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R"ay ıı G ız ı:- tesi ıı Jeıı : 

Vişi hiikftın otinin Almanya ile 
i'birJigi yapmasından Aııkaranın 

Fransız eeıart'lti memurlarından ikisi 
istifa etmiştir. 

••hlbl .,. UMUM Na.,.ıyat 

MOdOrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
t..ı lleıtla luım"1 • ıtenıa 

Sayısı 5 kurut 
Telefon No. 82 .;_._ ___ ....;..._ 

İngilizler Bay Rtızvelt Almanlar .. 

Perşembe 
5 

HAZiRAN 
1941 

Y\\ Sayı 
13 3916 

Bed~aM ~ir f rans1Zm 
hezeyam 

Suriye 
meselesl Suriyeyi işgal ede· Vanant ile görüffÜ Taarruza nereden 

geçecekler. 

Hitler Musolini 
Türle.iyede dahil ol

clufu halde Almanların cek/er mi? Londra, 4 (a.a.) -
Fransa başvekil muavini 

ve hariciye nazırı amiral 
Darlan eski mtittefikleri ln-

D ey li ıneril gazeteııinin 

Berlin, 4 (a a) _ JVaşir.gtoıı mubnbiri bildiri· Loodrs, 4 (A.A.) -
Lazkiyeye aaker y t s . . yor: Gıridio tııhlireJİ Balkanlar Suriye vaziye

tini görüş
müşler. 

arı resm - urıye vazı- 1 . . . 
giltereden ayrılışlarına sebep k • ki Ö / f'h kk d . • ugıltere ıle Amerıkanın daki Alman herekftlının bit\iQi· 
ve hehaneler l\rarken; Her ÇI ardı arı a y e- ye 11 •8 • m. a Berlın ~ıy~si malı nıüştt'lrt\keıı ruib vertı karvı ya be te nede Küçük Aıra ura 
nedense Tiirkiyemizden de nİyor • fıllerı ~ımdıye kadar ıhtıraz gös paoakları askeri, iktisadi ve M1111da tıareklhn baılı> aoaQıoa 

lermekte isede Suriye ile fev· siyasi tasrruz pek yakında bir alamet olarak deA'il ikiıi era 
babı a9mıya lüzum görüyor k 1 d b" d 1 

Londra, 4 (a.a.) a A. 8 alakadar olmakta ve yA.pılııoaktır. Am~rikanın Lon 1toda mot~u~sı& . 1~ etre 0 8 

ve •o eafdatayı ortaya atıyor: S d k k t ı kk d ı ehdır B ı · A ( v · k h b" · nrıye e ar1 111klıklar· çıktıııt-ını d ı · · v t ç·· ·ı ra 8 8 1 e 1 m · er 11
1

• -. A.A.) -Royterın as eri mu a ır1 v ts ra _, 9ısı aynan a orçı . 1 « İngiltere evvelce bize yazıyoı·: tekzibatmektedirler. Oazelecile· Amerikau donanmR ve ikti. Loodrada dOn hı_kım o an Bir .hususi mobabir l. ildiriror; 
hu kokan tanımış oldnğo şeyi o· . J . t ' h . rin Ingiliz lntalarmtn Suriyeye 81\0l ku VVtıtİUİU lngiltereye fıkirde bo merkudedır. Londra Hıller - Muıolioi mQIAkatı 
k 1 LJ b b' den ll' lt vazıye ı na OŞ btr . . kd' . . da Tflsrini enolle Marıı araeın Berliode ukeri vuireıin inki•a arnaz ı a ve ce ren ız . gırmesı la mnde Almanya- ne bti ~ ii k varılım yapacağını . . r . b " 
koparmak için Türk ordusunu k?yhyet olma.kla beraber ln- nm ne suretle hareket edece- anla. t ~ıatı;. Ru?.veltle Vfty- da Gırid in miidefaeeı ıcın IAzı~I ı nın ıca ettirdiQi tabıf bir ha· 
~ · · · gıltere Akdenızde hakim ola· · · ~ . .. tedbirlerin alıomedı~ına \eeBBu diee olarak telakki edilmektedir 
l~ıhkyaya saldırıyordu .»11 • A"ıne daır sorulan suale bu nsnhn gi>rüşmetıi hızzat. Çor- d "I kt df Boounla beraber Ba mtilAkst bekleoirordo, hi 

Umumi harpıle bulanan- rak kal~a_ktadır. Fakat denız meselenin bir Fransız - fngiliz çille Rnzveltirı göriişme14 i ka- e_ 
1 

me ~ r. · -k · fı b 8 • dikta tör ara8\nda mutat mO lakaı 
harekAt ı ıçm müessir hava yar I . ld · d h · ti ' ."l • V t oıurdakı harelı:ltıo ı u ıııa r 1 J ,r ve bu harbi müteakip ki · d 

