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Giridde Vaziyet 

İngilizler 

Yugoslavya 
Hırvatistanın ltal

yaya iltihakını 

Japon I Suriyeye 
Siyasetinin o urmadan Alman Almanlar 

Suriyede 61. Sikofs~i Diyor ki : 
· Almanya 

Tayyare ile kalb- Kontrolü günden Temeli geliyormuı 
Maıkil bir vaziyet 

içindedirler. 
protesto etti. ~h d l .. gu ın an vuru arak güne almalitadrr. Uçlü pahta dcıyan· Kalıirt .. :n (e,ıt) -

Londra, 31 (a.a.) - Kndıis, 31 maktadır. ~l.oyler - Sııriyeden geleu 

Kahı're, 31 ( ... a.) - Yugoslavvanın Londrada Mag~ IQp edı·ıı·r. (A.A) - lngılızlel' lmvıetli bir Almaıı 
" 1 Müstakil Fransız ajansı k i 

6iriddea ,,,elen haberler~ bulunan or·ta elçisi İtalya ta- b'ld' . . Tokyo, 31 (A.A.) a t rosumm Halepıe mevcnci 
" f Mosko 31 1 ırıyor. J h · · M olrl - l göre lngiliz kuvvetlerinin ra ından kapalı bir tarzda Hır ••, • a. - S . 1 1 apon arıcıye naıırı at- tıgıınu söy emektedirler lca 

vatistanm İtalyaya ·ıı k Tas-Snnday Ekspres gR- urıyeye sızan A mana~ suoka gazetecilere beyanatta bedeu benzin tayyareleı·le. k 
nevmidane miidttfaalarrnJaki 1 la mı t . .. .. muhtelif yer)eı·rie kontrollerı . . · ı d' D.i miişkilat t t ı T· 1 protesto etmiştir. Tevdi edilen ze esı en buyuk kumanılan- il . l 1 . d s· bulunarak Japoıı tıarıcı sıyase e ıJnıekıedır. 40 luıı·darı iki bf 

u mış ır. ngı ız er . lardan biri bize zafer yolunu e erme a mış ar ır. ıstema- tinin üçlü pakt değişmez te- yfJk tayyare gr b 
1 

Sadıı limanının şarkına çekil proteRtode Yugoslav mıllet ve .. t . b 
1 

k . tik hareket eclen Almanlar bil . . . .. '. ~ . . . u u Beyruttan meğe mecbur kalmışlar~ır. devletine aid olan Hırvatista- go~ erı~o; •ı ıh·\ hır ~;"'· bassa Halebde halka bir mik '?elıııı teıkı! el!ığını ~ylemıı- geçmışlır, Her gı1n lreııle ve 
Al l "t a· rım İf8İ öu· krallı~a tahvili il:1n Rtn a o onya aş uınan anı ta . k b . d ltr, Gazet~c1lermm. aponya Unlgar pas.ıportu ile sivil Al 
. man ar mu ema ıyerı . . general Sikof~ki ile yaptığı r yıyece ve enzm ağıt- nın üçlü pakta dair l~kayt bir man poJisJeri ı · . takvıye kıtaları getirmişler edılmesı ve bu suretle bu top ınu'"l"kat el k d' k' muşlardır. Ilıir Fransız orta . ld o1 • A ·k ge mt>ktedır. 

t ki 1 d 
. . ıı ı neşre ere ıyor ·ı: vazıyet a ıı?ına uaıı· merı an 

ve talyanlarada adanı!l şar ra arın tal yaya evrıntı aıt B 1 b. b "' .. k ı şark kumandanı general Kat- l · · 'dd" ı " ı· Al T 
l h 

