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,. -------- ---' Soryat istihbarat reisi mua-- Leningrad Reisicum~urumuz Şornhortve 
Gnayzenav 

Hindiçiniyi 

Ingiltereni.n iş 
gal edeceği 

Fin resmi tebH~i 

ıini diyor ki; Almanlar 
Smolensk tarafından 

Ruzvelt, !Hare,al 
Peten ve Frankoyu 
Milli bayramlarından do 

2 Rus alayı 
imha 

Meydan muharebe- • . 
• -1 Al l 6 giJn ıçınde 12 de· lazı tebrik ettiler 

Ankara, 28 (a,a.) -
Amerikanın 4 temmuı mil 

Bu i~i Alman harp gemisi kul 
lamlmaz hıla gatiril~i Bir Japon ma•a· 

lıdır. 

Ve birçok harp mal 
zemeai iftinam 

edildi 
aınue man arı 

llii tt
·L fa hticuma maruz 

ma P e ııc kaldı li barramı mOoaeebetile Reisi Garbi Avrupada in· 
Comhurumuı lımet Ioöıul ile Singapur, 28 (a . .ı.) -

.Moskova, 28 (a.a.) -
Moskova 28 [ •• a.) -
Soyyet istihbarat bürosu 

reiı muavini Lozotski clemit . . Dön sabahki Sovyet teb-

Amerika Cumhur rei•ti Miıter gilizle hava hakimi· Singapurda bulunan Tay- Hehıinki, 28 (a.a.) 
Roneh ara11nda samimi teb • • / .J ·ı lan . Hiyamın batkonsoloıo BoltevikJiıte kartı :Fin aı 
rilı ta teşekkOr tel.rrıfları ta )'etini e ue effr er ö ali oluomuıtur. Royter muhabirine tn beya- keri harekatı movaffakiyetle 

Smolenık meydan moha- Alman hava kuvvetleri Ankara, 28 (a.ı .) - Londr.a, 28 (A.A .) - natta bulonmuftur: devam etmektedir. Dön gece 
rebe1i hakkında ben öz tet;il&t 20-26 temmuz tarihleri ara. Fransanın 1' temmuz mil Londra gazeteleri Şor:ı- Japonlar .Malezya ve Bir yar11ındau eTvel şn tehlil 

tirki: lıgı: 

yoksada burada nihayet Al- 11uda 12 defa Leningrada hö li bırramı müoaaebetirle Re hord ve Gneyzeuav Alman manyaya taarruza karar ver· netredilmittir: Prekola iıtika 
manları mağlu b ettik. Bu cum etmek te,ebbösüııde bu- iıi Cumburomuı Fransız de~ harp gemilerine İngiltere ha- mitlerse bani ara taarruzn metinde itJal edilen Arazide 

ı b # lel reiııi Mareıat Psteoi tebrik T k d. 1enelerce tetkik edilecek bir unmot ve er deıaaında ağır va kuvvetlerinin yaptıRı bü- aylan yola ile yapmıyaoa · 
0tmanın bir piyade ve bir 

. . zayiat verdirilerek tarded.il. te teıekkür telırafları teati l meydan mubarebeaudır. Rus . . olunmuıtur. cuoılara ait tef~iratta bulun ardır. Japonya için Siyaro topçu alayı tamamen imha 
Alman cephesi muazzam bir mışlerdır. Bu müddet zarfın- A "' 28 ( ) maktadırlar. düşünülecek mühim bit' nok· edilmittir. . n .. ara, • a. -
Veıdün dör. Rnslar ani Al- da 41 Alman tayyarGsı Sov lıpaorarıo 18 temmuz mil Taymis gazetesi bir yazı · tadır. Zira Japonya bn ytJIJa 87 top, 13 aabra topu, 6 
man taarrosu ile bazı top- yet tayyareleri veya dafi top l ıf barramı olmaeı münasebeti sında şöyle demektedir: çok uzun mesafeler katetmek hava dafi topu, 13 traktör 
rak kaybetmitlerae de bu. ha- ları tarafından düşürüloıüş- ı ıe Reiıi Comburumuı general Hücum edilen uç Alman ve 300 bin kişilik Siyam zırh 15 kawyon, 200 at ve birçok 
yati ehemmiyeti haiz değil- tör. Frankoro tebrik te teıekkür harp gemisi denizin dibine lı ordu.son~ karşı koymak ağır piyade silahları iğtinam 

d
. S ~ı . d'. . 

