
-
s 

Gt.tN:OELrK. s:tY .ASI HAB ER FİKl:R. G-A.ZETESİ 

Radyo GMr.~teRiıı den : 

Almanlar Libov, Şolen, Minsk 
~ehiı leriııi zaptetmişl'E:'lrdir. 

Sahibi ·ve Uın11m l'f'trfyat 
MOdOrU 

FUAD AKBAŞ 

idare Yui 
tal ııenıa laııııınl • ••m• 
Sayısı 5 kurt ş 

Telefon No. 82 

Çarşamba 

2 
TE"MUZ 

19,1 

y,\ Sayı 
13 3939 

Bir Alman Gazetesi 1 
çok şiddetli muha- Alman Ordu-. 

Sovvet-Alman Harbi 

rebeler dev~m et- sunun 
mektedır. 

Bay Noks 

Amerika do
nan mas1n111 

Vişi Fransası 

Sovvetl~rle rnüno•e· 
batını kesti. 

Sovyet 

Deniz Bayramı 
Şehrimizde heyecanla 

kutlandı 

Alm~nlar 
Karşılaştığı zorluk· faaliyet Z'1manı gel 
lordan bahsediyor. diğini siJyli}'or. ·' ons--;,fos/uk(arı I Temmuz Deniz bay-ıra liman reitıi bay Zihni 

rl\mı şehrimizde heyPcarıla .l!oçak I Temmoznn mana 

bir çok noktalarda Berfin, 1 ( A .A )- Vaşingt<ın, l [&.s.] - kapatıldı. kutları ınıştır. Bo münasebet- v~ şomoliinü anlatmıe ve 

l 
. . le Deniz harp okahı ve lise- 'ı r ·, .. "'" k 

• {j L.. tülJu• er "li' k f t <1 t Amerı"ka halı . V 1 ( ) ., ' n ~ar mı"lletı"ne gerı p SRU1 • ~mu . ur tır • sy ung geze rıye naıirJ ışı, a.a. - l l - si~de meraeim yapılmıt ve bu 
teRi Alml\n tttt>liglerincle zik Noks nutkunda Atlanti~i nPZi Pr:rnsrnm Sovyel ere mu . . . kazandıran Milli Şefimiz Re-

1 

b 
.. k . d- L ar merasımde başta valımız bay · · h 1 

redilen ve çok mikfünda eRir tehlikesinden kurtarmak için nase etm1 eı;me~ı unya ıı -
1 ıcam ur R.met İnönüoe kar-

Alman tanklan taarruzla
nna ~evam e~iyor. 

rdını:lığmR dnir vArilen fıalıer- Amerıka donanmasının kulla- binin b:ışından beri muhtelif Sahip Örge oldoğ halde par şı candan bağlılık ve sevgiyi 
. . . F A \ • • ld • ti Belediye, H alkevi reiRleri teb .. t• 

!erden hir netice 'i'\..l\rılmams nılm:..sı zamanı geldığım söv- r~nsız htıkumflt erının 3 1 ~1 ' . "d" .. d ft d aruz et ırmiştir. 
srnı Alnurn tarrnznrıa karşı liyerek demiştirki: . tedbirJerin son halkaflJDl teşkil maarıf mu ~rn ve _e er ~- Bondao sonra Halkevi 
'. k l d ı. l R ş· d l kt d" Al R ıs anlaş rımızla emnıyet ve lıınan 'ır Parti, Belediye, İdman yurda' 

Mo kovR. 1 (s.a.) - ı>ır ço yer er o mnı..ahi us ırn i faıtliyetin zamanı- P me e ır. man t a ,_ • "d"" 1 · 1 L" k ·· 
F 1 r t"ro l\etı mu ur erıy e ır ço mu gen J"k k ı··b· l 