. l . o ıar ın en uyu Zll or gazete ermın 1 Ut arı ..,ua ıne man ay~11reler'ı 
kına aaL.er çıkarmağa muvaf- an aşma vatan aın erı tara- unsur Bi 1 'k A .k t rnnnn Suriyede dağıttırdıgı k ·ı1 k B ö· 1 • 1 . . u r eşı ml)rı a eş- _ . . arşı 11 atsuo A: tı s z erın 
fak olmuşlardır. Vsziyet fev fı!ıda~ .v~pıl~1ş ve mılletm kil etmektedir Bn hükftmet beyannameler büyuk bır tesır bir cevap teşkil ettiğini ve • 
kallide vahim bir şekil almış hıç hır ııtırakı olmamış b~- talıRVviiller gtMer•rt '< inki~af yapmıı ve muvaffakıyet _kazan eğer bö le hır . ui ıefehhüm /ngtltere üzerinde 
tır. AlmAnlar izam edilmeden lunduğu ve Yug~lav devlatı- etmektedir Bı'rl"ıoı·ık de l ıl m1ştır. Bıı beyannamenın as- 'y 1 1 i i<. mut d f 1 · l . . --·~ v a er . va .. 11a uunun yan ış o c ıı,;unu a aa l"el d 
~ok agır zayiata maruz kal- nm yegAne meşru kralının Avrupa. ve Amerika nazilt'r hnı görmıyenler par\ muka- I . I '!" t .., er e . ' b'l' d k ld söy emış ve şıırı ıuı ı ııve e - b [ . I 
ını9la_r~ır. . . . kra_I Piyer olduııu Z?kredilmek don kurtolnncaya kadar mli- ı ıo e opyasını e e etmeae miştir. U Unt1U ar, 

., e .. orıılra, 31 (a a) _ Gır.ıdde Almanlar bırınc_ ı tedır. Hırvat toprakları Yuo03 c.a. deleye devam edoceıtine çalışmaktadır. ı _ Japonyanın esas siya- ı 
ınnı~ lnr çok a~ker k_ayhetmış lavyanın bir parçasıdır ve Yu şu~he yok~ur. Rir Amerikan JUgOSlavyaJB seti çoktan sa~lam bir temel lerdır. Adadakı vazıyet son goslav hükılmeti harb" _ ı mudahal••• Almanyayı kor- U üzerine kurulmuştur. Dıin gece l~giherenin bazı 
defa Yuoani•tandaki vaziyetle na kadar harbe dev~~ soe~~- katmaktadır. Amerikan ean~ ----- 2 _ 27 Eylülde ıiçlıi pak kı~ım~aııııda duşman hava ra-
kıya• edilir bir şekildedir. kf yiinio harp ınaı.eıne•i ietih- Alman tedhif hare- tın akdindenberi Japonya ha alıyoıı olmıışıur. F•kat hiç bir 
Almanlar Girid hMekatını ce ır. RalAtı için bir kaç ay geçe- keti devam ediyor. rici siyasetini bu pakla elaya tarafta bıiyük hücum yapılma 
Suriye V'3 Irakta lıep birden d. 

6 
.. d. . k oektir. Bn senenin sonundan mıştırki bu başvekil Konoye mıştır . Oarb ve cenubi Ga\de 

. re ır. ırı ın zıyaı va o bo-
1 

. I'ahı're 31 ( ) · l bazı yer·le b b l yapmAk fikrintl~ iken bu . evve amerıkadan malzome ).. ·• a.a. - ve benim sarih mıizahare~tm e re om a atı mış ve 
plAnda muvaffak alamamıştır. laoaksa Surıye ve Irakta bu akının ım gibi akmasına im . Belgraddan gelen bitarat meyd1nıiadır. bir kaç ev yıkılmıştır. Bir mik 

Yalnız bunlardan birisin- hareket ayni manayı haiz ol kan yoktur. Bu ancak gele- d!plo~atla~ Yugoslavy~da. ~e~ 3 - Japonya paktaıı do- dar ha•aı· ve yarah ve ölü 
de muvaffak olabilmek öze- miyacaktır. cıek sene başlangıcında ola- hış sı yasvtı~e devam edı~dığım ğan taahhütlerine sadıktır. vardır. Riı bil'lne uzak nokta. 
/ caktır. söylemektedırler .. Ölen bır Al- ~ - Bir çok defa cenup laı·da ıla bombalar atılmış ve 

Vilayet Makamından 

Haıa Taarruzlanna karşı Basit K~runma Siperleri 
kazdınlması hakkında umumi te~liğ. . 

l - Evler ve eıpartıınanla.rda bahçesi ve arBRsı 

müsait olanlar, bahçelerinde, miisait olmiyanlar da 
civar ıusalarda aile efradının adedine gfüe ııümune i
ne uygun bir biçimde korunma siperleri kazdıracak . 
IRrdır. Nümune siperi alarm sireni civarındadır. 