1 
_ I d mese ası O uğıı SÖylenmekte- ar e emınıye ıuır. ayn:rn kımıodao Q"eoeu harelıAUan den uı ası gelip geçmieti. Stratejık 

l • kyanın i•galine "ahit olan· ımı ~zuhm w ~r. Donanml~k- dir. Herlin mahfillerinde Fraıı Vaşirıgtona Atlaotik mobare· ıl\ıkbrmek IAıımdır. General Ver olan bo koııoema hakkında fa· 
· ' "' nın °enış ava ussüne ma ı h · · ı h · ı · · " r · ı d b J lrımız pek çokdur. ~ . sanın her ne olursa olsun her e15ıoın yapı aıı ta mın erını gaod gelir gelmez Vieide Fren· nıre er 8 ulunmak meektU· 

B' .h. a adık olm.ası l~zımdar .. lske~derıyd mOtecavize karşı srazi~ini mü beraber getirmi~tir. Atlantik- ııı kabioeaiolu bir kaodefa ardı dür. Fakat Balkan müokilltına 
, .. .. ız, bu. tar~ ~ Y ş · demz ÜS!lU uzun b :r sahıl hattı daf d . d . . te yapılmakta olırn uıücadole ardıua toplaoma11 ıoo derece ail bazı meeelelerin 1e T!\rk\re 

< 1 orduk .. 1çınde ıdık.. ile takviye edilmiştir. Bu mm Petaea. e ecö.egl m.e h aırl mi ar eşal ınemrıuııiyet verici bir ,ekil naıik addedilen Surire uıi1eti ıle mi!ouebetlerin bilh&Ha me~ 
Ad T , .. erıin · nuı s z erı atar aa. mak•a ö Aı kt d" o ıu tgekil etm ı· e ol ı ana, aranı, DL takada lüzumu kadar tayyare _ _ '. ' ıdmadıgı tahakkuk ecl~cek o - ile alakadar ıı ru me e ır . 8 ' . . ma arı eeikAr 

i~gal hatıralarının \Jötiio acı- meydanı knrmak mümkıindür ve bu tec·nuzu.n ln~ıltere ta- lnrRfl Ruzvelt A tlautikte da oeral Veygendıo Vi9ide toplanan aıt ı gözfikOror. Gırid i n it1ıal i ni 
larıoı, elemlerini, ıztırapları- Mısır, Filistin, lskenderiyeden ra~ı~tian ol~bıleceıtı tebarüz ha dıldi tedbirler al :ıcıtktır. oaıırlar meclisin.da ne b~r:: ta k i ~ed~cek olan toarruıda tııı 
nı çekenler arasında bulunan l d h r. d'l ııt.' eıllırılmektedır. Mihv~r Fransız Bn t odhirlur gizli tutul- f)l\iQ'i melüm deltl d~de . Vıe ... rao ııbırlıtı ııerell Sı'he•ı mın 

ıava an mu aıan e ı ece~ı im t ·I ğ nıaktıulır. kümelinin Almanr• ııe ıı bırlı~ı lekaaıoda gerek Surıye urire· 
ber Türk; bu toprakların zu- gibi Kıbras adası da buna yar para oı ~· .unun tamamlı~ı?ı Va~irıgtou, 4. l~ .e.] rapmek airaE~li lekibettiQi kr. &inde bilhasaa ll'ilhim olacalrhr. 
löm ve Paaretten kurtarılması dım edecektir. Eğer Vişi Su- k~h~l elmıştır. lşt.e bunun ıçın ı' le bul edı"lmektedır. Her halde bu mülAlıatın kati 

k 11.1. d k F Hay Rıızvelt Vsyoırnt h 1 i9iu neler yapıldığını pe a .. riye tayyare meydanlanm Al- ır ı ı-ansanm ımparatorlu- H oi a ıaaıruıa gf: Qilmedrn ra 
~ h f bir tıaat gfülişmüştür. Vay- b. pılan son mültlke.t o\du~una tiin 

bilirler. manlarm yerleşmesine ve li- dunu mu a aza etmestne yar nant koltug11ndllki evrak do- T alıdire /dyılı ır he rok tur. il§ " 

