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Sovyet resmi tebliği 
3mıntakada büyük 
muharebeler oldu 

Mac r resıni tebliiti 

Ruslardan 
Sporcu Gençlerlmiz 

Kladyosun Ankara· • .. 

Almanlar 

Smolenskde 
12 batar)'a topla bir ya gitmedifini Ve An karada yapılan atletızm musabakaların-
çolı har:,,:;rtzemeai Türkiyeden asker ıeçirilmeıi da Türkiye üçüncüsü oldular 

Bir Alman fırkaaı 
imha edildi Budapeşte, 25 (A.A.) -

istenmediğini iddia ediyorlar. lalıenderunda -,opılan )'11zme müaa6olı1.1larında 
büttln birincilikleri aldılar 

gençleri mis 

- ..... ~ ~ Macar resmi tebliği: Berlin, 25 (a.a.) -

Mos~ovıyı hucum adan Al- Son gunıerde mütemadi- varı resmi bir kaynaktan 

1 
, yen dümdar muharebeleri ve b"ld. T 20 Tflmmozda Ankarada se9melerde takım itibarile20 min edeoek olan mukavemet-

mlD tayyare en püskürtüldü rerek rioat etmekte olan düt- ı ırı ıyor: . . yapılan Türkiye Atietizm böl atletten 19 u finale kaldı. cimiz 800, 1500, 5000 ve ba7 
ınan kuvvetleri takibedilmek- Alman elçılerınden Klad· geler arası birincilikleri Öğleden sonra yapılacak rak takımında kotaoak olan 

.MoskoYa, 25 (a.a.) - tedir. Perut nehri civarinda Y08UO b&la Ankarada bolun- müsabakalarına iştira~ edell final möıabakalaıında ıabada atletimi• roıdı8fi mleabaka 
Dön aktamki Sovyet ree- şiddetli muharebeler olnıustur doğu hakkı ıda yabaııcı kay· atletlerimizi başıod-ı Ankara- motad merasimde ve ge91t gönö Adanadan tayyare ile 

mi tebliği: 22 temmuzda mAni alan düt naklardan haberler işaa edil- ye gitmiş olaiı B~den Terbi reeminde l9el takımı bllhaı· Ankaraya getirtmı.&lk. K-. 
24: TemmozJa Polotıll, mani& yapılan muharebede mek . .. ye&i bölgemiz asbaşkanı bay sa geyioi,, disiplin ve ba'a leı.,f takımımuno en ka•~etll 

Smolensk ve Jitomir i1ttika· düımanıo verdi4i zayiat pek tedır. ~ladyos Tork dev Muharrem Ye~i:ıe müracaat ge9meleri basehile bütün hal- bir elemanı olan 'O'kkete her 
metlerinde bütün gön çok büyftktür. 12 batarya top, bir Jet merkezınde bolonmadıgı eden biı moharririmi•• inti tın Te .böyöklerimisin nasarı na1tl& .. bir pöröa bolonarak 
oiddetli ve höyük muharebe çok kamyon, mitralyöz alın ve çoktanberi Ankaraya git balarını şöyle anlatmıttır. dikkatini ttzerlerine almı,ıar- kha1~em b~yeti tarafından di11-

ı l t S ı k d
- . . . . a ıte edıldl. 

er o mu' or, mo enı mın- mış ve uşmanın 21 tankı ınedıgı malftm ıse de bo mü· 20 Temmuzda Ankarada dır .Möıabaka ba,ladılı zaman E h b 1 
k d 

· ·ı 'bed" · · · . ıaeen er öge kendi 
ta asına son zaman • getırı tabrı ılmııt ve hır danesi fie oaıebetle bazı telmihler naza yapılan Türkiye atletizm böl l9el t.&kımı lıtanbol mılll takımile r ı ı 

