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Oaı i re~nıi hir hah'3ro giire Bey 
rııt be~ Raat İngiliz tayyareleri ta
yafından hornbalanmıştır. 
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fransa - Alman~a Suriye~e Askeri Vaziyet 
HürFransızlar Mütare eden 

Almanlar 
Vişinin 

Alman yada 

Mosolinin Nutku 

Japonlar 
Hollandadan 

Nahoş bir tesir yaptı Şamrn cenubunda ve Sulh vaziyetine geç· Suriyedeki hattı - -
l ·ı· / d S J h k . d Knlıirn, t 2 (a.a.) -
ngı ı.z er e ay a- mek üzeredir. are etın en mem-

1 
Eritrenin mülıim şehide- Yunanistanın 

dan ilerde bulunu- "1•·••~e• nun değil? I rintlen olan Ass:lp .Adeııd~ıı 

l Berlirı, J2 (ıt.a) _ ~elen Deniz knvvetlerıyle kara d '"4 ·ı Al 
yor ar. . :~~1 resmt bir kaynaktan Bern, 12 (a.a.) - lvA hava h·•vadan ya~ılan bir /ta/yaya eg~ • 

T..ıondra, 12 (a.a.) - bıldırılıyor: Bazlar nahten gazetesi hücumla bn sabah gııneş do- ~nanyaya teslım o/-
Selahiyetli makamların Amiral Da.rlanın ~ita besi Beri in muhabirinden aldığı ~arken zapt~d.ilmi~tir. iki tt~l duhu tebarüz etti· 

verdikleri haberlere gt>re Sn· uura m~hfıllerınce gahp Al~ şn haberleri ooşretmiştir. 1 yan generalı ıle hır çok esır •• 

rl·ye·1ekı· lı d"ı.,,eler hakkımla many.t ıle Fransanın şereflı Al 1 • . ı· ve malzeme alınmıştır. rılıyor. u a ... . . man ıarıcıye neJ-.are ı · 

Mütemmim malu
mat istiyorlar. 

Toky''• 12 (A.A.) _ 
Batavya.d'n domei ejan

~m~ hiJdirHdiğinu giire J apoo 
ıktısat heyeti rei 11i ve konso-

Jo~~ H oilarıda i k tiıııa t i~leri 
reısıne verdi~i muhtıra hak

kında miitemmim malfima.t 
istemişiir. 

l ··ı f "ktir bır sulh akdıni istemesi sure- . ~elen haber er mu e errı · · . . . Snrıye anlaşmazlığından d.l- • , , 1 • ) 
Hir kaç yiiz ]fransızın esir ll_nde kayd~~ılmektedı~. Harı- lllyı Fransaya ancak siva11i lng\hZ Tayyare en Berlin, 12 (a.a R 
alındığı ve hunların harp et- cıye nezare ınde şu cıhetttt te . . · .. Bir hususi muhabir bil· 0d0$ Ve 
medikleri ve Tunuslu olduk- barıiz ettirilmekteJirki. Fran- S')mp.atıden. l~aşk.~ lur şey g.os diriyor: s· 

sanın ha1tı tıar~keti l4'ransanm termıyec.-gını Roylemektedır. Garbi Almanyaya Moıwlinin nutku nahoş bir ıngaz·ı 
]arı bildirilmektedir. amrn 

k t vazgeçemiyeceği bir Avrupa Framıız - Almnn miitareke hü ttı:ler intiba haRıl etmiş olan Bedin Cfmobnnda bazı IllU aveme • CUm e • T J_ 

ı 1 tır i,.birliğidir. Bu cihet Fransız şartları tadil edilmiştir. Fa- bitaraf mabf.tılerinde heye. l eRrar bombalandı 
terle karşı aşı mı~ . ·ıı . . b' - . k t h" t• l "ld" ·ı k k h d ti k d 

(A A) mı etmm ır muracaatı telekki a ma ıye ı )1 ırı meme - Dı'g..,er b'ır ÇO e e er canla tefsir o)ouma ta ır. 
KndiiR 12 . · - d"I , d" B l' . t r . 1 . tk Kahire, 12 (a.a.)-
Şam u'zerine yiiriiyen kol- e ı ımr·eıık\t•. ı_r. _etar lın sıyast el ır born~alan~l. A iman gazeteterı ~nd .. un Rodos diin Te evve]k"ı ge 

"-l. 1r.) ma ı ı arının mıı · aasına gö- Gazet ıW JJmı:an JA ~;;yle ltalı•an-Alman eııanu 11 ve 
ların ileti un11nrları ~ .. "ma • . J ce mnvaffakiyet ı b 