Fransızlar Kilikyayı iş. manlarır.rn kontrolüne imkAn ıma amadedir. Almanya har. ıu bir çarıta hulundu~o halde f k 
~al ettikleri zaman, getirdik- verecek olursa o zaman mesele kes için mukaddes olan bu saraya gitmııkte idi. Öğle ye· uatanperver 1 

ingilizler ı ıri ermeni ve müstemleke as ciddi bir şekil alllcaktır. Buna hakkı Fransaya da verece~i megini saray1la ve Hopkinsle 
k&rleri ile Türk diyarind1to m!lnİ olunmalıdır. Derhal ha-· ma)Qmdur. beraber oldugu halde yemiştir. 
'l'iirke neler yapmadılar. Ev- relcet icabedM. Tereddüde ve / 
l t.ı rmi yağma edilmedi. ihtiyata mah:\l yoktur. Haşla 

Hanumanları mı söndü· Hür Fransızlar olmak üzre 
r"ilmedi.. Aı münevver mi Suriyenin işgali hemen yapıt
tı irüldü, öldiirülen kuyulara ffi ,ihdır. E~er lngilizler Suri
ı. ttlan kilikyahları:ı adedi bin· yede yerl.-şecek olurlarsa İs
J.m~ çıkar. kenderiye ve Baı-ıra emniyetle 

Yıkılan , yakılan evlerin olacaktır. Almanların Suriyede 
yerleşmesine müsaade etmekle 

lı \raheleri bal& duruyor.· İngiltere her şeyi tehlikeye 

B 'llarıla, eTlerde öldürülen- koymuş olacaktır. Ağır bir me 
J,, l'in kemikleri zaman zaman sele mevzu bahistir. Bu kati 
~u radan buradan çıkarılıyor. bir meseledir ve kati hal za-

Qaknr oYahlar, daima manı gelmiştir. Şimdi bunun 
(•feudi yaşıyan, hür, yaşıyan zamanıdır. 

c; ·ıknr ovalılar, lıer durlii ve· Kudüs, 3 (A.A) -
l'l Lit harbiyeibn mahrum bu- Almanların Suriye sahilin 
ı ıındukları halde dağlara çık- de Lazkiyeye asker ihraç ettik 
tılar. leri ve hattaibunlarm bir mo-

Dö~man iatilAıuna iiyan törlü fırka oldu~u söylenmek 
ettiler.. tedir Halıer başka taraftan he-

Gördökleri, zulüm. istib- nüz teyit edilememi~tir. 1 

d ı\t, .tedhi,, katil badieeleri ı 
onları korkutamadı bil&kis 98 kilo ekmek 
tuıci etti. Vatan muhabbet- miiıadere edildi. 
lorini, çok arttırdı. 

Be, sopalı Türkün bir bii· Bazı fınncılarm pişirdikleri 
J tik l!"ransız askerini pü!kürt- ekmekler nümune ve ev1Jafma 
t iigtiuü, seksen vatanperverin uygun olmadığmdan dolayı 98 
hir taburu esir ettiğini an kilosu belediyemiz tarafından 
c·"k Türk Milli Möoadele ta· müsadere edilmiştir. Halkımız 
ı ibi yHar ve bunu bütün 9a- 6tedenberi ekmeklerin fazla 
k arovalılar bilir. esmer ve ayııi zamanda piı· 

tstikJ&l mücadelesi; Tür- kin çıkm:idılmı ve içinin kum 

ktin vatan müdafaaaı müca- lu bulunduğunu iddia etmekle 
ıleleeidir. Bunda hiç bir ya· idi. Fırıncılara verilen undan 
hancı devletin dahil ve teıiri başka türlü ekmek çıkarmanın 

· voktur. Bu tarihi hakikati imkAnsızhgım ileri sürmekte 
inklra, tevile kalkı,mak an idiler. Bu bir birine zıcı iddia 
oak vatan müdafaasını hilmi- lar karşısında Belediyemiz ted 
yea, esarette efendilik ümit kiklerde bulunmuş ve hir mik 
eden ve ba buly•Y" kapılan du buğdayı fabrikada kendi 
hedbalıların k&rıdır. kontrolü altında y1katıp temiz· 

Öyle göröyornzki bu bed- lettikten sonra ?1.eyd~n~ gel'3n 
bahlar kafilesinin başında undan ekmek pışırlmıştır. Çok 
bugün magldp lfrauHnın umu iyi bir ekmek !.meydana gel
ranu tedvire yeltenen amiral mittir. Belediyemizin bu pratik 
Darlan geliyor. hareketi halkımız tarafından 

F. A. takdirle karşılnnmııtır. 

Vilayet Makamından 

Haıı T ıırruzlırmı karıı Basit Korunma Siperleri 
kaz~uılması hak~mda umumi tebliğ. 