Reemi tebJiıt : hiicumlarrna ge9ildigi vo Rns· dır. Amerika yalnız tehlikeleri mıun o zaman ransız a n " 9 
1 

n n ti ve çpakın 
e l k ti' · ı ki k l fıııdan lı'ır ı"hnet olarak tel 0 k- nevverlerimiz hazır bnlun-:ıo haziranda biitiin Sov- arın ·nvve ı "o muannidane Hıra t) a mamalı fedak:\rhgı " çelenkleri biirmet ve taııimle 

d d F ınaa.lardır. !t 
yet-Finlan\liya hududu ho- ve şiddetle mrlkRvemet ettik a takdir etmelidir. Hitler Rus ki edilmişti. O esnH a ransa • atürk aoıdıoa lronolmot 
yunca taarruza geçen diişman leri ve Alman orJuımnnn va- ya ile harb ed~durı-un biz mal Moskava ile müzakMe halin- Merasime İstiklal marşı ve merasime nihayet veril-

kıtalarımıı tarafındRn piiR zifeHiııin lıenü~ başlnihğını zemeyi İngiltereye teslim için de bulunmakta idi. Bu anlaş- ile başlanmış ve bmıdan twn- miştir. 
kürtülmüştür. M.urmansk is yazmaktadır. Atlantiği SflrbPstçe kullanma- madan sonra komonist mebbns 

l lly·.·z. ıarın iskatma karar verilmiş Romanyada 
1ikametiııde Alman kıta arına 

b l Amer.ıkada "'e bilahıua ticaret mıinasebet 
karşı şiddetli nıulıare c er 
verilmektedir. Bu muharebe· Rusyada \eri kesilmiş ve Paris ticaret Ruslar 
Ier eRnaeında dü~man agır müme~silli~inde araşt.rmalar 
z"yil\ta ugramıştır. Vilrıo ve bir çok casuslGr Bir milli miJdafaa vaııılmıştır Şimdi FranS1z ma C•phe gerı·a,·ne pa-

~ok yerin~e ~ir ~arar 
Yeni malıalleJeki 
hark dolclurulacolı 

k I d liye nazıı·ı Rus alao klarını .. 
Minsk İHtikametinde kıtaları- ya a on ı. k . L ·ı d"ld. onseyı tPŞRt e ı ı hl k t · 1· ı · d. L• 
JUIZ şimali şarkl İStika.lUe • O e e mtş Jf, rofütçü er fn fr• .mllVVe)ki giin 11&yın vali-
TİJ1d6 niifuzs feı;ıebbiis eden Nevyork, 1 (A. A.) - M k --1 (A A Vişi, 1 [ ... a.] - • l miz Sahip Örge refakatlerin-

" . 0 8 ova, · .) - t 1 it d b l n ve mıı er. d B ı döAıoan mc,törJü cüzüt ... mla· Casusluk ~uçn ıle tevkif . . . . . şg.ı a m a n un:ı e e ediye reiRi Mitat To-
" d"I 25 k' 'd 7 . B kı· Stahnın rıyasetııule bır bu'ıınmıy"n ye lerdeki Sovyel ı rrna kar51 ı aid tetli rnnhuehe- e ı en ışı en sı ru ın mı'll"ı • " r k ı (A A) rog o, Nafia müdürü Hı•sı " " f d l hk . d l mödafact komitesi kurul konsoloslukları ya kapatılmış Rii reş, . . - •• 

ler devam etmektedir. Hu is e era ma emesml8eks.u~ .arkını maımıa fevkalade ahval do- ve yahut kapatılmak (..zeredir Romen ba~vek'\\eti aşağı- Bilik, Sıtma mücaeeıe dok-
t"ıkamette kıtaltlrıımz adetoe itiraf etmi~lerıiir. ışı ın :ır 1 . 1 '· . . . d k' t '\'"i ~eşretmiştir· toru Fahri A k ) k d" B ayuuy ~ -.arnr verılınıştır. 8ovy~t elçilik memurları dün a ' eo ı., •· . . y an o dugu 
faik düşman karşıRındn mu- etme te ır. unla~ ar~smda Hain düşmana karşı koymak 1.kşam Vişiyi ter ~etmişlerdir. SflvyctlP.r bütün vasıtalarla hal~.6 yenı mahalleyi gezmit-
anuidırne ıniika.veınet etmek- bombalarm kootrohıne aıt ma· iizorn Sovyet yükı.ek clivanı memleket dahilinde ve cephe lercur. 

t dir eri manevralar yt\p· İt1matı lrnber verenlerl" iki şu J.:nrnrları ittilıaz eylemiştir. Sur iyede gerisinde bozgunculuk, karga Hu mahallenin tam or-

ou:kt~ döş~uaııın ~utavassı~ reRsam lmlımmaktadır. Bn ı - Bir milli miidıdaa şalıklar çıkarmaia çalışmakta tasından akan biiyüli 11u har-
movzılere ılerleıne ıne maDJ 8,uçlular hak~mda ! 5 temmuz konsf yi teşkilina karHr veril Bazı yerde tOp"U ve paraşütçüler, casuslar, ted- kını tetkik etnıitJerdir. 

