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Alman tebliği Biitün 6l. Do Gol Dirzorda dedi~i Tarsustada İngilizlere göra 
1 

Alman muvaflakiyetleri göz 
1 

Cephe d e Frnsa Bir kaç giindür ekrnek buh-
~amaıtıncı olmaktan uzaktır Şiddetli muharebe-

Gomelde 
Almanlar Suriyede d 

Büyük muoaffa- Ru• kuvvei maneoi- ler deoam ediyor ranı evam ediyor 
kıyetler eltle ettiler vesi eakiıi gibi •al- Moskova 21 (a.a.) - Rolüne devam 11de- Tarsus. (Husu•!) - Bir Buğday ıedari k etmek için bü 

lamdır. Sovyet resmi tebliği; cektir müddettenberi şehrimizde b ir lfın çarelere baş vurulmuştur. 
Loodrs, 21 (a a.> - 20 ağustos ~fmü bütün ekmek buhranı baş gö:ıtermiş Dün çifçilerimizden Kara 

cephede bütün gün muhare- Londrıt, 21 (a.a .) ve bfilün na ... ·retlere ra"m .. n l\lelımet zade ha H 
Vezire\ ha k kında tefailAUa b l d F i " " fı -· y e er enm etmiştir. Bilhassa Hür ram~ızlar omam asanm 

bulunan ObsorvN gazetesi euo· muharebeler N ad G l knrarnabı hilıliriyor: henüz hall~dilmemiotir. Kay- tohumluk olduğunu iddia et-
ları reımaktadır: · ovogr ' ome r1 B l a· · 

Od 
· ' k l · d k G 1 D" G 1 neyruta makam ve e e ıye reısimiz tı' zti 150 1~0 l b "d Be 2

4 8881 
.., fıod• bsmeo be- ve e•a ısh amel erın • ço ener• o o " . . b , va uti ayı ahn-

rlin, 21 (A.A) - men eark oepheai borunca eid· şiddetli ve anudane olmustur hareketinden evvel 50. bin buhranı önlemen ıçm bfıtiin mıştır. Buhranın yakında zıtil 
Alman baıkumandanhğıuın detli muharebeler cereran elmiı Muharebelere devam edilmek kişilik Derzor şehri mümes· enerjileriyle çalışmaktaciırlar. olacağı ümit edilmektedir. 

18 bin esir, 700 top ve ~r 
çok malzeme elde ettiler 

fevkallde tebli~i: *'~· Almanların hafit_ ile~Jerneıeri teciir. Pazartesi günü JS Al- sillerini kabul etmi~tir Deı· 
Gomelin ıimalinde cereyan goı kıtmaı&ırıcı ~ır ıddıa otmat maıı tayyaresi düşürülmüştür .zor Irak, Türkiy" ve Ürdün" ff801n müt1Bf8k OOtaJI t 

tan uzak te arnı ıamandır har• l . h d · • f ı 
Kanada Başvekili 

eden muharebe De
•iceslnde . . f . . . A man baça kuvvetlerı sa'ı udodları araımı a v~ Kıyıun b ki 
.. bıo nıhai za erıoı lemıo edeme • . 1. lonJrada 8 en'ıyor 

Att t ' k k ti d- mekledır. günü 29 tayyare zayi etmiş- askeri ve sevkölceyşı bakım C8Y8ul U 
ingiltereye 

oldu 
vaaıl 

mu e ı uvve er uşmanı l d' d .. .. k b' b · t' . Ruslat' cephede munnidane er ır. an boyu ır e emmıye ı a~ır mağlubıyele u~ratmıılar mukuemeı eımekıedirler. İki Kızıl hava kuvvetlerinin za haizdir. General Dö Gul re- Londra, 21 (a.a)- J 
dır. Dişmanm 17 piyade fır· ardır eiddeUi te rasılHız har· yiatı yalnız 8 tayyaredir. takatinde general Katrn 'Ve Londra Radyosnnnn bil- Londra, 21 (e.u.) 
ko!ll, bir molörlü fırkası, iki beımetıe oımaeıo• rotmen Rua Albay Kole oldoğu halde dirdi~ino ~ör•, •elabiyetli KioKooaf 