~ - Siperlerin kazdtrllmasını Vilayet Emniyet 
Müdürlügii ve Mersin BelediyeRi takip ve temin ede
~eklerdir Mahalle mümessilleri bn husuR1a azami var-. . 
dımı yapacaklardır. 

S - Korunma t-ıiperlerinin <lerinHgi iki metre 
ağızlarının genişliği bir metre, fübi 0,80 santimetre 
olacaktır. Siperde barınacak her şahıs için bir metre 
uzunluk kafidir. Siperlerde iki veya üç metrede bir 
egri bügrö (Zikzak) vücuda getirilecektir. 

4 - Siperlerin kazılwesına hemen başlanacak 
ve bu iş / 30 Haziran I 94.1 gününde ikmal edilecek
tir. Her ail6 bu tebliğde bildirilen esaslar daireAinde 
siper yapmıya ve kazdırıJmış olanları i11HU1 etmeye 
meobnrdur. Hususi siperlerini ikm'.ll edenler keyfiyeti 
derhal en yakın polis karakoluna bildirecekler ve Be
lediye fen işleri müJürJügünden veı.ika alacaklardır. 

5 - Sip6r kazdırılması hakkında gerekli bilgi 
ve izahatı almak istiy~nler lıeı- zaman Vilayet Sefer
lıerlik :M iidürlügü ile Belediy4' fen işleri ve İtfaiye 
müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 

6 - Korunma siperlerini yapmıyanlar, kazdır
mıyanlar ve ielAlı etmiyenler hakkında bava taarraz
larına karşı korunma kaııunonnn 20 inci maddesinin 
del&letiyle Vilayet idaresi kanununun (i8 inci madde· 
ıine tevfikan temyizi kabil olmamak üzere Vilayet 
idare heyeti karsrile 25 liraya kadar para ceznEn tat~ 
bik edilecek ve vermiyenlerin cezası kannn dRiresinde 

hapıe tahvil olanaoaktır, 

7 - Böti.ln ynrddaşll\rın banş içinde ge9irilen 
her saniyeyi bir fırAat sayarak korunma siperlerini 
kazoıaya ve kazdırmaya başlaması bir memleket bor

ca .• Bir vatan müda.faaaıc!ır. 
lçel Valisi 

Sahip Örge 

Helıd ayni derecede ehem ınanın karşılığı ıdamla ödetıl- denizleri hakkında Japon siya- bazı zıtyiat kayded ' l · 1· 

k ed
. B l · .J d" l · ı mış ır. 

miyeti haiz .lları t.ıuık, top, me t ır. öy e ıvam e ı mış. setiuin sulhperver olduRll an- ---

Bağdadda tayyareueıı ziyade bugün va Sırp kadm ve eı kekleri her laşılmıştır. Eğer bazı hareket 
pura ihtiyaç vudır. Bazau yerde görülmektedir. Gece so bunn gayri mümkt:n kılarsa 
A merikada vapursuzınktan kağa çıkmak yasak edilmiştir. Japon siyaı;;oıi yem hir tedkike 
dolayı malzemenin sevki te- Bu yasaga riayet etmiyl'n bir tabi ıııtabilir. Kargafalık çılrtı. 
lıir edilmektedir. Atlan tik gımç Sup kızı öldürülmüş ve 
ınoharehesi hayati ehemmi· sokakta bulunan cesedine bu 
yeti hai;,ı; tek bir maharebe- cürmü yazılmış olarak iiç güıı 
dir. İngiltere istila eıiilıne- meydanda bırakılmıştır. 