. 1 dö ü t ·~· d'I . ı· . . "b ·ı b ınnı ye o madan mı~ o .an ,manın ~ m_ az lts•ınam e ı mış ır. rı dikkati celbetmektedir. geler arası birinciliklerine atletlerıle povau ıtı arı e a1 i•tirak etmek hakkını haiadi• 
l 8fınoı fırkaıı tamamıle ım- Gü Ki d k ittirak etlen bölgemiz Atlet ba.aa 7örödü Ye aldığı der.,- Bo ıuretle t t b 'd 

h 
·ı . . a ·· d '" k M k ya a yo& An arada- -.- 1 8 an Ot an ıonra 

a edı mı,tır. d on az . ~r~ O S OV R ki mevhum ikameti eınaıın- ekibi müsabaka gönünden bu celer ayni idi. Bu ıl•ret e ta- ferd Ye takım itibarile Tlrki 
harekAtına yar ım ve ••hırlı göne L.adar Ankarada 11rf kımımı• Ankara, smir ve ye ikinoiıi ol•oa'- ı '-IL.ı 

· da Alman k le · · T'" .. o an ea ua 
ti yapan bava kovvetlerimiı Tay yare hücuml • . aa er rının or- ıahaya alışmak ve takımın diger bölgeleri geride bırak· mi• 800, 1500 Ye 5000 
döımanın zırbl_ı ~UY~et~erioe • • arı kıyedeo geçmesini müzakere autreman kabiliyetini mahal· makta idi. . . bayrak takımında paYao rJ:. 
ağır darbeler ındırmıştır. Ge na korfl ı-,ı miiJa- etn:ıi,tir. Fode yoklamak i9in hareket Bo atletızm möıabakala. mamakla ü9üncölög. dtlttti. 
oe de bava kuYvetlerimiz dö' laa ediliyor Berlin mahfellerine öre etmişti. rının hell\en hemen belkemi· ! Eger Ükket bo mtlıaba-
man tayyare meydanlarına b b " 

1 
d _..:ıı g Ankarada aahaya ıntibak gioi tefkil eden ve takımına kal•ra iştirak ettirilee idi ta 

1 1 
dı ş· k ) u auer er uy ormauır 'b" 1 -taarruz ar yapmış ar r. ım Mos o•a 25 (a.a. - K . . · . basıl eden takım birinci gün yök18k puvanl• galı ıyet te- - Sonu ikineide-

di teebit edildiğine göre 23 Üst üste üç gecedir Mos ladyosou mühım bır ----------------:----------------

Ki yel ve temmuzda hava • ve yerde kova Alman tayyareleri tara- adam olnıaBından dolayı Lond ş h t Frankfurt ve 
dö,manın 58 tayyaresi tah· hndan bombardıman edilmek- ra bo kabil haberler işaa ede orn or ve 
rip edil~ittir .. Bizim de 19 tedir. Düşman tayyareleri dafi rek kendi siyasi menfaatle- Gnayzenav Manhayma Emden 
tayyaremız zayı olmuştur. bataryalannm şimdiye kadar · b" · k 

28-24: temmnı gece8İ döt- görülmemiı şiddetli ateşleriyle rıne ar semın arAm& tadır. Alman harp gemile- Şiddetli /ngiliz laaoa ln~liz tayyareleıi· 
manın Koıkovaya yaptığı ha karplanmıfllr. Prolekt4)r faali Iranda ri yine bombalantlı alıını yapılJı nin aiınına a~dı. 
va akınında bet tayyareıi yeti okadar m0888ir olınuştur •• • 
dö,örtilmtiştttr. ki Alman tayyareleri •ocak Alman tekniaiyenle· e h t 1 1 8 it .Londra, 25 (a.a)- Londr• 26 ( ) 

Moskova 25 (.a.a.] - Moskovanın dış müdaffaa hat • ,orn ar 181111 rıı IA Bvvelki geoe garbi Al- lnııuı bomb::ci.; 
Dön gece alman tayyarP· tını yararak bombalarını hı- rı çofalıyormuf L L b' I' d L I· .1. manyada mtthim 11nal mer re:ıri d6n ıeoe ıarbt •:, &ar•-: 

terinin Moıko aya kartı yap rakma~a mecbur kalmıolardır. ullıl IJ llDIO 1 Jlıl 1111 ke•l•riodeo ~ran~furt . ve dairi bıdıflıre &aarraı .:ı:~.~-
tığı hava akını bakkıoda 'o Şayanı rlikkat olan cihet pro- Londra,. 25 (A.A.) - . )[anbaym tehırlerı y~aıden dir. Taarraıan bııhoa b den.• 
tebliıt neoredilmittir: jektörlerin blzmelrini bir nok lraoda~ı Alman teknln- Loadra, 25 (A..A.) - lp,rili• ~aYa kune&len tara riol Klrel Emdıo bahri" ıoıart 