' 
k 

.. d toe fü:ıtiin Rey aa karar verılecektır. Kefaltıt . . 1. " 1. . . T . • d. k . M 1 
oma .. azere a e l . k akçeleri 425 bin dolardır. mış r~ı q ıge 8tı;ı.. ın muav111h- düellosu o/maktadır hişçıler .1? ırme tedır. eme: . . Ba barkda biriken sular· 
yar dnşman kuvvet erme ar ge Mnlotof azslıklara Voro- ket dahıhnde bulunap yahudı sıvrı sinek yapmakta b ' 

şt muannidarıe ~ulıar~heler şilof, MR1etkof ve dahiliye ko L()ndra. 1 (A.A.) - komoniı1tlşrle temasa gelen buızanda tabatr·· d kve a-
d etnıoktedır ı~ovno fı'n Kuvvetler·ı . . , . . 0

n e ere halk• cvam · .. mıseri seçilmi~tir. l ngilizln Suriyerıin ~ar ::tjaoların hır kaçı e e geçırıl- iz'aç etmekte oldoğ .... 
mıntakasıııda hiiyiik tank hu .. . b"" t·· krnr\a Tiidmürii sarmıt ve iş ve derhal cezalandırıl mı("- ·· n gorul· 

] 
t kt r H h 2 - Hukftmetırı u mı m . ~ muş ve nınamu bh .. oumları l evam eme er ır. angiJye ücum kara movasnlasrnı kesmişler- lardır Yaş şehrmde evlerden .k n sı atını 

Ş k d 1tra niifnz etmek selslıiyetlni milli miidafaa d .1 ·. I k l . Yı •ye için boranın temamUe 
ar a o.., ettı"ler. k . d a·ı . t" Hede bu mubasar-ı tam egı komonıstler A man as er erme d ld 

. . .. t f d om.eyıce evre ı ınış ır. . . o ıırulması ve h k . 
19111 duşmarı ara m an yapı· dir. Ingılı~ ınulıa9arası mo- te• armışlar ve bunu yapan ar ın fehır 

.. 
1 

. h . t d 3 - Matbnat Ye devlet 8 
v "' ınnırları d a d 

Lan teşehbus erın epsı ar e lstokholm, l (A.A.) _ törlü lcıtalarl• yapılmıştır. 500 kornonist kortuna diı.iı- ı"ın an açılacak bir 
memnrlıuı hn lrnnıiey tara kana)] d · dilmiştir. Bıı ınıotakada iki Ahın Bladot ga:ııetesinirı fırıdao ittihaı edilecek karar Ve yalnız Revkiilceyşi e,hem mişlerdir. Bu kahil eşhas ma- a enıze akıtılmuı ka-

taraf tankları araıunds cer'9 Helsinldden aldıl'rı haherlere miyeti bair.ı olan yerler eldA hallinde cez~landırılar.aktır. rarıa,tırılmı,tır . 
., hırı tath~k edeceklerdir. yaıı eden mahareheler çok göre, Fin tayyarecileri eltin tntulmaktadır. Bazı Vi~i ~uv Balkın vazifesi şüphe!i ve Boradllo sonra bazı ma-

'iıtrlotli ohna.ş vo k~ilJi~·o~li Hırngüye heyanrnuneler at "lng'ıl'ız Asker'ı Heyet'ı vetleıjııiıı kar~ııh~tlllfl :~1:_ yabancılardan de~hal hüh'ıme1İ hal~eler daha gezilmiş ve ka-
dii~ıııan tankı unlıa edılmışur. mıelar ve oradaki Sovyetlerin ele edt1rek kaçmalar haberdıtr etmeklır. Zamanın nıılızasyon teı-ıisatının b r 

kündür . . . l ·ı l . l a tanın 
BaHrabya hududu kısmın teslim olınl\larını istemişler : t · da bıldırmıyen er 31 e erıy e mohteJif giinlerinde · 1 . 
.. . l p ·· t Müzakerelere Je- Surıyede bolnnan roy erm . . ı·· 'l kl d" ısa e edı-

