
• 

-

B a vacı lı k sa lıat1ında daha pek 
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Sovyet resıni tebliği Reisi Cumhurumuz Almanya Almanlar -- ·-,_ -
Kanh harp de

vam ediyor 
Arjantin elçiıini 

kabul etti 

lozofski Oiyorki: 1 Nikolayefte 
Hitlerizm can Almanlar Latin Amerika Şark cephesinde te-

çekl·ş·ıyo r 1 h ı··ı kı"ı m eti e ıebbüsü ellerinde 
Harp gemilerı·nı· •aJll b l 

Ankara, 23 (a.a.) - 5 • d U Unduruyorlar 
Reisi Comlıurumuz dfto saat l l . d. LI rı n e 

11 de Oankara köekande Hitler harbi am e e geçır IR e· Berlin, 23 (a.a.) _ 

reni Arjantin elçisini kaqol k rini iddia ediyorlar Kons~loılarının kal D. N. R. - Askeri hare-

Alman kaybı 

iki ay içinde iki 
milyondan fazla 

e\miı 9e elçi i\imedname• 3Z8ll3.ffi8Z d / . t d" kM teşebbtisfınün Alman baş 
sini Millt Şefimizo takdim etmie -- Berlio, 2S(a.e.) - iti ma•ını il e l kumandanhA°mm elinde oldu-
\ir. Kabul merasimi esoaııodı Düımanın ha Lkın- D. N. B. - Nıkolarefin ieaa -- ~ 

Moskova 23 (a.a.) - barioir• tekAleli uma•! kltıb R li ••aasıoda elen aeoirilea So• Saotiyağ.;,2s (a.a.) - unu göstermektedir. Alman 
Dün akşamki g.,vyet resırıl mua•ini bar Cetaı Açıkahn ha• don gelecefiz reı aemilerinin So•r~Oar ıar~· Şili : Almaaya re•m•n ce ;:•larıoıo Sflvk ve idaresiyle 

tebliJti: zır balanmoeıur, lıodan ıabrıo edıldıtıae daır b. Amerika )atin hökftm•I· vyeı mevzileri muntazam 
M Rorterin iddialaıı resmt Alman DO ı . r it d Ale geçirilmişti K 

22 ağustos günft bütün cep , A 'k f b 'L 

1 
, , oskova. 23 (a.a.) - mahfilleri tırafından \ekıib edil terinden Alman ışga ı " m a U k r. erson ve 

he boyunca kıtalarımız şiddet men 8 8 n.a an ıyı Sovyet i•tihbarat daireıi mekledir. So•r•ller upladil•D bulnn•n memleketlerde buln· ça ofun zaptı bu harekAtıo 
li muhuebelered evam etmif rei• muavini Lo•ofoki bir ga- bo gaınileri ıahrih eııneA• tekil nan konıoloılukların~n. geri nasıl muoı.azam bir pllııla 
tir. Bilahare sabit oludu~una ÇBhŞİJOr FOteoiler toplantııında şunları bulamamıılardır Bunlar Alman çekilme•ini talep etmıştır. hareket edılmekte oldujlunu 
göre 21 aıtu•to•ta hava muha ıöylemittir: ların •liae aapa ••tlam :geoaıir gö•ter~ekt:dir. Gro•lenden kı 
rebelerinde dü"-manın 31 de- Temmuz-'a 1465 a· 1 · lerdır. Bu gemıler ıunlardır; sı· ragoza talar şımalı şarkiye götürfıl-

y l 1 "' ıt er harbı kazanamaz. 35 bin tonluk bir zırhlı. 10 bin müştü G ı ğil 32 tayyaresi düşürülmüş- t D.. k r. ome meydan mu tayyare yap ı uşmanıo taarruz abiliye- tonluk bir kruöıör •e dör• h harebesind -h· _ -
tür. Ballıkta dü§manın iki nak tini pek iyi biliyoruz. Fakat muhribdir. Buuıardan haeka ıo· Tekrar ingiliz aoa laı merk 

6 

~u ~m munaka-
liye gemisi ile iki sahil muha- Ruslat'S saflarımızda iki aydanberi ~omolif dolu sabit bir dok da l . ~ çı'rı'lm ' t.ezı 

0 

an omel ele ge •
1 

Luvvet erı tara,-ın· ış ır Novoarad N 
faza botu batınlmıştır. tam b" b" )'k d a· l li• nam edılmietir. R . e ve ar-ır ır ı var ır. ıt er b l J vanın zaptı 800 dere - . 

