
Minnet 
borcunu 
ödiyoruz 

,,__ __ 
Vekiller heyeti 

toplandı 
Anknrn, 9 (A.A.) 

Vekillf'r heyeti 'liin Sal\t 

16 da bir toplantı yapmış

lardır. 

Ray Cörcil <lh or ki . . . ' 

Japonya 
ihtaraız ve hiç bir 
ıarta bağlı olmiya. 

rak taarruz et· 
miıtir 

ıhlıi ,. .. • ıl 

Mos\<ovA, 9 ( A.A. 1 -
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S•hibi ve Omam Ne9rıya\ 
MGdaro 

\.KB • 
Çarşamba 

10 Prrnda gpz t.J i he:;; A.J lık lııup
te Alınan gRybınıo 6 milyon ölü 
ve yaralı oidagı:ınn yazmaktadır 

idare Yeri 1 aci Klnun 
1941 

General 
Dögol 

Japanya)'a harp 
ilan etmiştir 

Yunanistan, Hür f ransa 
Yeni Zalanda da 

Japonyaya harp 
ilan etti 

90 Amerikan tay
yaresi düşürüldü 

Sa 1 ıs 5 kur1.ış 
Telefon No. 82 

Yıh ı Sayı 
14 4073 

Uzak Şarkta 

J aponlal' 
Banguğu 

aldılar 

1 Malal'ada çetin 
çarpışmalar .. -ievam 

ediyor 

Japonlar i!abaru tayyare 
meydanına ~oğru ilerliyorlar 

mıştır. Dü~man hava kuvvet
leri iki defa Sing:-\pma hücum 
etmi~Ieıdır. Tayyare karşı koy 

ma bataryaları derhal faaliye-

te geçmişleıdir. lngıliz lıava 

kuvvetleri dtişman nakliye ge 
milerine vrl kıtalarmı gtlniş 

ölçüde bombardıman emtiş-

Siugapur 9 (e.s) -

Libya da 
Almanlar tankları-
nın üçte birini 

kaybettiler 

Bertin, 9 (A A ) -

Birıl ııbb"deki muharebe 
lerde Almaelar tanklarının 
üçte hirtni kaybetmişlerdir. 

Düşman Tobrukun cenu
bunda toplanıyof. 

Ruslar 
Cenup cephesinde 
bir gedik açtılar 

tsrezilya 
Amerikoyla tesaniJt 
halinde olduğunu 

bildirdi 

Japon 
Tayyareleri 

Garbi 
kadar 

Amerikoya 
yaklaştılar 

Vaşington, 9 (a.a.} -

A ınerika ordu ve donan
ma baş knmandanlığının teh
liği : 

Havai, 9 (tt..a) -

Perl Harborda eski bı r 

harp gemiııi Japon tı\arru. 
zunda alabora olma~tor. Bir 
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Kızılay ıayın Merıin halkını vazife 
baıına davet ediyor 

• 
Kahraman erlerlmiıo JBr· 

dım olmak üıere kıelık hedira
lerio ıoplaomaeırıa ha~lanmıetır. 

Avcı releQi: beden geoiali~i 0,45. 

ve uzuolu~u 0.60. dır: 

NoL: 
Verilecek hedi1eler h!lQlı 

Jialedeki eera ·ieımlerl ussti Yukarda rnıılı ö!çil "o ilQıı-
olarek öloülerine muvafık olmn- lıklar bir fıkı\' vermek içiortir. 

nı earllır. 
Teberr•rnt\'1 bir aı seaQı ve 

Verilecek eua ı>aıardttn bir aı v11kRr1 farklı-r nazarı 
garri her güu saat ıo 30 dan Hıha"a alınmaz: 