1 

. bıe•eklli Mateuzl 
zırhli fırkası ve bet süvari orduıuouo ku•ei m••99ireaiu· QdeSa t•hri gezmi•tir. Kendioi halk mahfiller lraıı hökômetiniu ı ~ naıııere imparaıorlok 

. de hiQ bir sarsıntı olmamıeıır .... t T S t ~a~ .cayrelleri müıelrerelerinde 
fırkası ile iki hava fılı>Su kıs Almanlarında urdiAi f:ısılaaı: T k •Jd ti h tarafından şıddetle alk,şlana- yakında ngı ıır. ve . ovye ~e o~m:~::~ ~:~:~~~ıl~~ere ,.111 

m ... n imha edilmiş veya muharebelerdeu sonra k . e ror ff e e a• rak karşılanmıştır . Dö Gol notalarına -.erecegı ceva a kabinesi mılıehrele .'na. harb 

esir alınmıştır. Burada döt- mao89iJelerioi aatlam •e :;:: Oadan bombardıı'f'lan bilab~re avropah ve yerli intizar edilmekte olduğuno od~cekıir. loaihered.'~~~.~~::: 
d n 

78 
b ' esir 

144 
ta it mana reuideo darbeler indir) d•ld• şefleri kabul etmiş ve bir nu- söylemektedir. Kmuddeıoe _ıa_gilterede bulunan 

man a m , n k . . 'd k. 'b ' e 1 1 t k .. ı · .. 1 d . eaada cuıua ı . . . I me ıoıo bı arelle ı gı ı kudre o soy ı~orok ezcnm e omıt . •m arın, airaret 
700 top ıle ıkı zırhı tren te- \ İ olup olmadıAıoı bilmek la- tirki: ,. ran şahı eı·d~cek\ır, Mankeazl Xinaıin ae· 

1 
. ·ı · t' d k A' b Berlın. 21 (a.a.) - ıeırle biirük bı'r o · k 

mamen e e geçırı mıı ır. ıım ır. Bu anca ,man aıku• Fransa Suriyeki rolüne d t .1 "emı afıle11 

Muıaff ık olmak için: 

Sir Amerikan 
Muharriri 
Diyorki 

m 
"'da 

1 
"'ın 

8 
pirade t k D. N. B. Alman bombardı- e ngı tereye usıl olmuetur, 

f'u n '• ın ' eee · devam eyliyecektir. Vaziyet H k l kullet'İDİD bilaoeai bir eerdir. mım \arrareleri 20 eQuııtos ııü· tabiileşir tabiiletmez mütte- arp o u u bme,.zun- İzmir fuarı'nda au·raslırı 
Alman ordularının merkuler nü bir kere daha Odeııara hü- f'kl t f d . I larına hazır U Un• 

den arrılarak 0 iUikce bıl • . . 1 er ,ara 111 an ) apı au va- b ı 
"" ruyen cam etmıelerdır. D N. B. re bu 'dl · k · · / J• aş 8 d 

bir mesafe1e h11rp malzernesi h . .. 1 er ılk olarıt tathık edıle- malarını '"" e ' n 1 . uansla terıleo maluma\a gore . . T 
reııe\irmek icin sonsuz garretıe Od cektir. Suriye a~kerı ve iktı- t · 

d k d 
esada bu bombardıman esna . Tahran 2l ["· a.] - ımır 21 (a .a.) -

re ne Eırecere a ar muvaffak . . sadt bakımdan Derzorla tıır • 

1 ki 
- . b' ınnda altı bıo ıonluk bır düa· l b k ı 0 il böllYeden fua d o acı arı .mubım ır meseledir. . . v küldür . Suriyeuin zirai. bir ran Har O U U mezu ., r a yapı-Cephenıo Smolen•k •• Kire! mao gemıeı baıırılnrıe •• allı mıntaka olan Oeyireye ibti · talebelerine şeJ.ad•tname le• ii lacak. güreş miısabakalan için 