. t b lunmak· re Almanya ıle Fransa arasın yazmakta<!ır: Amerika ile miina11eh.,tler ii:ır.e . · e ombalan-
kılometre cenup a 0 h d d" d·-. ı ·· mıı:tır lıAdos ad ı k" d 

da snl ak e ıl ıgı zaman Almam·A. Suriye mel'lele. rinde 114r8 r eden çok kısa ıu- · aı:1ın< l\ ı ÜŞ-
tadırlar. F k h" _ . d- . • 'Serlin, 12 (A.A.) - . . 1 man byyare ı:aeyd 

. . . ] - ransayı artı ır mıızmın uş srnıle, bu meselenin Rırf Fran N B (:1. ~ •• ~erid lAsalarıoı oeşrile ıktıfa ey e- d 1 d k" anı ve ıney 
Vışı 12 [<\. a. 1 kk" . . . - ]) J: • :.ece ınun . l a· &n ar a l tayyar6ler VA K ' . ı· man te a 1 etmemesı Jl'lfi mu "' l Jl!k d tt" lt" • • . • • Al oktedı"r Yunaoıstan 18 1R6 a-
lfraneız harbıye nezare ı- . .. .,ız ~uı a u a ar e ıt;ını ve düşman tayyıuelerı garbı - m., , . . l latoda. biiyiik bir petrol de-

saıt havanm yaratılmasına da k d" . . k b" •. 1 .t R leri hakkında .MoeoJım tal k 1 nin tebliöi : 1 1 k d en umıın anca ır muşR ıı manyada uçmuşlar ve en tt posu ya ı mıştır. Yanan iki 
" h . ça ışı ma ta ır. . . J ı.:1 b"Jd. yan kayıı>lar\nı açık Rure e 

Surivede 10 ve 11 azı- vazıyetın e o unğnnu ı ır havzasında Yestfalyayı bom- . . . . .. ki .k . tayyarede ba~ka bir çok t&y· 
.J l . f") k ıtıraf ettıgı soylenıne e J tı l h 

ran logilizler aldıkları >azı D J D' me1deılir. Berlin Snriye ha- balaynrıa.k yangın ve ııı 1 8 . bir , 8 yare er asara ugratılmıRtır. 
. . lık" tfkten son i.1 { Aosta B fa olnnmakta<hr Hı9 g L"b " mevzılerı .. ta -ım e ı diseleri karşHmH]a Vişinin hombaları ı\tmışlarclır. "~1 r . . ıtkundan l yada, Ringaziye yeni-

ra ı;ıiddetli taarruzlarına baş- k ··ı il . d 1 . t "ınfı"l.,.k ve vangın ohnniiltur. ?.ete Mose ~nınınl nıt alı den Jıiicum yapıJmıa bir va-
v B. h r dd / a su nme erırı en ııç e mem " • v k . ·~gah ve ıayR 8 aRı v 

lamışlardır. A vnst.ralya kıtl\• rr a,-ta mü et e mın tleğildir. BR7.I hasıulB (ilii \'O yaralı RR erı 1
'i • ·ı it )y purla rıhtıma isahetler kay-

d . • . ha.kkrndakı parçR. 1 e .a 8- d d"l . r 
ları İngiliz bava ve entz Romava gelmis... v· . . r .. k"l "k" 1 1 vardır. l ki tliiı:Jman tl\yyaresı . . d ı e 1 mı~ ır . 
k tleriniu yRrdımı ile Lit T ı~ı ~lllH ı muş ı ı ı ) o .1 ·· .. ·· ı .. ı·· • nın hııtta lı1Lrıcı yar ım o - Beninft Ga·. 1 
n~ve . . . . r ağzında buluıımaktadır. ~Jger ullŞllrll muş ur. ınadan Ynnıuıistanı ni:1a.nda , Zl'll\ a Deme 

ttt.oı nehrınm şımalınde iler- ~evyork 12 (a.ll.) - Ji'ranRa genernl di) Ool ve ln Londra, 12 (AA) - t"k ette ıoa~lnp tayyare meydanlarına lıiicum 
ff k 1 1 dır T ' • • :u·· . k l 0~ hin ton- metllın'\ ı Rnr r; d"J . . , 

lemeye muva a o muş ar . Nevvork 1'aymıs gazetc~ı- ·ı .. " d b un ,\ şam ) • . . l kk d k" f k )arı e ı mı~tır. (u\zzalada atılan 
F k t l . ,r·~manın · gı t6reye harp ılnr. e erRe u 1 k 1. d"" ırntrol gem1- edecegı ıı.. ın A ı ı ra 
ransı~ 1 8 aıı uv nin bilılirdiğine göre Habeşis . . . . n · Hr nşman . . 1 · ı d" M bombalar tay,·arelerin 

