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Berlin, 19 ( A.A. ] -

Mo~kovanın gRrbindeki meydan 
muharehe11i bitmiştir. Timoçeuko 
ordusu imha edilmiştir. 648196 eıür 

U27 tank, 6229 top alınmı,tır. 

8•1dbl ,,.. U•am l'lfetriJ'at 
lıılGdGrQ 

JrUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
t..ı ııenaa 9Uaant · ll•nh 

Pazar 
19 

1 noi Teerin 
19,1 

G"Ô"N:OELİK. SİY ASİ H ABER 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yıh Sayı 
14 4033 

Moskovada 
Hayat 

----
Her tarafta düşmanı 
karşı/,,mak için ha· 
zırlıklar yapılıyor 

Sel ~alinde üuvvetler cephe

Dünkü deniz harp okulu ve 
Lisesiyle Gedikli erbaş okulu 

talebelerinin 

6östyrileri paı la~ bir şe~ilde cereyan etti 
Dün saat 13,30 Şeh rimiz bayrak çekme merasimi ile 

gençlik kuliihii ıleniz loka- ba~laıımıştır . 

tinde d.aniz Harp Oknln v-e Gerek gtıçit resmi ve ge 

Lisesi ile deni z JiJrhaş okuln rek yarışl1ır ~"hile t11planan 

Darlan Visiye ~ön~ü 
Fransız 
Nazırları 

Büyük bir toplantı 

yapacaklar 

Bugünkü At 
koşuları 

T uryağ fabrikası civarında 
olacak 

Viei 18 A.A - Baıvekil . Ji~~ve_ıc*'de yazdıgımız gi ) o.~du~u. gibi tteyircilerin bü-
muuini Amiral Darlan Pariı V9 bı şehrımızde yapıl_acak a~ ko 1 tu~ ıRtı.rab~t RebebJeride te
Brö&enrada beegün deum eden şoları Tnryag fabrılra&\ cıva- mm edılmıştir. 

k tl\lebeıerinı· n yaptıkları su binlerce halkın alkı•ları ve 
Moskova 18 A.A - Mos ota v 

radroıu Moskovada gecen harah sporlarına ait gösteriler par- takdirleri ve ceşkun tezabü-

ye akmaktadır 
eerahatinden sonra dün Vieire rında yapılacaktır. Aldığımız baberl~re .. 
dönmOetılr. Koşolara ittirak etmek hakem hey t" . 1• • gore 

eörle tasv ir etmektedir: lak bir şekilde yapılmıştır. ratlariyle karşılanmıştır. 
Moııkotada ger.,k fabrikalar B t V 1. . b Tam bir intizam ve di-

. e ı reı!'I ı{tme Jan 
Amiral Vieire gelir gelmez üzere oivar vılAyet ve kaza- darına kom t b" · 

Mareıaı Peten tarafından kabul )ardan atlar gelmi' bulun- y 
1 

u anı rnbaşı Aziz 
. , aş a savın a ımız ay . 1. 

da ve gerek halkta manevıra . • sıp ın i9inde cereyan eden 
edilmiı ve Darlan devlet oum• ene ve azalıklua da Bav 

maktadır. ö " 
na raporuna vermietir. Fransız mer Lfttfi Gotay, ıuosta~a 

boıukloQu ve panik eseri görOI· S_ah~p. Ör~e olduğu lı_alde şeb yarışları kazananlara mük&· 
anemekledir Tramvar ve otobOs rımızın hır çok seçgın şahsi- fatlar .1 . b 

Kotn üç kısım öz~rine .m. ı, 
neıırlarının hepsi de Vieide bu· Karacaslan, Vil&J·et Veterı·-
1 tertibedilmiıa olup bunlardan · . . verı mış ve undan 

ler norm~l bır halde ıelemektke, yetleri ve bir çok spor sever Ronra gösteriler sona ermı"•tı"r 
anmaklbdır. Nazırların i9tira- v ner müdür.. b .. . 