1 1 
telırafları teati edilmietir. mecb t d k l kt d'l ır. oYye. erıo nzıne er e J H . . gönuerilinceye hadar çalışıla· urıye ın e a aca ır. e ı miştir. 

sınai merkezleri Yardır. Sov- apon arıcı- ·n h. a 1 r caktır, Fraosanın garbindeki Jopooy~nın Hindiçin~ için Merkem cephHinde 26 
yetler topraklarının kticjtik N 1 ıs r a limanlarda bulunan ve Atlas 0 !.•n gayeaı hakkında bırşey temmuzda Rns muhatus ge· 
bir kısmını feda ede~ilir. De- ye azırı Vek·ıı·ı deııizi için hakiki bir tehlike soyleyemem. Eger Japonya mileri Fin topraklarına bir 
mit ve Romanyadakı petrol /ki defa imparato• olan bu üç Alman harp ge- Male~yay" taarru8~a k•:ar ihraç tetebbösünde bolonmnt 
mıntuı olan PJoeıti hakkın Trabzonda misi ciddi hasara uğratılmıt- vermışse boraya ıyam . ~- lana da Fin kıt la b . . .. ru zivaret etti . yııııdao yapacağı umolabılır. . . a rı o ha-
da ıorulan hır ıuale de Lo- .., tır. Aylardaoberı Juzata çe- t .1 • s· u· d" reketı akım bıraktırmıt ve 
ııofski gölerek: Ploeıti mi' · . . ngı terenın ıyam ve ın ı . 
bunun yalnıs ismi tal~ı,tır. Tokyo, 28 (a.a.) _ Trabzon, 28 (a .a.)- kıl~ı~ ~lan Gneyzena: . harp çiniyi i'gal edeceğine dair Fı_n. t~pçekerJeri bir Ruı ge-

J apon Hariciye N a~ın ik" Gümrük ve 1 nhisarlar Ve gemıınoın tamamen ıstı mal- Japonlar tarafından verilen 1 mııını ate'tt verınitlerclir. 

S 
• d k • d f . t . ı kil" R "f K d . d" T b den sakıt oldo40 anlatılıyor. haberlerin birer .aıasal olma-, u rıye e ı e a ımpara oru zıyaret el!e ı aı ara enız un ra ş . . J l 

rek beynelmilel buhran hak~ zona gelmiotir. a.rnbort gemısıne yapıla· sı dol"y11ile nasarı itibar.e a p on ar 
r la L k d . h ca1c hava taarruzlarında bom alamam Her ne kadar İngıl 
r ranaıs aya RUV• ın a ıza at. vermiştir. Birle I t 1 - . t br . bardıman tayyarelerine avcı- tere ile bil' doıtlok paktı f b' 'k' 1 s 1 

Vetle,ı. cezayı·re şik Amerikadaki Japon alaca ayan resmı e ığı d .1 d t .1 r8011JI 1( l IRCI UflJlhi-ların refakat edememesı"nden mevcut e11ı se e ngı tere-
ğının bloke edilmesi uoıumt T Ü B RU K 'l.., A · .. "· .. .. .. d' • ddnJtJler enditeYi tevlit ettiği örül- mu vaffakiyet zordu. Mamafi nın . bo.yle ~ır şey du.uodugtt- ııısınden k11rt1J11•'•r 
mektedir. g D h h • lngiJiz bava koYTetlerioe D• ıbtımal ""remem. 1 f11 

Oezair, 28 [a.a.) -
Suriye mobarebeai esna

ıında takYiy~ olarak •imali 
Afrikadan Soriyeye gönderil
mit olan iki haYa tetekkülü 
0111ayire dönmüttür. General 
Veygand dönen möl'ettebatı 

iJfmanın oruç a kar111 düıımanın MeHer Şmit T 

k 
" " Sovyet resmi tebliği olrro, 28 -

Japanyı. Fransa ,. eti akım bırakıldı tay~arelt'ri ve tiddetli d.afi Bır Jıpon ıueleai raıdılı 
. -· .. - ate~ıne rağruen bu gemıye 

8
. Al f " t bir mıkalede ,ö,ıe demelr••dir= 

Hin<Jiçiniyi müıte- Roma, 28 (AA.) - karşı yapılan hiicumlarda ır mın trılll 1D11mın Fransa ile Japoorı araeında rapılan arılaıma neticeaiude 
riken m'/Jdaf aQ 418 numaralı ltalya11 teb tam isabetler elde edilmiştır. im~ı edildi Fraoııı HıodiQioi toprakları te 

lifi: İngiliz tayyareleı inin ıa- kara ıuları Jıpon kutttı&leri ••· 
edecek Dün Malta üzerine ba~a yiatı gayri müsait oartıara /ki deafroyer Ve iki ~ıfındao maılibıoe te aarı&le 