adetce üstünlüğüne ragmen d 1· l -k A' takdınfo umnmı lıarhe gırm1ş si Dııver hogazı nçıklarında ıktıbas ey eıneınış er ır. o- d"" .. .. . ara.Rı-
·uiikaveınet 

tan a tes ım o an Ou ao..,ta 1 kt 1 . d ... 1.01•0 hayat salı"8ı hakkın- na uşmuşhır. Miiteaddit yau 
etmektedirler. 1 o aca ır .• , aye. urıye o ı..,- talırihedihnistir 80 ı 

cumarteqi gfinü Romaya ge · . . . . k. • · d k" ··mıesiııin manası ile gın ve irıfilAklar olmu,tnr. 
f' 1 Hermun dartına . . J .1. 1 ')~k .1 . . tenıldığı RekıJde hare ·ot et- l .1., t , re- a ı cu d" .1 D 

ı ransız ar n mıştır. ngı ız er ı u e aı esını 1 
•• Bu 11ahah ngı ır. ana alı\kadar sarih bir ıiial Mornl Ba ıya ı e eme arasında 

•:ekilmişlerdir. Şama?• dogrn görmek için sekiz gün izin ver mezse o ?.a1~1~nda general clo leri Bulonyu bombardıman mo tor Bi1ıe şu cihet anlatıl· 30 kadar Rabrınç kamyonu 
lerli'-·oıı düşman ]usvaııın . 1 a· B nrııt""ıddet· h•t Golcuların ıtıhar ka?.anması- t . t• Atılan homhaların ş . , t J "b d"J • ı· . 

• J D "" mış er ır. n • ın ı a 1 e mı~ ır. ştırki . a ırı e ı mıs ır 

<'enubnns atılmışlardır. uş- mında Dük geri dönecektir. ııa vo tarnfdarlarnıın. ç~ga Harsın tısı l ngiliz sahilinde mı A k •. . lin siyasi teş- Suriyede Tiid~.. h 
t ki ı ·aptığı ta- ' mıı ına yardım atmış ola- . rı · f 8 erı ışga ur ava mev 

manın an ~r a ) I k Dük İngiliz lıük(lmeline namtı kt · evlerden hı~ ec 1 mış ır. kiHltlandırma ile ve hayat da:ıı hombalanraıı~ ve atıla~ 
arruz pek çetm olmaştnr. ~: su ıizerino ~~ vermiştir. Dii- oa ır. LoııılrR, 12 (a a) - saha8iyle hi9 bir aJA.kası yok- bomhaJar hangarlara iıtahet 
1 ım gelen diişman kolları E. u kün İtalyanlar elinde esir bu ViŞi lngiliz sahil teşkilMına men tur Bahis mdvznn olan key- etmiştir. 
ıı:eınalılR Fr~nsız. kıtalarıle lunan bir geııeral ile mübade sup tayy~roler Fra11sada işgal fiv;t halli genel kurmaylara Hayfada ika Alarm i~are 
r JWR~l\ geçmışl~rdır. Fraos~: lesi bahis mevınu isede Dük in g il tere ye altındaki Sen mı zer limanı ile ai.t dahili askeri bir meseledir. ti verilmiştir. Bir düş~an 
lı na kuvvet_Ie~ı her ta.r~~e- avdet eder etmez Hindistana Norveçte Mandel ve Stavenger İtalyan askerleri anoak Al- tayyaresi düşiirülmüştür. 
mnharehoye ıştır~k etme t bir prensin yanma gönderile- lim .uılarım bomb:ılamışlardır. mıın askerlerinin yerini al- Salı giinii de lııkeoderi-
ıl irler ve 9 haz ıranda 9 -D- . T"ehrar bir nota "k · ·· · d . 

. . . .: .. .. ii tür cektır. Torpil taşıyan tayyareler ı J maktadır. . ye uzerı_o e keşıf yapmak is-
~ılız tayyaresı duşurulın ~ J.Jondra 12 (a.a.) - Verdi. b" t 1 k bir düşman iaşe Yunan askerlerıyle yaptı- teyen bır Alman tayya . 

O 11 h . nda tabrıbe- ' ın on n . . resı 
ı. ve az~.ra . edil- Dük D'Aostanm Romaya . ' gemiıüne isabet kaydetmışl~r gıınız konuşmaların.~" teyı~ tahribedilmi~tir. 
d ılenler ben uz tesbıt gittiğine dair verilen haber M~drıd, 1: (~. A.). ~ )" dir. Tayyarelerimiz l{ü~duz ettiği intibaımıza gore yem 
ınemi.ş~ir. teyit edilmemekte ve Dükün ~ıam.~z. buy_u_k elçı~ı ~ ı- taarruzlarına devam etmışler vaziyet güçliikler dognrmak-