1 - Evlor ve a.partıınaııla.rda. bah\loBi ve arSRMl 

müsait olırnlar, babç~leriııde, miiuit olwiyanlar da 
civar area.larda ailo efradının adedine giire nüwunesi
ne uygun bir hiçimd& kornnma ttİperleri kazdıracak 

lardır. Nü mnne siperi aJarm sireni civarıııdadır. 

';! - Siperlerin kazılırılmasını VilAyet Eınniyet 
Miidii rlüğii ve M.ersiu Belediyesi takip V6 temin ede
ceklerdir. MalıalJe mümessilleri bu bmmsfa azami yar
dımı yapacaklardır. 

S· - Korunma tJiperlerinin deriııligi iki metre 
ağızlarnnu geni,ligi bir metre, rlihi 0,80 Aantinıetre 
olacaktır. Siperde barmacak her şaluA için bir metre 
uzunluk kafidir. Siperlerde iki veyi\ iiç metrede bir 
egri büğrü (Zikzak) vüonde getiriler.ektir. 

( - Siperlerin kazılnıtuoua hemen bft~lanacnk 
ve bu iş / 30 Hasirao / 941 güniinde ikmal edilecek
tir. Her aile bu tebliğde bildirilon esaslllr dHİrl'sinde 
siper yapmıya ve kazdırıJnıı~ oJıuıJıı.n ii.JIHı etmflye 
mecburtlur. Huıuu~i aiperleriııi ikm'..11 Nleııler k•·yfiyeti 
derhal en yakın polis karakolun" hiMirHekler vtt Be
lediye fen işleri mtitfürlöğünden ve11ikA slıtcıı.klAıdır. 

5 - Sip6r kazdırıJmı\in hakkrn<la geıekli bilgi 
ve izahatı almak istivt-ııler her- zamaıı VHAyet Sefer
berlik .Müdürlügü il~ Belediy-, fen i'leri ve itfaiye 
mödürliikleriue müracaat etmelidirler. 

6 - Korunma siperlerini yapmıyan)ar, kıtzdır
mıyanlar ve isUh etmiyenler hakkında hava taarrnz. 
larma kar~ı korunma kaııunnnuo 20 inci rn"ddesinin 
delt.letiyle Vilılyet idaresi kanunnııun 68 inci madde· 
ıine tevfikan temyizi kabil olmam.-" fürnıe Vilayet 
idare heyefrkarariıe 25 liraya li.adnr para cezııın tat· 
hik edilecek ve vermiyenlerin cezası kaııun dairesinde 

hapse tahvil olunacaktır, 

7 ~ Bütün yorddaşlr.rrn ban~ içinde ge9iril.e~ 
her saniyeyi bir fartlat sayarak kornnm& Miperlerını 
kazmaya ve kazdırmaya ba~lamaın hir moıuleket bor
cu .. Bir vatan müdl\fauıt!ır. 

19el V a.lisi 

. Sahip Örge 

Tarsus fabrikatôrlerirıden 
Bay lbrahim Behlil eşi B~yan 

Nazarı Rehlil Türk Bava {~u-
Musulu aldılar. 

rumu T~rsn~ şubesine tebenü Kahire. 4 (AA) -

ettiklel'İ JOOO liradan baıka Muaul logili ı kıtaatı tara-
ayı·1ca Çocuk Esiq~P-me Kuru- , fındao iııanl ed ilmietir. 
mtı 'far sıı~ şubesine 250 lira 1 
nakde.rı ve Tıtrsus Halkevine 8. Sükuti Sözen 
de 265 lira kıymetiııde 90 adet . .. 
yanm koltuk sandalya teberrü Bır mudılettenberi istan. 

· 1 . ı· Bu yüksek ruhlu balda bulunan Halkavi Reiıi 
etm ı~ eruır. ' 
hayarsever, kıiltürlıi Türk ka- bay Sükft.ti Sö1en evvelki 
dınmı takdir. edeı iz. gün 'tıbrimize g~lmittir. 

Şeref Sahibi Olanlar 
Hüviyetlerini saklamazlar 

Bir ka9 giiu evveldi. Şa her hangi bir vatandaşın izzet 
yanı hürmet bir daire rehli oefttiyle oynaması, ooa Jiaan 

iJe gi~riişöyordum, Mi;z arasın- tecavüzünde hulonması çok 
da bu mnhterenı zat bana çirkindir. 

d. · hitaben yazıl- E ken ıııııe ııaserı hu suretle yı,zılao 
mış hir ınektup göı!lterdi. verakı•arelerin biı• b' k 

k . · 1 l • ~ J r ıy 
Mektup ma ınf' ı e yazı mış metı, ehemmiyeti kt 
idi. Aldım, okudum. Baolarrn yeı i ıüprün~~ :;~ 

Saçma A&pan cii mi eler. petleritii r. 