T .. .. rağmen hafif olduğu zanne- •ıııl edilmiı te ı11ıl bıdlıeals 

JAPON VA 
okyo, 28 ( a.a. ]- booumo yapılmıştır. 4: do·· dilmektedir Vapur batırı/tJı c~rran etmlıtır ki, buda Hindi 

Hindiçininin Japonya ve oıan b.yyaresi dtieörülmöş- İngiliz ·bava kuTvetleri- ~•n! ~ra~ııı m.ımarlarıoıo &am 
J!'ranıa tarafında& mütterek İki tayyaremiz dönınemi"tir. nin bu Alman gemilerinin Moskova, 28. (a.a.) . ııbırııaı ııe tuka1a ıelmiıUr. 

F ormoz oe Hav nan müdataa11 hakim.do Franıa • ki . Dün eecekı Sovyet reımı Fraoıa itinoi bir Sariye ha• 

tefti' etmi,tir. 

.., Bir pilotumuz kurtuJmuotor bulondo arı lımanlara ~ece bl'A'" dlıeıioden bu auretıe lrurtırll 
adalarında Japonya anlaşmaeı bugün ilD 27 temmuz gecesi Malta- Te gündüz yaptıkları akınlar le 1p:1 l k Sm lensk Jito- mııtır. Şımdl Jıpoorıuıo arka 

1 
• parator~n hu~urile müzakere da Valetta baYa meydanına geçen sene bu vakıtlara eiı- mir is~k:~~tleri:de bOyük ve kopasıoıo himare ıl&ıodı olda llJI dlDİZ klHll 11 ve. taavıp e~ıleceti tahmin . . . • betle bava hakimiyetilıi elde ıiddetli mubarebel•r olmuı· ta merdand•dır. 

edılmektedir. tekrar taarruz edılmıttır. ettiklerini göstermektedir. tur. Diler mintakalarda bO- • 
IQ~lll • Tohrnkta dötmooın hnroç yilk harpler olmamııur. Afganıatan bıtaraf-

Jıpı lallJI Nazırı hareketi ı-.ebbüaü akım kal- Çıklıloıakyı Han k~mılerimi• dilt /ıfını İ/dn etti 
m t 1 

· d k" b' 1 · man motörlu vasıtalarını V'3 

Hallı d ı' ır. ..ıman a ı ır ııgı· b da 1 Ü ' BU p Jıponrının tattetlli detlıt· ın yeae ifme• . . . l ·ıt S av:ı mey narını m eSdır eıaver 28(a a) 
lerl• harbe •irmeli IÖll almak· • • t l . 1ı. gemı11ı Alman topçusnnon n., ere ve ovyet- rette bombardıman etmiıler- EvYelki ak . .. K-
&anH sauaıa ıtmdttı roldın ri- me•ını a ep etlıyor ate,ne müteaddit rahneler ler tarafından dir. Cumartesi gQnO dı1tma- ou resmi tebrt tara ~bu~d~n 

Loadra, 28 (a.a.) -

oaa edeoett &ıbmio edilmektedir alnı · t 
8 11 ce he 'nde nın yerde ve ha-Yada 104 tay Af . 

1 neşredılmıotır: 
Mımıfib Birleıit Amerika ile Tokyo, 28 [ a.a. ]- . 1~ ır. .0 um p sı tanındı yaresi tahribedilmiotir. Bizim ganıstan bugü11ki harp 
Jıponrı ar11ında bir harp oı~- Japon Maliye Nazırı hıçbır hAdıse ~lmam·ı-~tır. 26 tayyare zayiatımız 12 tana- karıııında .bi!8rafh~m ilana 
ma1ıda mab&emeldt.-. Bu~~ bı· matbuat mümeHillerine bey• teınmu~ ~ecttsı_ ~nguız tay- Londra, 28 {A.A.) - . reden iharettir: ~oskovaya A! karar vermııtır. Ecnebi mem-
naen Japonra~ı~ Paaıfık&ele natta bulunarak demi,ti k" yarelerı Bıngaııyı bombardı- Çekoslovak cumhurre1si man tayyarelermın yaptılı lıu leketlerde kendi Taziyeti h k 
harbe&mek iıtedıtıne dair ııri- . r ı. . ...1 k B ı · - d rOI t · k d h h · · 