Vışı, 12 (a.a.) - 1 .. . ld - - 1 k yetr: 1 ngılız elçısı Hora Surıye 1 ~ında bir t d r Çiinki Yunanititan teı. 
""ka ıennz e"ır o u~u Roy enme - k ıve bir hava çarpışma. R ı · ' 

Suriyede }"'ransız uın - t d' ye karşı yapılan tecavüz ha - _ d- ~arülmüştür. lim olduğa zaman mükadde· 
· ·· ·· ı t b unca e ır. . . duşman avcı~• 11~ vemetı bntun ıa oy kında Fransız hü~t':ı.metının ye- J ·- 1 ••• le ll"'Sara uğralı\ tını yalnız Alma.oyaya haglı 

1 t Vi ·ı ·ı· K Jıger lll'JSJ t "' ra xiyadesiyıe raz1a aşın•~ ır. - ngı iZ adınları nı bir notasını vermiştir. ~ oıdugnnu sauını~ ve başı..a 
~ide vaziyet şaya.~ı memnu- mışhr bir devletle Jegil fakat Al-

Fransız 
donanması 
Şarki A hdenize 

geçmi1 ııiy(\t görüımektedır. Herke- İtalyanlar Romanya Krah ""v" ile i~hirligine ııazır 
Rİn vazifesini yaptığına kana Siyasi memuriyetler ::1uın°omuştnr. Nevyork, 12 (a.a..) -

at edilmektedir. İngilizlerin alabilecekler. Tobruğu bombala- - 1 1 . Novyort Ta.ymis gRzetedi· 
t&3Trtızları Hermun dağında Elçimizi yem. eğe ita yan ar nın muh b" . . \. 

l .. " ırınrn uildirdigioe llnrdarolmoştnr. Bazı nokta- Loııdra, 12 (A.A.) - dı ar. Javet ettı. V 
U' B ğd dd 1'1 rıl gore sşingtondan gelen ha-

l arda mükabil taarruza ge· Londrada kadınların bir a a an a,,. • herler Tulooda bulunan 
1
, 

"ilmi;;ıtir. Düşmanın 30 tank muzafferi yetinden bahsedilmek Roma, 12 (A.A) - Bükre;;ı. 12 (a.a.) - Jılar. Hız filoRn .. ·· t re.o 
., v · v . ouzu amla:-ının Aar-
ve (.: bombardıman tayyaresı tedir. Hariciye nazırı Eden be- 1 tal yan orduları baş ku- Roman va Kralı Bükreş kı kd · v 

• ) a enıze lıart\ket etmiş ol 
tahribedilmiştir. yanaUa bulunarak kadınların maııdanlı~ının 371 numaralı elçimiz vo retikalarını ögle Ba~dad, 12 (A.A. - duğn merke~in,ledir 

JJondra, 12 (a.a.) - diplomatik ve konsolosluk iş· tebliği: yemeğine davet etmi~tir. İtalyan elçilik erkanı dün • - · 

Hür Fransız kuvvetleri lerinıie çalışmaları için bazı Şimali Afrikada Tobrukta Bağdadı ıerketmişlerdir. 1 Spa n YOi 
.reni terakkiler kaydetmişler- ıslahat ~apıl~c:tğmı söylemiş- topçumuz dOşman topçusunu Libyada fı · l · 
dir. lki müttefik kol. Surun tir. Rıı şlerın de w kadınlara müessir surette ateş altına al- Valimizin te tıf erı Hariciye nazırı el-
il4'rieinde ilerleoıektedır. Baş- açık. b.ulundurulacegını beylin mıştır. Tayyarelerimiz düşma Ehemmiyetli hadi- Valimiz Bay Sahip Örge çilerle Ö .. .. 
ka bir kolda Şanım cenubun etmıştır. nın müstahkem tesisatı ile de- f refakatlerinde Boledıye reısı g ruştu. 
d ·1 · h ketine devam et- seler '1uku bu ma· M"t t T r;ı .~ v·ı,, M d · .ı 12 ( a ı erı are . . KRlıire, 2 polarım homhalamıştır. yan- ,. Bay ı a oro" u "o ıa.,ye- . a rıu A. A) -

mekt.,~ir. :otterın m~~::i~ Son gele~ ıı!~~~}ere göre gın ve infilaklar çıkarılmıştır. mıştır. timiz sıhhat müdürü .old~11 Hadciye • nazırı ~era 
c~p.lıesı~d~ d"n .unan'"ro Metnl kıtalarımız Suriyede Saydanın Alman tayyareleri Mersa Mat halde şehir hududu dahi ınde no Sıır.ner dün birbiri 
rıoın bıldır ıgıne go . . Kah"ıre, ı2 (AA.) - . . sıtmayı davet edebilecek sn ardırıca ltalv· Al 
lalı da dü man mükavemet bir kaç kilometre ilerisinde rııh_a taarruz elmışlenbr. Ha- h 0 bır b ki k L • ' ,an, man, Por-