kir la büyllk lıir toplantı rapı· birincisi taylara maheos Ytt K u ay H usaaıettıo 
halk sakın bulunmakta ve dii • v 
kAnlar alıcılarla dolup boeal· halkımızın hazır bnluııdugu Gençlerimizi takdir ve 00 d . l k" . aradag Meçilmi•tır T b" 

laoaktır. Bu toplantıra general mesafe 14 metre ır. ıncı 1 • • Y • am ır 

maktadır. giisterilere lstiklAl marşı ve tertihedenferi tebrik ederı· z. Vergand da ietirak ed rcektir. koşu tecrübe koşusudur ve ' ıntızam dahilinde cereyan 
Toplactıda aörüıülecek mesele meMafe 2500 metredir. Üçün· edece~i muhakkak oları ko
ler arasında eski vo mevkuf cüilÖ de tahammül koşasodar ~alara sayın halkım 

Hı:. lk hilkumet merkeıınin 
tehd n i altında bulunduaunu &e · 
mamile müdriktirler. Harp teb• 

Sovyel te~liğine göre Amerika b ı 
1 

ızın ya-
u ~nan Fransız nazır erıııın esafe 3500 metredır kından alik 

JiQlerini okoran halk hiddet ve h 
kın KÖBtermekıedirler. Şehir da· Şiddetli mU arebe- Japon ue Çin aula-

vazıretlerinin mılıakereıi de ve m .. t k b• b. 
8 

6Hl4terecekleri 
vardır. Kotada mnş ere a ıs şiiplıeRizdir . 

hilinde kamron ve motörlü ku•· 
ve&ler ıonıuz dalgalar halinde 
oephere gitmekte ve bunları 
alır tanklar &ak ıbe&mektedirler. 
Moskotada rfiılerce a&elre mal· 
zeme istihıal etmekle meıgul 
dGrler. Tiratro aktör ve mOe
tıhdomleri bile asker \alimleri 
yapmaktadırlar. 

~"abrika ieoileri rollara tu· 
ıaklar kurmakta ve has\abakıoı 
lar cephe rolunu kafile halinde 
tnkibelmektedirler. Eli silAh tu· 
tan Moskotal ı lar lolo giln börle 
geomek&edir. Halk dilema01 kar 
eılımaaa haıırlanmak\adır. 

ler Moalıovanın 
batııında cere)'on 

etmektedir 

Alman taarruzları 
pDstürtül~ü 

Moskova, 18 (A. A.) -

rındaki vapurların Cumhuriyet bayramımız 
dönmelerini emretti 

Bu yılda parlak bir ıelıilde lıutlanmaıı 

T arsusıı Cumhuriyet 
bayramı hazırhklın 

Londra ıs A.A - TP.tmie r·çı·n ha•ırlıklara baılandı 
aazeteei JBZIJOr: - TartmR 1 Hnsusi]- Onm-

J~poo Beevekilf ~rene !Co· Ottmlıuıiyetin 18 inci yıl {bir programla kutlamak için1hnriyet bayramımızın parlak 
uerGnın istifaeı Amerıkan-Ja . .. .. ı b" k' ld .... . . b" k doonmü bu seue eTvelki ııe- ı Vil&yet makamında top antı· ır şe 1 e kutlanması 1• c•.ı"n poo muıakerelerının ır Qı rna• ) 
ıa girdiQini gôs\ermekte olmak· nelerden daha geni~ ölçüde lar yapılmış ve teşkil olunan haz~rJıklara hışlaumıştır. Hal 

Sovyet ha herler 
oun tebliği: 

la beraber baekaoa sebeplerin ve O<ışguo tezahüratla kotla- merkez ve tali komiteler faa- keTı temsil kolu bn bö ök 
bulunmaıı da pek muhtemeldir. nacaktır. Bütün dünya kan liyete geçmişlerdir . bayr~mda «Anu piye~ini 

bürORU- b Rueradııı gelen vahim ha- ve ateş girdabı içinde inler- Oomhoriyet Halk Partisi :~mstl etmege karar vermi' 
~rlerden . Japonların Rusrara ken başımızdaki uzak ve iyi- kaza, nahiye ve ocak reialeri ır. Tem"il l<olonun bir çok 

bır darbe ındirmek samanı aeı- yi a . d .• b.. ele l 
17 l"lk te•rı·n CJÜDu- kıtala . . . . . ynı saman a goren o- d d""nku·· Onma gönü topla- mao arı ask ere alınmı• ol-

v rı dıtı ıddıa edilmie ısede bu dar- ·· kJ . · · t db" 1. d.. 6 0 
v nmız bütün cephe boyunca benin Rusredao baekaeınıı da yn ermıızın e ır ı ve o- narak şehrin süslenmesi, ışık. ~asana r1agmen çah,ma faa 