lki aylık harbde Alman Alaıka -)'oliyle tay- dAltmı."•Y••ına karşı daha şid- Fin Tebliği : dan bom a an ı bir hAreket •e ıis ı:O'::ıahımt 
zayiatı iki milyondan fazladır. e ı lıarp davam edecektir. . 23 ( . ) - miştir p · e -

d f d Al l yare veriliyor S l F . e· •k tt L' l k Kahıre, a a. . eyıpos~ölüntin şim l :t~i~~~n~: ~~~:top~;~~: ı:·~:~a;:~: ·::.:.i:çı~~er- uyu mun a,ıyet er 8· logiliz tayyareleri 
20

• 
21 ~· cenııhıından ilerleyiıiın~z 

. . VaeinKton, 2a (a.a.) - 1 • • e . : zım d ki . . d gecesi Trablusgarbe hücum et evam etmektedir. Bu civ 
tayyare. ka~betmı~lerdır. Sov- Döokü oıaıboaı tonleron .. o· gehrse gelsın Jlıtlerıa .. harlıi lift 1 lrlftl tddıa 8 IJOrlır miıler ve burada demir yolu düşman leı:ıi•lenmekt d" aRrda 
yet zayıalı ıse 5 bın tank. 7500 da RaneU imalAU harhire iı· kaznnamıyaoagına kamız. . t n pun ve tayyare mey mukavem t" b e ır. us 

O 

d" u . . . . ıs asyo u . e ıne ve uradaki a 
lop ve 4$0 tayyare ır. vu libıalatını gözden ıeoırmıı •• Fa9izmin can Q8kiştigini Hel11nk1. 23 (ı.a.) - d bombardıman etmış- zınin fena 1 ra 
müddet zarfında 160 bin ölü demiılirti: ve fakat hize daha bir ınöd- L•doga gölQudu ıımaliuda de· 1 a~ını L"b da IJir çok hedef- kıtal ~ masına raAmen 
440 bin varalı, 11 O bin ka Y· 1 oıal a ı ıahm inlarin letk i od e det dar beler vara bileceğin; "m • d • n m" h •re he So• •• • k ı • er ır · ' ~· 1 mışlı r. Akde- 1 arımız 

1

• lerlemek led i r · Kı-
bımız nrdır. oıtmıeıır. YQzle~ce. ••.•k Briıan· biliyoruz. ıalarının cetrilmeei.rle nihayaı l~rde boı_n. a a~mi ka!ilesinı la arımı.zın ılerleyişini durdur 

ra teslim edidılmıetır. Arrıca D 
1 

d b bolmuetur. Borada ıha\a çeobe- nızde tngıhz g d" h mak ıstıyen Sovyetler son k 
bir ookları da rakın earka aön· . 001 arıını~ ~o . azıla~ı riniu kapaomuı Oıerin• gllode· himaye esnas~n~a uşman a- vetlerini durma • uv-

Moskova derilmie bulunmaktadır. Tem- kı bunların 11nırlerı ve du rilen 168 inoi Sotret fırka11 ile· va kuvvetlerının taarruzuna kt d 1 dan harbe sok .. l . . . b d . 1 ma a ır ar 
muz ar• . io~nde 1465 \arrar~ in· şunce ~rı zaıftır, n ostları ri sürülmüe ise de bu fırkasrnrn karşı koymuştur. Lıby.arla n- -·---

Hava hücumlarında ea edilmıettr. Herb ıahnesınde mız bıze karşı muhabbetle- ko9aıı külliresi imha edilmietir T avcı tayyar~lerinın yap- • 
436 lıiıi öldii rapılao lecrObelere göre ...... rini radyo ile gö•termekte· geri kalen kotteller Lodoıa gö• ~~iZ bir çok devriye uçıı~larm Iran 1 n cevabı 

relerde islabR\ rapılmllk Chre dirler. Allah bizi bu gibi dost- 1ı'.i 6ıerino oekilmıelerdir. Bu oe- ; 
1 

d tayyarelerine rssl 

M ( ) 
tedbirler aııomııur. Aıkeki \ar· l d k kilie eımasıoda bir ook vatıor a üşman. l k' · ( londraya VDaı/ o/Ju ~sko~a 23 a.a. - rareler ıekAm61 <ollirilmekledir· ar an orasuo. •e aaı batırılmıııır. Alınau g.- gelmemelerı ha•.• ıa ımıye ı· 

Şımdıye kadar Moskovaya Bir miktar Amerikan avcı taı· Dü,mana gelince: Biz ken naimin mikdarı çok bOJliktür. oin İngilizler elınde oldu~uııu T..ıondrıt, 23 (a 8
) _ 