mıntakalerıcda renı bir hadıae bin tonluk u 15 bin tonlut di· yacı vard,r. merasiminde Şehin~ıth da ha- gelmı~ olan güreşçiler ilk mQ 
oımamııtır. Almalılar Ukrarnad• Q'er iki gemiri hasara u'}raııı- zır bulunmuııtur. Mezun tale· sahalarını açık hava tiyatrostın 
Dinr@per nehrinin aarbiode ba. mıaıır. General Katru da uatkun- v d l " beye mutad ol"n izin kaldırıl- 8 Jıtpmış :ırdır. Güreşlere bu 
zı rerlerde Sotret kıtalarınıo Bir <;ok bombalar düemanıo dl\ Suriyenin bütönlögfüıön akşamda devam edilecekt" 
hücumuna uQ'radıklarından bab· kaomak ioıo toplandıQ'ı rıh&ım· temini i!,IİD )azım gelen ted- mıştır. G ır. 
aetmekteôirler. Dijer taraftan lara isabet eımielir. Düemana birlerin alınacağını bildir- Yeni sene mezunları .kı .ü.reş~erde iyi puvam alan 
Berlio te Romanr11 petrol mın· c;ok kBnlı zariat verdi• ilmielir oıi~tir. talarma iltihak edeceklerdır. ve bırıncı gelen bölgelere ma 
\aksları eskisi if İ hi Sovret hava Odesada bir ook barb malzeme Mektebden 1073 subay mezuu dalya ve kupalar veriıecektir 
tunetlerj tarafından bombardı 8j ,abribedilmie,ir A ust 1 l t .. o d 

Ne'fyork, 20 (A. A.) - mao edilmeoi eakiei gibi So.,eı V ra ya olmuştur. Dip oma ~vzıı m";- r .u •• subaylar halı hazır 
Ne" ork herald tribno han ku,~eııerioi . bu iıleri ba· Alman kabı·nesı· rasiminden sonra Şehı?ş~tı : bır vazıyete çok yakından çok ho 

Y eermaA'a muktedır oldnQunun nutnk söyliyerek demıştırkı: . yük alAka ve dikkat göstarm l' 

Biz de clütmanları· 
mızla teker teker 
kartılaımalıyız 

gazetesinde Valter yazdıgı gösıermekledir . Bunlardan baa· Tayyareler·ı Bu sene talebeye senehk ve her fedak" l:.. h e 

1 

k R " . . . Sebeb df l15a azır olma 
bir yazısında şunları söyle- a us aaırarelerioin ura ku' Altı ıaat ıüren gi~li izinleri verılmemıştır. - hdır. 

k 

. tellerine müzaheret ed~rek ir )erini bil~har& an!ıyacaksınız Bu meraıümde l 
me tedır. birliQi rap kt d Gemi kafileıine hü- içtima yaptı . . ' - naz.r ar ve 

Dünya ne kadar böyıik ıeri Alman::,.• ld:~:m eı~~~~; Bu sebebler sı~ın feoakArl.'k yuksek rütbeli subaylar hazır 
bir tehlikeye maru• bolnnu- oldukları h.,k üllüolOAOne bir CUmJa muoaffak Sıdoer, 21 (• a.) - hislerinfai 1akvıye edeceklıl'. liulunmalarını emrotmittir. 

ıeıad lfı&kil eımekıedir· A 1 b m 1 yoru bu tehlike o kadaı· olamadılar vus\ra ya kabinesi lı)plan- Se ze ve eyve ere bı·rer 
mıe te allı saat eüren gizli pir 

geniş demektir Biz şimdid"n Voroıilof LeningradhlarJan Londra, 21 (a.a.) - İQ\ima akdetm ıeıir. Toplantıda t• k t konu 1 a 
Siboryada işbirliği yapmakla U Londura Radyonunu bil müuke« eoııeo mo,.uun Uzak e 1 e maz mi? 
düamanı felce u1tratabiliriz• So ı.. d' . eark meselesi olduQ'u tahmin e· f 'k ---v e nana R.QJar feh• ırdigme göre Alman tayya- dilmektedir. Ge9eolerde Ulua re ı i- ! tnadclenin fiatıuı .. k 

d
.. 1 . ~ · l' Af ı l d. . . gorece ve 

Bizde bundan ronra n'man- • .&d ~ re erı ylD'\A. ı rikada ee er Toplaohdan euel baavekil mı'z Ankara Be e ıyesının ucuz afüdüıt .. . rın mu Q,-QGlfnı 111 
• • '°' 6U yerden lKtedi-