Suriyede 
Derzor tayyare mey 
danı bombalandı. dikce ve at]antik muharebesi 

Almaoya tarafrndsn kazanıl- Raşit Ali 
madıkoa mııb~Tehenin netice- Kahire 31 (A.A.) -
sinden ve zaf~rimizden enıi- BağdaJdan /rana J ngiliz hava kuvvetleri Ak-
nim. k d denizde 28-29 gece. i Alman 

Hirid muharebesi Hitleriu aç l- işğali alımda bulunan lskar-
orta şarkta ilk merhalelerin- Bagtlat, :n a .a - pantos adasına hücum etmiş-
tlen birini teşkil etmektedir. Offi - lngiliz kuvvetleri lerdir. Bıiytik miktarda yan-

Londra, 31 (a.a.) -

İngiliz kıtalarıoın Bag

dl'da. yaklaşmaRı üzerine şehir 
dahilinde kar1şıkhkJar çıkmıt 
ve şehir yağma ediJmittir. 

Balan Nazan Be~lil 
T. H. Kurumuna 
1000 lira teber· 

ru etti. Akdenizin şarkından lıı- Bağdsda 20 kilometre mesa.· gın ve infilak bombaları Atıl
gilizleri atmak iı~tiyen Jlitle- feye geh~işl.erihr .. Raşi~ :-\ li mış ve iı.tilaklaıdan husule 
rin bir kaç hafta sonra Oe Karslla bırhkte şımal ıHtıka ııelen alevler 2.00 metre yük- TsrHuH [Huı-usi] _ 

belliittarikte buna benzer bir metine lıarektıt etmışlerdir. selmittir. . Şehrimiz fabrikat - l . d 
teı;ıebbüste bnlunmaıo wuhte- lksisıü ua:t.ırı geniş salahiyet Irakta, avcılarım;z ılerle- R fb 1

• B h or erm en ... r·· . l .. ay raııım e lilin eşi ba-
ıneldir. Bitlerin Giridcle yap le Hagdaa va ııı~ıııe tayin mekte otıtn kıta anınıza muza N B d ·ı · t· 1\1 ·r b.. ' · ı d' 3 lt l yan azan ehlil şehr:miz 
tığı gibi Oebellüttarikte de e ı mı~ tr. aarı nazırı 11- han~t etmış er ır. a yan T - k H 
pauşütc;ulerle bir teşebhüs tiin wektebleri( k•ııatınıştır. tayyaresi tayya~eleri~iıile li;~ tebe~;~ Kurumuna bin 
yapma•• batıra gelebilir. J,ondra, 31 •.•) - karıılamış lııııılaı an ıınsı _k etmek suretiyle 

Reıımen bildirildiğinegöre düsiırülı.ıfıştür. Suriyede Der tyu s~k. ynrd ~everliğini gös-
F"kat İngiltere şarki Ak .,. ermıştı 

d 
. . Raşit Ali Iraktan kaçmıştır. zor tayyare meydanı ve lıaıı- r. 

enız ve garbın<len de atıll'la · 11 ı ı k 
b

. . . . . . .. Genel k ıırmay lıaşkauı V6 garlara bombalaıımıştll'. usııs o aı-a öğrendi~ime 
ıle harbm bıtmıyeceğmı twy- . . 1 . . . · ri b' Af göre B N 