d" <lnşmau yeme en nrn u ve nıüko.vemetin beylınıle ol· . h' . b'l ·ı · . bırlıkte kurşuna< ızt ece er ır. l.arek yık .. .. t . . d d• bir tın usı muba ırı ı uırı- aumaın ıçınde ic 
geC) nege teşehbus e mış ıse e dogunu lıildirmiAlordir. Firı vam e ıyor. edenle . ap .. -.- yor: . Q k re emırJer vorJ . ı· 
Ağır zayiat verdirilerek J)l]f! tayyareleri şehre l>omha at- LiihnandA bütiirı gütı Hız rtaşar a ı mı, ır. 
ki'rtülmiiştür. mışlar ve Sovyet topcnAonnn I.ıonclrs, 1 (a.a.) - ne ile Hashsyo arasında top 

Diiu harp gewilorimiz bi mükl\vemeti ile karşılanmış- Diin SRbalı .tııgiliz askeri sesleri gelmektedir. Vi~i kuv 
ri lJRltık ve diğeri ka.radooiz !ardır, Bava kuvvetleri ge~ l:eyeti ile Sovyet genel kar- vetleıi y(,oiden tftkviye knv
de olmak üzere iki düşman vakte katlar dovam eden top- lllRY.1 ~raııında temas . devam vetleri alm••• hemı:emekteuir. 
<leniz altıBı batırmıştır. on düellosuna iştirak etmiş etuııştır. Heyetle SovJet ge- BuTRda topcu rliiellmm şid-

Bir çok yeni tip 
Amerikan tayyare

leri geldi. 
Moskova 1 [ıı.a.] - lerJir. nel kurmay1 ıırasmda mıın- detle devnm etınek$e ve kR-

Finlandiya hududu boyun lsveç telgraf haberlerine taza~ toplantıl~r )"apılaoagı yalarla ormanlarıı } erleştiril Kahir~, 1 (a.a.) -

Bay Ooman Erman 
Mersin Zi,.aat ban· 

kaaı miJdürliifüne 

tayin edildi. 
ca A:lmao ve Fin taarruzu göre H.elsinkiniıı 150 kilo zaonedilıoekteJır. miş ınirıılyi;z yiil;tir.den ileri OrtllŞıHkta hav:\ kuvv.-t-

muvaffakıy tle pfü;kürtülmü~- metre gnrbindo Hangö istik il: ispanya dan bueketi yavee olmaktadır. ferinin ~ellri1co1n ~rttl1rıl.m1~Rı · M Ş~Iırimi~ Ziraat Bankaın 
tür. metinde top sesleri gelmek- Al T 1 • büyi.ik hır l\e a ı gos erm1ş ır. iidtirlii~üne ~erfian 

Şimalde :Mormansk !ima- tedir. S"vı·etlorio boınbardı- man IJYIJB 8fl Amerikan mamulr.tından Ziraat Rankaoı ruüa·· ~•r:nı 
nana Yakin bir yerden yapı- mania kuvvetlerini Retretmek Benzin taladidatı . k t l h m t Osman E uru ay in ailtere iJzerinde hır 90 "yyare er n rn a- "rman tayin edil · 
lan düıman taarruzu da bü- iıı1tedikleri ve ~'in topcusnnun kaldırıldı. o . kaya gahui~ ve bizm~te gir ve muma· ı h mıt r l. t Ö ı ey vazifesine hat 
yfik zayiRtla tıudedilmiştir. mukabele • ttikleri tahmin 0% ~aa ıye 6 •· mi~tir. Iamıştır. 
Merkezde Minsk bölgesinde edilmektedir Öğleden 1>1onra MRdrıd, 1 

(a.a.) - ter_Jiler. . Çok seri Amerikan av tay 

1 
• İt4panyol makamlariyle tn Bay o~m E düşman motorize kuvvet erı Finliler Hangüye hücum et- yareleri gelmiş ve mükemmel nn rman Tar-