8 

.. alır do?aımak&adır. Japonlar Amerıkanın Japon matla· mau etmitlerdir. Şarki Afrı- ııo ~or .eneş evve_lu .gun rad cuınd~ iltO en ayyarenıo hm a er angı hır ıui tefeh 
llanoarradakl kattellerioi 17 batını bloke etmesinden do- kada 100 gün4ör mahsur bu.- y~ ı~e ~ır nutuk soyhyertk de 6 de~ıl 1 old~lu anlaşılmııtır. :me me~dan Terilmemek 
fırtarı oıtarmıılardır. Harbin layı Japon halkı yese dtt,ıne- lo k ti rimize tn iliz· mııtırkı: C~m~rtesı r11nü ~~va kuv Q re Afıanıstan tam bitaraf· 
de ook bOrat katte&l•r &ahıidet melı'dir Japon mı'll t" . h.. nan uvve e g Büyük Britanyamn Çekos vet!erımız Baltık denızınde doı hğmı tatbikte dev"m ed-·lt' 

· e ının u- 1 · ı k t kl"f t · "k' d l · · · · "" U\A> ır. miıUr. Şimalden K.ora ile Çaıi· kdmete itimat ve ıntizaheret er teılım o ma e ı e llUf lovak hükQmetini tamamen ta manm • ı ddes droyer~n_ı ve ıçı Afganistan muharip devletler 
ma botasına marıo dökaımar et 

88
• lA d lerse de kıtalarımız bu tek- nınmıı;ı olmasından dolayı son yakıcı ma e olu ıkı Yapur le son dererı6 8 . . b' 

ao Birik Jıpon deni k t m ı zım ır. 'il batı 1 dı 8i d - amımı ır mi· r. • atte • life huruç bareketile ce•ap derece memnunum. Çekoslo- rmış ar r. r u~man ge nasehet idame t kted" 
ı•rl Pormo• H Hırnın adala· . . . . So 1 1 m' 'de ·... ya b" h 1 e me ır. rında balanmataı olduta ıör· ingilterede vPrmı•lerdır. Yak hökQmetının vyet ere ı~ı . •.v" . ramaz ır a e 1 
leomektedtr. 600 ya~tı~ı anlaşma ay~i manay! getır~:~ı~~~k mıntakasıuıia P.llllD llJJlrlllrİ 

MDia'lnln ha'I lu
.dlfllll Madalaa manevra- f (IDSIZ IUhlJI haızdır. Halen har bin e~s !~ bir düıman fırkası tamamiy- l .1. ların b I d lulnü taşıyan sovyetler bırbQı le imha edilmiıtir 4 bin ölü •maı l)'e)'e hiieam 

L' ? a Gf an ı Bolıeviklerle harp hükQmeti Çekoslovakyanm ve 4: bin yuah ver~o bu fır· ettiler 
ılf llf il · 1• 1 - • • komşusu bulunmaktadır· Ce- kanın diAer kısmı esir ahn-

lloıtou, 
28 

(ı.a. _ rn~ra, 2~ (aa:)- etme#ı ııfıyor koa~ova.kya . h.arpt~n e'velki ~ıtbr. Hir kaç düzine. tank Berllo, 2s (a.a. _ 
lloıtounın Qot mlleHir ha ngdtere hle ıskoçyanm P . vazıyetı ıle ıstıklalıne kavup- bır çak kamyon, 40 antı tank D, N. B, - Akdeniz cephe 

ta m8dafaa11nın 11rlarıoı teı karadan müdafa&81 için mu- ;;,ıı 2b8 (ı.ab.) - "ki ı b calmdan Slovakya ve ma topu 20 mayin atan makine ııinde Alman ıataı ıınırelerl 
azzam m l r ha 1 au ır oııeta er e ar\ . 1 l h d dl k b' 26 - 27 t fetmelr iıtir•n iki Alman &ana anevra a 1 amq.- betmek iQio 16001111 raıllmıılar carıstan a o an u u arı es ı ile ır çok harp malzemesi 1 . emm0& 1reoeai M111rdı 