Dü,man tayyaıeleri .M•&· toya tesif etmekte mal:raret 6JÖ8 yenlerinin adedi gittik9e art- Almanların Şornhort ve fıad•~ 'ıddetle .~mbar~ımao &ıtkll •rlemııatr. 
koYaya dalga halin~· yaklaş· t&rmeleridir. Şehirde çıkan ba nıakta olmaoı dolay11il• 10- Goıyzenn harb ııemi16ri ~' :11:~· y::!e:.::· 9ıt".~~~~~~ a •• ~~~.":.~ .llmnlar laııııen 
ma4a te,ebbüs etmı,lerse de zı _Ya?gınlar derhal söndürül- giltere hükftmeti İraoın na- saat zarfında üç d~f~ bOcu~a br: Ayrıca diğer tayyare grup tinde bluuom~~;!r:~;• faau,.-
hava dafi bataryaları ve aTcı ınuıtur. zarı dikkatini bo mühim ook utr~fbebr.l Hedr ıkediı ·ı19?1ı~e ları Bel9ikada Oıtand dokla- blo bir ba11r te lo11n~a :~~:: 
tayyareleri dttom"nı dağıtmıt • . . . tam. ısa l er el e mıtt1!'. rına hticum etmi,lerf!ir. olmamıııır. 
ve garbe doğru koğmoştor. Akdenızde taya celhetmıştır. Sorıyede aynı zamanda tayyrreler Şı- Habil müdafaa aerviıine 

Bir dötm•n tayyareai ha- harek&tın oibaydt bulmaıı do mali Fransada diler hedefle m.,osup tayy~reler No~ve9 
ln• ·ı · t l • · t · · l cı d m et a9ıklarında bır dt1"man ıa'e rajı yarmaıa muvaffak olmu, el 1% ayyare efl layHıJe ran böktmetıne ya• re taarruz anna a 8'fl . . • J • I . ·· ·.ı d" A l ld "' aöre g'!mııuoı ate' emı' erdir. Bır 

ıa da bo tayyare dqürölmo, iiç ltalyan Vapu a pılan talebin 9ok daha mö- mıvaer ır. nacı lııslDa ~ .. AlmRD tayyareei dötörtilmtt, 
tar• Bu aaretle iki dö,man b d l r iait kaf1ılanmal\ talımia edil Şarnbort. Alman harp ı~mtsı tör. Tayyarelerimis aalimen 
tayyareıd d~ürülmöştür. atır 1 ar mektedir. tamir edılmeden Breat lima- üıfoıioe döemiitlerclir. Dün 

Moakovada gece iki al&rm nından kaçarak Fra.n~~ı~ gece lngiJtere tizerine yapı-

Sark cıphnindıki ll• 
kaıındınluı 

Vazifelerinden 
alletliltliler itaroti verilmittir. Kahire, 25 (A..A.) - lng·ıltere Lapalis limanma ptırıldıl• lan Alman hava taarruzunda 

lnğiliz bonıbardiman ve görOIDliiftQr. 24 temmuzda ha iki dtt,man tayyareeinin dü· 

İDIİltll ~lllhlDI JIPlllD donanmaye mensup tayyare- . va kararmadan evvel dalgı ,ürtildDlü teahit edilmittlr. Koeko•a, 19 (a.•) 
ler Pantalaorya adaları açık- Almanyaya gece ha- kıranın yamoda yaedta·IJı ~lmau Amerı·ka Xe•yorktaıı altrısn haber· 

Otuz fİlep d•nİze larında bir düşman gemi ka- gemisine boeuaı 1 mıı Te iere gör•; Alman ku•vetleri 
indirildi. filesinden dört ticaret ve mO· camlarına devam· bu ıemife zırh delen .bomba- J H. d. . • komaadanlarıodan Jıla 1 

teaddil torpito g6rmüı Ye bu elan oazgeçınİ.)'ecelı lan au!mı~tır. Tam lllll~~~r aponyayı ın rçrnr Rrn919 ile llare .. ı x:::ı 
Nevyork, 26 (AA.) - kafileye hücum etmiştir. Ya- el~e ~ılmııtir. ki Tatr:re : ye tecav'IJz ederae t•rk oepheeiodekiAlman ile. 
Kaliforni1a tezg&hlarında pılan ~u t~arruzda 7 . ~in t~ Londra 25 (A.A.) - mıı b~ana. ya afb . rı 11 tlt • d ..ı 1.. leyitini memnuoi et r 

