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Atinanın şimalin .. 1e Cebellüttarikden lngilizlerin lehine 
şiddetli muharebeler Akdenize hareket inkişaf etmehtedir 

100 Alman tayya- cereyan ediyor etti. Londra, 26 a.a. _ 
resi düftJ.rüfdü De~·Ji telgr~f gazetesinin 

C 
f'• kt" Zahire, 26 (a.a.) - Lalinea, 26 [ a.a. J g~~b ~fü?~~e bulunan mııba-

Kahire 26 A.A. - er&JIRlnl o0r8C8 ff. Londra, 26 [a.a.] - Royter - Atinanın şimali Ossi Framuı sjausı • Ark bırı bıldınlıyor: 
Düşmanm Tohruta dur- İngiliz dahili emniyet ve garbisinde da!larda şiddetli bir Royal ve diğer bir tayyare . Bundan on beş gü:ı evvel 

madan taarruz edişi Tobruk- Kahire, 26 s.a. - bava nezaretlerinin tebligi: geri muhahz mficadelesi ya- gemisi ile Rtınovrı zublısı ~ef Lıb~acl~ki düşman harek&tı 
taki ln~ili.z ıarnizı>nunun d_fı~ Bttki ~ısır nazırlarından Dün sabah düşn:ısn cenob p~n İngiliz hatları düşmanın yeld krovezörü ve diğer bir t6blıkelı addedilmekte idi. 
manı eıddı surette hciz ettığı Ahdurrabnn bey bir, beyana ıaahilinde lıir şehre bombslar şıddetli taarruzları karşısında k harp gemileri ve torpido Alma~ı ve ltalyau zırhlı kov 
Oine bir delildir. Buraya yl\pı tında •unları ööy16mi~tir: atmıştır Bir m'kd h ar yarılmamıştır. Çarpışmalar son ç.o . .. deniz altıdan vetlerı .dnr<lurularak önlerine 
lar taarruzların pek şidde~li Mıııır müttefiki tngiltere- ve yaraiı vardır ı B:r tayya:r~ derece şiddetli olmakta~ır. Ati fıl_~,tılkl~Mı :~ u9ingiliz filosu selt çeluJmi~tir. İyi malftmat 

l d
- k"'fi k . .d l - . d b. mu re .ep ır a l\n makamların bildi d ·g· 

o maması uşmanın "ı uv ye karşı hali"ane battı baro- avcılarımız tarafındım dfüıü· naya ~ı en yo uzerın e ır .. "kd Akd i.ıe .. t r ı ıne 
vele malik olmadığım göster keti ne devam etm'Jktedir Mı rülmüAtür BaAka yerl .. r de Sflt vazifesi gören lngiLiz kıta- Oehellnttıı.rı e_n tk· t eu glonrgeı·ı· aıar~uz tl~şebbüsü şimdi 

ed
. h- . . y • y 'U l b k t t İAtır ı spao- ız erın e me ge . r 

makt ır. En son ucumu ya ınrlılar yakıada çok mühim az h f r ı· 
1 

an düşmana ağız zay:at ver- are e e m " . · 1 Tob kd çmı' ır. 
rısı İtalyan ve yarısı Alman hadiselerin cervanını görecek Dün avka aa ~~ ı ~> muş~n.r. dirmişlerdir. lngiliz kıtalarının yol vapuru d•.nıze açı mış ve vetler :: ~ b:lnnan knv-
piyadesi ve ayrı :ıyrı yapılmış )erdir Bu ara.,{ 1 T l de 1 a -~:ma .. a ~r d u ay ıçıo sol cı.>nahmda harbeden Yunan takat Sebatttiyen adındaki 1, giJiz kıtalan ·~~ a artan ln
tır. Bu taarruzda mihver kuv .. k ~ fi a ngı l.1~. :r en hille n_gıd erleO~ız;.~ın e vte sa- kıları ile halen temas muha paol'·ol vapuru litnanı1a ah- zıınu beklemiy uş~:n taarru-
vetleri 127 esir verrnişlerdir. yukl8ed. vaMttı arılını b g~~t~re- re.,

1
• rdı.~ .~ .. 