24 ha•a akını yapılmı§Ur, As- ruesi RuMra
1

a urmıe bolun· dimiz onların halt.kından gö· 300 araba bir kaç 1 üz a\ 9e top göstermektedir. lngilizavcıları lran lıiikt\metiııin ı ·i· 
kerı hedeflere bir şey olma maktadır. Ve diQer bir çokları leceğiz mühim miıı tarda mOhimma\ı Sicilva açıklarında bir hal yan ıwtasnıa verdiıti rıgı ız 

b b d l 

ı 
1 

" cevap Lon 
mııtır. Su om ar ıman aruan da roldadır. Ba ıarra~e er A• Sotreıter ıerkeımiılerdir. H2 • şalupasını bombalamışlar ve draya gelmişı· 0 . • 
436 kişi ölmüı iki binden fazla laakad ~ n Ruer.'. ı eah m •dil. R u s ı ar 189 nou lır kal ar lam amı' le im ba eı;kazı ha va Y• fırla mıotır. o 1 un ın ak tad 1 r ır. • va p t eı kı k 

d J b mektedır. Soıyel Ruaranın A• edildikten ıonra a•ri kalanlar g· . 
8 

am yara anmış r. merikara harp malzeme sipariıi Ladoıadaki adare çeldlmieler· Sicilyada ıra~ozaya yapı- ----Kim)'a harbine mi d b ra balonla ın Tob kt bir milrarı bullDOf'ur. Sipariele dir' SotreUer bu fırkaların ıeri lan hücum a a J T ru a 
IRAN rin rüıde onu ônOmüıdeki bir baılıyacakltır? kalıolarını tahlirere çalıemıkta dan üçıi parçalanmış ve tay-

kaÇ hafla içinde teslim edilecek• dırlar. flüım.an baUaı ı Pio &op- yaremiz kaybolmuşsada biri-

Her tecavüze karfl \ir. Tarrare siparielerioin tamı Budabeeıe. 23 (ı,a.) _ cuııunoo aıeeı altında bulanmak sinin pilotu kurtulmuştur. 

k 
mı karıılanmıeur. Macar ajansı GaliQrıdın bir tadır, Dilemanın diler bir nok· 

kayaca f rerden bild•riror: •ada aönderdili 261 ci fırkae~ Kara denizde 
~imali ransıya Dinreper e\rahodı rapılan l \emameD daQıtılmıı ta 165 ~ı 

Vaıington 28 (a.a.) - V ID"'bareb&lerde alınan Roı esir· fırkaelDada kanlı ıaria\ terdlrıl 
om - Vıeinıtondıkl Iran .. il b r"'r Al aem . . Ü llk Mutat hava a Lını lerı terdilrleri ifadede Sotret mi9\ir. D emanm bunlardın a~ uıç man e ,,, 

elQiıi Miıter RuuelUe gör et K kıt bir oolr kılçGk teıekkOllerı ld 
ten sonra aaıeteciJerle raptıaı l or.dulırı baı kumandıohaıoıo de etriler6 k imha edilmiılir· hatırı 1 
bir mGlakkaUa demiııirki: yapı dı Kımya harbi tasıtalarıoı kulh\D· 

0 

Moıııkova, 23 [a a.]-
Irana her nereden ıelirae mak ioin b6tun hazırlıkları •e 

Londra, 23 (a.a.) - '"i gelsin Ta halta bire tartı OD • lll•B harbine lazım bir QOk 

oiıbe\iode 0111 bile her hanıi Dlln ıDndftz ucılartn rafı• nok1aoları rapıldılıoı ıörlemlı· 
bir tecnChe tarıı konacaktır. k&tinde hareke~ e~en bombardı lerdir. 

Sovyetler· 

Kerson 
Şehrinde 

Sovyet tayyareleri birbir
leri ardınca Romanya sahil
lerinde bir Alman gemi ka-

R/ anların eline bir rııeeini hezimete uğ~atmı,ıar 
nı . dır. Ukraynıt.ya takvıye kıtatı 

çok malzeme geçtı tatıyan bu . ~e?1ilbrden ikisi 

Alman •ıirlerini li 28 (A .. ) _ batırıJmıt bırısı ateşe Teril· ser o .n. . . 1 . 

lngiliz taarruzu 
tardedildi 

Berlin, 23 (a.a.) _ 

20 aaustosta Tobruktan 
hatıarımıza ilerlemek t b 
b"' .. eşe -

osunde bulunan ln ·ı·· d gı iZ ev. 
riye kuvvetleri Alman ve 

İtalyan mevzileri ()niinde dur 
duruJmuA ve d .. 