logiltere hesabına inea edil- luk hır tıcaret ıemısıne ikı AYam kamaramnda bir man aıddetlı dafi atetı YI diş m ecaorz a euece1r bir '8kild h ,. Yerlol 
mekte olan SO •ilep denize um isabet .olmu~ •e .reıni müzakere esnasında bay At- mın avcalan ile kll'fl_lanm~t: Vaşington, 26 a.a. _ dan dola~ :~:ramaclıkların· 
indirilmi,tir. Bo •il•pler te•- yanmışllr, Dı~er bır geoıiyede . . tar. Hava mohare~lerı~de .ılLı ( . _} v 

1 
' oe~huiadeld 

g&blara koooldaktao dört ay iki bomba isabet etıniştir. Bu lıden 1n111tteN •e Almanya düıman a•cıs• tabnbedılmıı, .. Ja"?n!• Bi~dlvıoıye t~ ulfele~oden gerı alıaarıılt 
sonra deni•e indirilmi' b11lu alb bin tonluk aemid& batnııı arasında tayyareler tarafında!l gece esnasmda aıır bombardı v~z ett~ıı ta~dırde kendııı: affe4ilmı,ıerdir. Lib7adakl 
nuyor. Ayrıca denize inecek hr. Oçüncü bir vapura üç tam yapılan gece akınlarının moka mao tayyareleriıniı akınlanoa bn~~k mdüteoaA vı•.L addledlil~oe1 ı• Alman kıtaları kumandam-

nda 
rd' aa. ın a merıaa arıo ye nın 1 · 

ı9 vapur daba •ardır. Diğer isabet kaydedilmiştir. Ve geaıi beleten yapılmaması hakkı devam. etmiıle ır. möıtetarı Miıter Velıin beya b . . erı P~rddlfı a7nM 
tesg&hlarda ba vapurlara ben berhava olmuştur. 1ki torpito bir uzlaoma yaprlması bir iş- DıAer a~ır bombardıman natı tlserine Japoqya'1ao A- ildırılmektedır. 
•er 80 tilep daha denhıe indi muhribinin batan gemileriD çl mebusu tarafından ileri ıü tanarelerimız Brestte yatmak merika1a gelmekte olan '0 u.ı d H' . 
rilmet üzredir. mürettebabnı kurtarmağa ul- Olaıü b A r b ha ta olan Gnayzeoa'f' Alman elan fazla vapur ıabillerde •il 1 IDLlllllllU in 

raıtıkları görulmOıtor. Bir r . 1 ve ay l ı_ unu . harp gemisine hücuın ederek durmotlardır. • 

Aıerikl JaınllfJI hü~ô· ıorp~toya ablan _bombalar ıe- :•\ dı~~ek red etmıt Ye ııd- a_ıııklan ~bal~n i!&b!'. et miz r.ayi olmuıtur. Buna mu lılırler ılıHı 
• , • mının arkasına ısabet etmiıtir. ete a ıolanmııtır. tırmiılerdır. Aynı ıece ıçınde klbil Almanlar da 2' avcı t 

illi lll~İll ılcı llJll illi Tayyarel~rtmiz Binııaziy~ bü- Bay Atli16zlerine deram Şerbnrıı limanına da akınlar yartSİ bybeımiılerdir. ay Londro, 21 (ı.a) _ 
_ cum etmışler ve Mendırekte la, Alman ricalinin sözlerine yapılruıobr. . Bu 24 tayyareni 12 si Bollındı Hlodiıtınınde r•• 

~~•:0•':n, 26 ~:··~uıoılatra büyük hasarlar yapmqlardır. lkatiyen inanılmaması lazım M saat zarfında yapılan cı , 8 12 si de bombardıoı:; bınoıların bası mıntakatara ıtr-blka:.::. .::;,:•. bir elçi ,1,ın Bu harekAta iştirak eden tay- pldilini söylemi~ ve yine ıid hava hOcumlarında 15 bom- tayyarelerimiz tarafından dO- meh.,rı .. 1••n edilmııaır. Pı&rol 
--• · he · ııl\Cl...... dttl lir • ülmO ür mın ••• arındı dı mahıf11 11• 

et•llllr· ,, ... erm p11 cl41111. • .,.... e a 'll•nllUftlr. budwnaa ve 7 avcı tayyare- IÜI' il · ierler ikame ıdll•tıllr. 