larJD yaptığı tabiye ile hare- halinde bulnoan bir İngiliz Meoıiı beranaua bulunarak de· aldığı mübiın bir karardan #~~ı tedarik edecektir. 111110 

kot odeLlliri•. iıtedi g•ıni hlil08İDe bticom elm•k mıııirki' • • . . babıediyordo. Bu karara göre hıy l•likle pazarlık teşebbüsünde balonmuşlana- Japonra \ecavuıı hır sıraeeı Ankara sebze ve meyve satı- külfetincle . etmelr kı d. B'IA b H J 11 ve ayuı zamanda 
da tayyareler geri dönmege takib•'.m.• 8 ır • . 1 • te ep . 10 cıları sattıkları mıu delerin sonradan .. . 

. . . dioinif' ııQal e\mıeıır. Bu ı111sl .. . bir fiat etiketi ko . . ogreneoegı fiatın 
mecbur edılmıştır. taıHıere te Amerikada feoa sa ozerı:ıe ya- verdıgı sıkıntı veya utanarak 

Boılar J aponyaya yakın Moeko98, 21 (a,a.) -

bir meeafededir. logiltere, Çin Mareeaı Voroeilof Leoioarad 
. . . . halkına hitaben bir oeyannaaıe 

Felemenk Hınd11tanı hızım oeerederek eıcftmle demietirki; 
fikrimbe iltihak ederaA Ja· Leniogradlılar, Bizleri eabtİ 
ponya İtalya gibi zararsız ıonuoa keder müdafaar• date& 

. . ediyorum. Kızıl ordn ıehri ra· 
T9 ioil bir T&Siyete &OkabıJı- kından &iddetle müdafaa .eıaıek 
ru. Fakat bn i•lere vaktinde tedir. Kara te deniz larrarele· 
L k t t k gerektir· rimiı faaliret halinde bulunmak 
uare e e me tadırlıır. 

Dakar valisi 
Tef tİf aeyahatinclen 

d6ntlii 

Viei, 21 (ı • ) -
Böyle hareket ettiğimiz 

T'
·caret oel.. ·ı· • lnıiliı H Ilö Gol kuffeı!eri 

takdirde atlantikte Alm.&n ıcı ı fere ne kareı Dekarın mftdafaa11 
teblikeaieden ve Paıifikte ~· • ~ ·ı ~· ,-ıne Zl)'a~ef rJerl al ioin eerahat etmekte olan Prao· 
Japonlarla harbetmek yolun- aaoın Carbi Afrika müıtemleke 

claki japon tehlikeıinden kur· lzmir, 21 (A.A.) - ıi umumi ulisi Bouaon Fran· 

tulnruz. Bizde hasımlarımız Ticaret Vekili şerefine dün sız Ekutatörıl ve Debomeı aibi 

gibi hareket etmeliyiz. Şim· akşam Ada gazinosunda bir Fransız mllsıemlekelerinde raP· 

d
. k d h 

1 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette tıQı serabatten Dekara ude& 

ıye a ar asım arımızın V . K led' . . ah, omutan, Be ıye reisi, e&mieıir, General Buu1ı1on sera 
yaptıfı gıbı hareket ederek fuara iştirak eden devletler bati esnaııoda Fraoaıı o:ilıeıem 
onlarla teker teker karşılaş· mümessilleri, ve gazeteciler ıekelerinin m6dafu teıki1Atıo1 

malı7u. hazar buluomuılardır. aefliı e•miıtir. 

reue kareılınmııtır. Japoora oaklardır. . . 0 maddeyi almak zahmet' _ 
keodieinin lngillere, Aaıerik•· Böyle mantıkı ve çoli den knrtulacl\ktır ın 
Felemenk Bindiaıanı te Om ıa· yerinde bir kararın şehrimiz- Açıkoası, bir· karpuz al· 
rafından <;emberleomiı oldotu• de de alınmasına çok ihtiyan mak İlltey~n birisi ki d 

0
o iddia etmekledir. Bo iddl• • e en v 

8 
ın an 

do
"'"U de.ıı.ı'ldı· Atuıırtlra keo vardır. Bu sureti" satılan !. ç . . eya zan:ıettigi fiat 
• · • r. 1 mucıbınc b' 

di memleketini u Malaradaki 14eb•e ve meyve er hem kon- e ır karpua tarttı-
ileri hattını mftdafıa edecektir. tol edilmiıt ve hem de balkın d~ktan sonra kilosunun zih-