Geliı;ıi ırözei isoadlar. Bı" zı·m 
v o • v ı\tılnda~lardan 
Terbiyetlizoe ithamlar 

1 
~eklodıgiıniz ciogruluklarına 

Her vatandaşın görmüş ınaudıkları lıakikatlerı· k . .. açı ca 
oldnğn bir yolımzlugo ıut ol- soylemeleıi. Yapılan her h 

doğu mak•mata bildirmesi, gi bir yolsozJoga mutt:~i 
oğraciıüı bir haktuzhk varaa olorlarea, bun 0 biuat k . b. 1 . . ve aa • 
Dondan şikAyet etmeu ta ıi anmıyarak a9ık!amaın. 
bir hakkıdır. Bu iş yaolı,tır. Bundan 

Bu hakkmı aramok, her me~lek~t zarar görtiyar. Bu
vatandaş i9io JAz•mılır. Buna :a ~~n.ı. oluıınz demesi ve 
kimse itiraz edemez ve hak- edığtnı ıMbd edebilmesidir. 
kını arayan lıi9 bir 1.aınan Yoksa geli~i gü~el uvdn . . rma 
moJhaze olunamaz fa}cat bn ls»adlar hiç bir mana ifade 
merdce olmalıdır. etmez. 

Törk merdligin, doğru- Netice olarak demek is . 
logon bir timsalidir. tediğinıiz şndur. 

Biz hononla iftihar edi Şere~li ve namuslu insan-
yornz. lar hıiviyetlerini 81\klamazlar 

B h · k ve kim"e • . ir 'a ~ın Jmzaıunı sa - , nıo şeref ve bay111• 

)aması, müstear isimlerle şu- yeti ile oynamazlar. 
raya, bora.ya mektup yazması F. A. 

r 



5 - llAZlRA~v. - ı 9il l?er.şenıbe 

Hava Tehlikesi ve 
Korunma Çareleri 

- GdQti• Sa,rıdao Ar&ap 
A) Uınuml müdafaa : 

Emin Epenırin 

Mıtıettn memteke& mıld1tfut1ıpdp.. Jiuku~etiu b~ türlü telf.· 
lıfıerıoi böıtlk f-adaklrlıkla yerinf get ı rmeıi te O :duuun bütün 
ihtiraola.ruw fııtıa:io Jere.Jlkipııtına uraoo olar.fit '·~~mlamık 
iolo iı!rekli J1tNit~t ioetekle u ıeve aeu ifa etmeaile haıırlaoır. 

Umumi m(Ufafııa Ordora ait t'lir ietir. Y;ıl~ıtJ '€\>kola b6· 
külmes e mlı Telek O duıu bo 'Bflferi her saman ı1eretle 'AP· 

m e t.e ba~ıyg11hı:. 

B) Ferdi mOdafu : 

Her e~haın b-sr.bin loab'lhna i~t'e maraz kalace~ı tehlikeleri 
dılştlaerek bırnlara kareı keodini t müd ifil& ı~.o haıırlaom!l8ıdır. 

Bu iÜD Cephe arriıinde 98 O: du 93fları dıeıocta kalacak 
eııhu~la:- ioio eo bü1.ülı tehlike huadaa tarrıırelerle 1apılaoak 

taa..rruılardır, Hunun iQin taırarııleri tanımak •e tıunların ne 
aibi uaıtalarlıı ne derece lesi · tapıtbilııceklerini barıe ıamanıo· 
da ö.tr,rnou~k JA.ı.ımdır. 

TAYYA~ELER 
T•r1areler aıoıf ilibtıril~ iki1ıe ayrılar: 

A) Kara \affareRi 
B) D.rniz ıa1rareai 
Vaııfe ilibırilede dörde arrılır : 
A) Bombardıman 
B) Keeif 
C) A• 
D) Naklire 

BombardrrJan· l1ayyareleri 
Bombardnıao ht11releri iki ·kııımdır: 

Atır ve hnf ıf 
I - ARır b:Jmbıırdmao la11a1ele!!i11lo aaatı. 91H\İ 200 kiloı 

nıeıre süraıı vardır. Huada 4: 5 a111l kaiıbilir 3 • 6 lou bom~ 
ıaeır. Son zamanlarda baıı aaı• bombardman larrareı~rjoin 
ıo:ı2 loo bomba taıımak kabilirolinde old4ıfa.. ı.uetelerdeki 

neırirattao anlaeılmalitadır. 