• Y uşmsnu agır 

zayıat verdirilmiştir Dünma-
nı · • v 0 gerı kalan teşekkülleride 
8~\r zayiattan sonra geri çe
kılmiştir. 

Ruzvelt 

Irandaki Alman mikdırı \akri· man tarrarelerıaııı lıtaoı ,. e1 

btın 700 kiıi kadardır. iki sene mali Fraoaada ınllteaddi\ taırra 
denberi Alman aerrahlarına zi detrire UQoıtarı rapmıııır 
lraoda bio bir tiıe terilmemiı· te düıman gemilerini top "' 
tir. lraoda olanlarda ııkı bir mitratröı ateıine lotmoılardlr. 
nezaret ılhoda bulunmaktadır· Bir dftemao ıarvare merdanıo• 
lar. lrao bitarafhlını mobafaıa taarruz edilmietir Hata mobır• 
etmeai komıolıırınıo menfaatine balerinde iki büıman tarrıreıi 

kurıuna 1111 dizi• D. N. B. - Kersonun Al- mıt ve chger erı hafllra ngra-

f d 
. 1. - tılmıştır. l g 

)'orlor. mantar tara m an ışga ı uze- .... _ milyonluk mun-
oJdoluoa kaniiz. dfte6r66lmüetör. Bizim hio bir 

Bay Ruzvelt • .,ı."m" r•k••·· 

Beyaz Rusyanm merkezi 
tamamen yıkllmıı 

1 eyldlde bir nutuk 

- rine Sovyetler ı\.aradeniz üze· Halı.fak .zam tahaiaat . t d. 
Berlin, 23 (a.a.)- rinde mühim bir limalJ ve s~- S 18 e 1 
Ruslarıo eline döşen Al- oayi merkezini kaybetmişlerdır Vaşington, 23 (a.a..] -

man eair ve yaralılarının 9ok Bu şehrio nüfusu JOO bin ka LonJraya geldi . Mister Buınelt kongreye 
fena muamele gördükleri ve dardır ve Dinyeperin mansa- hır proje göndererek 19 mil· 
batta korşooa dizi)diklerine bıodadır. Borası bir ~kanalla Londra, 23 (•.a)- yon dolnhk munzam bir tah 

•6yliyecek dair Alman iddialarına karşı denize baglanmışllr. Burada .. lngi!t~renin V aşingtou bii sisat istemiştir. Bu para ile 

V-.ington, 23 (a..a.) - Roml, 28 (a.a.) - . bunların münferit hadiseler doklar, depolar ve silolar bu- y~k elçun Lord ~alifake lr.- d<irt rlahil muhafaza gerui ive 

Miıter Bazvelt ~ eylülde . Offi - ~~lla~r~ ııaze~•ı!· oldngu Sovyetler tarafından lu:ımaktadır. Burası harp ge· g.ıltereye tayy~'" ıle gelmiş· 6roenlaııdd• faaliyette bulan 
Hayd parkda Amerıkan mil· nm muhabırı MunıhteD bıldır bildirilmektedir. Fakat Sov- mileri için petrol ba"ımından tır. Lord Halıfaks İngiltere- mak üzere hir buz k . 

· Ü d AA • h · d' B' d "k ' ·· h f ırau ge 
Jetine bir hitapta balunaoak- dı~ine göre Y Z e,.. tl yahudi yet makamlarının bu iddia büyük ebemmiyetı aız ır. ır e 

1 ı uç 
8 

ta kaJacagım mitti inşa edil"oektir. 

tır. Nutkun saat 17,40 başlı- ola:• SOO bin nüfus'u beyaz larının ifadeleriyle tekzibediJ sanayi merkezi olan bu şehir ve bondan dolayı pek mem · 
yaoag1 ve 15 dakika sürece- Busyaoın merkezini halk ter- mektedir. de silah, mühimmat tank fab nan olduğu ın herkesle tema

ti söylenmektedir. ketmiştir. Şehir baştan bap Bo esirler Alman esirle- rikaları ve tank tamir atelye· sa geleceAini, burada vaziyeti 

l a~ran [içimiz öl~ü 
1 Eylül Amerikad~ iş bay tahribedilmiştir. Her feT ya- rinin bir yük teokil etmemesi leri vardır. Burada ayrıca bü- ögrenecegini ümit ettiğini söy 

ramı olarak teRit edılmekte- kılmıştır :teninin muazzam i9in kurşuna dizildiklerini yük bu~day değirmenleri de lemiştir. Kendisi Leldi Hali-
dir. tUDÇ heykeli del'rilmiotir. eiiyle111ektedirler. bulunmaktaaır. faks kar,ılamıştır. 