• ..J ., • 

1 
giliz olçisiu'in gfüü~melerin· Lon;lra l (a a) - sosta bulunda1t0 mu·'ddetce bu·· 

timali şark istikametmue ı er mış erdir. ' l k l makineler oldnklarıııı is!>at e 
lemek istemiş isede düşman den sonra paıar giirıii yapı · l . Dün düşmB::\? ıava_ u~nvdee etroişlordir. İngiliz pilotları tiin Çiftçi Te Tüccarlarımıza 

d l · k laoagı söylenou benzin talıdi P.fl gündüz rıtanyR uzerı i 
kuvvetleri durdurularak tarde u:u ?1u~ v~ ~erı :üs ~rtüle- dalının kaldırılması büyük faaliyet gö•tormişlersede ehem bn ıayyuolere alışmışlardır. az~m teııl,il&t göotermek •n-
dilmi11tir Pinsk bat~klıkları- re agır zayıa a u ratı mış~u·. . t . . l t Gece b1' .. Şimali Afrikada İngiliz ttıv- r~tıyle herkesin sey1ti ve ··y 

y • 
0 

. . memnuınye uyandırmıştır. mıyetsız o muş ur. · . . · e .... • 
nm cenubunda Almau seyyar • rut nehrı ~oyıırca ne~rı geç ispanyanın münakalatı g · niş kaç tayyare hücum etmiş ve Y"~ele~~n'.~ 1.~"l.yP.11 tayyare- gısını kazanını, kıymetli •e 

kuvvetleriyld çarpıcmalar ol mege tebessub eden dnşman kara yollariyle yapılmakta iki aydır t3arruz edilmemiş ~e.rın~ uMtunlugu mohakkt.~ tır vazifesine a,ık bir bankacı
maktadır. Bataklığın cenubun muvaffak olamamıştlr. Kara- olmaınndarı bu hal binnetic<' olan bir şehre bir kaç bomba :;;ımdı Alman tayyarelerı de mızdır. 
da ilerleme~e teşebbüs eden denizde bir düşman deniz al- eşyR fiatlarının pahallanma- atmışlardır. Hasar ve zayiat ltalyau tayyarele!i gihi ko. Yeni vazifelerini tebrik 

Alman motörlO kul'fetleri dur tısı batırılmıştır. sını mnoip olacaktır. . ehemmiyetsizdir. layc~ dii,iiriilmektedir. eder muvaffakıyetler dileris 
• 
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Hava Tehlikesi ve Ankara (~siltme ilim 

Korunma Çareleri 
Radyostında Mersin Daimi Encümen riyasetin~en ; 

Emin Epengin 

- Geo,,o aıtJıdın artan -

Madde 14 - Pasif hata koruama '"&ekkülleriadfn kendieiı:e 
teri!' n taıiferi makbul bir maaarete mQetenit olmelı11ıın rep 
mıraol11r on beı gılnden 6 ıra hadaı hıpiele cesalandırılır. 

Madde 15 - Kendiıine letdi edilmiı ol3o pasif hata ko· 
runmuıoa mıhaua her neti euarı lemellılk edenlttr bir aeneden 
CiQ Hoere '9 bunları katteo imha te tahrip edenler ahı aJdıtn 
iki aenere te bu eeranın iyi mahafuaeına diıı kat etmirerek 
her hınai bj.r..euretle ıiraına tera iatiftlde ejılemirecelr bir hale 
aeımeaioe aebebiret verenler tera bu eerarı tahıia ohıodukları 
malı:aat dııında kullananlar bir ardan üo ara kadar haplı ceza 
•ile ceıalandırıhrler. 

Madde 16 - Puif hata korunma t .. eekkGılerioe debil olup 
da leeekktilde deruhte eltili tazife dolaJ111irle muttali oldolu 
ifıuıoda zarar umulan ıırları ifıa edenle;. Turk Cua Kanunu 
nun 198 inci maddeıirıe göre ceıalaodırıltr, 

Madde 17 - Paaif bata koruomuıoa mıhıuı olan tera bu 
iıe rararao teBiutı kaeden tahrip edtnler tera huara oara&an 
lar iki aeneden 9 ıenere kadar atır haplıle cualandırılır. Eter 
bu ceular failin ihmalile tokua aeline cen 6 ardan ~ eenere 
kadar bıpiıtir. 

.. adde 18 - Paait hata korunma &eekilltı tarafından emre 
dilmiı &alimlere tera toplantılara ie&ira.i etmemeıe terı emro 
lun:nuı tedbirleri almam9Q• halkı teetik edenler Gç ardan bir 
eenere kadr.r hapiı cezaaile mabkdm edilirler. 

Eter bu rftzden talim ve topll\ntılar uya alınmaeı emro 
luomaı tedbirler •"'• kılına hflkmedilecek ona bir 1eneden 
Go aenere kadar hapistir. 