- Sonu •ar -

i 1 a n 

Mersin Beleiliye riyıaetinlen ; 
Oyun .\\et ve \'asıtalarından aliuacak resinı 

1Jakk11ıdek.i. ı Uaziran 9,)8 taı:;J) ve 3~3J sa~ıh 
kartuuuıı hii iunleriııc köre li uliip, ı; ahvehane 
Gazino ve umuma uıalısus kır bahçelerini işl@&en
ler. ellerinde nıevcul ovuo al~tleriuiıı cius "e nıik-• 
tar.ırıı g<>sterjr ~ir l}eyaııuame ile haziran 94 ı ayı 
içeri.sinde HeleıHye laha~kuk şubesiııc nıüracaat 
ederek her oyuu aleti içiıı tahakkuk ettirilecek 
resmi ~İYıe v alacalU31tı oy11u akıl. ~dıasını 
nıezktir alellel'iıı n1ünasip bir yerint! vaze):leye 
cel~. 

\tezktir kauuıı hüküoılerine göre llazirau 941 
ayı içinde beyauname ij.e nıüracaaı eytemelerile 
ayJai seue i~inde yeniden :M.ın al~c~~.ı oş.uu 
alellerini aldıkları taritııeu itibar~n oı~ gün içiıı .. 
de beyanname ile ıniiracaa.t ederek lıildirnıeyen
lerden yapılaca\ kontrolde damgasız ve resoıi ~
di~ e edilmemiş oyuıı aleti görüldüğü taktirde iki 
kat resim tahakkuk eUiriler~k lShsili eıu:v.al ka
ııunu hiikünılerirae göre haczeu tahsil edileceği 
ilan olu nul", 

j ' 

; ı a n 

Sayfa 2 

F~t!k!~~~.~mum Müdürlüğünden · J ~~~~~sc~~~~:!~!j 1~~!~;.~;~f !~e! .. ~sıııda ıaş köıııü 
o) ~reQ'li Kömılrleri reıeımesi, Zonguldak 1 
b) Ga°rp Lin1iıteri ieletmeei, B9lıkeıir rü, kok köın iİ l'Ü, bri ·. Cl ve tali maddelerinin satış 
o) Mahrukaı Büro .. u. Ankara ları hakkında yapılmış olan nwkavelelerdeu rniile 
d) Ere~li KömOrleri leletmesi · • · .. 1..... • · · 
Kok te lhrakire Sertiaieri, Ankara, la,anbul, lımir, Merıio, velht bılcuıuJe laklaı·ınHZI 1.ll.941 tar1lı11Jde kuru 
Ereoıi (Karadeniz) • lan ve merkezi Anl\.arada bulunan ''Türkiye l\ü 
Yukardaki Mt1eueu~ ta servislerinin, Tııe kömftrG, Ltnrit, 

~ok, Briket te ,.il maddelerinin alım •e satımındı\u mOteullid nıür Satış Ve Tevzi ~Hiessesesi" ııc devrettiğimizi 
lilu~~P\ m 9_cudat, le~hGda~ ~e .rnat!ubatı bt'HOo bolluk " Ye IUÜŞlerileı·iıuize kHl'Şl olan \'CCİbelel'İlllİZİ de 
Peoaıbıla Jenıdeo teekıl erledıQimız b ·· · ·· · · 

Mahdut MesuJiyetıi u mu esse ~euuı tamamen ttkabhul eyledığı ılaıı 
T .. k" K.. ·· 8 t T . M.. . olunur. nr ıy~ o:nnr a ış ve evY.ı tıe aeaesı 

ırmaeına duredilmietir. 
Allkadı1rlar1n 1 Haziran 1941 tarihinden Hibareo: 

1) Her oi~s taı kömOral, kok, briket ile talf maddeler; ioio 
FOB olarak rapılaoak talepler mileBBeeeoio merkeıiÔe: 
ADRES: Atatürk Bulun 21·23, Ye

1
oieebir lMılhenc\iıler 

BirHai binaeı) An karı.. '' ~ 
ı 2)JL!nrit köcnürıl için rapılacak mOracaaUarın eaklai gibi; 