1 

t 

t 

l 

( 

h 

a 
d 
d 

6 

d 
ar 
m 

26 TEttMUZ - ı 94.l Cumartesi VENi MERSiN Sayfa : 2 

Sovyet- Polonya münase~arı 
Müzakerelere lond 
rada devam ediliyor 

Asker ailelerine 1 ~~:~:ı !~~:~;e 
yapllacak yardım nazıriyle görüştü 

i 1 i 
Tarsus icra memurluğundan : 

n 
Dosya No . 

941·4.9 

-· .•. -
Londra, 25 (a.a.) -
Polonya kabino~i fevkala

de bir içtima akdetmi,tir. 

Polooy.a batvakil "'e baş 

kurnandanı general Sikoraki 

Dahiliye Vekaleti yeni bir ka
nun projesi hazırladı 

Sovyet - Polonya tliplomatik Ankara. (Huıoef) -
münasebetlerine temali ede- Dıthilire vekAleti ukeri mıl-

rek arazi istekleri vo Sovyet lrellefiret kanununun bazı mad
topraklarıntla er.terne edilmiş deleriui tadil ve bıı.zı fıkralar i· 
500 bin Polonyalı esirlerin !he eden reni bir ktınun pro· 

d lı 1 b t h k l h 
Jeıi bazırlaomıetır Ba IArıha ile 

er a ser es ıra ı ma ı o . . 
.. . aıılrer aılelerıoe rardım etmek 

AD unda m ozakerelerı Sovyet · · t d 1 · b -
ıçıo '' an ee ara renı azı mu· 

lınmaıı. 

2 - Yudım istiyenlerin, bu 
aakeriin Ditul, fraQ, zevce, erkek 
•era kız kardee olmaaı. 

3 - Bunların. askerin etinde 
oturmakta buluomaııl. 
4-Aıkere giden 

terııfıodao öteden beri bunların 

Londra, 25 a.a ) -
Sotretlerio Londra bürük 

elQisi möarö Mariski dün öğle
den sonra ikt'sadi mesf1leleri 
aörüemek üzere Hollanda barı
cire nazırını zirarot etmigtir. 

Anndolu refikimiz 
lzmirde intişar eden Ana

dolu refikimiz 31 inci yılına 

girmittir. 
Refikiruizi tebrik eder, 

n~nn <>mürlü olmaıunı dileriz 

Beher H. 
Tapa No. Tarihi OinRi H. M . M. Kıymeti Mevkii 

10 Nisan 336 Tarla 6. 6189 65 lira Kalburcu 
Sınırı: Şukan Mıılla Dnrmu~ vo İbrahim çavuş tar

laı,ıı Garben dere ve Sadık paşa Oeoo ben kôlu kırık tarl ası 
Alacaklı: TarsaR Belediye vekili avukat Haydnr Asut ay 
Borçlu: Oamii cedit M. den Akg ül oğlu Ali 

Riri,ıci aruırmar uı )'a pılacat?ı yer. gün, saat 
22-8-941 Cuma günü saat 9 dan 10 a k ı dar 

ikinci artlırnwuın yapılaca ğı yer, gün, saat 
1-9 941 pazartesi günü saat 9 <I rı 1 O a k<J dar 

!erle cereyan ettiğini bildir- tellefıretler tahmil edılmektedir. rirecek ve sair ibli1aQlarıoın le -------·----

1-ltbu glyrl menk1ı!Qn artırma 9artnameai 2-8- 941 tarlhiJ\ 
den lıibaren 941 - 49 No ile taraus icra daireeıinin muayyen numan 
ıında herkeain görebilmesi Jçin açıktır . hAnda yazılı olanlardan 
faıı:la ma_lamat alma~ l~te~enler işbu şartnamedeki 941 - 49 dosya 
numaraaıle memurıyeıımıze müracaat etmelidir. mittir! Ba mOkellefiretleri rerine min edilmekte olmaeı, 

6 - Ne kendilerinin te ne 

Brezilya meclisin~e 
Mebu•lsr birbirleri 

ile kavga ettiler 

-···-Boanoaarree. 25 (a.a.) -
Mebusao meoliıiode bir mu· 

hataıakAr mebus Blrleeik Ame
rikanın kara liıteaine hOcom 
etmıe u diter bir mebaı bu 
b6oumu reddetmesi üzerine 
mebuılar ar111nde elddeıli ha
dide olmuetor. Her iki tarafın 

dftello rapmak fıkrinde oldokla• 
rı ıörlenmektedlr. 

