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Alman resın'.i tebli?!i 
Almanlara göre 

Sovyet müda
faa cephesi 

. Sovyet resmi tebliği Londra ~elt:- ı İngiliz basın ·(V)zafer harfi 
Muh~reheler geceli ao.ndüzlül diye reisi ateşesi Almanlar İngilizlerin tendi-

şıddetle davam e~ıyor . . ı .. . 

Yeni Mersin 
14gaşında 

Mos~ovaya çektıgı telgrafta Büyu~ . bır ~okte!ı 
"Zafer bizimdir,, par tısı ter tıp ettı 

inhilale ufradı 

lerini taklit ettiklerini 
iddia eoiyorlar 

Yeni Merı4İn bngüukü ~a· 
yıNİl6 011 dördiinCÜ \"Jİına rir 

~ (') 

miş bulunuyor. 

Bükreş ve Helsinkiya karşı· 
hk Moskova ~om~alandı 

17 Sovyet 
39 Alman dedi . Üll dört yıl önce. bngün 

Ankara, 23 [a.a.] - bü- Berlin 23 (a.a.) - • viJAyetimizin bir ihtiyacını 

1 
Londr.a, 23 (aa.)-. · .. · lng .. iJ~~r~nin Ankara . i Yarı resmi - "V" harfi karşılamak üzre neşrine haş-

tayyareai düştü Londra belediye reİ8İ mos-ı .Yuk elçılıgı .Baıno ateşelıg . . Al n faaliyeti Alman ladıgımız bn gazeh, o giiıı-
1 
kova beledıye reisine bır telg dun Tnrk ve ecnebi gazete ı~ın . mal fili · de bir müca denheri fuılaınz vazifesine 

M k u 23 (a a b" sıvası ma ı ı arın . . 
Ol o . . .. -: raf çekerek Moskovamn gayri ve ajanM mümeseillerine ır dele de"ı"l z .. fer tl!J>lakki tdıl- devl\m etmektedır . 

So•ret reemı t E bıaı: ı · ı h - l k J • • · · 15 ,. <; 

lngiliz tayyareleri 
Almanyacla evleri 
bombalıyorlar 

Z S ınsan ucum ara maruz a - Kokteyl partuu vermı,tır. Ç ·ı t f ndan 14 yıl· uzun bi 
Düo Polouek. uolkı, mo· ı masıııı takbih ettikten sonra .. .. l.. mektedir. örçı ara ı . . ' r z&mao 

l~nık, . Jitomir istikamellerinde şöyle demiotir: Matbuat umum mudur u- taklid edilen bu "!. harfi . har~ d~ğıldır.' F~kat nfak bir şe-
tıddetlı muharebeler olmuetor, , Bu gayri insanı Alman ğö erkArıı ile Ulus gazetesi k t"n·n asası fngılııce Vıkton hırd~ bm hır tiirJü ihtiyaç 
DiQer mınlakelarda hic; bir de hava hücumlarına Londrada ID*'nsupları, ecnebi basın vı> el~ 1 

• d 
0 

ziyade intikam ve mahrumiyet içinde birçok 
A'ieiklik olmamıştır, Rue hata f maruz katmışbr. V1:1 maruz ajans mümessilleri, Hariciye ke ımesın e leP VanJ·ans keli- eng6llerle karşılaşarak bir ga 
tunelleri dtııman tank teıek· ı b l k g· . l l V k . . . i . B manasına gd . . t .. d . 

BerJio, 23 (a.a.) - . u unma tadır. ızı se ama- e aletı katlbı umum sı · . ld "ıınu ayni sıyası ze eyı ı aıne ettırmek, gaza. tı111erıyle, h11u meydanlarını S . . _ . II · mesı o U.s •.. 
21 Temmuzda Smolensk b b d • . 1 d. rım orınna kadar bırhkte mu Numan MenemencıogJu, arı hf'll tarafından haUrlatıl- tecıh~ırı ne demek oldu(rono om ar ımao e.mıe er ır, 1~ d l d ed ,.. D . A • r · ı· ma l er . o 

de n rı'cat halı'nde hol onan R t . . k b im ca e eye evam ece.,ız. a- cıve Vekaleti 6rkft.nı, ogı iZ k .J Şayet alfabenin bu hır parça anlıyanlar ı' nı" n • ue anareııoın ar o aaına ,. z f bi · di : .. . . . ma ta • ıır. . >' 

Rııılarıo üzerine dalga halin- mokabıl 37 Alman ısrrareei tah yanacar;ız. a er zım r. buyuk el9Hn, Amerıka, Po- • h ti · için yapılacak mü ebemmıyetli bir iştir 
y . t ç· 1 • tuo ar arı y · 

de taarruz eden tayyareler rib edilmıı ve bir c;oklarıda rer M h f Lf \ lonya, trnanıs an, ın e çı- d l b neticeye varacak eni Mersin; bugüne ka. 