1 
.. t~~mftnB ayıya- faza edilmektedir Termopil lrnn.ulmuştur. vetlidirler ~iemc6d·ı add~r kuv 

S _ . ce er ır. ıtnr ar e ış ırak " u'uru ıauş ur 011 ar- · -- .. · Y uşman 
~ıı.umhda mk etörıu. k.u~vetsıerıı , etmiyors:ı da müttetiıderiui dan 75 tanesi gece ~abrib edil mmtak~sınd~ . tııgiliz zayiatı Hı· tJ er- H o rt i ~rudaflla •azi,·etine geçmi". 

mızın are atı netıcesınıııe o· - . t" ehemmıyetsızdır. · 
lumu kendisinin kim~e tara- memnun edt~<~ek tarzda hare. mış ır. Buşvekilirnizin 

Teş<~kkürJeri fıncfan işgal edilmiyen bir harh ket tetın6~tedi~. Mısır halisa- Al Amerika Mülakatı ehemmi-
sahası halini almıştır. ne aaJıhudlerıne ıU\Utktır. rraanlar d d•ı• 

Y etli ad e ı ıyot 
Habe~istanda, ltalyanlann u·· k f E b. Ankara, 26 (A.A.) -

en son mukavemetlerini teşkil Q 3 3}) Y l 13 Il limni adasını nasıl ene l Vapur/arını Berlin, 2U (a.a.) -· Baş Vekil Doktor Refik 

eden Dessiyede imparatorluk işgal ettiler M y "rı rer1mi bir kaynaktan Saydam Milli Hakimiy6t ve 
kuvvetleri bir kaç kilometre Ruzvelt Linderber- ÜS&deıe e~ece~ bildiriliyor: Qocuk bayramı ınunasebetiy-
mesa'ede bulunmaktadırlar. Atioa 26 (a a) 16 yurdun •· t 11 b / ' · · - .Macari~tan naibi amiral uer arafından al . 
ltalyan)ar Dessiyed~ teslim ol- ga öy e diyor Alman kıtaları dün sabah Vaşington, 26 [cı.a.] - Sortinin Bitleri .ziyareti ree- <lıkJarı tebrik teJgraf!arındaıı 
madıkları tak~irde ya fı'ransız Çanakkalenin 160 kilometre Mt ebn~an ~eRcJisi deniı ti mi ve yarı resmi mahfillerde d?lllyı teşekkür ve tebrikle. 
Somalisine veya ~imale rical Vaşingtorı,26 (A A.) - uzağında bulunan Limni ada- c~re en~umenı azvelte Ame . noe Anadolu ajansını tavait 
edeceklerdir. Şimale ricat ettik Ruzvelt dünkü ~azeteciler k l . rıkaıı lıınanlarında balon- büyük hır alaka uyandırmış- etmişl6rdir. 
leri takdirde Dessiyenin 350 toplantısında yatı~tmcı siyaset sın~ çı mış" ardır. P~y~de ~e mıtkta olan ecnebi vapnrları· tır. I zhar ol~nan kanaate gö: 8 ---
kilometre uzatında bulunan fe takip eden Amarikalılara hü- polı>1ten mur.ekkep kuçuk hır nın mii~lldere atnıek ve. knl re bu ziyaretın Balkırnla.rdakı ay Nazmi Uzuntekim 
tabil bir kale olan Abbaya doğ cum etmiştir. Bunlar arasında -Y_unan garmzonn. Al~anla~la lanmak ~elahiyetini veran bir yeni nizamla alAkaın pek müm 

k·ı d 1• b io t aat h b t l J L k l ·ı . . TarsnM kaymakam vekı·ı-ru çe ı eceklır ir. Fa.at u Linderhergin bulundu~ıınu söy t • r !' ar e mış erı ır. ım _ıuınn ayı ıasını klihnl etıni~ köndür. l\{acaristanın yeni ni l ğ 
mmtakaya doğru ilerlemekttı lem ·şf . R . Jt b .b.l . nı adasırım işgalinden evvel tı r. Hatta Jayiha bu vapur- , iNtiraki Almanlar tar&-