A 
. k t kes'3si siya.net edilmiş olur. ~ı~<leı.ı ~eçtigi gibi almayıp 

merıka a O· FiatlılflD kootrölü bahis mev ~k.ı mıslı olduğunu görünce 

•k • ~ zan olmasa bile meyve ve ıtıraz ederse satıcı dil döke-

11 reısı ~ek ve alıcı hı' r kerre 
sebzelerin üzerine konacak tart-

tırmış oldogo için geri .,.er-
etiket sayesinde halkımız ken ~ege sıkılacaktır. Halbuki, 
diliğinden istifado edecekler hır etidet kondonn taktirds 
dir. Çünki: b " --) n. gibi hllllerin önüne genil-

Vaıio"loo, 21 (a.a. - Faraza, karpuz veva ka- • · · R mış olacaktır . 

Ruayaya yardım 
edilmesini iıtedi 

Katolık leek i •Alı reıs•. ~.s- vnıı gilıi meyve vevabut h 
'.anın Hil&eriımle harbeU~ını ıle hanQ'i hir sebze al~ak i "r Bu miibim nokta üzerin 
rı eürerek Ruerara her taraf- . ste. de belediyemizin durarak ted 
lan rardım edilm6sioio lazım yen her bangı okumak bilen birler alacagını ümit edt-
oldutuuu sörlemiııir bir vatandaş uzaktan alacağı yoruz. 

n 
d 



an 

22 • AGUSTOS - 194.1 Cuma VENi MERSiN Sayfa : 2 

Port-Said ve Hayfada veba var i l a n f Oın~ Gedikli Erbıı Orta okulu Satın Alma 
~ımisyonu hıı~ınlığındın Buradan gelecek gemiler Eıniyıt Müılirlüiünden 

için tedbirler alınacak 1 Eıun yet nıüdürlüğii binasının dahili sıva 1 - Ciheti askeriye ihti)acı için aşağıda cins 
Ankara, Mısır ve Fili, Bılhassa 10 sıralarda bu v~ badanasın! ve ~azı yerle~iuin ıan1~ri i~in lan- teri yazılı iki kalem yiyecek nıaddesi pazarlıkla 

tin hOkQmetlerine ait Port Sait limanlardan gizli mevaridat zım. olunan ö5o Lırahk keşıf evrakı uzerınt~ açık satın alınacaktır. 
•e Hayfa limanlarında gôrft- bulunması da mümkün görOI eksıltnıey~ ~onulmuştur. . .. .. 2 - isteklilerin 3-9-941 günü hizalarında 
len veba vakaları üzerine bu dü~ünden bu hususta çok mü d2 MEks~ltuEae 2•3- 8- 94 ~. dc~m1 .. U:.~esdı gunu lska!t

1 
gösterilen saatlerde okulumuz satın alma k.oıuis 

·k· ı· d 1 k . . •·k d 1 H ıo a ersın nunyet mu ur ueun e teşe ~ u .. 1 .. 1"" 
1 1 tmao an meme etlmıze leya. lZ anam ması udud d L • h d t k YOUUDa IUUr3C8at etole eri ) ctD OIUllUr _ . . _ e en a.omısyon uzuzun a yapıaaca tır. • 
~onderılecek mal, eşya ve nak ve Sahıller Sıhhat Umum n_ıu 3 - Muvakkat ıenıinat mıktan 48-7 5 tira 3 - Şartnanıeler her gün komisyonumuzda 
hyat etrarmda vebaya karşı dürlü~ünce altkadarlara bıl- a. l . a.ı·ı b "k 1 örül bTr 
tedb. 

1 1 
t d .. 