Şimali lrlanda fizerinde 
Alman tayyareleri 

uçtular. 

ıetirmirenler hakkında tahıili 
emtal kanunu bUkümlerioe aöre de aekere aidenlerio 1ertet te 
mu!'Damele rapılaoaktır. gelirleri bulunmaması. 

Llyiha esaslarına göre rar· Bu IArihayla bilümom te&aiti 
dımdan iatıfade edecek olanlar nakllrere, bu arada otobüP, 
eanlardır: &ramur, tOnel, banlirö trenleri 

1 - Aile efradından biriıi· ve mucuir limanlarda i9liren 
nin hazarda u seferde 46 gun ı •apar Ocre&lerine bir miktar um 
den ZİJade muddetle askere a· ıapılacnktır • . 

Sporcu gençlerimiz 
Ankarada yapılan atletizm müsabaka

larında Türkiye üçüncüsü oldular 

- Birinoid ln artan -

kımımız Ankara takımını 20 

povan gibi büyük bir farkla 
geride bırakarak ikinci ola
oak.tı. 

hareket eden takımımız me

bosamaz Ferid Güven ve 

federaıyonların alakadar mü
messilleri tarafından ugorlan 
mıotır. 

Ankara 
Radyosunda 

Bugünkü neşriyatı 

2 - Artırmaya i9tira.k için yukarıda yazılı klymeUn ynde 7 ,5 
niıbetinde pey veya milli bir bnnkanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak 
hakkı '"hiplerinin gayri menkul Qzerindeki haklarını buıusile faiz 
v' maırafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirm\ 
,nn içinde evrakı mnıbltelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 

Cumartesı· 26 _ 7 _ 94) icap eder. Alui h&lde hakları tapu sicılile ublt olmadıkça satış bedell 
nin payla;masından hariç kalırlar . 

7.30 Proğram ve memleket 4 - GOaterilen gQnde artırmaya Ittirak edenler artırma vart 
nameaini okumuş ve 10.zumlu mlaumat almış ve bunları temameu 

saat ayarı kabul etmit ad Ye itibar olunurlar. 

7 33 M- 'k H f'f 1 ri- Tayin edilen zamanda gayri menkul aç defa bağırıldıktan 
• UZI ; a l parça ar ıonra en çok artırAua ihale edılir. Ancak artıma bedeli muhdmmen 

(Pl.) klymetin ytızde yetmit betini bulmaz veya satıt isteyenin alacağına 
rtıchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 

7.45 Ajans haberleri kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazaa en çok 
artıranın taabhQdl1 baki kalmak tlzıe artırma on beş gün daha temdit 

8.00 Müzik: Hafif parça- n on beşinci go.no aynl ıaatda yapılacak artırmada 
ların devamı (Pl.) bedeli aatıt iıteyenin alacağına rOchani olan diğer alacaklıların o gayri 

menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

8.30 Evin saati eartile, en çok aruırana ıhale edilir. Böfle bir bedel elde edil· 
13.30 Program ve memle mene ihale rapılmaz. Ve bu satıe talebi düeer. 

6 - Gayri menkul .kendiaine ihale olunan klmse derhal veya 
ket saat Aylirı verilen mObıeı içinde parayı vermezse ihnle kararı teıhoınnarak 

kendilinden evvel en yok.sek tekifte bulunan kimse arzetmi9 oldugu 
IJ.33 Müzik: Türkçe palak bedelle almata ruı olursa ona, r&zı olmaz, veya bulunmazsa hemen 

l 
on bet gOn mOddeUe artırmaya çıkarılıp en çok ar'1r4na ihale edilir 

ar. iki ihale ar&ıındaki fark ve geçen gttnler i çin yüzde ~ den hesap 
13.45 AJANS haberleri olunacak falı: ve di~er zartrlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mo-

muriyeıimiace alıcıdan tahsil olunur. "133., 

Belfaftt, 25 (a.a.)- Irlan Atletlerimiz içerisinde Atletlerimizin bir kısmı 14.00 Müzik: Riyaseticum 2004 Numaraiı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
Dahili emniyet ne- Meretn İdman Yurdoııda Ve şehrimize dönmüş diğer bir hur Bandosu (Şef thsan Kün- sinm 4 Uncu fıkrasına tevfikan bu kayrı menlrnl sahip da 

zaretioin bildirdiğine göre bir 

9ok düşman tayyaresi şimali 

ı~ıanda tizerin<16 uçmuş ve 
birka9 bomba a.tm1ştır. Ha. 