1 1
.ne tayin eflilen VilAytıt 

l ı ·1· l k l ·1 ı n. uzve u gı ı erm Se d k d . . l . t d" . t k . d 1 . Hma " maıyet memuru bay Na· . 
o an ngı ız motör ü ıta arı e fstiklAl Harbinin «Üç kafalı ma ere a asını ışgal etm~ş arın ıs e ığı a tır e ngıl- fıoda11 beyan edilmektedir. Uzantekim dün veni "-Dlı 
karşılacaklardır. yılan> ları oldutunu ve he - ola~ Alman ku~andanı bır t~reye ~erm~k ~nsuttuno da Bitlerle Hortinin görüşmele- Aine başlamıştır. vazife. 

Y ultımatum vermış ve adayı zıkretınışlerdır. . 1 ... 
nelmilel vaziyet hakkındaki gö muslihane teslim etmediti tak rinde M.acarıstanı ~ akad.ar 8' Y Hayrelt'ı ~·L • ~ 

Bay Rtızvelt 
söz veriyor 

roş1eri nazarı itibare alınarak d. d b . 
1 

ed . . ita l yan la 1• eden meseleler tedkık edıı.. a O vUırU venozan 
L' d be .k ır e ce ren ışga eceğmı : . r 

'n er rge Amerı an ordu- Yunan valisine bildirr:ıiştir. mıt ır. l~~anbol ınıutaka Tioa-

~unJa faal hizmet verilmediğini Yunan valisi k~yfiyeti Atinaya Epirin işgalini ta.. Amerika ~et mudörlüğü mü,avirleri11-

Yunanİ•tana bü- ılAve ~tmiştir. Üç kafah yılan bildirmiş ve talimat istemi~tir mamladılar e~ bay H"yrettin Şükrü Şe 
• Amerıkanı_n en ı~hirli yılarıı- Valiye vazifesinin icabını yap • Bu Jga ri s tan; ~:~:nti~:r kerre .. ~~r~~n .. mın-

tün yardımlar yapı dır. Amerıka lstıklAl möcade ması ve Adayı Almanlara tes- Roına, 25 {a.a.) - . . . et mudarlugo mü-

' 

k 
' . , 324 J 1 1 şı.vırlığıne tay· . . aca tır .esı yapılırken bu isim ne in- lim etmemesi bildirilmio ve numara ı ta yan teb d k b l ıı · . ın edllmış ve · ı· r n-· H p halin e a u ~e rımıze geıerek . 

. . gı ızlere ve nede lııcilizlere is- bun~an_ ~onra düşman nakliye ıeı : . ar başlamıthr. vazıfeeine 
Vaşınrton, 28 (a.a.) - yarı edenlere iltihak etmiyerek gemılerı de aday:\ asker çıkar Yunanıstanda kıtalarımız ediyor. 
Birleşik Amerika Cumhur bitaraf kalanlara verilmi11ti. mıştır. Bu askerler tayyerele- ıtimaJi Epirde i,gali tamam- f 1' ek Tip Ekme 

reiıti bay Ruzvelt Beyaz saray rin himayesi altında adaya çı· laınışlardır. Hava kuvvetle- Vaşington, 26 (a.a.) - _ . 
da Amerikada bulunan Yunan İngiltere Krah kanlmıştır. rimiz Giriddo dü,man1n deniz Ruzvelt Bulgaristan ile gı Jl evsaf 1 
cemiyeti azasın.• k_ ahul ederek Adada Yunan kuvvetleri- cii:1<ütamla __ rıuı bonıb.ılamı~· '7'ugoslavya araıurıda lıarıı Belediye .. 