--------·-------------12 re kadar ve ö~leden sonra• • , 

,. den ıs ,a kadar ınerkoziıniı. T uryag- f a~nkası Mükelleflen 
bıoaeına teslım edılebıleceaıuı 
ve aeaetıdakı hosasa\ıu nazarı 

dıkkete nlıumssını reca oderım Bir sokak .kofUSU 
müsabakası yaptılar 

Kııılay Marsın O. Reisı 
(Dr. Norettıu Ses dem) 

Qaınoeır: Reden geoişlı~i 0,45 
uzunluğu O.G5. kol hoyu 45 Tursıııt tabrıks•11 mılkellef· 

Yüa çornp: Tııb u uzunlu- lerı arnsındaki 7 12·941 tarihio· 
Q'u 0,29 kooc uzunlul}u 0,37 &a- ete bır eokalr koşusu müsabakası 
ban ve konQ gevıeıi~i 0,10 bir re piımıehr 
çiftio e(cırlıAı ıoo gram: Bu müeabdkaJa fabrikadan 

Yüa eldiven ı 3. parmaklı ve bııelHnmıe 90 Tanuı rolu Oze· 
8 .11.ırlı...,1 O aroın (bir l~k) f · nı•fı• 

• l5 • riııc anukaoncın nıesa enın .. 
Yıla ku .. ok: ozuolu~u 2,60. go· · b" 

v uı ttekil eden Tırmıl tepeeı ı· 
nie\i~i 0,25 aRırlı~ı 220 gram: za cı ıııa kadllr devanı e\mie ve 
Kar baelı~ı: uzunlu~u 0,40. ae· 

or ıdan dönütı 1apılorak fob:-ıka nielıcti 0,24. lope düQ"meaindcrn 
burun aoıklıkına lrndar 0,20. tli ôı i'rnde koeu eooa erınietir, oe• 

aQırlıQı 116 aram: li< ede : 

ı inci Hasan Ulee 

2 > Şekip Barla• 
Yün kazak~ beden aenielıAı 0,42. 
uaonluQu 0,60 aQı:-lıQ-ı 200 gram: 
Yon fanila: beden genleliQI O 42. 
uıuolu2u 0,65. kol boyu 0,45. ve 3 > Adana Türk Yılmaz 

4 > Şeboıı Sarıkara 
aaırlıQ'ı 230 gram~::,_ ______ .:__~-.----ı 

1 
3 Perde vatan için _I BEKİR ULUG 1 
2 Tablo 

:aoıwww w----
No. 27 

Çok teşekkür ederim evladım. Nasılsın bakay~m. 
T orhon · !ste görüyorsun kumandan bey. Sevınç ve meserret 

· ~ k t ·Uce tllrk içindeyiz. Bizi dUşımmın ayaklan alundım ur ımm ~ 
başbuğunıı onun ııziz arkadttşlarına size ve kah:amtm m~hm:t· 
clklerhnlze cttn ye gönOl<leu mlnuetle teşekkOr edıyorıız . 'ı aş1t. ın 
11sil tnrk milleti \'e onun lrnhrmırnn evJtttlfırı. 

<Hep bir ağızdan : 

Yaşasın .. 

Yıldırım: Allah seni ımana, babamı bağışlasın yavrum. 
'l'eşekkUr ederim kmmrndan bey. Fakat benim anım1 ve btl· 

bam yok. 
Yıldırım : Çok müteessir oldum evlf\rlım. Belki seni istenıiye· 

rek incittim. . 
Tarha: Babam Çanakkalede şehit oldu. Annem de lrnstalıkllm. 
Yıldırım: O halde tanrım vatantt bnğışhu;m. 
Tarha: 'l'eşekkür ederim kumandttn bey. 
Yıldırım cAlpa hitaben : 

Alp ne doruyorsun 7 Haniye bayrak nerde ? 

Alp: Koynundan bir bayrak çıkararttk: 

cOptükten sonra; 

işte kumandan bey. 