1 
. . ve .uruş o up ısw,. ı er u nıı tar parayı ma - g e ı ı • 

ır er a mmıs ır. m mıştır. · kk k. b 
------------~-------- sandığına veya tenıınatı muva ata me Lu unu 

Flah Klloıu 

Muhammen 
bedeli Sart 

Mualll•mıerı•n komisyona ibraz etnıeye mecburdurlar. Bl Clnıl k 
4 - isteklilerin Ticaret odası vesikasını vila- r tıp ekme ~se~:~~~ :~:nclan 40000 4948 lira ta 

Terfi ve na k 1 ı le r j haz 1 r ı a Jl 1 yor yet ~omisy~nundan alacak.la.rı ehliyet ~esikalarını inek ıGtü 10 kr. 11000 1100 " 11 

19-22- 26-23 komısyona ıbraz edecek.lerdır. (557] 

Ankara, - Maarif Vek:\-r Di~er laraftln orta tedrisat 5 Fazla ınalômat almak isteyenlerin Eınni- ----z -.-M-.h-.------. -,-t-.---D-d_o_ı· 
ıeu terfi müddetlerini ikmal dairesi ailevı ve sıhı.ı sebep- yet müdürlüğüne muracaat etmeleri ilAn olunur. IJI U Uf iÇi 18 lrlDlr Dl f D 
eden mualllmı.er~ .terfie IA- lerdea dolayı bazı muallimler (531) 7-12 . ı 5. 21 8 K . nOn"en yık.olanlum lıstesmı hazırla . . . . . amaa arcı oamırle lraııh 1 I 

a ha l il L. l b araswd• vem hır nalul lıstesı te oolerlikleo moeaddak 11, 

~·l~ sonu~:k~d=~ ik~sai <-di~ de hıtzırlamiya bıfla ~ı~r. Bu i ı a n m6brGm6 lra11eo uri eUim' idarenıiz için 20 lira 
terek alAkadarlara bildirile listede de bu ayın Somıoa b- Meılıtır mılhOrle bio bir lrimıere n1aaşlı bir kAtip alına-
cektir. tiar bitirilmiş olacaklar, fçıl P.T.T. ıDdDrlüğindlD borcum rc.k&ur. Yenisini raptı- caktır. isleyenlerin vesi 

- rıoatımdın eılriıinin h6mtı rok· kalariyle birlikte nıüra 
1· M~rsi":'e şimendifer İRh!i'yonu ~amnda JHI &ur· incirli körOodeo ti "I"" l 

H K 
ca arı ı ctn o un ur. 

Nade.r ~ ail ars:ufaki 5588 adet ı .. lgraf dirPğİ- amu arcı f 
lıliptüı 1111madı yanım MRrdinde 

Tarsus, (H~s~ıl) - .Pasat- Her alıreb iki karuıa uin Mersinde vagonlara nakil, lahnıil ve i tif ~dil (SM) 
667 

teıi ıono ~hrımıze hır saat l . . . 
m•fede bulunan l{arabur..ık a ınıyor mtaıerı ışı paıarhğa konmuştur. 
De•let okaliptOs ormamnda 2- Vagonlar idarPce lemin edilecek ,.. vaao SIJID Bıyınlır Bıylır y Mardin, (Baeoıi) - " 
bir yaogıu zuhur et.m.i•~:r. ah~ üo aene eneı turuımoı o- 111111 hazır olduğu müLaahhide ihbar edildiği gün Soğuk su caddesinde bülunan dukkAnımı K111Ja 
ıının 16ndür0lmesı ıçı.• 18 lan Mardin Akr•p imha oemire h ti" d 1 t b l k cı ö ı 2'' d · k " 
rimiıdea itfaiye makioel6ri göo &i bu ,,1 i6 mıtyıa&an ili baran 1 m•· 3 1 ~ ~ '

3 aş •.~ 1 8111111 g ~ erPCf>r;I ıre - caddesinde 48 nmaralı dü~ kAna naklettim kofa, 
derilmiı iaede ormanın içine ıaaıire&e ıeomiı •e ır; aıuı&oaa 11 r o ~n.n zar·fı.nda mnteahhiı tarafutdan ~agorıa ütü, leke, temizlik, şapka tanıir ve boya yapılır 
ıirmek mftmkftn ol~madıtm- bdar 60 •r ıartıoaa <36914> vtırl.-şurılt1cektır. Fiatlarınnz rekabet kabul etmiyecek derecede 
diD' pri dönOlmöftur. akrep imha eamlf&ir. 3- ıtuhantmert bede), lu~her dirt-k İCİO J 4 ku- • · · 