1 
l J D R d b .ı. mızın \' erinde bı·r 

tunları söy emıştır: Amerı·Lan alçı·aı"nı· nin yaptıiı hub Yunan millJ ar ır. nşıoan a osu om t olduliunu beyan et- kararı ile Nelı . . . 
k 

1( ~ balauııştır mevoo " -. runızdede vapı 
Harbin bu günkü muv;ı tarihinin sayfalarında yeni bir ş· r. Af .k d T b k . . Bitar~flılı.: kanunuıı lan Tek Tip ek . · -

kat ıafhası her ne olursa ol- kabul etti. menkibe olarak ~eçecektir. k ·rımk a
11

1 rı ad.~ 0 
ro ta mlıışdr~rl. tı Bulgaristan için <l" günlere nazaran dnıheğın ilk 

y . b- _ t ak eşı o arımız aşmana z~ ta H a ç k kt a a esmer 
•
1
un un~ntı.sktal:1ı· .~tut.ndaolp:de Lonıira, 2 (A G yiat verdirmişlerdir. Diişman tatbik edilecektir. Y~P~a ah olduğu hakkıodR 
arını ve ıs ı • ını ısır l 6 .A.) - roe n lan d T hl b . . . azırı Hal de an azı şikA. tı .. 

cektir Yunanistan Amerikanın ngiltere kralı Bokingam ra ııegar e yeııı hır akın Haricıye n k d ... rinP alakada ye er uze . 
· · i H d H 1 elQiısıne en ısını r ınakl\mdan 

dostluk ve yardımına güvene- Bıt.r.ıyında Amerika elçiRi Vay . • yapını~ ır. ~sar az ır. abe Yugcıs av . . mış ôldtığnmu . yap 

b
.
1
. A 'k t v- "' . nantı kabul etmiftir. Kabulü Amerıka tarafından •iıttanda Dessıyede dii~mana Yogoslavyaoın el9ısı o~ar~k fabrika! ~ tabkıkatta, 

ı ır. merı a eca uze u"r' ğ • t <l" .1 . . 6 .. ldugonn bıldır - ara verılmekte ı 
yan milletlere, hüriyet ve iı- nö miiteakib Vaynan Te ha- müdafaa edilecek 8 ır zayıa ver ırı mışıır_. . ol taDııııakt• o buğdayın ofü;(]eu alındığio :: 
tiklAllerini müdafaa eden mem yanı Kral ve kraliçe ile be· er. mıutak aunda leh>mıze miştir. bugdaylara yüzde y d. . b 
· . b k · y · 

6 
( A) ceı ey an eden muharebeler ol· tind · 

44 ı nıs e-
leketlerı bü&ün maddı yardımı ra er yeme yemışlerdir. aşmgton 2 A. - muştur. o· 6 1 t fta 1 h e. ıoce kepekle yü"'de on 
yapmkta karar vermi~tir. Bay Ruzvelt ga1.et~cilere d·ı ·ı . . . 61. D o arı r 11:~1;.•sbetiııd& çavdar kano· 

İtalyat1a Birleşik Amerikanın bu gün 81 ebıeceğmı söylemış olan - "' ğıv-.,bunisbetinu · 
ticaret gemi kafilı~sine harb Ruzveltten bu işgalin beşinci 06 t Fransız mü•- muhafazı. edilmekte ı:ıma • • ı kol t •af d l ( f anlReıJm t O UğU 1 ŞÇI 9 f gemilerinin refakat etmelerine ar m an o up_ o mıyaca· [edildi ·k· ış ır. Bidayetde fab-

. d.,,,.. . bö l b. ğmı sorar, g.ızetecılere hayır teıarı az rı alara verilen bu1tda 
A l . emır verme ı.,11n ve y e ır d . . F . . - dol " Y l\na-~ an aımaaı merıye- l .. _ . . . . . emıştır. akat 8ırleşık Ame - u yumuşak huğda . 