(374) (3004) 

i 1 i n 

Tarsus Va~ıflar Memurluğundan 

3.4 5-6-7 .10-17-24 

l •oarp Linri&lerl lıle1meei. Balık.eıir, adresine. 
S) Mahııııt ihliraol,ar ile (Tae köoula:p, Kok k6m'1r6, LioriO Eski cami v~kfıııdau 21 7 ınuuarah ev icara 

ihrakiyelık kömürler iQ!n 'o mahal~eki Şube rera açJlnla- verilmek üzere 31-5 -~4 ı tarihinden itibareu ~il 
l:ırımııa (lstanbul, lımır, Zon~uldak, Merslıı, Ereğlı (Kp- .. •. 
r~deoiı) de 13ube te Depolarımız oldut,u gi~i muhtelif ee gun nınddetle ar.tırmaya koııulnıuştur. muharn-
hırlerde acaolalar •ardır) b d ı· 70 J' d f' · ·ı J • 6 4 

4) Mıthrukal kanunu. mucibıoce enelce iutihap edilmie te mu· Dlel) l~ e 1 ıra ır. .\ atı 1 la eSl 11- g 1 çar 
kauleai. hen~ı hitama erme.m.ie acanlalarımıı İle diQer şanlba giinü saat l o da vapılaeaktn·. t31ip 
mihıtehlıklerın Ankar.a mer~eziıı~ ., .... •. 

6) l'ıte kömtır6, ).Jinrit Brjkf t, Kok •e talJ maddeleri~in olaular111 Tarsus Yukıflar n1enıurluguııa lllUJ'U('a. 

lhraqatı i~lerlne môteal:\~ hususa\ iQ!n_A~kara merkezine atları ilan OIUUUI'. (383) 5 8-10 
Yukfrdakı adrealere muracaal etmelerı rıoa olunur. 
Merkeı, ıabe te depolarımızın lelıraf adresleri: Mahrukat. • } 

<s7s) (3003> 3·4·6·6·7 ıo 11-24 ı a n 
· · 1 Toprak Mahsıılıeri ~Ofisi 

O~niz Harp, o~ulµ ve l;,.ise~iı l'arsus Ajansından 
l<:omutanhğındal): Ajausımızın tahmil ve tahliye işleri ı 5-5 94 ı ta-

neniz Jiseşi Birıinoi ve lkinci sınıflarına okoı· kaydiilrihhıdeıı 16-6-941 tarihine kadar açık eksiltnwye 
kf}>qlüne 1 J HfL~iran / 941 ııe ba~lanRrak 10 / Ag~&toHf konulmuştur. 
9'1 tarihine k,adar devam edecektir. 1 isteklilerjn 16-6 ·9!1 pazartesi saat 14 de ~·jaıı 

Mersinde bolunanJarm okul komutanlığına başka Ş8-f sınıızda bulunnıabrı ilan olunur .. 
birlerde bulunıuılarm bulundukları mahalli il Aıkeı lik ~o- ( 
a •.. , • •• t ( • •ıA j • 327) ı 5-25-5 
~ erme muracaat e me erı ı ıau o unur. ------'"----------.---

l3~0] ı. () 8-ıı .ı•-t 7 

Garp Linyitleri iıletmesinden : 
i ı a 

Mersin Bele~iye Riyasetinden 
n 

.. • .. . • . B lediyece satın alınacak 15 milimetrelik 100 ndet 
t1J•~seııu~I~ nı ı~terıfr.r arıas p~a ı,ıuyu kö ı sa saati açık ek&iltmeye konnlmuştur. 

UJÜriİ Salış(:.;rı hakkında yapılnuş olaı~ ll!tıkavele 1 Mnbamımm bedeli 2000 lira olan hu ~aatleri vermeye 

l~rden mütevellit bilcünıle haklar.ınuzı J.6. 9 41 ta aljp c. lanların 17 6 041 ımh giinii saat 15 te Belediye dA'i-
·ı · d k . 1 k , · k . 1 esinde te~ekkül edece.K eııcümene 0/0 7.5 muvakkat teıiıi-

rı uıı e uru an ve mer ezı Aıı arada bulunan ·0 .. v' e ·k 1 ·ı b. ı·kı ·· tı ·ıl! 1 1 a. sı a arı e ır ı e mur&oaa arı ı un o uunr. 
''Tiir~iye Kömür Satış Ve Te\lzİ Müessesesi" ue . r [372] 1-5 - ıQ- H, 

~vrettiğinıizi ve ınüşterilerimize karşı olan veci-
b;eleriıuizi de bu nınesseseuin temaıueu tekabbüı Eti Bank Mahrukat Büroaun~ n : 
eylediği ilan olunur. . . 1 ~Hiessesemizle ıulişterıiJ~~ arasmda yapılnHş 

(375) (3005) 3-4.-5-6-7-10-17-24 l 1 k ı 'ı d .. ıı· b'l .. ı ı' k o an mu ·ave e er ~n l)luleve ıt ı ~um e la -

G larunızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi 
Deııiz edikli Erbaş ÜFta Ankarad~t bulunan('fürkiyel}qıniil~ Satış ve 'fev-

0 k U l tn Ü dür J lJ ğ(i n (İ0Il zi &Hiesse esi) Il~ devrettiğimizi YC ıniişlerileı·iıni
ze karşı oları vecibeleriuıizi de bu ıuüesseseııin 

1 - Ru sena okulumuzun yalnız birinci _:ııOlfma talebe · •. • . .... . . 
"hnacakt:r. isteklilerin aşağıda y;azılı evraklarla müracaatları. teuıame • tekabbul eyledıgı ılan olunur. 