Yıldırım: Haydi, onu çek. <Alp bayra~ı direğe yavaş yavaş 
çekerek istiklfil ;narşı çalınmağa ve orada hulununlar istikH\l 

marşından ınUınkUnse: 
Kokmaz sönmez bu şefaklarda ynzen al snncak. 

kısmını hep beraht-r söylerleı. 

<Bayrnk yerine çekildikten sonra Yıldırım : 
Şan ve şerefle dalgalan ynce bayrak. TnrkUn kum kadar 

temiz ay yıldızlı bayrağımızı çekem iyen lerin gözleri kör kendile· 

ri nankördür. 
<Yücele dönerek: 

Haniya bana cephede turku saymıyan, lUrkll sevmiyt1nler 
var d~miştin şimdi onları bana gösler. 

Turan: Onlar kokmuş vncullarmı çoktan seHlm~te attılar. 
Yıldırım: Kaçhlar demek üyle mi. Kttçanların arkasından 

ancak gUlünür. 
<Çeteler veytthut ııskerler bayrağı seHlmlıyttrttk geçmeğe baş· 

larlar. Bu bir geçit resmi şeklinde devam eder.> 
cTUrknn hastabakıcı hemşire k1yafetinde bazı köylü kadın· 

larla gelir. • 
Yıldırım: Türkan hanım siz sıradan artık ayrılınız. Annen ve 

baban sabırsızlık içinde seni bekliyorlar. Haydi onların ellerini 
öp. 

Türkôn: İstical ile annesinin kolları arasına atılır. <Anne ·· 
Ayhan: Ah benim kahraman kızım. Aman yarabbi, ben ne 

evlatlar yetiştirmişim. 

Allabıın beni böyle mesut bir ana yaptığından dolayı sana 
çok teşekkür ederim. 

Türkôn: Babasının ellerinden öper ~Baba. İşte geldim. 
Turan: Evet kızım geldin hem bir hahramen gibi geld 'n. 
Türkôn : Evet baba. 
Yıldırım: Çık bttknlıııı kürsiye Knş'f efenrli. 
Kllşif kUrsnye çıkarak okuınağa ba~lar. 

- Sonu var -

Yıntl M.ERSIN 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neşriyat programı 

i i a n 
f çel Ziraat Mü~ürlDğün~en : 

.. ayfa ; 2 

Tarla fareleriııiıı itlafı icin niimunesi daire-• 
Çarşamb:ı 10 - 12 - 941 ı 45. Badyo Çocuk klübü mizde ınevcut fare boğan aletindeu yüz adet 
7.80 Proğram ve memleket 19.30 Memleket saat ayarı yaptırılacaktır. 

saat ayarı ve ajans h~berleri. Belwriııin nnıhanuueıı bedeli )'edi liradır. 
7.33 Müzik; Hafif Parçalar 19.45 Serbest 10 dakikıı. o l k · l · ' .. d d. b 

(Pl.) _ . · nun arı yapma· ısıeyen er ı n ) uz e yt> ı u-
7.46 Ajans haberleri ve \90~;ül~r~zık: Karışık Şarkı çnk muvakkat temiuat akçesi vel'meleri lazııudır. 
8,00 Müzik: Hafif Parçalar '20.15 Radyo g~zetesi. ihalesi 2 2 biriuci kanun ')41· tarihinde saat 

proğrammm devamı 20.4o5 Mıizik: Bir Halk Tür- on birde \tersin ziraat müdürlük dair~sinde ya-
8.15 Evin Saati küsü ö,;reniyoruz. Haftanm ) k .s pı aca Ur. 
g.45 Mii~ik: proğramm son Türküsü Türkü. 

kısmı. 
2 0 

z· k . . Fazla maltımat almak isteyenlerin müdüriye-
t ı .o c.ııraat ta vımı. . . .. 

12.30 Program ve meme- . . tınnze ınuracaatları ilau olunur. 
ket saat Ayarı 21.10 Müzık: Fasıl Heyetı. r794) f}-10-16-2( 

12.33 .\1üzik: HicazkAr ma- 21,45 Konuşma ( Sağhk ---·---------
kamında şarkılar. Saati.) . . . ' 1 ,. 