Madde 19 - Pasif hna korurma uıireti itibarile balkı 
telıı H bereoaoa dıleılrecek ura ranlıe tedbir almata HJ• 
almamalı Htk etmek ıurellle teblikere rr:aruz kılacak ııllilde 
ka1den 1111111 teıa mübalaQah haberler ıaranlar te~a nakle 
d8oler S aJdao bir aeoere kadar hapiale ceulaodırıhrlar. 

Madde 20 - Paaif hata korunmıs kaoauu te nizamnameleri 
bDkOmlerloe 16re ıapı\maaı illo olunan tedbirlere rlırel etaıi. 

reoler hakkında VılAre& idaresi kanunun 68 inci maddesi h6k 
ma tatbik olunur. 

VilAyetler idaresi kanunun 68 inci m11ddesi 

Marı 8 

" 
• 
• 
• 

Haıir 80 

• 
" 

Madde 68 - VilAret umumi mecliıl ter• idare hıyeU Hra 
millki memurlar reiıleri tarafından itlihn ve uıulen teblil tera 
ll8n olunan kararların tatbik te icruına mumaneal edenler bak 
kında buıuıl kanunlarında moarren cezalar boluDaıadılı &a:C 
d\rde ••ba\\l \due beıe'1erlooe kabili temri• olm•mak tbre r; 
liradan 25 lirara kadar para cezeeı hükmolaoor. 

Tem mas 

lngiliz Tayyareleri 

DiJn gdncliJz Alman 
yaya alıın yaptılar. 

- Detam edecek -

Bir löylü Kı~tn 
Bir batında üç ço· 

cuk dofurdu. 

Ki yel j
• Kazanlı köyünde oturan 

Yaain Atmacanın zevcesi kırk 
1
. 

1
. 

yaşu.da Meryem hir batında 8 Il 
T ezgdhları bomba- tt9 çocuk dogurmuştur. Yiliyet Makammdın : 

Hadisenin şu tekilde ce-
/andı. reyan ettigi bab_,r aııomı.,tır. Vil:\yet dain1i Encünıenince ( ı O) Lira aslı ı 

Bayan M~ryem ü9 gön maaşlı bir K~tip alınacaktır. 
Lırndra, 1 (A .A .) 

evvel ?töyünde bir Mkek ço 9 Temmuz 94 1 çaı·şamba günü müsabaka im 
lngili~ a~ır ~om~Hdıman cok dünyaya g~tiriyor. Fakat 

tayyareler• dun gunduz Alman flODU dü,miyor ve kadının tihanı yapılacağından taliplerin yedkrindcki hii-
yının mühim deniz ıislerinden tehlikede bolundogu görüliı- viyet cüzdanı ve biitün vesaiki beraberinde getiı 
Kıyele şiddetli bir hücum yap yor. Zevci ,ehrimiz doktor- meleri ve bu taliplerin Memurin Kanunundaki 
mışlardır. Bu har.,kMtan bir !arından Nisaiye mütehassısr e\'saf ve şaraiti haiz ola1ılarla nıekteple alak aH 
hyyare zayi olmuştur. Diğer lUlan Yakub.- müracaat ede olmayan!arın musabakaya alınacakları ilan olu· 
bombuıiıman tayyareleri He- rek köye götürüliiyor. 
. . b" d Doldor muayenesi neti· nur. (461) 

hgoland körfezmde ır a aya . d k d b t d d h ceeın e • ının a ın a a a Zayi Mühü 
taarruz etmişlerdi.r. _ Hombar- iki çocuk mevcut oldogu!ln · r 
dıman tayyarelerı duşman av teabit ederek lazım gele:ı fen Köyümüze ait reamt muhtar mtihtirünü gaip ettim 

· Yeniıdni yaptırt.cıgımdan evv-,lkinin hükmü kalmadığanı 
cılariyle muharebe etme~e mec ni vasıtalarla çocukları ah· il&n ederim. Tarırns A pdaı koyoau köyü 
bur kalmış ve iki düşman av- yor. Çocugon biriıi kız Te bi .Mnhtarı İbrahim Ziyadir. 

cısı bombardıman ta yyuele- riai ogl&ndır. Ve öç yavru 
rimiz tarafıqdan tlüşürül~üş- ve annHinin ubbati normal. 