Yangmın sebebi ormanın Beheri iki kuruıa 111 olarak . . 
782 1

. • 92 L • ehvendır boya ve lekeler ıstımle yapılır boya a-
(ı . . ruş nı~emuu ıcın ıra o auruştur. b" 1 k ·1 "d" cenubunda ve rmaAıo ıttısa· 11tıu atıotln bu .4kreoretdtıo . •.. . . . . . rımız gayet sa ıt o ma şartı e garanti ır. 

liodeki Pirez ta·Iamn tarla sa 30102 ıioin kcıroktarı keıll relı 4- Mınakki1L ıemt1utl, 58 lıra 67 k.uruşLuı. ~a ·· t ·1 · · · b" d ,, t .. b 1 · · ~ p 
9 

.. 1 a. .. .. a yırı nıuş erı erınuzın ır eıa ecrn e erı 
bibi tarafından yakılmHI ve akrep eeromu rapılmalı Cbre. f>· az:;rhk 29 b- • perŞflllue 8llllll Saat 6. • 
r07.glrm fazla olma11ndan ate Sıhb~& te loum~ı ~~atene& Ve- 10 So dll mersinde p l.l. müdürlüğü odasında top k. fidır. 
. De 1 . et kllelıue ıöoderılmııur. Ba kuy • Adres· kışla caddesı'n~e kolaylı.. . t" bo a evı" 

11° ... • e.t or~anıoa . sıray rukıaroıki zehirlerden utıııeıçe lanacak komisyonda yapılacakur. • u A ıs 181 Y 
ettıl~ ~ddıa edılmekted.ır. Söcı:- ibnr edilen rerli akrep ... 6 it'teklilerinio ~ün v~ saau~ teminat mak Ahnıet Hallaç 
lendı~lLe aöre 50 hın ka .r romlarıodan Yardıoe ıöoderil• . •. . . . . P. • 22. 23. 24. 26. 27 (366) 
OkalıpUi• fidanı yanmııtır. Dı- mit te ecıanelere dıtuıımııtır. btı1.U ve lıcareı odası vesıkası ıle bırhkı · komıs 
ter taraftan bu kadar fid~ô Beheri 125 taraıı ea&ılmakla yona mür&eaalları ilan olunur. 
yanmadılı da söylenmektedır. olan Anupa aeromlarınıo rert· (547) }4-17· 22 27 

M d -h d rıi Lu&acak olıo bu rerll Akrep i 1 1 n 
Şap h~:f~ıfı ~na :~:~:::~~: .~:;~!:~:::i·::.:~~ --------·.·, -, ..... l_H________ KöyüT;t Zlr~~s~ınklsınd:kı.an Hududu 

erdi :;~'~:~~d~:::•:d;;.d:11~·::,::~~ lcıl P.J.T. Ml•Drlüiil~I Adanalıoğlu Tarla 45. 958 m2 Şarkan ba-
ııt.rdıo, (Baıoıi) - de önlenmiı mllcadelere lılirllı 1 - ihale tarihinden 31-7-942 tarihıne kadar san ağa bin Ali 
vıı•r••imiıio bır c,ot ıerıe- içio Ankara, Eıki11bır te Sını i~ıasyona •elecek ve ist.ısyondan gidecek trenlere tarlası garben 

rindı Hllıo bir ıarelle ıabar &ıo ıılmiı olan Vete:loetter rer "" " . . 
ıdın eıp ba1&ahlı Veteriner teı- lerin• ai&mif!erdır. Mersin p. T. T. merkezınden yaylı ve çıft atlı ara- hergele yolu, 

nkara Radyosuncla 
ha ile posta alıp verme n1üıeahhitliji onbeş gün Şinıalen Hacı-
müddelle açık eksiltmeye çıkanlmışıır. Haşin: tarlası ee 

BapnkiJ neıriyat programı 
2 - Aylık muhanın1en bedel ı 00 liradır. nuben tarik. has 
3 _ Aslı kefalet nıikdarı 100 muvakkat temi- Bankamızın malı bulunan yukarıda yazılı bir 