Ankara, 23 (e.a.) -
Tahran bihlik elı,ıımlı Poal 

Davaı kalp sek&esiodeu dGa te• 

fa\ etmiıtır. 



Pazaı· VENi MERSiN Sayfa : 2 -------
in }:l n)a .. lra!ya-Hırvatistan Saym ayanlsr Baylar i ı a n 

Yeni bır h< rp gemi- lki hükumet arasın· Soğu' su ca<ldesinde bulunan dukkammı Kışla v·ı 0 · · ( · .t 
• 1 ayet aımı ncümenmuen • sıni hizmete kov- da müzakereler caddesinde 43 ımnıaralı dü ~ kfüaa naklettim kol&, • 

muılar dostane devam edi- ütü, leke, teuı izlik, şapka lamir ve boya yapılır ı - \1ersin··Tarsus yolunun 2+ 7 7 6-5+070 
Londra, 23 <A.A.) - yormuş Fiatlarınnz rekabet kabul etmiyecek\ <lert~cede knı. f el'i a rasıııın esaslı tanı iri için tanzim ed ileıı 
Hoyter - Zaunedildiğine Berıın, 23 (a •• ) _ ehveudir boya ve lekeler istirufe yapılır bo~rc.ıJa- 4608.50 liralık keşif evrakı üzerine açık eksill-

göre geçenlerde Atlasta batın! Yarı reemi - Halen rapı \ - b" 1 k ·ı ·d· mış olan Bismark zırhlısımn mak•a ohrn helvan - Hırvat mü rınıız gayet sa ıt o ma fJal'll e garautl ır. ıueyt- konulmu. tur. 
cinsinden bir cep gemisinin ıekerelPr ı ndeıı saıısauoneı ha· Sayın ınüşterilerinıiziıı bir defa tecrübeleri 1 ·· Eksiltme 4-9 9 4 1 tarihine tesadüf eden 
inşası bitmişti:- Bo harp ge- berler . bekl onmesi bahiR mevzuo kafidir. per~enı be f'ÜJliİ saat 10 da Vila).ret dainıi encü- . 

· · B l k b.. 1 • • deA" ı ldır. Meseleler prensip d D 
ffilSI 8 tı ta lec u_re~erını yap rı tıbari yle h n l ıed ı lmittır. Yalnız A res: kışla caddesinde kolaylık i~tiıu boya C\İ meuiııde yapılacaktır. 
ma~tadır •. Bu gemmin B~ltık bazı tekaık meseleler kalmıe ol· Ahnıet Hallaç 3 - \Juvakkat teminat miktarı 345.64 liradır. 
takı Ru~ lımanlarıuı bomuar- du#unu Alman harıcire naı:rı 
dıman ettiğine dair haberler bevon etm ıetır. (3'16) 
burada teyit edilmemektedir. Roma ı l e Agram arai!ındaki --------·-----------------

22. 23. 24 . 26. 27 istekliler bu nıiklar t~ıuiual akcasırıı makbuz ınu-• 
• gör üemelerin meuuuna gelince i 1 i 

Tarsus icra memurluğundan : 

kabilinde nı uJıasebe veznesi•ıe ' 'eva teminat ınek ., 

Amerı·kanın bıt jı·ır e neı.aretı bL ntın yalnıı. I 
Hırvııstho ıle lıalFerı alakad ar 

n lubunu, ticaret odası ve ihaleüen üç gün evvel 

ettııt ııı i bıtdırm ietır 

Dek.ar ve adaları Rom a, 23 < ~ . o .) -

Dosya No . 
ü41 - 58 

Leher H. lire 

Nafia ıniidiirlüğiindeıı alacakları ehliyet vesikasını 
daimi eııctiıuerıe ibraz edeceklerdir. 

• [ • Sıefau i : - lı a lye nın Hırve-
lfga efmeBl İste- tistandan b ı r kıfiım erozi terket Talp2u5 No. Tarihi Cinsi 

K. saui 334 Tarla 
nİ}'Of mesine doir bır üUimatom verdi 

Hektarı 
9 

Metkii : Nailihurriret K. 

M. morebliaı 
1930 

Kıımeti 
120 

4 - fazla nıahinıat alına~ isteyenlerin Nafia 
nıütlürltiğiiue müracaatları ilan olunur. 

