-if.-iyi korumak ve ortaklarının her tibkamlarına yaklaşmak müın -r -r 

8.30 Evin saatı 19.45 Müzik; Fasıl sazı türlü ihtiyaçlarını zamanında karşılar bir çifçi yuvaıı demektir. 
kün olamıyan yerlerde bu K 12.30 Program ve memle- 20.15 Radyo ( azetesl ooperatife ortak yazılmakla çifçilerimiz bir fey kaybetmiş olmı-

20 45 M - 'k Alt d C t istihk!ımlar dinamitle berha yacaklardır. Bilakis faide tenıin edeceklerdir, Zaten kooperatifin 
ket ssat AyCirı • uzı er orto va edilmiştir. Her Rus istih- kuruluş maksadlarından bışta gelen gaye çifçinin refahı ve malı. 

12.3:3 ı\lüzik= Türkçe patak 21.00 Ziraat takvimi va d x. f ı K 'f . b kA.mında 30 askerle bir su- nın elSer iat a aabtıdır. ooperatı çifçinin en samimi dert or-
lar. Toprak mahsullerı orsası b b 

1 
k d ~· . t'h tağı ve ihtiyacının temioi yolunda müşfik bir iıtinattır. ay u onma ta ır. nır ıs ı . • _ . . 

12.45 AJANS haberlerı 21.10 Müzik Hafif fasıl şar- k" d k .. · ~ 
1 

b' Cumhurıyet HOkumetımız bQtOn ımkAnları koope-
k ı am a as er uoııorma ı ır t'f' . d . . . . . . . . 

13 oo Müzik Tüı kçe pl~k- ı ar. kadın cesedi de buluamnştor. ra ı ımız en esırgemıyor ve Kooperatıfımız sız çıfçı 
lar programının devam~ 21.30 Konuşma Bu hıtihkamlar aşıldıktan kardeşlerin alAka ve rağbetile bOyOdükçe daha bir 
13. 15 Müzik; karışık program 21.45 Müzik Küme konseri sonra Ras zırhlı kaleleri gel çok yardımların yapılacağındada şüphe yoktur. 

(Pi.) Kla~ik Turk musikisi progra- mekt.,dir. Alman tankları bu • • 
18,00 Program ve Me~leket mm. (Şeş Mesut Cemil) zırhlı kalelere muvaffakiyet1f" Savın Çıfçıler: Batan sene çalışarak eline 

~aat ayarı 22 30 .Memleket saat ayarı hücum etmişlerdir. Alman geçen mahsulOnO yok pahasına satmamak istersen 
18.30 l\liizik Radyo salon or- ve ajans haberleri tankları geceli gündüzlü iler. her tarla ihtiyaçlarını zamanında temin edecek teşkila 
kestrası Violonist Mecip aşkın 22.45 ~lüzik: dan~ müziği liyerek Leningradıo önüne ta malik kooperatife ortak olmakta tereddüt etmeyiniz 

1 .!30 Konuşma Memleket 22.55 Yarmkı Program ve gelmişlerdir. Şiddetli muhare 
postagı \ıap:mış. beler olmaktadır. Yollarda 

çiftçi Mallarının 
garhe giden binlerce yorgan 
RnK harp eıürleri vardır. Ban 
ların arasındl\ki Rnı subayla 
rı subaylık i~aretlerini kaldır 

K h kk d k 
mışlardır. orunmaSI a in a an un Harllp olmo~ yoHar, yan
makta. olan şehirler görülmek 

----

te, yatan ölüler bogocn bir 
koku neşretmektedirler. 

- Geçan serıdan· artan -
Madde 13 - Bekcilerin bu kanunda razılı uıifelerden 

ga7rı ielerde istihdamları V6Ja kıaabir zaman iQin dıthi olcıa 
kendi mıııtakaları haricine gönderilmeleri raeaktır. 

Ortaklarımıza ilk yardım olmak üzere pamuk mabaullarını 
yağmurdan evvel tafıyabilmeıi için her ortağa ihtiyacı niıbetinde 
yeni haral vereceğiz. Zamanında mübzer traktör ve 51İre glb 
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 görütünüz, kooperatife ortak olm21kla 
zarardan ziyade faide görmüşlerdir. Çifçi olupta çifçlliğinden bir 
kir teminini ve daha doğruıu kimseye muhtaç olmaksızın terefle 
geçinınekten başka düşüncesi olmayan sayın çifçilerimizin koope
ratife girmemeleri denebilir ki faideıini bilmiyenlerdir. işte aziz 
çifçilerimiz bütün enerji ve mefküreaini çifçilerimizin huzur ve re· 
fabla yükselmesinin teminine hasreden ve bu şerefli işi başarmatı 

Zayi mühür ıraye edinen teşekkülümüz mahıuıunuzu değer pahaaile ııatm•k 
Bunlar ancak umumi emniret 98 asariein •e su baskını, 

zelzele •e yangın gibi umoml afetlerin zaruri kıldıQı fe•kalAde 
ah•alde bn~lı bulundukları rerin en bürük mülkire amirinin 
•era muht3rın iznile kendi mıntıkaları •era yukarıda aösteri· 
len n:r:İfeleri haricinde muukkat olarak istihdam edilebilirler. 

Şu kadar ki mRli •e zırci durunmları bir bekçiden arrı 

olıırak kör korucusu tutmata kudreti olmadıtı murakabe her
etince rapılan tetkikRt neticeaind& tahakkuk eden körlerde 
kör korucularına ait tu:ifeler bu bekQire .rördürülür, 

Madde 14 - BekQilere Kör Kanununun 80 ye 81 inci mad
delerine tnfikan terilecek cezalardan baeka üo günden az te 
on bee günden ook olmamak üzere ücret kesmek •e ieten 01· 
karmak cezaları da tatbik olunabilir. - Sonu Var -

Mustafa oğlu Talip na- ve farkı fiatını en dar zamanınızda sizlere ödemekle en kudıi va
mıle ya.zıh zat mührümü 14· zifeıini yapmış olacaktır. Vı&kit geçirmeksiıin kooperatifimiz~ 

7 9Al t 'h' d k . ortak yazılmakta acele etmenizi saygılarımızla reca ederiz - ~ arı ın e QZaen zayı 

ettim. lşbn mühürle birade 
rim Abdülazize olan borcum 
dan ba~ka. kimseye borcum 
yoktur. YeniHini yaptıraca· 

gımdan eski mührün hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Eski Ömerli mahalleaindtıo 
Mustafa otlu Talip Okıao 

[494:] 

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

Tarsus 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifi 

Yeni Mersin Matbaasında Basıhnı~tır. 

~--1 ve tango orkestrası proGtaınınıl!..I ________ ...;.(.;.;ı25_>--.:ll 