Rolı1evildere ·~ok ağır ve kan· de haeare u~ratılmıetır, an aym ve ranı ur )eri ve hıı el9iliklerin erkanı ca e e bu d müsterih ola· dar yaşıyabilrniş ise bun o 
"' ~ Moskou, 23 (a.'l.) - D . b k" k kt 1 olursa un an h" .. k n 

lı zayiat verdirmişlerdir. resmi 'ebliQi: ün gece tekrar ıle mat nat er anı o ey biliriz Meselenin enteressan en t uyu tıebehi, Oombori-
Berlin, 23 (a.a.) - BiUılo gece Polonak, Zuotak bombarJunan partisi!le iştirak etmi~lerdir. tarafı bütün cephelerde Al- ye nurundan ışık alması, 
Alman başkuaıandanlığı- Smoleoek istikametlerinde ,id· d "ld• oyanın zateri muvaffak ol- meoımbn olm1'kla iftihar duy 

nın tebJi1ti: de&li te anudaue muhıtrebaler e ı 1 Alman· ma d Çörç"ılin v si küçük- dogu Cumhuriyet Halk Par-
e . . c bb . d. ması ır. t·. . tl k Alman yarma harekatı sa detam etmıetır. e enın ıQer •• - • _ d kullanacak yer ı .... ın en ovv6t, cesaret bol -

. üdafaa ce ~ rerleriode ehemmireUi hiQ bir Lo~~ra, 23 a.a > - tayyarelerı tar ve onu a masıdır 
yesınde Sovyet m p badi.-e olmamıetır, Dün aece lngılız ağır bombardıman bulamayacaktır. : . 
besi i:ıhilAle ugumıştır. Rus dılıman makineli koneUerirle tarrareleri larafından yapı len • u•- _Yenı Mersın 13 senelik 
ların aiddetli ve anudane mu tsırare merdanlarına da 'aar- akmtar faaıtaeız deum e\mek- Garlar/o münakale Amerika neşı.r hayatında. hiç bir şahşi 

v 'edir. Pazarlesı gecesi Almaora· endı.. · ı b 
kabil hücumlarma rağmen ruzlar rapılmıetır. Dün gece H da Frankfurt 98 Manharrım // d b k "'e 1 e areket etmemiş 

k cephesi knmandaulı- göndüz ban çarpıemalarında ıehirlerine hücum edi:mie\ir. yo arın a üyii /ngı·ıtereve 425 mil- yalnız memleket kaygılarile 
mer eB 1 d .. .. 39 düeman te,yareei dOeürül- Bu eehirlerdeo baeka dıQer tar tahrı·bat vaptılar ' yoluua devam etmi~tir 
1tından eser ka ma ıgı goru· 1 F ş b B T b v • 
e mılŞLür. 17 tarraremiz zari ol- fıtre er rao88da er org, el- lak orca para Yeni MerRİI in b 
lüyor. tleri harekata kıtala- mne\ur. Ele geçen ,eıikalara Qikada Ostand ıehirlerirle düe- - -c. ..- _. yon şandaki en bü ~k 0 . yaşayı-
rımız durmadan devam et- aröre Almanlar büyük mikra1ta OJDDlll bir çok tar~are meyda!1· Berlin, 23 (A.A) - veriyor. t k y amıl moh-

. . . _ !arına hılcum etmıelerdır, Duo M k d erem o nyucolarıoın sev i-
mektedırler. gu kullanmak ıçın hazırlan ü dü d t 1 imiz hare 21-22 gecesi os ova a- leri ve .k k g 

Bökre11 ve Helsinkiye ya- makta oldukları aolaeıtmsk&adır :,~ d~u:ı =~~~ .. ~!rer ,e sabah k" k . 'nedeflerı·n bombar· Vaeington, 23 (a.e.) -:- . h ! 0 8 0 . oahaiyetlerilJ 
"' " b . ı as erı :mu edilmiı olan bır ıtılaf- onu enıms.,mıt ol 1 d ı Rus boınbardımanına M k erkenden Deoimerka sa ıllerın· M A 'k y . . ma arı ır. 

pı an I . .1 .. 1 0$ QVa deki bir Alman aakeri kampına dnmanuıdan başka garlara ve nameye gore B irleeik merı a erıı Merıun bngiine ka 
karşı b~.r mo~ab~ eı hı mısı liman ~e demi_r ~ollarına •tı ~i- tank to lantılarına nakil va- hükOmeti lntıilia büdceslniıı kal dar olduga gibi hundan son-· 
olmak uz re dun ılk defa ola D "k • • d .E l ıer \esııata hucum eım ı elerd ı r. P kınmasıoa b ı r rard ım olmak ra da ayui yolda ..... 