ş b t d G d d Librado kerde deAer ' birikintisi veya ata ı giııi tekız ve ln!.!iltere hfıyt-ık 1 • 

etmekted·ır Hı"n kalesi İngi- ilerleyic:lerine devam etı~ıekte- e~ıs an a on ar a çarpışma ~h· h d" 1 mıatır Habee . . b d ., eıçı-
ıı ~u ım a. ,,e o ma "i • yarleri gezmış ve ıca e en ted leriyle Papanın vekili ve T ~ _ 

lizlcrin eli~de bulunmaktadır. dirler. Hür Fransız kıtaları da lar olmaktadır. /J ve 10 Ha· ıstanda .lımmeda earcnı mem . . l · · b d" k" ur 
Şa b. k k'l . l . d " . ld d"I bırlerm a ınması ıçm azı ı - ıye maslahatgüzarını kabul 

Avustralyalılar köy içinde mm ır aç ı ometre cenu- zıran gece erı üşm~n Ra·ıosu nuniret muaffakı,eller e e e 1 rektifler vermişlerdir. etmiştir. · 
muharebe yapmaktadırlar. . bunda bulunmaktadırlar. b0mbalamışlardır. . mittir, 
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1 " 1 a n Hava Tehlikesi ve Gürbüz Cncuk Yeti. tir-
• 

mek l 'slilleri 

Korunma Çareleri Bilgile lıa kım çocuğun sıh 
hatini l~minle beraber bakım 
zahmetinide yarıya indirir. Ço 
coğunuıun kaç aylık oldu~unu 
ve altı kuı uşluk posta pulu 
ile adresinizi bize bildiriniz. 

Size (B~kım Öğüt) lerimizdeu 
gönderelim. 

Tarsus Ya~ıflar Memurluğundan · 
Muhammen Emin Epen~in 

Bedeli Numarası Cinsi Metkii Vakfı Müsteciri 
- Dünden Artan - Lira K. 

Tay7areler bazan (iQi gaz dolu) fındık •erahuı ~etiz: bfirtlk· 
lüQ-ünde onbinlerc0 taneciAi asaAıra atarlar. Bu lenecikler cam 40 00 :J2/l 2 DükkAn Bezirgilnlar A Mahmut pasa Zekerira 
dan rapılmıetır. Yere düsünce kırılırlar. · 

Bunların içinde daha ı;ok kalıcı geılar bulunur. Terureler 
bazım garet alQııkten uçarak kumsal rerlere emdirilmiş gaz tara 
doQrudan doQruya aea~ıra eu halinde ga:ıda storlar. Gündüz 
!eri bu gazın bi · bulat halinde tsrrereden aeeıtıra cio~ru indiAi 
gö~\e görülebilir. Oaz bombalarının ıonu tııecıi 3600 franktır. 

Çocuk E&lrg~me Kurumu 
Genel Merkui Ankara 

~ ~ 

fi O 00 
55 00 
26 00 

40 00 
90 00 
69 00 
25 00 

5!1/l OJ " 67 102 • 
17/S " 

95/71 " H2 H3 • 
173/11 " 124{3 " 

BuAdar pazarı • Kasım 

" " 
Kasım 

Bemirciler A " lbrahim 
lıımel lııönü C. Karmut mustafa Osman 

• " 
Zira 

Tentkeoiler A. Sadullah Mehmet 
Demi:ciler A. Haoı z~ıiha Hidare& Tayyare bombalarından asla telaş 

etmemelidir 

l 1941 izmir Enter· 
nasyonal Fuarina 30 00 Kah•e Namrum TaliQ Kürklü lbrahim 

Tayrarelerden ahlau bomhelttrdan asla teli\& etmemeli te 
hava hücamları keqpsınd& çok eo1tuk kanlı davranmalıdır. Her 
ahlan bomba mutlaka hedefe isabet etmez. Rıizgrır, hrtıns, eo
l:tak ve ıa~murun feplıQ"ı hun cer1onlerı, tesyarelerin hız te 
eallf'.ntı ı, tarvarecılerin ruhi hail• ri gibi sebepler ıüıünden ter 
rare bombaları islAnilen rere düşiir mek pek gÜQlür Bir sanire 
de 125 metrA hızla giden bir tnrrar(Jden atılacak bombalar bir 
iki ııaniye geQ ~tılaonk olursn 125 - 250 metre eo1ğına düeerler 
Tanareterdf'n atılan bombaların ancak ooda biri hedefe ienbet 
eder. Zehirli gazların her ne ktdar fazla tesirleri ursada, teeir 
\erini \emnmen vaoabilmek için fazla miklntda te toplum atıl· 
maeı ~e hhe eartlrrınında gözetilrucsl icap eder. Mesela bir 
kilometre murJ1bbaı reri gazlamak içı:ı 10000, 12000 kilogram 
gaz atmak ıazımaetirki bunun içinde 10 tane bombardıman tar 
,.ereeile bonlarıu muhafazası için eu az 20 av torroresindeu 
mfirekkep bir iki filo lbımdır. Son bürük harpte zehirli gaz 
ralnız Vareovanın sukuta günlerinde Almanlar tarafından kul-