CUMA 22 _ 8 _ 941 • 19.00 Konuıma: (lktilad nat mikd11rı 90 liradır. kıt'ada 50 dönüm tarta pazarlıkla 19-9-941 cu .. 
1.so ~m ve memlekeJsaati) . 4 Şartname isteklilere tfersin P.T.T. mer ma g~nü saat 11 de 9ankannz binasında peşin 

tut ayan 19:15 Müzık Radyo, .s~n~ kezinden bedelsiz verilir. para ıle satıla ktır. Valnız alıcılara kolaylık ol-
7.38 Müzik; Hafif parçalar kuıartetı pmıramıöm ıkıocı 5 - Eksiltme 29-8•941 c.uma günü ~ersinde mak üzre satış bedelinden bin lirası dört sene 

(Pl.;~46 Ajana haberleri kıs:'.Jo Memleket saat aya- p, T .T. müdürlüğü oılasında saat ondl toplanacak ~e dört taksitte. ~denmek üzte yüzde 8.~ faizle 
s.oo Nozik: Hafif parÇAlar n, •e ajans ~~rleri.. k.oniisyonea yapılacaktır. ıktazata kal~~ılır .. Daha faı~a ~alumat ısteyen-

programmın devama (Pi.) ı_9 .,5 Mü•ık Klasık Tork 6 _ isteklilerin eksilüneye gire6ilnıeleri için batıkamıza muracaaı emeleM rıta oluiı\Jr· 
8 80 E · ti mOzıtt programı - Şef Mesud .. • • .. d 

• • 10 aaa 
1 

Cemil şartnamenin dördüncu maddesını de göıönon ~ [688) 
12.30 Protram •e mem _, · • ·ı. •1 • 

ket uat Aya&rı 20.15 Radyo • ır.etesl bulundurarak ınuktazı vesaıa ı e muneaaı etme 
ı2.S3 Mft•ik Kanpk pr· 20 45 M.oilk: Solo~rkılar leri illn olunur. (64ö) 14 17 -22- 2'1 aha 21.00 Zınat takvımt ve 

1;:45 AJANS baberlen Toprak mabsu.lleri borsası .... _.. _______ ...-ı--------~ 
IS.00 Müzik: Kar1111tprkı il.lO Tem~ıl IVI e r s i n 

la d 22.00 Müzık Radyo salon r protramının e•amı . . . 
13.15 MOzik; karıpk prog- :!).strası Vıolooılt Necıp At-

nm (Pi.) . 22 3() Memleket •t ayan 
11,00 Program •e lıle'2leket ve ajanı haberleri BSham, tah 

sut aym vilat, kambiyo nukut borıaıı 
18.0S Müzik: Fa11I heyeti Piyat) 

18.SO Serbest 10 dakika 21.45 MOzikt Radyo alon 

NUSH.A.S:I 5 X.URUŞTU:R 
Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 

• Bir " 

llOO 
800 
300 
100 

" 
" 
•• 

Hariç IÇİD 

2000 kurut 
1000 " 
liOO " 

Yoktur. 18.40 Müzik: Radyo Swior orkeatraıı proıramınm de•amı 
Kuarteti (1. ôqar •e Alet 2i.65 Yarmki Proınm •e 

IAPi••I· Beamı ilanam la&U1 il kuru ur. 

i 1 1 n 
Mırı in T ıpu Sicil. Muhıf ızlıııad~i : 
Meraioia JCiremithaoe M. talEi ıar~an ıarben qQ.Gbta rCll 

ıimı,eo fta~ire) ile oenlli 1115 metre 20 11ntim ma~bbı mttda• 
randa bulunan ol faalaeı 941 &aribiode 115ıllra 20 .. dra~ bede'lie 
Ali Latif tarıı Sadir• efere baledir• tarafından 1atıldıiı n 
Nım1na &otcill talep edilditi eihe'1e iıbu ""bellin '•Ra IEar\lı ~ 
madılından muımeleei aene"9iı t11arruf bClkClmlerloe &ıbl balaa· 
dutaadıo ~a mahallin mıllk,feti baklnnda 8-9-9'1 tarlbloe md• 
Hdlf Qarıambı 16n6 mıhalleu \abkikat rapılaoaıındau biı bal& 
iddia eden ttraa aıbkf~at ıCıoft mıhaUine ıidedecek memara 
,., jıbat etrakı mtııbi&e1ile birlikle ıioil muhıfııblıaa mlraaaıl• 
tarı bildirilir. 881 