tür. Yjne kuvvetli avcı tayya dır. 
relerinin himayasinde hareket Siliflıede Niıan 
eden bomb:ırdıman tayyarele- M • · 
. . . 1. F 'dd 11. era•ımı 
rımız şıma ı rilnsaya şı e ı 

bir akm yapmıılar ve bir elekt Silifke (Huıuıl) -
rik santralım bombardıman Şehrimiz ~umhurire& Okulu 

ôaretmenJerıoden Nulme Erten 
eım:şlerdir. Bombardıman mu ne Kazamıu batla Etkaf oif&li· 

vatrakıyetle neticelenmiş ve 8i 61rı&meni Ahmet boıb~rin 
binaların çöktüğü görülmü~lür Niıan meraeimleri Haairaoıo 

_ rirmi dokuıoDcu Pıur 16011 
Duş!11an. a~cılarmın mukave· na' ıo da Cumhuriret okula H 

metı tesırsız olmnıtur. Ve ya- ıonanda erkAnı kaaa te bir oolı 
pılan muharebede 6 düşman ötretmenler haıarirle icra kılın· 

d
- • - ı . _ 8 . mıı&ır. 

avcısı u11uru mu§tur. ır av· Taraferoe Saadetler temenni 

aom bybolmu§luı. ecleıia. 

DOK.TOR 

A.S LA N YA K U P 
TiJrkiye ve Ru•ya tıp fakülteİerin

den diplomalı \le Almanyada 
ıalaıil elmİf. 

llasıalarnu her gün sakt 9-12 ve 15 den 1 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersin voıurt Pazan No. 1 
Teltfon : 172 

Tutarı 
Lira 

36 
210 
G25 
860 
2!)0 
2Hi 
2i 
20 
28 
10 

8 
2fl 
20 
5 

35 
53 
ıoo 

3!) 
7 

G7 
20 

7 

J7 
156 
187 
450 
50 

K, 

75 
00 
00 
00· 

GO 
50 
25 

:ıs 

:>o 
50 

50 
75 
50 
25 
50 

Mu~ak kat 
Temin at 
Lire K. 

2 76 
15 75 
4c; 88 
64 50 
21 i5 
ın 20 
2 02 
1 50 
2 13 
1 o 
o 62 
2 17 
J • o 
o 40 
2 62 
!3 !18 
7 50 
2 !t2 
0 5U 
5 06 
1 50 
O 5G 
o 66 
l 31 

11 72 
J4 06 
33 75 
3 75 

erında l o 09 
• 
" 
• 
• 
" 
" 
• 
• 

1 
4 

25 
ıo 

8 
s 

10 
5 
3 
1 
3 
5 
5 
5 
2 
5 
5 

(436) 

i 1 a n 

Mersin Asli~e ~u~u~ Ha~inıliğin~en : 

50 

75 
50 

50 

o 07,5 
o 34 
l 88 
o 75 
o 60 
o 60 
o 75 
o 37 
o 28 
o 10 
o 28 
o 37 
o 37 
o 37 
o 18 
o 37 
o 37 

22-27-2- 8 

Mersiuin bahçe mahallesindeıı Ali oğlu f elı
mi yener tarafhıdaıı karısı Şaban kızı lled;)e nle~' 

hine asliye hukuk m hkeıııesirıe açtığı ihtar dava 
srnın yapılmakta oları duruşmasın<la: ~1ezhure He 

diyenin ik~uuetghh11ııu meçhul buhııımasırı<lan ila 
nen tebligat yapıldığı halde gehnt~diğiııde11 duruş 

manın 16-7-941 güııü saat 10 da icrrsıııa ve 

mezluıreye gıyap kararımn ilanen telıliğine ka -
rar vtrilıuiş olduğundan muayyen giin ve saatte 

mahkemeye gelmediği ve bir vekil dahi gönder
mediği taktirde lıakkınd~ mulıkemenhı gıya))Jnda 

ceryaıı edeceği ihiu olunur. (460) 

Yeni Mersin 
NUSHAS:I 5 KUR. UŞTUR 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir .. 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 .. 
100 , . 

Resmi ilAnabn sabn 10 kuruştur. 

Hariç i..-i 

2000 kuruş 
1000 " 600 " Yoktur. 

:reni llerain MatbaeeındaBwlın~tı.r. 