13.45 Ajans Haberleri. 21.45 Müzık: Rıyasetı Cum 1 8 0 
13 00 Müzik.: Muqtelif Şarkı hur baı,dosu (Şef ı h~an Kün- Tarsus icra memurluğundan 1 

ve türküler çer, 

'?..~ 94 t 
.L'I o, 36 

14 00 Müzik: Karışık Pro~· 22.30 Me~lelke~ saat 
. (PJ ) ve Ajans bauer erı 

ayan Tapa N o. Tarihi Oiıısi 

.l\1otre 
murabbaı J{ıymet.i 

300 lira ram . h ·ı 
18,00 Pro~ram ve Menıleket Zıraat, Esham,- Ta vı ~t 

!laat ayarı Kambiyo - Nukut borsası Fı-
18.0:l Müzill: Radyo Danı at) 

Orkestı ası. ' 22.45 Müzik: C"zbant (Pt.) 

18.25 Konuşma (Dış Poli- 23.00 Yarınki proğram ve 
tika h:ııJiseleri.) kapanış. 

i l a n 

Mersin Türk Hara Kurumu Baş~anhğmdan : 
ı 942 yılı kurban bayramında ~tersin ve köy. 

leriıufen şu b~mize teberru edilecek yaş derileri
nin beher adedi üzerine koımlacak fiatla ve aleııi 
ıuüzayede ile satılacaktır. 

Satış 15-12-941 tarihine miisadif ı•azartesi 
güuü saat on dörtde kurum binasında yapılacak
llr. Şartnanıeyi görnıek ve fazla malt'nnaı almak 
isteyenlerin, şub~mize ve belediye ıuünadisiııe 
ınüracaatları il~n olunur. l 7 95] 5-1O-14 

Mühim bir ihtiyaç karşalandı 
Her nevi kırılmış meşe ve pinar odun
larımız, huru ve emsalinden daha 

ehvendir. 
Furun ıJe hamamcılar içinde ayrıca 

odunlarımız meocutfur. 
Adres : Odun pazarı Said Biriz 

(809) 1-7 
.• 

Hız Nakliyat Anbarı 
Şevki Eryener ue Yu•uf lşıkarar 
Ayazmakapı caddesi No. 71 

Mtjrkez bal kıuşıs1- İRtıı.nbnl TeJefon 20780 

Hayd:upıtşıt. rıhtım iistü-lıtanbul : Telefon: 60288 

Gümriik ve bilumunı Nak.liyat koniisyonculuğu 
Vaş ve Kuru Sebze, ~leyve işleri ile 

iştiğal eder. 
Sür'at, C ddiret ve Mu"melltıııda Dürüstlük Dtl,;turudur. 

i 1 i n 
Mersin Ziraat bankasından 

68n mımaralı tekir çiftligi tarım kredi koo
peratifinin :'\ İlifke anbarıda mevcut (18) ton sisanı 
ile (32) tou yer fıstığı 17-12-941 tarihine miisa
dif Çarşaınba günü saat 15 de T. C Ziraat BL:nıka
sı Silifke ajansı birıasıuda açık artırıua ile satı· ! lacaktır. Ahcılarııı ıuezktJr giin ve saatta adı geçeı~ 
banka binas11ıda hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 (790) 3 - 1 o 

7 Haziran 9~1 .Bagm 28 
hissede 3 hissesi 

5514 
borçluya 

isabet bden kısım 

SINIRI : Dn~ıısn bakir hatun diınitir ve fatnıa ku
zl\yı haııım aiineyi R nsan bini N n.bi tarla!4ı 

ALAOAKLf : Abdulkarim kızı Ayşe. 
BORÇLU Baltalı köyiincleu Mehmet çavuş og. 