.... lloıkotar• IO tilom11&rı tır. ManeYralar 15 aOn ... dır. Bunlar Pariı '8 cıtarı ile si gibi Çekoslavakyaya ilave ele geçirilmiı ve birçoldan da ~m~ılire . batı Dllllne ı.aoam •••W. ............ lr. 'fUl edırk'ir. tUare&ludeD ıeJmitlerdir. edilecektir. imha edilmiftir. ıh mıılerdır. Bu hOoam hakkında enOa &efeila& abDm .. ııur· 
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~1 al taya 
ltalyan tayyareleri 

durmadan akın 
yapıyorlar 

Malta 28 (a.a .) -

Perşembe ve Cumartesi 
günleri 1 talyaıı tayyareleri 

Maltaya hücum teşebbü lerin 

de buluumu~lardır. Perşembe 

M anşta Silifkede Ankara i l a n 
İngiliz . Alman BVCllan ara- 313 kilo ekm~k '!1ıi- R~ d yosun d a Ticaret ve ZaMre Borsası Komiserliğinden: 

. sadere edıldı . t ı Ağustos 9-t ı cun1a günü saat onda Bor~a 
sında hava muharebesı oldu Silifke [Hnmi]- Bugünkü neşrıya ı eııeiiıııeni intihabı yapılacağıııdaıı saym abonele-

Londra, 28 (a a) Belediyemiz, nümuneye Salı l9 - 7 - 941 rin ıuezkur güu ve saatt.e re~·leriui kullanmak 
• •1 h k 1 · dü muhalif olarak çıkarılan 313 7.30 Proül'am ve memleket •· B 1 l l · · l 
lOil iZ ova U\'Vel erı il ~ Uzre OJ'Sa SU OllUJla ge ille ef'I f'JCa 0 lJU\lr. 

ôQ'h~deu so ı ro Paduk ale üıerııı kilo ekmeği mütıadere etmiş saat ayarı 
de bir kecı ı f UQueu esnasında ve Göktrn nehrine dökmek 7.33 Müzik; Hafif parçalar intihaba iştirak edecek zevatın isimleri salona 
düemau o 9cılari1le muharebese suretile bo ekmekleri imha (Pl.) talik OflllllllUŞltıl'. (512) 29-80-31 
&utuemuelardır. iki dıieman tay 1 . t' 7.45 Ajans haberleri . ey emı~ ır. 

sabahı Maltaya yaklaşmak is- JBreei tahrio edilmie 9e diQer F 1 . k t· k s·oo Mü7ik: senfonik parça 
1
• 1 S n . ı- 1 .. l bir coaıu hasra o~raııımıeıır. ırıncı ar şır e ıne e - la (Pi) 

tıyen < uşman tayyare ermı n D,., Al 1 . . meklerin nümuneye uygnn r · M • S lh ff k k h k" ı· • ' 
· ı· l k l I· ı~er men ıunare erıoın re 8 30 Evin tıaatı 8fSln U U U 8 1m 1g"'ID080 şı ız avcı arı arışı amış ar ve re ctüeıükleri hu:ının bulutlu bir surette yapılmaın husu- · 

düşmanı Sicilya ~dasına doğ- olmaeından görülem6micıtir- Bı !Hında IAzımgelen tehliğat da 13·30 Program ve memle Meraiuio kiremıthane mahallesinden Ali Gezi ve Selime, 
ru püsküı lmüşlerdir. iki bom zim bir ncımıı karbolmuetur· ayrıca yapılmıştır. ket saat Ay_~~a. _ Ane, Emin~. Halice •e Fatma ıle müddeialerh arni mahalleden 
bardaman tayyaresi alevler J IJ.S3 Muzık· Turkçe palak Mehmot mıQ':ibi kııları Fatma 9e Halime 90 zefu~p ale1hleri 

içinde düşürülmüştür. Adada a p on 1 ar S'ıl'ıfke Beled'ıyesi lar. ' ne BQtıkları tescıl davasından dola,ı rapılmakta olan muhake-
'k · d ~ 1 · f 13.45 AJANS haberlerı mesiode: 

g~lce. 1 ! de.ah~ arb~ ışare 1 
ve Acele pirine, müba M k • ı · ki· IS 00 Müzik Türkçe plAk- Müddei alerh Mehmed Mığribi kızı fotma 90 Halime 98 

rı mıı:ı. ıse e ıç ır zarar ve a ıne ı ns ıye 
1 

z \. 
18 7 941 

- - . . . . k 
1 

· d , h e 
v · . . d • l ar programının devam; eıneue - · guou ıcın dueııye Qı arı u11e ıee e pos n an 