Vaşington, 23 (a.a .) -
Üaayted presin bıldirdiği

ne göre syan azasından bir 
zat Asor, Mader, Kana1·ya 1 

yeşil lıurnn adalariyle Deka-

Q'ine dair euteroasroııal ajanslar 
tarafından ,; erilen habeıler Ro 
mada ralaıılanmt\kta ve buola
rıo asılsız bir eeriadao ibar~t 

alduQu bıldirilmektedir. halra 
ile Hırvatistan arasındaki müna 
aebotler en dostaue bir zihniyet 
havesı içinde cereraıı etmt!kte

Sınırı : Şarkan &arikiam te dere garbeıı &erik eimalen 
karalı oAlu kerimesi Selver ve ıaptire Süıerman 
tarlası oenuben Hüeerin aAa tarlası. 

[56 2] 21-24-28-2 

SAHİBi: Altıda bır hissesi T. C. T. kara teli OQ'lu ldrıe 

Alacaklı : Tarsu ;,ı da Atukıtt Hardu Aeutar vekili Dava ı 
vekili Cemal Erdo~an 

=-

i 1 i Ü 

içel P. T. T. Mü~ürlüüündan : 
rı:ı Amerikan kıtaları tara· 
fmdan işgal ~dil mosi oi yeni
<len talebetıniştir. 

dir. 

Sovyet 
BorQlu ; Naili hürrirat köründen Kara veli oQ'lu ldriij 

1 Mersin şehir dalıili telefon şebeke te-
Riri,ıci "rLtırnıanın ~· H pılacat!ı ,·er. gii n, saat . .. .. . 

Meriç Civannda 
ı 5 9- 94 ı Pazartesi günü saat 10 dan 11 kadar sısatı:ıda ~ullauılı~ı~k uzere _muteahhıd. ı_ıanı . v~ 

;kinci arttırı u r ar>ıl' - .. he3abrna ımal ettırılecek ( l nOO) adet ıkı dehklı 
/fllukabil taarruzu 

püskürtüldü 
Holllll '\ r ac;ıgı y~ r, ~u n , saat .. . • •. . 

15 9 941 çarşamba gü;ıü se:taL 10 •fa rı 11 kadar beton knuk, (142n) lıı·alık keşıf evrakı uzcrme -~ 

ltalyan faaliyeti 1-lfbU giyri menkul0.D artırma fartnamesi 25- 8-941 taribir açık eksiltmeye kOHJU\I , tur. 
yalanmıf Herlin, 28 (a.a.)- den itibaren 941 - 58 No ile tar•U• icra daireıinin muayyen numen 2 _ lluvakkat. temiuat ( 106) liı•a (88) kuru~ 

]) N B -AI k t aında herkesin görebilmesi için açıktır . ilanda yaaılı olanlardan • 
Sofya 2;~ ['\. a.] - . . maıı 1 ~- fazla ma.l6ma\ almak isteyenler ifbu tartuamedeki 941- 58 dosya oluı• teslı"ııı YL~ı·ı·, eı·o;:ı"ıı P. 1'. ·r. kasa"'. ıdır. . l ları 20 ıtğusto ta Smo)eııskın numaraule memuriye&imbe moracaat etmelidir. - •- ..ı ~ 

Royter aJansı tal yan genel imar d b" 8 t t , 3 il ] 5 n 9 ·· ·· t ( 1 O) kurmaylıKmdan bazı subayla ş 111 e ır ovye aarru. 2 - Artırmaya ifıirak için yukarıda yanlı kiymetin yOde 7,ı5 - ıa e \ - -3 - 41 etıma gunu saa 
M 

. h . . f d d zun 11 fevkalade ağır znyietla nls~eıinde. pey veya milli bit bankanın teminaı mektubu te'Ydi da Mer~i.u P. T. 'f. ~lt.idürliii!Ü dasında lOI)la-
rm erıç na rı etıa m a te - .. k .. 1 .. 1 •. 1 a· s· edılccektır (124) ~ • "' 
. kl . k pus ·ur u muş tır ır. ır çok ' . . • v 

kık yaptı arını ı~aa etme te- S t t k l b 3 fpotek sahıbı alacaklılarla dıger alAkadarJarın ve irtifak nacak konıİS'.10nda '.'3JHlacok tır. · B h be I · ovye an ı ma rnre e mev- . _1 

dır. u a r ıakıkate uygun • bakıtı s"hiplerlnin gayrı menkul üzerindeki haklarını husuılle faiz • ki · · ı l ·· ·· d k. ourı CY· 
değildir. Muhtemel olarak bir daoındn. kalmıştır . .RııMlarııı v" maarafa dair olan i~dialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirml 4 1 te . erııa 1 ıa e guuuıı e se · ız " 