k Moskovaya hücum edil- Ün 1 ıncı era O G• Londra 23 (A.A.) - sıtalanl':& taarruzlar yapılmış ü 426 milron dolttrlı" bır ik- 0 lı . •. J urnyecek 
ra sre .1 • um urı et Balk p t" . . 
miotir. Mnazzam savaş tayya rak ıiddetle bombar İngiliz Bombardıman tay- bir çok trenler yoldan çıkarıl- raz rapılmaaıoa karı.r \oerı mıe- umdeltıri. dahilin l ~r ısının 
re teşekkülleri dalgalar ha ılıman edildi yareleril Garbdi_ Almadn:aJe~ nııştır. Bir ç<ık demiryolu şe- tir. leketimize ve llR;lem~~;zt_m~m 
. k ,.. tesi at ve Sovyet taarruz arına un gece . d• l I . e ımıze 
Jıode as erı il • vam etmişlerdir. Esas hedef hekesi kullanılmaz hır hale Fin lan ıya 1 ar hızmet etmey6 çalışacak Vf' 

münakalat ve hedefJ~rı b~m- Londra, 23 (a.a.) - yine ~rankf~rtla . ~anhaym sokulmuştur. moskova ile Le • bununla en Lüyük zevkı du 
ba)&mışlardır. Kremhn cıva Mnkova ikinci bir ciddi Al· şehirlerı teşkıl etmJŞlır. bu .şe . d . r - Rualarclon bir kiJy muş ve miikafatını ı ly 
rınJa yarım kavis i9inde bu- mao hau taarruzuna u~rarnıe· birlere binleıce yangın ve ın nmgrad arasın .ı ış ıyeo Lren "/er caktır. a mış 0 a 
lunan sahaya tam iaabetler tır· Hua hücoınu bee saat. ılır· filak !><>mbaları at.ılmışt!r. . ler de yoldan çıkarılmıştır. zaptettı 

Bö ök yangınlar o:ıl : Ulr. 15 Alman tarrıtreeı diı· Ouşmanın l~gılıere uzerm S oleoskinin şimalişarkisinde ( ) 
olmuştur. y .. dit bina- etırülrnüeulr. 160 den fazla Al· de ha fa taaliyetı dün gece d~ ~ . . . Heleinki, 23. a:a: - . 
91kıuılmıştır. Mutead men hrJılreainio trıarruır. iı,i- az mikyasta olmuştır. Şarkı bır tank alayı temamıyle ım Ofi ajanın bıldırıyor. 
Iar, fabrikalar hasara ugratıl rak enikleri &abınin edilmek,e- ve Şimalişarki lngilterede ha ha edilmiştir. Bn alayın üçte Tankların refakatinde La-
mıttır. di~· Alman tanarelerl genle zı yerlere bombalar atılmıştı~. ik's' erkek ve hirisi kadmlar- d 

8 
iı1tikametinde ilerliyen 

1 ·ıtere aahillerinde iki 1111kraata Moıko•ara tarmamıe- lki şehirde bazı hasar ve bır 1 1 
• d"I . b 

1 
_ F~~ motoaikletJi kıtaJarı Rus 

ngı . . lardır. Yangınlar Qıkmıı 'e i:>un- mikdar yarah ve ölü vardır. dan teşkıl c 1 mış u onuyor 1 p·tiropa köyünü işg11J 
büyük düşman nAklıye gemı· larıo QoAu ikame&ıAhlarda '° .. Bazı evler yıkılmııtır, memle-- du. J{adınlann hüviyetlerinden )arı? 

1 
1 dir. S6IW.oz fabrika-

Romanya Krah 
Romen ve Alm~n a•
kerlerine minnettar

lıfını bildirdi 
si tam isabetle hasara ugra koa gelmietir. iki haa,an~ ran- ketin diler yerlerinde hasar l ld,. ğM 18 temmuz tıtruııtke;mış i"e de birçok ev-

. k ri te- gıodao rntlteeeir otmuııur. Ha· ve zayiat tazla olmamıştır. an atı ır;ma ore sı ya ı k Riikre._, 2:3 (a.a.) -
mıştır. lngılterede ae e ta dafi batarıalarıo10 ateıi Qok da bu alayı takviye etmek lerıu yakılması~& ~a ıt bu-

eiaata taarruz edil mi, ve Sü- liddelli 98 müeaair olmueıur. Hı'ndı' ~ı·nı' sı·yam arısın.il i"in bir kadın tuburu gönde- Jooamamı.ttır. a.re ~ hLerza- . Romanya kralı Milıael 
h r V • U )/ bınd• vazıyet aakındır. ado bır nutOk söyliyerek ecdad l'eyş kanalında hedeflere " N B. . I • rildiği anlaşılmııtır. ga gölönön garp sahiline Fin t ki 