1 
.. . şenf ıle rarıa gıtmıştır. Habeşı~tan •• ~. ceru ı - ayan azan bundan 

emege musaı aat t>derım. . rika hava kuvvetlerimiz Cnn b_:ışka 250 lira Çocuk Esirgeme 

~~~anyanın maglfıp edıl y Uil8IlİStalld8 mada tutunaıı ltalyarılara hfı Kurumu~a ve 250 lira da Kı-
mesı ıkı .e~a~~ .haghdır. Bun- cumla binıtlara !lttıkları bom- zılay Cem"ıyetine teberrüde bu-

lar~an bırın_cı~ı : Alman as. Adam başına 60 baları isabdt t>tlirmişlerdir. Lib lunmak m.eredir. 
kerı knvvetırıı kftlbgahın<lan • d b" -k ı · düşman hava Savın baya b .. gram ekmek verı- ya a uyu )ır . 1 nm u suretle hare 
tayyarelerle haYadan lıuooın teşekkülü robruga hücum et-ı kt:tı ~ayanı tebrik Ye takdi d' 
ederek vnrmllk. Böyle bir ue- /İ)'Or. miş , 0 bunlardan dört tanesi Veni Mersin· Göt .1 r bır. 
fer için 100 hin pilot, milyon t'.' • f d i ·· _ · s erı en u 
lok te"'kilAt ve 70 hin ilk saf Kahire, :-ı 1 (a.a.) - da.ı batarya lan ı~ra m an < n yukstık al~lcayı saygı ile kar-
b . . . Yunanistanda daha önce şürülmüıtür Büttin bu hare- şılar. 
arp tayyaresıne ıhtıya9 var 1 k k kftltan beş tayyaremiz dönme-

dır. Bu rakamlara anoak 94:2 aa:\m başma 80 gram e me · r 8 S Ô 
de erişmek müınk"" d.. verilmekte idi. Bu rakam 80 mış ır. · ' a/ih %aydın 

lkiooisi : Alın:: urişgali grama iocjirilmiştir. Kay zer öldü Taısns, (Hu. usı) -

altında hulnoan memleketle- ler vıudır. Bn noktada tı..lirıı ~ ~ · · b' L >ııdr"" 31 (ıt") yP, ırımiz Jarı...ıar· ma bo" 'ıhık 
rııı ır çok noktalarından görmüş askerle ve hava ilo • .. , · - k 

11 

ı 
Al Sabık Alman imparatoru um:;ndanlığına y- b 

manyaya. taarruz etmek ve donanma kuvvetleri~i~ ışbir- . . . Sali~ Ö , uz aşı Hay 
nerede Almau görülürse orada Jig·i ile ilıra9 edilebıhr. , Al- Vılhelm Kayzer ıka~et etmekte 

1 
za:dm tayiu edilmi§ 

mahvetmek. Bu iıder i"-in F- maulanu paraAüt u~ulüuü biz olduğu Dnrnd\ grıpten vofat ve mumaileyh h · · l ... y ... şe rımıze ge e-

ransu sahillerinde müsait yer de kulhınabiliriz. ı etmiştir. rek vazifesine batlamıştır.· 
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ı IJAZIRAN - 1941 Pazar 

Hava Tehlikesi ve 
Korunma Çareleri 

Emin Epeagin 

Ya1Jmalı:t1. oldaQumuz rılz rılın insanlarda O• Ddlrd1Qı 
daıaulardan biıide eudur: 

De•letler arasında istenıldil?i tadır moka~l&ler. muahede· 
ler ıapılıun .. Milletler bugftnlrô ınaelar~a 1ra1ri insani de olu 
birbirini H!l)llk ioio b,tr tOrlıl ta"lıtalara mü~aa& ıad~cekıerdir 
Bu iddihı ıt~D ıuaelar u eimdılri 1939 cibı.n haı bi bir riraıt 
dOıtur 1ıibl tebarOz ettirmietir. 

Bu gün dnletıerin birbirine harp i!Amoı. ordu l ft'rıD 11nır· 
hırda oarpıemuını beklemek usulleri kalk.mıetu~. Aruı &Qılın 
bir ııtdırım 6Üratile düemao urdıfı tarafa hücum eder, bu 
hOcamda ıamanıD'ıııo en son 1e korkuoo ailAhı olan ıarrare 