muharebelerine devam etmiş- vurulmaeı muhtemeldir. Qin har rfü~t idaresi ultında sanılma• )anması ve öç giin •Örecek lıyetleri biç bir eekteyt' ug
lerdir. Bilhassa muharPbeler binin dnamı .Jı.pon karnakları bir birlik halinde dimdik olan b"yram günleriodd bal- ramamıştır. 
batı cephesinde çok şiddeti nı ualtınıe\lr. Yeui bir aergti· ayakta ve refsh içinde yatı· ka hitabeler verilmHi, şenlik ----

•k l ıeetio roeınıekeli müıklll bir YOruz. 1 t t"b' Tarsus H iL . ,, Ha,iiıe Amerı a o.muştur. Düşmanın mütead - vazi1ete BiirüklireceQ'i düetınce- Bu me11nt dorumumozu seç· ler ve miil'lamere er er 1 1 a ı8Vlnuti 
müdafaa bölgesinde d~t tala6rr~lzkları .pı"dısküdr_tülmuş- ıi müfritleri böJlfl bir hşarekd~t kin bir bayram halinde kot- etrafında kararl&r almışlar-

Bir Amerikan torpidosu 
izlanda açıklarında torpillendi 

• 
tur ı teşrın e uşmanın ten bittab~ elakoramaz. im ı· 1 dır. 

k lcl 
aınak için lilÜphesizki Ooın- u·11ı ·· l imizi k tl 

l)U UO ge 1 28 tayyaresi tahribedilmiQtir. re kader takibedilen Japon si· h v .w.ı gun er n a-
y . nriyet bayramını ışıklı, ses· makt" "-Ok lıatt888 olan aziz 

Bir çaylı aile 
toplantııı oldu 

Bizim kayıbunız J 7 tayyaredı"r raeeli Jeponranın umumi bır ı· ki" . ı· k :ı 
V i t 18 A A Amerika . ı ve ren ı hır oo,gon ° M · ı · ı · bo bu'"vu""k La 

ae n on • - harbe sürüklenmesine mAnı ol• . . d ersın 1 erlll • Y· T 
bahrlre nezaretinin tebliti= 17 ilk teşrinde Moskova cıv- muı ve Hindi Qınide kır metli •çinde Y"1$amamız pek yerlD e ramımız için 'imdiden hazır- arsus {B nRnsi] - Dön 

KOrlı ag torpido'JD lzlanda· arında 14: dü~man tayyaresi bir ganimet temin erlemie\i bir bak ve vazifedir. ~o 8~ lıklara başladıklarını sevinçle gece halkevinde çaylı bir aile 
b &ısında tah ibed"l · · . . höyük bayramımızı koylerı top) t uın 850 mil cenup 8 r ı mıştır. Va einııeton 18 A.A - Paeıfık . il ··ınollö göröyoroı. k an un yapılmıştır. Batta 

devrire gezdiıli bir sırada dOn Odesadaki tahliye zamanın vaıiretinde hasıl olan gerginlik ~ze kt a::r~n~z~a:,:n,:a:n_ş!.:0:::~~~--.~~ ------- aymakaınımız oldagu haJde 

eebıh torpillenmiı.&ir· insancı da ve tam bir intizam dahilin dotartBi)e bütOn Amerikan ge· Arr•e rı· kada Amerikan ordusu Tl\rsnslu bir Çhk v~tanda•lar 
sa 0 iaı oıda"'una daır haber rok d 1 T . miler'nı J pon ve Qı'n aoısrıo· 1 h · v • G •h o"'rsmıe ol- e yaptımıştır. ahlıyeye son ' n a b 1 d _•ı nezıh aile toplarıtısına ja_ ıu r . em l uara • 8 - .. d b dan geri hareket emri verilmiı Uzak•ark vaziyeti manevra arma iŞ a 1 t k v meaına r aA'men kendi ve1ai&i He gun ıçm e aşlanılmış VP. tir. Paeı· tıkıe küll "ıre•li mikdardıı Y ıra etrni~lerdir. Toplantı k 1 t • h• / k/ı" Londra 18 A.A - Nevrork ç k 1 
ro luna devam etmietir. 1630 toni ıta arımız vazi elerini yapmış Amerikan upurlerı vardır. Fa- 1)0 ım te a l TarmiH geıeteBı yuııor: 0 neşe i ve eRleıı oeli ol. 
laıoluk olan torpido 5 puslok olduklarından Rus başkuman kat Japon ve Qin sularında nie- edi/ivor 359 bin kieilik Amerikan maştnr. BillıaR~'\ öğretmen 
toplarl11 mücehhez bulanmakta nanlı~mın emriyle icra edil- betan az upor bulunmaktadır. ordu11u eımal ve oenobi Karolı· Ahmed Tevfi1tı" t J . · · ti 00 11 . e n e epatı oyn-
id. lneas ı gecen sene bıtmıe • miştir. Alma::• ve Rr.men kıta J p yanın oada ı mı ık bır saha Ozerin nundaki 1 rde ,. p J 11 k 0 