. d. 1 2 •aat çalıfacahlar şey ~uşurımeddıtıbnı sôylemlıştı_r. rika Groenlandm Monroe kai- Vişi 26 (A.A.) - gu için ekınak hey ) 
1 

oldu-
te gır ı Aynı zaman a u me!e emn desine tevfikan her hanai bir o- Aı"İJ"~ı Darlan Paris· tır. ~imdi ı·Aı az çıkını~-

~ . . d d . . 1 . ırı un .., ' "' v eunıekte J 
Roma, 26 (a.a.) - teısırın en e ımtıma ey emrş· memleketin tecavüzüne ~arşı d t etmiştir. bağdav hıe s t o an 

Tok 26 A A t · t• R it l b" b k ten av e · er hnğdııy old 
VO •• - atefanı - Harp esnasında ır. uzve. yanız ır uçu müdafaa edilmAsi lAzım ver y· · 26 (a.a.) - ğnndan ekm k h. u-

. _tst~hbarat btir~~unnRn ver imalat ihtiyaçlarını kar~ıla sene~len_b~rl ~meri~an harp bunun için de tedbiı·alındı~rnı 11 ı1~ B _ Fransız müs çıkmRktadır. eKar1ı~~~rriıesm~r 
dıgl bır lı::ıhere gore uıya gemı fJrınm bın mılt~ kadar b ...ı ·k b" · · · k beUnde b. a 

0114
· ·ı J d . 1 · ı rnak üzere iş9ilerin gönde 12 ı..ı..kl . . ve uraua Amerı anın ırşey temleke nezareti nezaret er a. t ıç bir değişiklik yok 

1 e apon~ · l arasın • ımza a . açı~ arını beyan etmıştır , ler yaptıg·ını ve bu mmtakaya . - rt general ur. Her vak· . . 
Dan bitaraflık runahedeai her yam haftada 72 aaat çalı~- Oroenland l . t b k b" t - 1 modan dört musteşa eknı lt. ıt olduğu gıbı 

1 
. • me~e esme emas aş aca ır ecawuz o mıyaca- . nda a u~ı beledi · k . 

iki tarafoa tastik edilmi~ ul- malarına nazırlar meotıBı ka eden Ruzvelt Oroenlanclm ~mı ümit ettiğini beyan et- di Ool lehıne prapaga . ! p kontrol alt ytmın sı ı hır 
· · · · · · · , · · kl d dolayı azletmııtır. tad ında bulundurmak· 

d uaandan merıyete e-ırmı~tı r. rar vermıştır. krsme11 mıhver tarafından ışgal mıştir. tı arın an ır. 

Sovyet-Japon 
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Her gGn bir 

ll&fMJA~ VM~B«ü~M 
-14-

~evgiliıu içteıı içe ·oşup sevdi~iıı zanıaıı, 
(;özler kararuıalı ba~ sevirıcteu dörmıclidfr. 

• • 
Baharın giizelliği kar~ısrnda her iusun, 
Valru~ sevmek "e iyilik etıuek dii~iinmeli<lil'. 

'lev ·imler ben ~er ruhum insamrı hayatına, 

Hah ar e vuıek, yaz nc~'e, giiz oJguuhık çtığıdır. 
llay<li çık neş'elerle, kurul bahar taht.ına, 
Hu talıt bir an içirıde kededeı·i dağllır. 

\"aralıhııamış1Zdır ıslırah çekmek için, 
'1el öyley c b11 bahar 11cş'eyle dolsuu için, 
Yalm ayak baş açık gezelim bahçelerde. 

Bahar tii rküleriyle dolup laş~ın jçimiz. 
· eviınlilik iciude ucarkeıı sevincimiz. • • 
Göğsliıuiize siis olsun alevli günceler de. 

8. ULUG 

Bağcllarımıza 
öğüt 

YENi Mll.R 'l 

i ı a rı 
İçel orman çevirge müdürlüğünden 

uhammenvahit fiatı 

i a n 

rnrsm As er i Şu~esi Baş arıhğrnoan: 
M' 

882 
o· Kerestec cins ... · Lira k. ı - Yiik ek ~ hl iyetli ohıpta şimdiye kadar 

a m a ıracı 4 90 
• !"'! her ue sclwple ohll' .... 3 oJsu 11 ı -5~ 9 41 de Yedek 

... . 1- iç~I . ~ila)elinin ~l 11 t kaz sı ;;Jlı linJ~ ~uba) okuluııa Sf~Yk edile,•ü leriııdcn Vesik:tlaı·ı 
llokLen sıvrısı dP\'lt: l orn ar u deıu 882 n t lf f n ıl 9p ve hüvi) el ciizdaıılarile sn heye derhal miiraca-
kP.resteJik çam a~~m saı ışa çır:uıln11şrır. atları. ~ .. 