lu Üflman 

Biri,ıci arltırmanııı .\'apılacaüı yer. giin, saat 
2- 1·942 Cuma günü ~aal 9 dan 10 kadar 

;kinci artıırnı u 11111 y~pılacağı ~f r, giirı, saal 
12- 1 94~ Pazartesi giinii sual 9 o 11 l O kadar 

1-ltbu g!yri menkuJQn artırma tartnameıi 11 - 12- 941 tarihhdeu 
lıibaren 941.36 No ile Tarsus icra daıresinin muayyen numan 
ıında herkeain gOrebilmeai için açıktır ilanda ya.ılı olanlardan 
tasla maldmat almak iıteyenler i9bu şıı.rıoam deki 941-296 doıya 
numaraıile memurıyeıimize mttracaaı etmelidir. 

2 - Artırmaya itUralı: lçin yukarıda yazılı kiymetin yGde 7,5 
nlabetlnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir, (124) 
3 tpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadar} rın ve irtifok 
hakkı 11\hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını lıuıuıile faiz 
v~ masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gOn içinde evralu mGıbitelerile birlikte memuriyeıiınize bildirme1eı l 
icap eder. Alı.:ıi halde hakları tapu ıio,Ule lllbiı ohxıadıkça aatıt bedeli 
nin payla,masından hariç kalırlar. 

4 - GOıterilen gGnde artırmaya itıiralı: edenler artırma fatt 
namesini ok.umut ve lUzumlu malumat almıt ve bunları temamcıı 
kabul eımit ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen umanaa gayri menkul Qç dofa bağırıldıktaıı 
onra en çok artır4na ihale edılir. Ancak aruma bedeli muh.ımmeı 
.lıiymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağın a 
rClchani olan diger alaeaklııar buluuupta bedel bunların o gayri meıı 
kul ile temiııedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çol. 
artıranın ıaahhüdU baki kalmak üzıe rtırma on beş gOn daha temdit 
ve on betinci gOnQ aynı saatda yapılacak utırmad 
bedeli aatıf iıteyenin alaoa~na rttchanl olan ıiiger alacaklıların o gayri 
menkul ile 1emin edHmlt alacakları mecmuundan fazlaya çıkma1' 

eartil~, en çok arttı r ana ıhale edilir. Böfle bir bedol eldo edil
mezse ıhale rapılmaz, Ve ho aeaıe &alebi düı,ıer. 

6 - Gayri menkul kendiline ihale o'unan kimse derhal vey. 
verilen mahlet içinde para71 Termezıe ihale kararı teıholuuarali 
kendiıindeo evvel en yttkıe.lr. tek.itte bulunan kimıe arzetmiş oldugıı 
bedelle almağa razı oluraa oua, razı olmaz, veya bulunmaz.sa hemeu 
on bet gOn mOddetle artırmaya çıkarılıp en çok arnrana ihale edilir 
!ki ihale araıındaki fark ve geçen günler için yttzde 5 den hes1111 

olanacak faiz ve diter ı:artrlar ayrıca hUkme hacet kalmaksızuı mr 
muriyetimia~e alıcıdan tahsil olunur. • '188,, 

2004 Numareıı icrn ve iflas kanununun i~ inci madde 
sinın 4 üncü fıkt'asınu tevfıkan bu kayrı menkul sah Jı 
l~rıoinbu haklı:ırına ve hususile faiz ve m&sarife daıı 
olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 giin içinde 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicilJerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
masından hariç kelocakları cihetle alftkadarlarıo işbu 
maddenin mezkQr fıkrasına göre hereket etmeleri ve 
daha fazla mlltlmat almak istiyenler 941 36 Dosya 
numarasila Tarsus Mahkeme başkAtipliğine müracaat 
IATI ilin ohırı11r. (808) !!!im---
DEVA aş el eri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Roriıatizma 
VE SOGUK ALGJNL/GJNI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiN 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 43-90 

I 

Yeni Kerein MatbaaaındaBasılmı~tır. 