ı lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
kor, brahim Tinli, Tarana- kısmı da 23 Temmuzda la· 14 45 Müzik Türkçe pl~k- olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 gi.in içinde 
tan S"bit, Deniz harp oku- kenderunda yapılacak olan lar programının devami evrakı mtlsbütelerile bildirmeleri aksi halde hnkları 
landan Tevfik, llyas, Şerif ve Sn sporları ajanı B. Edip 15.00 Müzik dans müziği tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
aldıkları clerecelerle buJünkü Boranın riyasetinde gitmiş 18,00 Program ve Me~leket masınd~n hariç kalacakları cıhetle alakadarların işbu 
milli atlet katagorisine gir- bnlunao gençlerimizin yapa- ~aat ayarı maddenm mezkQr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 

sar ve zayiat yoktur. 

Norveç sahilinde iki Alman 
vapuru bahnl~ı 

daha fazla mah.lmat olmak istiyeoler 941- 49 Dosya 
mit bulunmaktadırlar. oakları müsabakalarda hazır 18.03 Müzik: Karişık şarkı numarasile Tarsus İcra Memurluğuna müracaatlar 

Takamımız hakkında 19 hulanınak özre lskenderona lar (Pi.) ilin olunur. (506) 

Mayıs .tadında gerek memle gitmişlerdir. 18.30 Konuşma Memleket ------------------·-----
ketimiz büyüklerinin ve ge- İekenderunda altı bölge postası 
rekse Ankaranın yüksek hl\l· arasında yapılan yüzme mü- 18.03 Müzik: Radyo cazve 

Lo~dra, 25 (aa.)--: kının gösterdigi sempati ve sabakalarında yiizöcülerimiz aango (İbrahim Özgür ve 
i ı a n 

Sahıl. ~uhafan te~kılAtma yüksek alaka şayanı takdir- fevkaHJ.de mnvaffakiyetler gös Ateş böcekleri) 
men4ıup ıkı tayyare Norveç dir. termişler gerek ferd Te gerek 19.00 Konuşma 

Vilayet Daimi [ncumen Riyasetinden 
açıklarıoda 1500 t~~l~k bir Az bir zaman zarfında takım itibarile bütün birin- 19.15 Müzik: Radyo 
düıman petrol gemı!'ını yak- . . . ı · 1 b k t k 

C z Mersin ~lenıleket hastanesinin bir yıllık yiye-
:\ cek, içecek ve yakacak maddesine ihale günün . 

. . pıRtsız bır sahadl\ yetişen bn ci ık eri ve ayra " ımı ve tango orkestrası 
nuılardır. Dı~er hır 700 tonluk h ı· e "k e "l · · biriooiliıtini kazanmı•lardır. nın devamı 

programı- • 
de istekli çıkıuadığmdan 28-8-941 tarihine ka· cev er ı, oerJı g Uy erımı· o ,. 

vapur da huara u~ratılmıotır, · · t"kb ld h b" · • · Gen"lerı·mı·", mevcut yüzme . . zm ıs ı a e er ırıaının y " 19.30 Memleket saat aya-
Vapurun mürettebatı gemıy1 ı&yrı ayrı birer yıldız olacağı müsabakalarının takım ve 

dar pazurlık suretile ihalesi uzatılmıştır . 
isteklilerin o tarihe kadar her perşembe gü

nü encünıene baş vurabilecekleri ilan olunur 
terketme~e mecbur kalmışlar na dair imanımız bir kat bayrak yarışının kupa ve ma rı, ve ajans hl>-berleri. 