2- Çam P-Şçarwın h ~htır mPlre mikap gayri , . · .· . . k r k' 
ıwır ı·· ·· 1 1 f 1. 1. 2 - l\SktJrhkleııu tam olara 'aptı ta11 soııra { nu unun rnu ı&nwum •<1 e ı 490 ;. uruştor . · . . . · 

3 Ş ı. 1 • 1 . . "e tahsıllerını h~e ve daha yukarı dcreceve cıka 
- 1rt11a rrH' ve ıutır.a '' . •nam~ prOJtı enJıı · "' • 

görme:k istey<Jnlerirı UlPl':ı1iu ç viı ge miidiirliiğföw ı·aıılardaıı yt)~ek subay olanak arzusuuda bulu 
Mut ornrnn bö)ğP. şefli~i rıe ve ::ınk~ ada ur uanlarıııda nınracaatları. 
man umurn ruiidiirlüğünf' miir~caat elmtJleri. 3 - .\ksi taktirde haklarında kanuni muamele 

L 

-1 - satı 1 :?.5.941 giirıü saat 15 de mersin yupılacağı il:'\11 olunur. (289 
orman ÇP- virge m iid ii rlüğiiııde yapıh.ı Cc k• ır. 

5· Satış umumi olup açık arttırr:ri a usuJüyre 
yapılacaktır. Bir F ansız baJ1an 

6 ~ ı"ııvakkat teminatı 325 Jir:ıdır. 
7- TalİJ)1 rin ş~rtnanwdP. yazılı Vf'Sai 

melet·i fazımchr. (283) 27 .30.6.1 1 

i l a n 
Mersin Belediye riyasetin~en 

~ uktedir bir rnıısız h~van kibar hir aile ııez ., 

getir dinde nam Bd Koınpani, muallim 'eya mftrehbiyc 
olar«Jk çahşmak istiyor. lstiyeııleriu Emuİ)et ote
linde - Fran ız uuıallim adresine muracaatları. 

2 2 

1 Viiksek eJıJiyctli olupt ... şimdiye kadar 
n 

220 
her ııe sebeple olursa oliull 1-5-9 ! l <le l cdek 

Mildiö hastahğı ve T ed visi Subay okuluııa sevk edilecekleriuden vesikaları Alaceklt : Vilnl Ustromza 

i l a 
Mersin icra memurluğundan 941 

ve hüviyet ciizdarılarile şubeye derhal uıüraca- Borçlu ; Mehmet kızı Şefika 
BeQlsrda Mildiö butaJıQ'ıoa Ertesi gGn 250 gram sönme 1 Tapu kardı ve tarih ve numaraeı : Nieao 933 tarıh ve 83 No 

kartı göıteıı ve kireQ mahlfüü miı ta,eız ve temiz kireo alınır at arı. Cinsi dönüm u ıiraı : Ev 

kullanılır. Bu mahlul hutalı~ın Bu kireç 100 litrelik (kiloluk) 2 Askerliklerin tam olara vaptıktaıı sonra Mevkii, hududu ve 9\'Safı : Mahmudive mehulleeinde 
elddetine göre bir iki teıa ü9 bir tuçu içinde nzar azar dökü I 'il .. 1. d 01 SaQ'ı ; Hacı Sarnç 
defa kullanıhr. Birinci ilAc;lama terek 50 litre (kilo) llU ile ıön· Ve ta lSI erllll l e Ve aha Yll klll'l deı•eceye çıka 

- Solu ; Norl haremi Ane iken elrevm Denie hanesi 
rerine ve huaların ıo~uk vera dürOIOr. fete bu kireçli ııu üze ranJardaıı Vedek subay olmak arZllSUnda bulu Arka!ı : Sıllevman heııesi 
llCE.k nidieine göre niıan 80DUD r"ı k d "l'l d"r. f. ... .. Ô 