1 l B l 
tankll\rl harıl l e d d ~On içinde evrakı mQsbıtelerile birlikte memuriyetimi:ze bildirmeleıi \'e( v·ılt°t'.rele lllU •. l'at•aUt e,•eı•ek alacakl!lrl eJıfivet 

grup la yan, U gar gençlik n Y arını arı icap eder . Aksi halde hakları tapu sic1lile ubiı olmadılı:ça &ahf bedeli ' .1 u ' ' .J 
ocaıtmda bulunmaktadırlar. geri a)mak jçin ) aptık}arı DİD payla,maaın~an hariç .kalırlar. \ 1esikalarJJll, ticaret oda ) vesikaları ve J)}UVak-

~ t bh ·· k · k I t A 4 - Gösterılen günde artırmaya ııtirak edenler arıırma şart 
e, l• us R ·un a mı~ ır . 8 · namesini okumuf ve ıozumlu mıaumat almıf v e bunları temamen k · kb ( ·ı k · ·a. l kerlOrillliZİll CÜf61kar lJİr iter kabul etmff ad ye Ufbar Olunurlar . ·at temnıat ma • uz al'f ı e • omısyona )UJ'3Z e me Amerikan Askerlerinin . . . ıs- Tayin edilen zamanııia gayri menkul aç defa ba~mldıktan Ieri h\zımdır. 

ley ışı ı le bıı tanklar ele ge- ıonra en çok artırtna ihale edılir. Ancak arııma bedeli muhammen 
vuvveı" manevı·"elerı· 11iriJmiRtir. ıı:tymet~n yOzde yetmif beşini bulmaz Teya satı, isteyenin al~cağına 5 Ki"ıııkleı·e aı· ı kalıpl!ıı· ı"le llllSllSİ ve feıı 
~ ır Y "' rOchanı olan dfger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrı men '' ~ 

k k 
. , • 

1 
kul ile ıeminedilmif al~caklarınıı:ı mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 9ok M • d 

yü Be tır Uçakof Kal ası zaptedıldı artıranın taahh!ldO bakı kalmak Oaıe artırma on bet gOn daha temdit lll şartnameyi görmek istiy·~nlerin ersıu e 
1 

ve on beşlncı gUnil aynı aaatda yapılacak artırmada 

Vaşington, 23 (a.a.) - bedeli satış iateyenın aıaoatına ruchaoi ou.o niter aıacak1ı1arın o gayrı P. T. T. llüdürlüğüııe müracaatları ilfin olunur. 
A . k I k Bf\rlin 23 l a .a . J - menkul ile temin edilmif al~caJdarı mecmuundan fazlaya çıkmak [51>9] O 24 28 2 merı a gene urnıay ' .. .. .

1 
eartilt>, en çok aı·u .. ana ıhate edilir. Börle b ir bedel elde edil· .., 2 • - -

reisi geneı al Mareşal gazete D N · B. - Dun oğren~ - meıse ihale rnpılmez, Ve bu satış talebi düeer • 
. ·ı l ptı"'ı bir konuamada digiııe giire hafif Alman bır- . & - Gayri ~•!lkul kendisine ihale olunan kimse derhal nya 
lıl er 6 ya 6 V • • ' Yerılen mühlet 1çıode para71 Termezae ihale kararı feabolunarak 
Amerikıuı askerlerinin kuv- lıklerı U9akof kal a~ıııı zttptet lıı.endiıinden ene1 en yüksek telı:itte bulunan kimıe araeımif oldugu 

. l .ı . B I l' ) bedelle aımata razı olursa oııa, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
vei ınaaeviyesinin pek yük- ınış eruır. U ra .ı evve Cf' on bef gOn maddeıle arıırma7a çıkarılıp en çok arnr&na ihale edilir 

l 
. . '~l y · t _, ff k ·yet iki ihale arasındaki tarlı: ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 

i ı 

içel defter~arhğm~an 
a D 

sek olduğunu Mi)y emı~tır. '- e ananıs aoua ınuva 8 1 olunacak tai.ı Te dilıer zart.r~ar aynca hOkme hacet kalmakaınn me-
neral Mister QörçiJIP İ:t.landa kazaumış olau bir Alman tü- muriyeıimiaoe alıcı an ıahsıı olunur . "138., " • ı.ı ·· d .. l .. "' .. b" al'ıııda kain nw-

. r 1 1 · ·ı 2004 Nurnareiı icra ve iflas kanununun 12 inci madde Enı111yel 1' u ur ugu uıası " 
ya 9ıktıgına dair verilen ha- menı tara 11 1( ıuı e e geçırı - · • 
beri

. tekzibettnı·atı·r. . r sinın. 4 Uncü fık1'8Slnıı tevfikan bu kayrı menkul sahip Iiye matbu evrak aııbarında mevcul deıııir kasa 
y mıQ ır. lerinınbu haklarına ve hususile feiz ve masarife deir • . . ·· 