dır. Bu gemilere Kıristiyan- daha kuvvet bnlmo~tnr. da.lyalarını alarak şehrimize 19.45 Müzik; çifte Facııl 
sund civarında tesadüf edilmiş 21 Temmuzda Ankaradan dönmu,ıerdir. 20.15 Radyo üazetesl 
tir. iki meserşimit Alman tav 

(503) 

yaresi de dfişürülmüştür. ----- 20.4.5 Müzik: solo şarkılar -----·----------------
21.00 Ziraat takvimi ve 

filislin ve Irak ile i 1 8 0 

ıicarelimiz Mersin Belediye Riyaseıin~en 
_ .. _ . Kahve kart tevziatına 31 temnuız 94 l tari·· 

lıtaobol, - Son gllolerde hinde nihavet verilecektir. 
Ioaılteredeıı mam!eketimiıe mll· .J 
him miktarda rftnh1 tumae, pa- Şimdiye kadar istihkakı olupta kahve vesikası 
muk te rıln ipıikıerı aetmietır. almayanların bu güne kadar Belediye llalk işleri 
Bo malların ıeuiine mıntıka .... •. . 
ticaret m0dürlıli6 nezaret ede- ınemurluguna ınuracaat ederek vesıkalarını al. 
cetur. maları. Bilahare vuku bulacak nıuracaatların 

Sarire rota ile Filiıtlnle de • . • . 
tıcari müo11ebet1erimiz baeıa- kabul edılmıyeceğı ılAn olunur. 
mı ıtır. eehrlmizdeki bazı tacirler ( 501) 
Fıliıtio ile ticaret rapmat iQin 
Filiı&io tacirlerlrle mubaberele· ------------------·-----
re glriemielerdir. Bura rolu da İ l a fl 
açıldıQından, frakla da ticari 

müaaaebetlerimiı tekrar teea· Vilayet daimi encümen Riyasetin~en 
sOı etmietir. tık parti olarall 
Baıtrıtdan ııraat Aletleri rola 0,. • Silifke llenıleket hastanesinin bir yıllık yiye-
karılmıetır. Ticaret VeU.ıeu dıe cek, içecek ve yakacak maddesine ihale gününde 
tloaret daireal muatinlerinden k 
Turhan te Baha Irak ve Fıliı· istekli ÇI madığından 28-8-941 " tarihine k.adar 

24.25 ·26 

$in ile olan ticari müna1ebe\ltı• pazarlık suretile ihalesi uzatılmıştır. 
rimiıi arUırmak makıadile bu İsteklilerin 0 tarihe kadar her rıerşen1be gii. 
memleketlere tetkik ıttrahaline 
Qıkmıeıardır. Bunlardan Turhan nü Encümeı:e başvurabilecekleri il n olunur. 
irattan Hiodiıtanıs kadar aide· "505,, 
oek&lr. 

Toprak mahsulleri borsası j } 8 Il 
ter~ı.ıo Müzik mnıevici istek VilayeCDaimi Encümen Riyasetinden ; 

21.40 Konuşma: Günün Tarsus Memleket hastanesinin bir yıllık yiye 
Mes'eleleri cek, içecek ve yakacak nıaddesine ihale güııüıı-
21.55 Müzik Radyo salon or- de istekli cıkmadı"mdan 28-8 -941 tarihine ka
kestrası Violonist Mecip aşkın dar pazarlık suretUe ihalesi uzatılınıştır. 

22 3o Memleket saat ayarı isteklilerin o tarihe kadar her perşembe günü 
ve ajans haberleri Eshan tah .. b · · · .

1 
k b. k b' en~umene aşvurabıleceklerı ıhin olunur. "504,, 

vı at, am ıyo nu ut orsası 

(Fiyat) 

22.45 Müzik Radyo salon 

orkestrası programınin deva 
mı 

22.55 Yarıuki Program •e 
kapanış. 

ÖLÜM 1 
Şehrimiz komi~yonoula 

rından Bay Zeki Bodurun 
refikaları dün vefat etmi~
tir. Oenazesi bugün ı::ıaat 

onda evinden kaldırılacak

tır. 

(12ö) 

Yeni ersi 
NUSH.AS:ı: 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hariç .,,in 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ,, 
Bir 

" 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

,, 
,. 

2000 
1000 
500 

Yo tur. 

kuruş 

" 

Resmi ilMatın satın 1 O kuru~tur. 

Yeni Mersin Matbaasında Basılmı~tır. 