Şimdiden hazırlamnız 
Bir milyon müşteri, İzmir 
Enternasy<ınal }, u arın da 
mallıuıoızı gC>recek ve Aa
tm aalcaktır. 

20 AAualoa - 20 E1lü\ 1941 
(125) 

Yukarda cins ve nıuhanıınen bedelleri ynzllı akaratııı ')4 j yılı kiraları 

ıniizaye<leye ~ıkarıhmş ise<le talip zuhur etmediğiııden 9-6-941 tarihinden 
itibaren bir H) mii<letlc ve pazarlık suretile ihaleleri icra kılınacağından ta 
lip olaıılarıu tnr~us vak1flar meuıurluğuua nıiirat·aatları il~\n olunur. (1\02) 

lenılmıetır. - SON -

Buf gar Krah ftalyada 
Roaıs, 12 (A.A) -
Stfani- Bulgar Kralı 'Borie 

Aı1kara 

Radyosunda 
ttaıra kraı.oı zirret etmek iizre Bugünkü neşriyatı 
\\a\w<ıa \u.\m,e\\t' ----

7 30 Proğram ve memle
CUMA t:~ - 6 - 941 

Romanya-Almanya 

i ı a n 
Tarsus icra memurluğundan 

Tapu No. 
43 

Tarihi 
T. Enel 

992 

Cinsi 
Fnkoni dört oda 
'e bir kiler te bir 
ınulbak bir miktar 
sofa ve tahtanı iki 
odarı muetemil bir 
bap hane. 

HUDUDU; Yemini Haoare teresesi 

Ma h!lllni 
Kızıl Murat 

941 
1050 
Kıwmeti 

400 Lira 

Yeel'ri .Halil Debbe 
nın dieter hanesi. arkası tariki has, cephesi tarikiam. 
Tapu No. Tarihi Cinsi Mahallesi Kırmeti 

44 T. Ettel Fetkani dört oda Kızıl Murat 600 Lira 
932 bir mutbak, tah\a 

ol iki ahır 98 bir 
miktRr uıuru müe 
temil bir bap hane 

HUDUDU: Yemini sahibi senet rani diAer müdde,abib hane 
reeari 98 arkası tarıkı hııe, cephesi tarlkiam. ket saat ayarı 

Yeni bir iktisadi 7.33 Müzik: Hafif program ALACAKLI: Darendeli Hasan oğlu Abdulbekı, 
BORQLU: KürklQ oğlu Cafer, Fatma, Esma, Sıdıka ve ölü 

anlaşma imzaladılar (Pi.) 
7 .45 Ajans haberleri 

Nazirenin küçuk kıı:ı Pııkiıenln uelei İbrahim terrat oaıu Ha 

Rükr(jş 12 (a.a.) - S.00 Müzik; Bando pl~kları 
Roma~\'fa ~\o .A\nıanya ara 8.30 Evin saatı 

san karuı Fatma. • 

Riri .. ıci arltırmamn ~·apılaea~ı yer. gfın, saat 
~- 7 · 9+1 Çarşamba giinii sanı 9 dan 10 a kadar 

;kinci artlırruanm yapılacağı yer, gün, saat 
~mda yem bir ıktısadi anlaşma l2.SO Program ve memle 
ı~zalanmı~t:r. Bıı anlaşma!a ket saat Ay<trı 
gore '400 mılyon ley kıymetın 12.33 Müzik: Kısa fasıl prog 
de şimendifer va otomobili Al m 

12. 7 941 Cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
. ra ı. t-ftbu glyri menkulQn artırma t•rtnım&1i 13-6-941 tarihir 

manya Romanya verecektır. 12.45 AJAı 18 haberlen den Uibar•n 941-1050 No ile tusua icra dairesinin muayyen Duman 

Alman Tayyareleri 
/ngilterede mühim 

hasar yaptılar. 
IJoodra, 12 (A.A.) -
Diişmanın 1ngiltern üze

rinde havı:. faaliyeti biiyük 
mikyasda olmt.mı tır. 

Diişman hir kaç noktada 
büyük lıa~arJar yapmıştır. 