"&pta bombalar atılmıttır. apoli ve ır tıcaret an aıma . . . kuvvetleri taarru~ etcni~ler · opra arının l.urtarılması için 
:.- I d Jt ) resmı tebhğı "' Romen ve Alman kahra~ao-AYcılarımız altl İngiliz Bi ngazı· il imza an 1 a yan dir Haııgö limanına topçu larma kendi ve kraliçenin min 
tayyareıi dütürmö,lerdir. Dön M a ı ta ve at ... etmekt~dir: Şim~lde kay netdarhğım bildirmiştı'r, Ba-

l . Sargan, 23 Ca.a.) - f dedilecsk hıç hır hfi.dıe0 olma A 
gece lngili• tayyare erı gar· lnaı·ıı·.zler tarafın· Siram :ıe Hindi oioi araaıD- 1 obruktaLı· hede • yan ntPnesku da radyoda ya 

e da bir licare' anlaemaıı imza- R mıştır. ralı aske J k I 
bi Almanyada müteaddit yer J k larıaııttır, Aolaema g~da. mkdde- l b b / d Ru~ tayyarelerinin akın-

1 
• l r ere arşa tat ı söz-

1 d S. aan te rar bom- teri .... fibadeleaine daırdır, er om a an ı er söy eyerek derin minnet-lere bombalar atmıt ar ır. ı •M )arı devam etmekte ise de bü d 
1 b l ar ı~mı bildirmiştir 

viller arasında bir mikdar a andı Mosl.ovı ve Leninnrad Roma 21 (a.a) - yük zarar yoktur. Finlandi- . . 
ölü ve yaralı Yardır. Düşman 1 1 412 numaralı halran ıeblıti: yaya Ro8lar ufa'c mikyaRta B.ışvekıl nıuaviui kabra-
tayyareleri teroihao bombala Kahire, 

23 
(a.a.) - mı'sl'ıla b01D~8180~1 halran tarrareleri 22 tem- parı..'1ütçü indirdikleri zanoe- man Romen askerlerinin ai-

Alır lngiliı bombardıman muzda Mahadaki Oıleri ~o~~~~ dilmektedir. Bu para,ütçüle- leleriyle yakından meşgul ola 
rıoı eYlere atmaktadırlar. &aryareleri 20 • 21 lemmuı ıe· Berlin, 23 (A.A.) - . . dıman etmitlerdir. Şımalı h~- rin de Fin üniforması gey- caAmı söylAmi~tir. , 

oeıi Napoli te cıtarındaki aaraj Almanyanın müttehklerı kadı, Tobeolrta dlleınanın dikleri temin edilmekte iMe de 

lont C'ıyıno Bulgar nızırlan tara. 98 demir rollarına taarruı milletlerin hükOmet merkezle cum tetebbüıferi reniden kırıl· bu haber henüz teyid edilm~ 
etmıeler 'e buralarda bftıak rioe karşı Ru11lar tarafından mıetır. Düemanıo ma~ıah.ke~ miştir . 

'81Bfı'nı ziyıf at ıaıdi ~ aogınlar Qıkatmı~larrır. Sonra· yapılan. h_a va bombardimanlR met ki 98 ba&arr• meuılerı ~~. , 
v dad gelen tarrareler bu Qıkao rma mıslıyle bir mukabele o~ rafımııd1tn bombllrdımao . e bir 8. Milat Toroflu 

Japonya 
T elaiz muhaberatı-

----_ rangınlarıo ıeıtındao istifade mak üzre ilk büyük haya hu mietir. Alman .ıar~a.reiler~ıııır- Bir müddettenberi beledi 
Roma, 23 .<~,a.) ırı Kon& ttderek tahribatı ıeniıtetmiııer· cuınu Moskova ve Lenıngra- lngilız eabrıno gemıııo na sonaiJr Jıo1du 
l\alra !ıarıoıre naz da yapdmıştır Şarka do~ru mıelardır. n.ıımıo ,arrare!eri yeye ait bazı i~lerin takibi 