hasar vukua _gAlmamış~ır. yaa e ıyor ar vasıtalarına narh 13. 15 Müzik; karışık program me:rııhatıoa göre bulaamadıQ'ındıın ve ika_m~tgAhlarının~e meQ 
Cumartesı sabahı duşman M .1 28 k J (Pl) h'll bulunduıtunjan muhakeme 27 8 ·941 gunu saat 8 talık edıl-

tayyareleri Maltaya tekrar hü a.nı a. (a.a) - . oy U 1·8 OO p . M l k t mie olmakla arui güode mahkt>mede buluumaları ilan olunur. 
. _ _ Bırleşık Amerıkanın Çın , rogıam ve e~ e e (Sll) 

cum etmışler ve uç duşmarı e Ja <• ti b t LI k Silifke, 28 [Hususi 1 - ~aat ayan . d _ .. _ 1 _ t _ v p n ma u a mm o e • 
a~cı _tayyares~ uşurn .muş ~r. edilmesine dair kararı büyük Kazamız Belediye encö- 18.03 Müzik: Radyo salon J j 3 n 
Bı_r ~lalyan pılotu esır ~d~l- endişe tevlit etmiştir. Banka- meni evvelki gün toplanarak orkestrası Violonist Nedip aş- T ı· ca ret 
mıştır. Bu vakalarda hutun lar acil bir tehlike bıılnnmadı Silifkeden Mersine ve oivar kın Mersin mı n tH ka 
tayyarelerimiz hasara uğra- ğını bildirm~kte iselerde Ma-lkM;~larla ynyJahra eeyröse- 18.30 Ssrbest ıo dakika m üdiirliig~ ünden, 
madan yere inmişlerdir. liye nazırı pirinç stoklarının fer eden makineli vasıtalara 18.4.0 Müzik: Radyo salon 

M r.ıcar resmi tebliği 

Macar ~ıtalan 
llerleyife devam 

ediyorlar 

Budapeeıe, 28 (a.e,) -

Macar resmi tebli~ı: 

mübayaaqının tesriini bildir- verilecek nakliye üoretl~rini orketrası programının devamı 50 lira ücretli .Siirt hdediye ayar meınurlu-
miştir. Sivil müdafaa teşkila- tetkik ve teRhit etrrıiştir Tes 19 00 Yuva saati ğu münlıaldir. Taliplerin, şeraiti öğrmrnıek üzre 
tmı~ .~e. t.3 büyük memur~n hit edilen fiyatlar otomobiJ, k19.15 Müzik: Radyo salon 4 8-g:l 1 tarihine kadar e\'rakı miisbiteleriyle bir 
tavı:•ı ışıoın temamlandığı soy k t h" b' 1 i or estrası programının son ~ 

amyon ve o o ns Ra ıp er k l"k ··d·· ı·· -·· ·· ·· l ·ı l 
lenmektedir. ne tel l;ıt '3dilmi"tir Verilen ısmı ı le mu ur uguınuze nıuı·acaat aı·ı ı au o uuur. 

'•e ( · 19.30 Memleket saat aya- , 
narhtan fazla ücret talebede rı, ve ajans h~berleri. 24 - 29 - 31 (500) 
cekler cezalandırılacaklardır. 19.45 Müzik: Solo şarkılar •

1 
A" l N 

S"l'fk A 1 20.15 Radyo Gazetesi 

11 8 namur ma 20.45 Müzik: s.Franck - Mers"ın Beledı'ye Rı'yaset'ınJen·. Serı Macar kıtaları ileri La MoskoYa 28 (a a.) - J 1 kJ • Varıatıons Symphonırtues.(PI) U 

rekıUına deum e\mektedirler. - Sovyet istihba.ra.t dairesi müuür Ü en 21.00 Ziraat . takvimi va Belediye ihtiyacı için 5-tr ton miktarında a~ 