"' • • 
0

" ~ ı~m en erı 1 en 1ser 1 naıılarıııda rnuracaatJarı. n~ : Tsrıh olup 3 oda 1 mutbl'lh 1 1alon 1 h amemhk 
da rahut marıe ıbtıdasında ra cıdakı gözteelı su ravae r11utı • • • oe ı mikdar havla ve ı lulumbn 10 edet merveli muhtelif eQ'ao 
pıhr. akıtılarak karıeıırıhr. (Göztıılı 3 - Aksı taktırtle haklarında kannrıı muamele ve etin elektrik leeleatı bulunduQn. 

ı - Birinci ilflcın haııılan sorun iizerine kireci atmamalı yapılaca!Yı ilan olunu . (287) Yukarda gösterilen garri men!Iul açık artırma •e peei paırı 
ma11 ve rapılma11 bu mevsimde dır.) " r ile muhammeu kırmeti olan 1500 lira rüzde retmiı beeiııi Cbul-
baA' ıürııiln\eri kl)rpe "Jlduklerın lıAQ börlece ha~ırlandıktan duQu suretle 15 • 5 • 9'1 tarihinde ıaat U de Mers in fcra Da 
dan ilacın çok dikkatli rapılmA sonra pulverizatör tulumbalarir iresinde en ook vo en son artırana ibala olunacaktır. Terin edl· 
&J te ıüzde.rarım (% 0,6) kilo le baQ'lara püskürtü lür. len zamanda artırma bedeli mezkür garri menkulün mohem 

ıöıta•ı kullanmalıdır. Gfö:taeı - Kireç bulamacını men kıymetinin rüzde vetmiı beelni bulmadıaı &aklirde en çok 
Bunun için aka mdım rarım baQlara otarken ilAcın npraklıı artıranın tanhhüüü baki kalmak üzere artırmc 15 gun daha ' 

kilo gözteeı 50 litre (kilo) ıu rın altına gelınesioe dikkat ec temdit edılecek voni 26·6·941 tarihinde saat 14 de en Qok ar&ı 
iQine bir ınce b11zle flarkıtılarak melidir. Ca~ların Üıillinde ~ez- rann ihale olunacaktır. Arlırme eartnamesi 26·4·941 tnrihinden 
erimeJe bırnkıhr. dirilerek repraklsrın f1tlnız Cı itibaren lorn Daires inde acık olup herkes larotıııden görôleb ılır 

23 Nisan ayramı 

Münasebetiyle bü
yüklP.rimi zden gelen 

telgraflar 

Bar S. Örge 
Valı 

Mersin 

De~orli dileklerinize teşek
kürle yavrclarımzın da bay

ramhrıoı kutlular saygılarımı 

sunarım. 

Rcıs Dr, F. Umap 

Sarın Sah•p Örge 
iooı Valı i 

?.'lilletimizin yaşamak hak 
kını dünyaya tanıttığı günıin 

yıl dönümü münaselıetile gös· 
terileıı candan alflkaya t?şek 

kür eder refah ve saadet dilek
lerimi tekrarlarım. 

C. il P. Genel Sebe~erı 
Enurum nıebuso Dr 

A. ı~' Tüır r 

Sah ip Örga 
Vftli 

Me,s!o 

23 Nisan Bayram ı müna
sehPtile vaki tebrikinize teşek 
kür eder bilmııkabde tebrikle 
saygılarımı sunarım. 

T. B. M. M. Reiıi 
M. A. Reoda 

ıü ıelatılıren iltıcıu h;Q bir tar ipotek sahibi alacaklılarlA diaer slı\kadarlerın garri menkul 
dası olmaz. Bunun icin ılAcı ııtar üzerindeki haklarını hususile fah: te masrafa dair olan iddlala 
ken mnkioenin a~ızlıQını aeıQı rını ev.akı muıbitelerilo 20 gün içinde İcra Dniresine bildirme 
dan rukarı tutmalıdır. !eri IAzımdır. Aksi halde hakları tapu ıioilile aabit olmadıkça 