Ciano Bulgar baıtekili te. hui• dir Bu arada bft~ilk iofi~l.klar ilerliyen dü ·man takibetiil- Bin gazi te Derneıe bOcu.m e\- için An karada bolun an Be . 
cire ouırıoı ta bul etmıı te da olmııetur. Aroı gece ıçıode ktecr B" t· . rd •ı pı mialerdir. 20 'emmoıda bır dıle . . lediye reisimiz Mitat Toroıt_ 
ıeretlerioe bir öile ziyafeti ter- Bingazide de doklar •e rıhtım- mi e h ır. ır arıla ıS. ctaliya ta " h e 
miıtir. Bu ıirafıtte taeiıl partiıi larda rangıolar oıkauımııtır. an ava taarr~z arı . 8 n mal' ıarraa~eı~ M::a~~~a!e ~;; in işlerini bitir~re1k ~ehrimize l .. • . 1•18 mllteaddU Bo harekAta iatirik eden tura- rafından SAbebıyel verılen bu ne hüc~m e mıe .. " dönmü11 ve vailıfe erıne baııla 
ıene Hare.erı " harbi k d. · n 12 k ı olmfie te v "' 
l.ner.l • 8 bir ""O'" ıeta& hasır reler aaliman 6ıleriP8 dönmlr D manasım en ıııne a ka9 bombadan ıı 

" "" • latacak .. - 6 Lııı raralaomııtır. mıştır. bal••••el•rdll't lerdlr. W-• • 

Vaeingtoo 23 (a.11. -
Bar Ruuelt dün matbua& 

top l an'1ıında ıe l aia 'elarat mu· 
haberalı Ozeıine Japon hıUG· 
meti '•rafmdAıı eanaör konul· 
mue olduQuuu bildirmiıtir. 

ti 
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24 TRH\1UZ . ı941 Perşembe VENi MERSiN Sayfa 2 

Bir gazete diyor ~i: Maarif Vekaletinin yeni kararları Ankara i 1 a n 
Amerika Lise ve orta ok uflar 

Son sınıflarında ikmale ka· 
lanların hakkı 

Radyo s 11 n da Mersin Beleoiye Riyasetinden - ı Kalı ve kart tevziatına 31 temmuz 9 4 ı tari . Hitleri Amerilıada 
değil Avrupada mağ 

lüp ermelidir 

Bugünkü neşriyatı hinde nihayet verilecektir. 
-.....--- Şimdiye kadar istihkakı olupta kahve vesikası 

Perşembe 24 - 7 - H4t alnıayanlarm hu giine kadar Belediye llalk i. lt·ri 
v · 23 ( , 7.:lO Proğram ve memleket menıurhıi!uııa müracaat ederek vesikalarmı al-a~ıngton, ' a "·1 - fJil'4e vtt ortıı oknl 1'40n sı-' yıl ha.ziran denesiııdtt başlı- u 

Rozvoltin askerJik miidde nıflaıınılt\ l.t\UIU\t notu ilr- yaolar keza di.trt iıntihak bak aat ayarı nıaları. Bilahare \1 uku bulacak muracaatların 
tinin ozatılına"ını kongreden ikml\16 ka!Jı~ı için devlet kından ikisi .i kByhetmiş fla- 7.33 Müzik; Hafif program kabul edilnıiyeceği ilan olunur 
talep etme .. ini halıi11 mevzun orta okul ve füıe bitirme im yılacaklardır. (Pl.) (501) 
eden _Deyli '.relgraf gazateMi til.uuılarına eylülde ba~lıyau Akşam Sanat okullarında 7.45 Ajans haberleri 

24.25 ·26 

mosaJd& bay Ruzvelt tarafın talebe ile lise bitirme ve d~v hastalananlar 8.00 Müzik: Hafif progra-

dan milletin ~~ndisin~ tevf!i Iet orta okul imtihanlarına Akşam sanat okollaru:a mm devamı (Pl.) J 
. 
1 a n 

ettilti vekl\letını hakkıyla yap · . 
gırmeye hak kazanıp ta o yıl devam eden taleLenın prevan 8.30 Evin saatı 

tığıuı ve genArnl Marşalırı . . . t 
ve Ruzveltirı iddiı.lurl ka.bul ~ıt~meylıp. cr~eın. yıl girmek oryo~n ~~ sanlltoryomlard.a 12.30 Program ve memle 

. . . . . ı~ ıyen erıu ımtıba.n hakları- tedavılerı hakkında Maarıf 
erlılmedığı t&kdırd~ hır fela 0111 06 su ti h d"l V k~l ı· ··ıı·· 1 .. . ket saat Aycırı . •. rA e esap e ı ece- e 1:1 e ı mu ur er enoumenı . , _ . , . 
ket olac-ıgına daır soyhııt.ıu ıti ha· k 11 d 1 k' . 1. k . . B 12.3.j Muzık: Fasıl lıeyetı 