Bir yerde fa~la ölii ve yarRlı 
olmasından korknlmaktadır. 

Ha. ar ve zayiat başka 

y0rlerde fazla değildir. 

aında herkealn gOrebllmeai için açıktır. lU.nda yasılı olanlardan 
ı la.30 Müzik: Karaşık prog· fazla malOmat almak lıteyenler itbu tartnamedeki 941-1050 doıya 
ram (Pl.) nunıarallle memuriyetimise mQracaaı etmelidir. 

_ . K l 2 - Artırmaya i9tlrak için yukarıda yasılı klymetln yQde 7,5 
13.15 Mıızık: ısa fası prog niıbetinde pey veya milli bir bankanın temiuat mektubu tevdi 

ramıoın devamı. edilecektir, (124) 
13.30 .Müzik: Karışık prog· 3 - f potek aahibi alacaklılarla diğer alAkadarl1rın ve irtifak 

ramın devamı (Pi.) hakkı "'hıpıerinin gayri mentu1 ozerindekı haklarını buıuıne taıa 
18 oo Prol7ram ve Me-;:aleket v• ma1rata d&tr otan ıddiaıarını tıbu nan tarıhtnden ttıbaren ,.ırm l 

• " '" &'On içinde evrakı mQıbitelerile birlikte memuriyetimise bildirmeleri 
Saat ayarı icap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile Ubit olmadıkça 1&tıt bedeli 

18.03 Müzk: Fasıl sazı Din paylafmı11ndan hariç kalırlar • 
4 - Gösterilen günde arhrmaya ifıirak edenler artırma 9art 

18.JO Ziraat takvimi ve nameaını okumnt .... ıozumıu mıaumat aımıt .... bunıarı ıemame» 
Toprak mahsull~~ri borsası kabul etmit ad .,.. itibar olunurlar. 

_ . • IS- Tayin edilen nmınıta gayri menkul Qç defa batırıldıktan 
18 ı40 Mıızık: Radyo Sv!Dg •onra en çok artır!na ihale edılir. Ancak artıma bedeli muhammen 

orkestrası (t. Ozgiir ve Ateş klymetin yOzde yeımit betini bulmu veya aatıt iıteyenin alacağını 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunluın o gayri ınen 

böcekleri) kul ile teminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıllmazıa en çok 

l 
. artıranın taahhOdQ blki kalmak Que artırma on gQn daha temdit 

19 00 Komışma ! ( ktısat ve on brşinci gQnQ aynt aaatda yapılacak artırmada 
saati) bedeli l&hf lateyenin alacağına rQchıni olan diger alacaklıların o gayri 

menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan !ulaya çıkmak 

A 1 k 
• 1 ~· ·~· 19.15 Müzik: Mandolin ku- şarlıle, en çok arıtı r ana ihale edilir. Bö1le bir bedel elde edil-

llCI 1 aıan ığmm ul~ tavzını aıteti • Adnan Kopuz ve ar- meıee ıhele rapılmaz. Ve bu eatıe talebi düeer. 

Yeni Mersin Gazetesi 
MUdUrlyetln• 

ı l·G 941 tarih ve 3921 No Jo 
nuehanızde, Ankara Atıcıları ile 
Mersio aııcılarıoın berabere kal 
dıQ'ı hakkındaki razınızı oka 

kadaç:_la 1 6 - Gapi menkul kendiaine ihale o1 ı.ınan kiınae derhal veya 
• V f verilen mühlet içinde parayı Terınezae ihale kararı feaboluoarak 

19.30 Memleket . aat aya- kendiılnden evHl en yQkıek tekitte bulunan kimıe arıetmit oldugu 
bedelle almata razt olur1& ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 

fl, ve ajans h:..berleri. on bet gün mOddetle artırmaya çık.arılı l' en çok arnr&na ihal• edilir 

Ir} 'k !ki ihale ar&ıtndakl fark ve geçen gllnler için yOzde 5 den heaap 
19.45 Müzik: \.ası program - olunacak faiz ve diıter zartrlar ayrıca hükme hacet kalmakaıaın me-
Şef: Mesud Cemil. muriyetimi&ce alıcıcfan tahıil olunur. "183., 

20.15 Radyo bazetesl 2004 Numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
sinin 4 Uncu fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 

dom. 20.45 Müzik: Solo şarkılar. lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
AldıAınıı haber ranlıetır. :! ı.oo Konuşma Memleket olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Mersin takımı, Ankara tokımı 