lerle hatlar. 

Z•man i'ibarile fennin ıerdlriraıınden doQen u irnnları 
taaırtan lıorkaoo harp ihtiraatina kareı gafil ulanmak, UJkada 
bulanmak dotru bir hareket detlldır. Haberdar olmadıQımııı 
reni icat edilen bir harp ıll4hı t:.aait bile olea bilgialıtik JOıOo 

i 1 1 n 
içıf Def terdırlığtndan ; 

1 6 9'1 tarihinden 31 6·9•2 
taribitı.1 kadar Mereio 11biliode 

Tarsus Vakıflar Memurluğundan ; 
atlanacak olan balık ruıumonoo Mobammen 
mfturedeslne iettrak eden ol· Bedeli 
madıaıo4ao bir hafla mftddetle Lira K. 
etmdit edilmiıttr. 

5 6 940 perıembe a~nü ıaaı 
16 de t kra.r ihaleai yapılacaQın 
dan ıallp olanlıırın müracaatları . 
ilAo olanıır (871) 

Zoyi ·fraz kdfıdı · 
Tanos maliyesinden a.ldı

gım 5-5 941 tarihti Vfl 14506 
•tt lıi507 numaralı biri 51 
diğeri 110 koyuna ait iki adeti 
ifraz Mtğıdım zayi ettim. Ye 
niıdoi alacagım. EvveJJiileri
nio htt'köm•diz oldnğonn HAn 

21 00 
36 00 
18 00 
20 00 
17 00 
18 00 

Nomar11ı Neti 

126-2 Dükkan 
127 4 Kahve 
JS0-'8 Dökkln 

131-10 )) 

13212 ,. 
138-14 » 
18416 » 
13518 )) 

f86 I » 
137~ » 

lt6-12 )) 

1417-10 )) 

1'4'9 7 » 
150 9 » 

153 21 » 

Sayfa 2 
• 
1 o 1 i 

Met itli Vakfı Mdıteotri 

Buğday pazarı Gazez zade .Mustafa 
» ) ) > Haydar 
» » ) > Mehmet 
)) » > ) Mehmet 
> > • ) Ali 
)) )) , > Hüaeyin 
> , > > Tevfik 
) )) )1) > Mehmet 
> » , > Bekir 
) > , > Şaban 
> )) , )) Bekir 
> > , )) > , > > » Hüseyin 
> » • > )) 

)) > > » İbrahim 

deu bu ıilAhıo kullanılıtıoda ,..pacaQı ilk teair. rurt ioinde l:lD Meraiode Kasap 
rGk lıuıeıkhklar H aara· 1.-r:• ıebep olur. Y.asin Kurt 

'9(1.,rim. 

ıs 
36 
40 
15 
30 
30 
10 
15 
20 
10 
35 
18 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

159-22 )) )) 

160·14 )) » 
> )) • Bo~ 
> ,. » Veli 

> 
Ka\iyeLle bilinmelidirki, her taııro~ ıilAhına kartı eo blriooi •----------Qı 

korunma oa:-eai aroi cinıteo olao ailAhla repılso mukabeledir. 
221 
50 

165-17 )) 

•3 74 » 
> )) » Boş 

Keııdirciler arası M. paşa Ahmet 

H~p tehlikesi karş1sr11.da vatanı n.üdafaa 
Her htiD8İ bir harp lehlikui karııarnds JUrdomu&UD mOd.e 

fauı için coQraft vuiret hibarjle ao uaphel\eo baıırlaomak 
ioap eder.. 

ı - Karadan 
2 - Deoiıden 

3 - Huadıto 
M'1dafaa huırhklarıda ikir&i a1rıhr: 
Umumt mQdataa, Ferdi müd,alaa. 

- Souu tar -

Aınkara Radyosunda 
Bueünkü ne.ftıİy,at pro•raau 

1941 •~mir Enter· 
nuyonal Fuarina 
Şimdiden hazırlamnız 

Bir ınilyon mü.teri, İzmir 
Enternaayonal F u ar ı n da 
mallarınıu g<ir9cek ve sa
tın aalcaktır: 

20 Aluıtoı - 20 B,101 19-'1 
(116) 

55 7 .Mataıta • ,. )) Sabit 

Yt•karda cins ve muhanınıen bedeli yazılı akaratı vakfiyenin g.ıı yılı 

icarları 26-5 941 tarihinden itibaren on gün müdtleth~ müzayedeye konul. 