.. 
1 

. . .. ı~ 
1 

l!ı :61 o u ar an 80ru ma yenı ıır arar vermıştır. u 
soz arın hır mu ha nğB oma· tadır k ·· .Ak . . arara gore şam sanat o-
dıgını yazm_ akta _ve mesel ey ı M kullarına devam eden ve ya<ı 

aari f vel<illi~i hu me~e- ' 
yakından bılenlerın va.ziyeti liirı azami tahRiJ ı\aıtı olan 

k · · k 1 kl leye dair yeni bir tarninı neş "" e 
90 ıyı avra' ı arını ve 20 yaAtan fazla olmı''&D be-

retmi~tir. Bn tamimde bildi- v " 
şimdiye katlar vokoa geleıı kar ve yardıına muhtaç tale-

rildiği vechile imtihan tali 
beclen prevantoryom Te sana 
toryomda tedavilerine hey<,tİ 

12.45 AJANS haberlerı 

13.00 Mfızik; Fa· ıl heyeti 

programının devamı 

13. 15 Müzik; karışık program 

(Pl.) 
18,00 Program ve Menıleket 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
Cenup çiflikieri işletme merkezinden: 

~Jüessesemize bağlı çiftliklerde isdihdam ediJ 
ınek üzere iki muhasebe memuruna ihtiyaç var 
dır. Taliplerin boııservislerile Hastahane cadde
sindeki Merkezimize müracaatları. 

(49f\) 

TicHret 

birçok derRlerden tıonra Ame 

rikanın herhangi bir tehlike 
ye ba?.ır olmadıgı • anlaşı hrRa 
hunun büyük bir bedbahtlık 

olııoağını iJ8 ve etmektedir. 

matnamesinin ikinci bendinde 
imtihan hı:ışlı:ngıcı (lers yılı 

eonıı olarak gö~terilmiş bo-

landağana. göre eyltllde imt:. 
baulııra başlıyaıılar dört iırıti 

hı.o hakkındıın birini ertesi 

sıhhiye raporu ile Iözam gös 'laat ayarı 
terilenler de diRer talebenin 18.03 Müzik: Radyo cazve 

tahi olduğa ~ı&rtlar dahilin<Ie aango (lbrahim Özgür ve 

i i a n 
Mersin mıntalra 

m üdiirl i1ğündeı1 1 
Gazete yı&zısı:ıa devamla. 

Hitl~rin Aınerika.ya taarrazu 

cenubi ı\merikadıuı olacaktır 
ve belki ba taarruz iktl~aıli 

olacaktır Fakat Amerikanın 

birinci şartı Bitlerin Avro· 
pada maglftp olması lüzumu 
dur. Aksi takclirJe Amerika 

bu müesseselerde tedavi ola- Ateş böcekleri) 50 lira ücretli Siirt hdedive ayar menıurhı-
nabileceklerdir. 18.30 Konuşma Memleket ğu nılinhaldir. Taliplerin, .. era

0

iti üğrenmek iizre 

J n g j J tere po~t;~o Müzik: ince saz he- 4 8-94 l tarihine kadar evrakı müslıitelerİ) le bir 
yeti likte miidiirlüğümiize ıuüracaatlaı·ı ilan olııuur. 

Almanlar zay ıat•ız Finlandiya ile mü· 19.00 konuşma; Dertleşme 24 .. 29 - 31 ( 500) 

Manşta 

6 lngiliz tayyaresi naıebetini kesmiyor sa~~.15 Müzik: Radyo Caz Açık Arttırma lla"nı 
için ~mk ugır olacı.ktır. Uei i dü,ürdüler Londra 23 (a a.) - ve tango orkestrası programı-
camhor me~~jına şn iki koli · V'I" o • ' ( • ' ' .1 
meyi ililye etmiştir: «Zımııuı, Berliv. 23 ia.a. - İngiliz HükOmeti uzun nın devamı t 1 ayet aımı ncumen nyasetmuan 1 

D. N. B .• Dıln ııabııb erken tedkiklerden !!OOra l!,iolandiya 19.30 Memleket saa aya- l s·ı·rk l } .d . l . .d 
den Mane üıerıade lııgiliı tar· ile siyasi münasebetini idame rı, ve ajans h:ı.berleri. - 1 1 ·ele {e J areı lUSUSlyeye 31 l) Ull-