2 - ikinci illolama hatala aalıe bedelinin pa leeuıaeındon ha riç kslırlar Artırmnra ieliralı: 
rın eıcıak 9e rutubetli ridieine edecek olanlar gayri meukulOa muhammen kırmetinin yftzde 
göre •o llae&ehkta vana eneı redi buçuk niebetiode pey akosaı taya muteber bir Benkonın te 
ki 20-30 &rün sonra rapılır. Su mine\ mektubunu •ereceklerdi r. T€klifi ~aki olen alıcı aatıe için 
halde ikıncl iJAı,ılıımara ihtirao moanen olen zamanda icra Daıresiode bulunmı.dııtı bulunopı 
te Uhum görü lftrııe enelki gibi arhrma meclisıni teruettiAt taktırde rüksek tekllo vaki olurse 
hszırlaoır. Yulnız bunda aöı.taıı almaktan tsz ııeomie addolonecakt1r: Kendi11ine ihale olunan 
nlıbeli rüzde birdir. Kireç mik kimse bedel ihalevi vermezee lhııle feshedilecek te aradaki fark 
tnrıda 500 ıııramdır. [ - lardan •e zaı·arlardan mesai tutulacaktır. (288) ..................... ~ 

3 - ÜCünca ilılolamadn gene 
ıkinci ilAota olduia aibi bava 
vo hastalık esırtları na tab; d ir. 
Bu eartler ursa üçüncü ilAçla 
ına rapılır. 

Üoüuoü ilAçlamada rüz litre 
(kilo) ıun bir buouk kılo göz 
taeı ve 760 gram kireo heaaplao 
malıdır 

Birinci ilQçlama giioön her 
saatinde 7a,ulabilirsede ikinci 
ve üçChıcQ illçlamarı göoün ıı 
cak eaallerinde rspaıa1tdır, 11Ac 
saLeb vera akıam eerioli.-tinde 
atılmalıdır: 

Birınci ilAçlamada bolflnrın 
yaprak te fılizleri küQOk oldu 

Q'undan b'r dekara -'O litre (lıilo) 
illç; :ikincide 60 ve uoünoOtle SO 
litre ilAç reter. 

G·----------·Q 
1941 izmir Enter· 
nasyonal Fuarına 
Şimdiden hazırlanını~ 

·· teri lzrnır Bir milyon muş ' 
JiJnternasycınal F u a r ı nda 
malJarıoızı gfüecek ve sa-

tın alacaktır. ı 
20 AQ'uatoe - 20 Eridi 19'1 

(1~ 

............. ~-:::... ---
KUSURU ANTENiNIZDE 

ARAMAVINIZI 

RADYONUN EN CAN NOICTASt 
LAHBALAROIR 

l.amba radyonun kalbi ıJemelı.tir. Kalbi 
1111ğlam 'e kunetli olwıyau bir rııd)o 5İZI' 
zcvkuu Zİ)ad•• bır azap verir. t ırımı lıul· 
dukça lamba!ıırıoızı muayenr Nliriıı hı .. 
men muzaaf randmıuılı f> il 1 l. 1 I' s 
M ftJ iN 1 W A TT" l:ınıb:ıl:ırilt· trpdil ediııi1. 
"rıUXIWA"rl'- lawb:ılıırı uz cen·:ın ..:ırll· 
yııtına mukabil fe,.kalüt.le raadaı'ao •c~ir. 

Zayi skerlik Vesikası 
... \ kerlik ıeı·lıis ve ikanı gaip olmuştur. Yeııi 

~ıın .alacağırndamdarı eskisinin kıymeti olrnadı
gını ılaıı ederim: 

Silifk'enin Saray malıalleHinden 
Ahmet Hamdi oğl~ 320 doğumla 

Fehmi Arkun 

DEVAKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUfl' ALGJNLIGINI 
DER.HAL KESER 

D E v A KAŞELER.iNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 84-90 

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu 

na üye ol 
Yeni Mer~in Matbaasın4la Basılmı9tır. 

• 