Varşova yolunda iki tren 
bir~irile çarpiştı 

Düıman Mactır ılerleyiııiai Taıık dun sabah şu teblığı neşret- S .. .. .. Toprak mahsullerı borsası cık eksiltıne suretiyle Solfat Dallomin nıiibayaa 
lıtrla durdurmaQ'a ~alıemakıa i miştir. arıkamış malmuduro Talı 21. 10 Müzik muhtelif saz • • • • ., ' . •. 
sede bunemuuUak olamamakta Varşovo yolunda bir tren- sin Tekad:Si1ifke malmüdür- eserleri 1 edıl~cektır. Mersınde Beledıye depusı~ua tesl_ım 
•e a~ır z·•rıat 9erm ektedirler, le bir marşandiz çar pı,mış ve lügöue, Silifke malmüd ürü 21.30 K~n~şma _ _ şartıyle h~r toun.nun nnıham!n~n bedelı ~40 lira 
Macar kıtalarıuıo harp kebıli neticed~ 200 den fazla ölü ve Sadık Mntlo Anamur mal· 21 45 Muzık: Buyuk fasıl olan bu nııktar olfat dallonııııı satmak ısteyeıı-
yetlerı rılkeektir. Macar u1iatı yaralı olmu:tur. Bu hadise müılürlügiine tayin edilmiş- 22. 30 Memleke.t saat ayarı leriu yüzde 7 ,5 muYakkat tenıiııat ''esikasını ha-
azdır. üzerine demiryolu münakala- erdir. v~ 3Jans he~erlerı Eshan, fah nıilen 8 8-941 cuma giinii saat 15 de belediye 

ti kesl. lmı·Q ve bı' r rok ada t vılat, kambıyo nukut borsası I . . d l k .. .. ı" 
GJ. Dö Gol k"f d· ı ~ . ) 

0 
ev Vilayet Tapu (Fiyat) t aıresıu e top anaca · encumene muracaat eye-

ı e 
1 mı~tır. muhafızlığı 22.45 Müzik Cazband (Pl) n1eleri ih\ıı olunur. [50~ j 25-29-31· 7 

Beyruta geldi 
Beyrut 28 (a. a.) -

Hür Fransızların şefi Dö 
Gol CumıarteRi gfınü Beyrula 

Öğretmenlerimizrn çok yerin· Vilayetimiz Tapu Ricil ka~~~~ Yar.ııki Program ve 

d ~. k mnhafızı Sabri Günay Borsa Acele kirahk 
e lr arar' Kiralık bir Ev 

vilayeti birinci mıntaka tapu bahçeli kahve. 
öicil mubafrnlıgına ve Müda.n aranıyor 

ya tapa sicil muhafızı OeJJi.l Ü9 odalı müstakiJ bir ev Mersin ldman Y nrdo Deniz kolu bahçeli kah-
gelmi~tir. Hür Fransızların 

orta ve yakınşark mümessili 

general Katru tarafından kar 

şılanan general Dö Gol halkıt 

büyük te1.ahüratiylA istik

bal edilmiş ve Beyruttaki 

bütün evler bayraklarla dona 

Her öğetmen bir ta
sarruf bonosu 

alacak 

Doğan rla MerRin T4pu sicil icar edilecektir. Böyle bir 

mııbafızlığına tayin edilmiş· evi olanların Yeni Mersin i 
VeRi acele ,kirahktu. 

Taliplerin derhal İdman Yordu reisliğine müra-

tılmıştır. 

Tercihan terf ia layık görü
len hitimlerimiz 

Şehrimi:r. Ugretmonleri Ma 

arif müdürümüz B. Ş6fik Er 

gündüzün riyaseti altında bir 

toplantı yapmışlar ve bu top

lantıda her öğretmenin bir 

hazine bonoım almasını ara

larında kararlaştırmışlardır. 

Çok yerinde olan bu ka · 

rarı alkışlar ve ögrotmenleri ~ 
Şehrimiz Agır ceza malı- mizi gerek tasarrufa önayak 

kemesi reisi Şevki Koyula ile olduklarından ve gerekse mil 

Hukuk hakimi Mazhar Okcn li müdafaamıza yardımlarda 
oglu ve Silifke Sorgu bakimi bulunduklarından dolayı tak 

OelAl Görgül iki sene möd- dir ve tebrik ederiz. 

Tayin 

lerdi r. idarehane8ine müracaatları. 

çiftçi mallarının 
Korunması hakkında kanun 

- Dünden Artan -
Madde 27 - Yukarıdakt maddede ruzılı zarar tazminine 

&aallQk aden itlere bakılması allkalıların &alep ve eikAre&ine 
bıQlı degildir. 

Zarar görenin feragatı tahkikatı durdurmaz ta karar altına 
alınan meblAQ tıhıil edilerek sandıla irat kardolunur. 