A. Nufns cüzdam ve tastikli bir sureti. · [3761 [3006] 3-4-G~ 6-7-10 17-24 . 
(Tashih edilmiş nnfus cüzdanı kabul olunmaz) ,.,., 

B. ilk mektep ıedahetnamesi (Üzerinden bir sene geçme i l A N miş hulunmak) 
C Keudis.inin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulun

duğunu gösterir polist~n musaddak hü&nü hal ilmü- Mlr~n Asliye hukuk Hakimliğinden : 
haberi. Bahoe mahalleslndtın Ali oQlu Fehmi rener ıarafındau karı 

D. Üzerinden bir sene geçmemi~ çiçek aıı k~ğıdı. eı Şaban L:ııı Hedlre alerhine aelire ~ukulC mahk&m011nc1 &Qt~ 
it Birinci sıpıf içjg 1 Eylü~ 941 qe 12 yaıını bitirmiş ,tı 1htar datasının rapılmakte olan du~ıında: MeıbuM He 

. . : • dif&DİD ikanıe&glhınıo meQhul baluomaeıodan bamın Qık<ır&lau 
va 16 yaş~m bıtır:meınış bulunpıa~. dateLi1tn!o bila teblilt e~llmi~ of du~undan tebligatın il4neıı ra 

F. 5 adet vesık~hk fotoarl\f. pılmaeına karar terilerek muhak me 18-Haıiran· 941 Qarv ımba 
2 - Kayıtlara 1 l~aziran 9:il günfı batJ~aca~ ve 10 aüP.üne ialik ediJmiÜLjr· muaıren gün te saatte Meraio ael i1e ha 

"Austo..'i 941 ~ünü nihayet bulacaktır. 'k~~ mahkemeıinde ~azır' buıunmaei"teia bir t&kil gönae meei 
3 - K~yıtlar İstanbul Deniz komutauhiında ve Mersiııde ıaıumu tebliQ olunur. (885) 

Qeniz Gedikli Erbaş Qrttt Okulu Müdürlüğünde ya
0

pılaca- ,.----.----------..--..--........ 

Mersin liman- inhisarı ltirk 
Anonim Şirketi lJmum, mü,,, 
dürlüğünden 

ifndap isttklileı·i~} hu iki mahalden her liangj biri!l6 mu · ~ jOO fM ~ ~ O D=[J fA O [L ~ W lYJ W /A ~ O 
rf~atJarı. • -- ..-- • 

Ahval dolayısile inhi~arlar idare8ffıe liraya ve 
rileu taş iskele ciY.a~uukki 1ıangarıu ıniiddeti bit 
nı~. tir. 4h1 a~·dHn ili&aren ev,·elk,i eHelerde oldu-. ., 

ğu gibi yine Şirketimiz ıtarafıudau i~lelilecek\ir. 

~ayıu l'üccarJarımızıu ınalunıu olluak ürere ilan 

olunw·. (380) ~-5 

., ' - MtJ-4ah.ık~ i.~tihanlar•. Tür~çe, M~tllmtttik, (Tarjh, idman y ı ırdu DAniz Ko·•u 
(.ioğ(afya, Yurt bılgı~ı) derAleımden 15 A~ustos 941 Cuma ~ J·!' ~ ,., ~ 
gpoü saat 9 da yapJlaca~tı:.:___ (370) (2~47) B.~hçesi 

KiraJık EY 
Dürt oda, banro. İnatbıh. atdiıe •e ha,r tiirlıl koofora bati 

((i!nie bahoe M~i Ql&Jıl'if dairesinin buluDduQu bay °FerU o:ıe .!!!!ll[l! ... ~pıpıp!!l!!'PPIP~~~..,.-111!1!11111!11!11~-~Hl!illmi! ... -
b. re ait bina irahktu~leteklilerin bar Şılkrü Sıbmana muracaat 
l•rı. (384) 6·7-10 Yeni MerPin MatbaaıundR BaRıhn,~tır. 