nıuşt.ur. ihaleleleri 5-S- 941 perşenıbe giinii saut 10 da i~ra kılınacağından 

talip olanlarıu Tarsus vakıflar menuırlağuna müracaatları ilan olunur 

(355) 28-1 4 

Den· z Gemk1i Erbaş Orta 
okul müdürlüğünden 

i 1 a n 
Askerlik Sııbesiıne Davet 

PAZAR ı 6 941 1 · hl ö " b k! .) 1 - Ru sene okuHımuzun yalnız birinei !mırına talebe 

8 P 
- -

1 
m

8 30zgurz~e Ate.Ş ~e. erı ~lmaeakt!r. tsc~ilerin aşa«m yaııh evraklarla müracaatları . Marıin1hladiyı riynetinden ; 
..80 roğram ve mem &. 1 · ıraat takvımı ve A. Ntıfns cöıdtlm ve tattikli tbir sureli. • . . . . 

ket sa.at ay~rı Toprıak mahsulleri borsasa (Tuhth etlilmiş oufn~ cüzdana kabul olunmaz) 1 Hazıran 941 tarıhınden ıtıbaren yedek SU·· 
8.33 MW.ık: ş~ par.çalar 18.40 Müzik; BadJo oaı e. tıl: mektep şedahetnamesi (Üzerinden bir.sene geçme- bay ve ask.eri memurların yıllık'. yo~lanıalarına 

(Pl.) . . otkestra~ı ~o~rammm 0.vamı miş hnlunmak) başlaua~'J(tır. Hiiviyel ciizilanı ve yedek subay 
1.Ai ~ııs ualledePı 19.00 Muzık; (. . Kendisinin ve ailıesiftİfl hüsnü bal e&ıhabıpdan bulun- - . . . 

9.'00 Mftıık; . ,.,a ıJ sazı d ~unn otJsterir ""hst 0 mnsaddak hüsnü hal ilmü- tanıtına cuzdam ve varsa raporları ıle bll'l ıkte 
Mar~lar ve l111fıf parçııl"r Uts " .,.. ~ • • • 

(Pi.~ 19.30 Memleket saat aya• ~i. . . . .. en geç bır hafta ıçuüle ~ube~ e muracaat edecek 
Y.Jo Evin saatı ıı. ve ajans hc.berleri. D. Üzermtl~n bır sene gr.çmemı~ çıçek aıı kAKıdı. (erdir. Muracaat etmeyenler hakkında k:unıııi la-

12_80 Program ve memı., 19.45 Müzik: B. Birinci sınıf içi~. 1 Ey).ü! 941 de 12 yaşını bitirmiı kibat yapılacağı ilin oluınll'. (SGO) 29 1 
Virtüoı'lar (Pi., ve 16 yatını bıtırtntrDI§ bulunmak. 

ket saat Ay;srı 20.00 Konuşma: F. 5 adet -.esiktht fototraf 
l~.33 Mözik: 2 l... • 9"1 L..- l k O (Yntr saati) - Kayıt ... ra 1 Hazmaa !* güoll uaf ınaoa ve 1 
Hafif şarkılar ve ~ .. rkıh 0 - 20 ilô .11 Ağustos 941 .ıünü nihayet hulaoakhr. 

yun hMaları. De~•m. · zt • u- M · d 
2 N Ünır solı" "l okuyucu :ı - :n.yıtlır ata•lkıl Deniz komuıanhtıooa ve ersm e 1 .45 AJ A haberleri · • 
ıs 00 Müıik; 2 l .OO Konuşma Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu MüdürlQiünde yapılaca-

l • 
1 a n 

Mersin Balıdiyı myautindln 
Hafif oarkılar ve . şarkılı libdan İlttlatlerio b iki mahalden her haagi birine mu-

Memleet wsta11 ,.. tl Belediyece satın alınacak 15 milimetrelik 100 adet 
oyun havaları. Devam. racoa arı. 

tS.'9Q K'l()nuşma (DA' eden - 21 .10 Müzik: 4 - MmabHa imtihanları Tiirkfe, Mat.ama tik, (Tarih, su aaati açık eksiltmeye konnlmuttur. . 
Tepedeı>) Meşhur operaier (Pl.} Co~rafya, Yurt bil«İHİ) dert1leı inden 15 Alostos 941 Cuma Muhammen bedeli 2000 lira olan bn saatleri vermeye 

13.45 Müzik : Radyo salon 22 30 .Memleket saat ayart aümi saat g da yapılacaktır. (370) (2947) taH.p c,lanların. 17 ·6-94:1 salı .günü saat 15 te Belediye da~-