Şu kadar ki koroma vera ihtirar meclisinin tanib edeCeQ'i 
tazminat alUalıra ödendiQi takdit'de tahkikata detam edilmez· 

Madde 28 - Koroma ve ihtirar meclisince verilen karar
lardan 2o lirara kadar olanları Kör K!rnununuD 66 ıncı madde 
sinde razılı uıule tevfıkan icra olunur, ŞIJ kadarki paranın ö• 
denmeai iQio rıpılan ihbarın müddeti 8 gündılr. 

idare Amirleri bıJ h1Jaostaki ealAhiretlerini koruma vara 
i!ıtirar meclieleri uııı tHİJ le kullana tıilirler, 

detlerini bilfiil doldurdukla

rından tercihan terfie laylk 

giirülmü~lerdir. Kıymetli ha
kimlerimizi tebrik ederiz. 

Mer~in .Maliye harç para Madde 29 - Zararın faili malum olmadıQı bP.llerde koruma 
cezası tahsildarı Halis Arı- teya lh\irer meclıelerinoe teabit olunan zararın dörtte üou ko· 

roma eandıQıodan zarar görene ödenir. Bilahare fail taerrün 
li.an Gülnar Mali:-e Mohase · d "' • d' - ederse zararın tamamı kendiaine ödeUırilir 98 san ı.ın .e ıre 
be ld.tipligiae tayin edilmiş- etmiş olduQu mebliQ"ın mahsubu rapılarak aeri kalen zarar Müddeiumumimiz 

Bir derece terfi etti tir. aörene 99rııır. 
Sandıktan peıtin ödenen miktar hio bir halde 2o lirarı ge-

Şelırimiz O. Müddeiumu 
miJiğiui bir~aç senedir hüımi.i 
suretle ifa etmekte olan bay 

}Jn ver Ünal bo kerre Adliye 
V ekatetince tercihan ter fie 
liyık gfüülmüştür. Tebrik 

ederiz. 

Huf us mü~ürümüzün maaşı 
artınldı 

çemilz z rerıa her haogı biı· maksatla mal eahibi tarafındıtn 
rspıldıQı hıh~kkuk. ederse eaııdıkıan ödeomi~ olan perauın ıki 
misli maerafıle beraber koruma veya ihtiJ&r meclisi kararirle 
keadısinden tahail olunarak aandıka irat kardolunur. 

Madde 30 - Zararı husule gslireu harvanlardao zarar ma-
Vilayetimiz nüfus müdü- balliude göriilenler bekoiler tarafından rakalanarak zıuar ö

rü B. Şükrü Aksoyun maaşı denincere katlar muhafaza edilir. 
r:o 1. k ı •t Bu suretle yakalanan barvaular koruma te ih\irar meclis u ıraya çı arı mı,. ır. 

caatları. (513] 29 31-2 

. 
Jerınio karar •a ıcra hueuııunda haiz oldukları ealAhıveı oı&h· 

fuz kalmak ııartile &azının edilecek zararlara kareı temina& hiik
ır:ündedir. 

Şu kadar ki hayun habibi koruma vera ihlirer meclia!eri
nio ikinci tıkra hükıimlerı dahilinde takdir edeceQi mikd11rı 

aynen •eıa nakden teminat olarak yatırır •era bu hereıleriıı 

kabul edecegi bir mü&eeeleil kefil gösterirse harunları geri ala 
bilir. 
Maddd 31 - Murakabe herellerinin 8 inci maddenin beıinci 
bendine te•fikan ittihaz edecekleri tedbirl6re erkırı harekette 
bulunanlardan koruma vera ibtirar meclislerince bir liradan 
beıı lirera kadar hafıf para cezası alınır. Bu cezara ıebliQ'i ta· 
rihinden on gün zarfında murakabe heyetine itiraz olunabilir, 

Koruma vara ihtirılr meclisi, mahallin Adet ve teamftlü hill 
fınR baeıboı bırakılan bar•Pnların beheri için sahiplerınden bqf 
kuruetan elli kuruea kadar elacaQı pararı aandıQa irat karde
der. Bu husustaki kararlar ka\'idir. 

M"dde 22 Bekçiler eilahlıdırlar. SilAb •e cephaneleri Detlet 
tarafından temin edilir, Kırafel ve ıilAhlarının cinai Dabilire 
Vekaleti tarafından terin olunur. 
Madde 33 - Bekçiler Kör Kanununun 77 inci maddesinde ra
razıh hallerde ailAh kullanmaAa salahirellidirler. 

- Sonu Var -

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu-

na üye ol 
Yeni Mersin Matbaasında Basıhnı.,tır. 