_____ __;_ _______ ...__.......__ olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün içinde on beş giin müddetle 28-8-94 l tarıhıne tesaduf 
Ankara Radyosunda evrakı.~Osb.üteleri~e bildirmeleri aksi halde hakları eden perşenıbe gliııii saat un birde pazarlık su-

tapu sıcıllerıle sabıt olmadıkça satış bedelinin paylaş , .1 , .., • • . · , ~ .1 ., d .. , •k · , 

Bugünkü nefriyat programı 
mesından hariç kalacakları cıhetıe alAkadarlerın işbu ı etı e satlıga c;ıkaı llmı~ oluugun au goı mc ıstt,-
maddenin mezktlr fıkrasına göre hareket etmeJef'i vE: yenleı·iu Defterdarlığa Varidat kalemine nıüraca-

PAZAR 24- 8-941 itango orkestrası (l. Özgür ve 
daha fazla malı)mat almak istiyealer 941-58 Dosya & • J • 

numarasile Tarsus icra Memurluğuna müracaatlan atlal'ı ıla11 . olunur. ( 550) 16-20-24-27 

0.30 Proerram ve memleke Ateş Böcekleri) 
saat ayarı ., 19.00 Müzik: Fasıl heyeti 

8.33 Müzik; Hafif program 19.30 Memleket saat aya-
(PI.) 11, ve ajans ~~berleri. . 

ilin olunur. (539) ......__.... __ _ 
i l a 

iç el Haf ıa Müdürlüğünden 
n 

8 46 A
. l b 1 · 19.45 Mrn~ık: Meşhur pıa-

. Jans ııa er erı . 1 (Pl ) 
nısl er . d . d"l k !\." r· ·ı · d. 9.30 Nüzik: Hafif müzik ve 

20 00 
· K . (Y d ı - Hersın e ııışa e ı ece · ı,a ıa sı ın ır ıua· · 

marşlar (Pl.) saati) onuşma. ur kjıı~leri gar~~jı i~i!l tanziın e~ileıı 84 79.59 liralı~· 
12.30 Program ve memle 20 15 Müzik: Solo şarkılar keşıf evı·akı uzerıne açık eks\llmeye konulmuştur. 

ket saat Ayörı 2 ı.~o Ziraat takvimi ve 2 - Eksiltme 29-~ -941 tarihine tesadüf eden 
12·33 Müzik: Şarkılı oyun Toprak mahsulleri borsası cuma günü saat onbirde Me.rsiıı Nafıa ıuii<lürlü 

Yeni Mersin 
~USHA.SJ: 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
.Alb aylık 
Oç ,, 
Bir " 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

Hariç için 

2000 
ıoqo 

500 
Yoktur. 

kuruş 

" 

havaları d k .. 21.10 Müzik: Kadınlardan ğün e teşek ·ul eden konıisyouda yapılacaktır. Hesroi ilAnatın satın ıo kuruştur. 
12·45 AJANS haberlerı ı ı. ı 3 . Muvakkat tenıiııaı ıuik· 1ar1 636.00 liı·adı, :.Wua.-._.._......_.._, _ _.._ __ '-_• _____ ..-_ _. 
lJ.00 Muzik: Karı~ık şarkı fası şar"ı arı u y tt 

-ye türküler. 21.40 İstanbul at yarıs!a. 4 - istekliler lllUVakkat lenıinat pa;·asmı Vt~ ur aş• 
13.30 Konuşma :(Dereden - rmın neticeleri ya tenıinat mektubunu, ticaret odası vesikaSLll ve ' • 

Tepeden) 21.50 Mıizik dans mfü:İğı Nafia uıiidiirlliğünden üç gii11 evvel alacaklaı·ı T Hava Kurumu 
13.45 Müzik Radyo salon (Pi.) ehlh·et vesikasını konıisyona ibraz etnwğe ınec · • -= 

orkestrası Violonist Necip A c: - 22 30 Memleket saat ayarı b "' l 
km). "' ve ajans haberleri urdur ar. na u·· ye ol 

ıs.oo Program ve Me;jlleket 22.45 Ajans spor servisi 5 - !i,azla uıahlmat almak istiyeulerin Nafıa 
8aat ayarı 22.55 Yaımkı Program ve nıü<lürlüğiine ıuiiracaalları ilaıı olunur. 

18.03 Müzik: Radyo caz ve kapanış. • (544) 14•20-24-28 Yeni Mera.in Matbaasında Basılmı.tır. 