orkestrası (VioJonist Necip Aş- ve ajans haberleri. re8ıncl& t9'ekkül eileoek encümene 0/0 7.6 m11vikkat teIJJı; 
km) 22.45 Ajans spor servisi. nat veAtk.alarile bitlikte müracaatları ilin olunur. 

18,00 Program ~e Me';j)leket 23.00 MQzilı:; Dans mOzfRi i 1 1 0 (372] 1-5 -10-Hl 
~aat ayarı Pi.) 

r8.03 Müzik: 23.25 Yanııkı Program •e M 1 B ı..d· R' :...lıa 
R1dyo caz arkestrası (ibra. kapanış. arstn 8ra ıye ttnıtn111R; IDeniz Harp okulu ve lisesi 

Komutanlığından: . 
ı i n a 

Mersin in~isadar müdürlüğünden ; 

ttlt-iuci ek iltmasi ·10 - .ı - 941 Gününde ya
pıhmş olan tuıdau gayri nıevadın nakli içi:u Ve
rilen son pey haddi layıkide g<irlihoiyerek etsilt .. 
ntesi oubeş güu tenıdit edilmiş ve ı r =5=~4: t ra
ribiude yapıla ikinci e.Jçsiltuıesinde de sür.iilen 
son ı•e.y y,iu la.yık bat.ide göriilıuen~iş oldusunda.u 
ayni şartlar ahında ve n•ütedavil sernlay-e tah
ınatuamesinin 29 uncu ınadde i mucibince paıar
hğt\ koJAL\İP\U~ ut. Pazarlık -~-6-9 41 Salı güni~ 
saat ı l de in1ıisarlar nıüdüdüğiWde ıoplanac~k 
~o misyon huzurunda ya}ulae-at-11r işe tıiiplBK• 
nuıhanuueu bedeliu yüzde yedi bu~uğu. ~Jan 
(787 .50) liralık nıuvak' at temin•riyle bırhUe 
nıüra~atl.arı ilAu olunur. 

(8'12) 22-21-1 

Fılips, Osram veya Toukusranı marka ol 
nıak iizere 250 udet 100 vahlık ve 1660 adet Deniz lisesi Bil'inoi ve İkinci sınıflarına okur kaydft 
~5 vathk ki cenıan 1910 adet 220 volt ete~t- kabulüne l /Haziran / 941 de başlan"rak 10 / Agaetoı 
ri'k anıpulu a~k eksiltnıe suretile satın alınacak- IMt tarih~ne kadar devam edecektir. 
tır. · Mersınde bulnnanlarm okul komutanhgına başka te-

Bu anıpullerin nıuhammen bedeli 7!?2 lira birlerde 'bulunanların bulnfidnYlan mahallht A kerlii şu-
8o k l·.a v ;,1 t ...... L • 1 • l · 01 7 5 beJerioe müracaat etmeleri ilA.n olunur. 

uruş o •..1ugunuan sa n..... ıs.ıyen erın ıo , 
[369] l-5·8-11-1,-17 

InllYİlÜ11.eltliı'1tl vesikasiie beraber 6-6-941 cu · 
ma ~uii saat ı 5 te Belediye d iresinde toplana·•.-... ~----mml!l----------9! 
cak enciimene nıiiracaat ~yl~ıneleri ilfın ol onur. y~ A i M e f s i n 

(S~S.) 22-27-1-6 

i . l l N 

M111in Aıkerlii Seheti lıPnhönnlfn ; 

NUSHA~ı: 5 KURUŞTUR 
Ktiôiıe 

Ş8raiti { 

Senelik 
Altı aylık 

o~ ,, 
Bir ,, 

TOrliiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

Hariç~ 

2000 lumış 
1000 ,, 
000 ,, 

Yöktur. SSS, 384:, 385, 386 duğomlo mnvaz-za'f ia1'at erMrdeo 
[A] ve [B] gurubuna ayrıhrlı~ vo ayrllmamış ola~1arın Resmi ilAnatın satın 10 kmuf:!'· 
2-ü-9~1 ~ö.nii elbheleri verüme~ tizre ôettl•1 '~ 'mil· :.lı..ı-İİİıİİİİ-.....ii-iiliiiiiiilııııiliiiıiiiiiii._.-ııliiiiiiiiıııiiiiıfııiıiiiıiıııiııııiim-•----
ıaa;ıatıarı. Yeni lhnin Matbaasında Baaılmı~tır. 