H I• n d 
1
• Standa ~~~::~~!'~>ü•·~~m~i~ h~ıav'a':,r~~:~ Y6 karar vermiştir .. Fa~at bu J9.45 Müzik; Dünya şarkllıı maralı eski nıal baa bi11as111m ihale tarihindeıı 

zamandır.> 

Harp gnyretlerinin 
geniıletilmesi için 

rebesı olmuetur . .Alınııo ıana- karar muayyen vaz!yetı~ şar~ rJ 3 l ~layıs 42 tarihiıu~ kadar icarı açık artırnıa
relerı tııc bir :ıariaıa utrama- brı karşuunda de~ışebı,ece~ı 
dau 6 rıüeman tonaresi döeü· ııokt:1sı d:1 Finlandiya htikO.- 20.15 Radyo < azetesl ya konulnıuşlur. 
rülmüeıür, metine bildirilmiştir. 20.45 'Müzi~: solo şarkılar 2- ll uhamuıcn icar bedeli otnz lira 'e ıuu-

ftuen CİV8rln~8 deniz İnşaatı fn(!aat Y8 Sanat OkUll8fln8 2 ı.oo Ziraat tabkvimi v~ vakkat temiııaU 7 5 kuruştur. Geniş te~~irler ahmyor y Toprak mahsulleri orsası I . > • 
/ngil!z tayyareleri- tale~e alınacak 21.lO Müzik: Solo şarkılar 3- h~ıle 7 ağustos 41 1 eı şembe gunu saat 

Loııdra, 23 (a.a) -
HindiRtırn Nazırı dün 

parlaruentoya; cHiodistan ve 

nrn hücumuna programmm devamı onheştedır. 
d lnşaat usta okulu ile böl- 21,25 Konuşma: Sanatkar __ .;...( 4_9_1 .... ) _______ 1_9_·_2_4_-_3_0_-_6 ___ _ 

harp» ismindeki beya~ kita

bını takdiru etmiş~ir. Ba ki-
taba nazaraıı, Hindistan D· 

mami valiligi iora komitesi
ne bundan böyle daha çok 
Hintli alınacak, aıalıklar 

dalıa \H>k Hintliler tı\rafından 
işgal edilecektir. 

Hint devletleri büküm-
darlarının iışbirliğiude bolon
maluı temin edilmekle bera 

her hiç bir teşrii d~ğişikligi 

tınarn·nıın _,tmiyt1c0ktir. Av· 
rupalı ek11eriyet yerine yerli 
lerJen mürekkep !>ir nevi 

harp kahiııesi teşkil edilecek 

tir. Şimdiki ana yasada par
tilerin birleşmeRi imkô.nsızh
gı nazarı itibare alınarak hiç 
bir degişiklik yap1lmıyacr.k· 

tır. Hindiııaııın bütün nüfuz 

lo cemaatleri harp gayretle· 

uğra 1 ge sanat okullarına alınacak ımız konuşuyor 
tat~helerin imtihanları 20 21.40 Mü7 ik: !enfoni müzik 

Londra, 23 (a.a ) -
Hava ııeıı:ıretiu ıeblıQı! AğnRtosta yapıJAcaktır. (Pl.) 
Dün Claleden bıraz ııonra Milli Müdafaa Vek~leti 22 30 Memleket saat ayarı 

B eııhavm bombadımıın tarrare hesabına sanat oknllarına ve ajans haberleri Eshan, fah 
lerı avcılerımıııo hımareeinde 1 k 
Fransııda Ruen cıurında dtıo 1 a. ı~aca talebelerin muayene vilat, kambiyo nukut borsası 
ıoeut tcııgAhlarirle hangarlara lerı .. ılB.kerl baRtanelerde degil (Fiyat) 
'e kııaklıır Gıeriude bulunan şehrımız Memleket hastane 22.45 Müzik dans müziği 
ıcıaata eıddeUı bır hücum rap- Rinde yapıla.cRli ve bu okula. 
mıelardır. Hedef tamamıle bti- da vilayetimizden talebe alı- 22.ö5 Yarmki Program ve 
yük bır duman perdesi iQinde nacaktır. }[apanış. 

brakılmıetır. Bu harelı:At eı-nı.· ----------------------
eıodA 4 düemnrı ta1J11resi tah-
rıh edılm19\ir B ı ,im de 3 tRfYlii 
remız za1ı olnıueıuı. 

Ağır yarah [sirlerin ' 
mü~a~elesi 

lngiltere ve Alman
ya araıında görü· 

şülmektedir 

çiftçi Mallarının 
Korunması hakkında kanun 

- Dünden Artan -
Cezanın tarininde Köy Kanununda razılı 

mecburireti rokıor. 
tertibe riaret 

Verilen ceza derhal infaz oluoor, Bunlardan isten Qıkarma 
kararına karıı murakabe heretine itiraz olunabilir. isten çıka· 
rılan bekCJiler bir aene aeçmeden reniden uzifere alınamaz. 

rine ittiralıc edeoekleıdir. Mil ) 
Lımdra, 23 (A.A. - Madde 15 - Koruma tarifeleri her ~ene koruma u ihtira·· 