010 keı:andıQı 4 birincilik 98 1 postası evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
ikinbili~e mukabil, 4 Birincılik 21. 10 Temsil tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
,e 2 ikincilikle galip gelmieıir. 22.00 Müzik: Radyo salon masından hariç kalacakları cihetle alAkadarlarrn işbu 
To\'zlhlni reca oderim. orkestrası (Violonisl Necip Aş. maddenin mezkür fıkrasına göre herekel etmeleri ve 

fçet Böl"eei Atıcılk kın) daha fazla malt'\mat almak istiyenler 941-1050 Dosya 
Ajan v. HaJri Korar 22 30 .Memleket saat ayarı numarasile Tarsus İcra Memurluğuna mUracaatlar 

ilin olunur. (407) 
YENi AH~RSIN : Ajanshaberleri, Esham - Tah- --------------------------

Fılhakika Spor Muhsbirimiı vilM, Kambiyo - Nukut Bor Zayi Diploma 
Anknra Mersin atıcılık müsaba sası \Fiyat). 1940 yıluıya Giiluar nıerkez ilk okulundan al 

~ocu~ [siroeme Kurumu Mersin Şu~esi Reisliğin~en ·. 
Sinema binası icar ıniiza

yede ilanı 

Umumi Şartname 
ı - Mersinde Hal ranında Qocuk Esirgeme korumu Mer· 

ain eabeeine ait sinema binası (3) senelik olarak icara verile· 
cektir. 

2 - Sinema binası sandatraeudır. Makineeizdir• Alt te ilet 
balkoulu ve bürük salonu vardır. Aegeri 500 azami 600 koUok 
almaktadır. Elektrik teeie&tı, zahnesi, teneffüs mahalleri, iki ta 
rafit helaları, hau öe~ietirmek ioiu dıtar iQinde üo untili\törü 
rangın tertibatı, büfesi, kieesi, testirer demirba~ olarak me9· 
cottor. 

3 - Makine ve eandall'a kendine ait olmak üzere kirooı ta 
rafından temin edilecektir. Verahut kiracı Kurumun mahlmatı 
te tereceQi direktif dahilinde kurum heeabıDJı. raphrıtacak '8 

bedeli kiralardan no eenere taksim edilerek ödenecektir. 

4 - Sinema binasının bir senelik tahmin edilen icar bedeli 
4300 liradır. İhale a\lnünden enel korum teınesine 322 lira 
munkka' temlaa& ratırmak IAztmdır. 

5 - ihale Mersinde Oocuk Esirgeme korumu Mersin subeei 
idare bereli huzurunda eobe binasında 21 Temmuz 941 Pazar· 
tesi günii eaa\ 17 de olacaktır. 

6 - Artırma aoık olarak rapıtacektır. 
7 - Mufaesat eartname ooouk esirgeme kurumu Mersin şa 

besinden latenlldiA'i zaman gönderilecektir. 
405 13-21-28-6 

1 a n 
Metsin Liman işleri inhisarı 

Türk Anonim Şirketinden 
KaraduYar civarında bulunan keşif bedelleri 

(2594) iki bin beş yiiz doksan dört lira 80 ku 
ruş olan iki şat pazarlık sure tile tamir ettirilecek 
tir. 

\ 

pazarlık nıüddeti lıu ayın yirnıisine kadardır. 

Talip olanların şartdamelerini görınek üzı·e şirket 
muhasebe rniidiirliigiine müracaat etnıeleri ilAn 
olunur. \404) 

ı a n 

Toros Limited Şirketi 
Mersin Orman işletmesinden 

Şirketinıizin işletıuekte olduğu Cehennenu.le 
re ornıorılarınnzde kereste kat ve iınal ve yine ve 
saitiyle dere boyunda gösterilecek yerlerde tes 
lim eylemek şartiyle tahtacı an1elesine ihtiyacı 

nnz vard1r. 
kasında her ik~ l~kımı~ herabern 22.45 Müzik; Radyo 8alon dığun diplonıanu za) 1 ettiua. 
kaldıklarını bıldırmtuıı. fili ıa or"-e trası programının devamı . . . - · 
manda Ulus ve dı~er aıazeıeıer 22 45 ıu -. ·k· C· b . ı (P•) ~«mısun alacag11udan zayı <liplomamuı 

. . . .nuzı • az anu ı. • l I - .1.\ I 
de Ankara takımının bırıncl ol 2.a 25 y k p melSJZ O ( ugu 1 lıll O UHUr. 
duğunu razmıelardır. Ortada . a1'11ı ı rogram ve Giilnar Konur kfiyiinden 

Çalışmak arzusunda olanlar 
kıy rennıek üzre her gün şirketimize 

{406) 

şarflarınnzı 

nıiiracatları 

13-15-17 

öğ 

bir v11111ıelık olduAo ac;ık görül llapamş. M t f lJ l 
mektedir. prngrammın devamı (Pl.) u~ a a ysa ( 402) 1-~ Yeni :Merein Mathıuısında Basıhnı~tır. 