U mütlafaa komitesi Haydar Harp esirlerj arasmda bu meclıele:i tarafrndan maballio örf te Adeti ile iktisadi tazireti· 
abad müstesna olmak üzre lunan ağır yaralıların müba- ne 98 taalluk ettiQI arazinin tarimine mah&ulQa net'ine tere 
kimilen Prenslerden mürek- delesi hakkmda bir ha~tane hartan cinsine ııeöre tanzim olunur. 
kep ohcaktır. Milli müdafıu~ gemisi veya başka suretl13 va- Bu tarifeler murakabe heyetine 1ıönderılmekle beraber ar 
komitesi eyaletlerle merkezin tanlarına iadeleri için lngii- oi zamanda kör ura kaeabanın ınünaeib mahallerine de talik 

b l · d b" · b. tertnin Almanlara geçen sene] olunur, 
arp gayret erın e ır ış ır . . Allkadarlar tAlıkteD itibaren on gfto zarfında koruma tere 

r ıt" k · d yaptı~ı teklıf kabul edılme- . . . 
ı~ı yı.paca l&r ır. . . B d f Al l b ıhtırar meoııalerı taratından tera doQrodan doQrura murakabe 

mıştı. u e a man ar u h . . . d b .. 
1 

k 

20 ~ı·n kı' tı'lı'k ı'nnı'f ı'z or"usu kabil -esirlerin bitaraf bir k~:ı:tı::ıiıl~;i:: e e ılır er. Tarifeler mora abe heretinin taedi-
V 1 U mem!eket VPya tayyareler va- • . . . . . . l l kl"f Korumb bedellerı her mahallıD tazıretlerme göre tesbıt 

Narrobl, 23 (a,a.)-
Afrikadu general Kallıovamıo 

komanda ettiti 20 bin kieilık 

kuttet 68 topla mücehhez oldu· 
tu halde haJ1anların 96 bin as
lı:er te 400 toptan ibaret kuvvet 
ıerini matlub etmiılir, 

sıtasıy e yapı masını te ı et- . b . . -· ı· F k t Al kl"fi olunacak en mllsaıt zamanda 'e Te aılı Emtal Kanununa gore 
mış ır. a a man te t ı t h ·ı 1 A ... T h ·ıa k · ·r 1 k a sı o uaur. noalli a eı t omıeronuoun tazı e eri orama 
muvafık bulunmamı~ ve İn- te ihtirar meoliııleri, tahsildarın gördüQü ie:er koruma hereti 
giltere bu hu~usta yeni bir reisinin tere muhtarın tensib edecelli kimse &cırafından ifa olu· 
teklif yapmıştır. işbu son tek- nur. 
lifin kabul edileceği ümit edil 
mektedir. 

Koruma tarifesi bir senelik bekQi ılcretleriodeo baeka pe
ein olarak ödenecek zarar te ıiranla masraf kareıh4ı olarak 

i l l N 
Mersin Deniz harp okulu ve 

Lisesi komutanllğından : 
L!se birinci sııııfta olup ikmale kalan okur

larla t.alirnata göre yaşları altı ay büyük ve) a 
kiiçük olan okurla ve ııüfus ciiz<lamıı<la iki yıl 

öııce tashilıat yaptll'aıılar Beniz lisesinin birinci 
sını(ıııa kayıt ve kabul olunacaklardır. 

Bu gihilertleıı istekli olaıılarm miiracaat.lurı. 
[484] 15-19-24 

Za}'ı şehadetname 
1937 yılJnda Mersin Neoati bey okulundan a]mış oldu 

ğom şehadetnamemi kaza.en ZliYİ ettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmü kalmadığını ilan ederim. 

(4991 
Mersin Kuzocobelen köyünden 

Battal oglu Mnsttıfn Özer 

bekoi ücretlerine rüzde 30 u gEıomemek üzere rapıtacak bir 
ilheri kareılırııbilecek eeıulde tanzim olunur. 

Madde 16 -- Kör sınırları veya ikinci maddenin ıkioci fık
rasında ypzrlı saha içindeki ekilmiıt arazi ile bEA', bahço tera 
a!laofıklara fıilen tasarruf etmekle olanlardan ve gelıp geçici 
olmaran ve kendi ha1vanlarını idare edecek kedaı· sahsına afd 
verıt icarla mer'ası bu!uomaran sürü sahiplerinden 15 ınci mad• 
dede gösıerılen tarifede raıılı senelik koruma parası vere bu
nun mukabıli olan mahsul vera mal alınır. Koruma peraeına 

tftbl olanların bunan mikdarı hakkında kendilerine veye ık&· 

melgAhlarına rapılacak tebliAden itibaren on gün znrfıııda mu· 
rakabe heretine itiraz hakları vardır. 

Madde - 17 Bu kanun hükümlerine tetfikrn tahsil olanan 
- Sonu Var -

Yeni Mersin Matbaasında Basılmı1'tır. 