• a on de menevrala:ıua baelamıeıır. . WU'Y'l\ffakiyt>ti davet-
Ködiog torpidosu geoen ~ iarmın baskısı net>'cesi Üd sa rofud lfl l 1 do ~ • &fanevralar ikinci ıeerinin BOn·j 1 er ta.rafından takdir ve ı11. 
hocama uQ-raran Greer &orpt - mn boşaltıldığına dair Al ··dam edı.ldı· Harehete aeçece.ıı IHrtnll kııriıır tifıum PdPtıPktır. kil ile kar" 1 a • 
ıoııan hOcoma u~radıQ'ı rerde . man e "'

1 arımıetır. 
bücamı uQramıeur. BAdiaeri ıddıa~arı . te~amen asılsızdır. tahmin edilmek· c H p K 1 
bahrire uaıırı Noka telefonla Tahlıye hıç hır tazyik olmaksı- Praa 18 A.A - Prea radro • • • on g re e rı• 
Ruuel&e haber vermiı&ir. Raı• zm 'Ye strateji sebeplerden yapıl su dıln Praıtda ı 7 kitinin idam fedir • 
telt haberi Hardparka geldik• mıştır. Almanluın burada e- edilditloi blldirOJektedir. Ban- Vaeiogtoo 18 A.A - Japon Bir intizam ue di•iplin içinde Jevam 

,. d k"lı: almıı· lardıtn 12 ıi Qekdir ki bunlar Rosreda ha· Clı 
ten uO a ı a ı_onrı sirler aldıklarına dair verdilc- kabioe buhranı ve R . etmektedı·,.. 
\ır. Rozvelt bArlıse hakkında 1 . h b b' - kureuna diıi1111i1lerdir. Diter iti olan Askeri vaıiret 819 • 

erı a er ır o~ünmeden ı d ı naıo&eoilere izaha& vermekten . . 15 beei Yahudi oluP bun ar a 881 • Roıvelt tarafından ear!lfll daveı Oumhuriy~t Halk Parti.;ij Ko··yı ·· .. . 
• başkll hır ~V değıldir. nınuz Mıyaıi b"l · · · imtına eılemiıtir. mıelArdır. edilen ordu ve donanma ıefıe· ocak kongreleri mnntazam ilerlet k ı guunı 

Hardpark .Amerika,. A.A- Beden terbı·yesı· mu·· kelleflerı· rııe diploroııtik müeavirlerın snrette ve lıararetle devam lukla me te_ ve ınensup oJ. 
t k k 1 oenu ' rı partıye açacakl h 

Körling torpidosunun or• f8ptı ları nıüza ere erın 1 etruektedir KöylerJeıı gelen banui b" . d . arı er 
·11 hld" · · Ameri· çalışma 1 a h • 1 f t k ı ı01•"ltr Tok rodan . . " 

11 erdırı ait ,,ld ~ pt onmeeı ııeeının rına iZ verıyor a onu Pi 1 e v • haberlerde partılı köyliileri- en bu"'y""k k o~o 
kan mOdafaa ıalarında •akua gelen haberlert dar11naral.: Ja- · . n ma ama. kadar bil mızın kalahalık toplantılar dirilt! &' · • -

aıeldiQi b ı ldirilmietir. HAdiıte Beden terbiyesi t r ponrada 111ofritlerin muzaffer . . ceeını ve çaresı hol 
AmerikadR pekaı telaı göıter· . . a ımınaoağı haber alınmıthr. oldukları nıBBini vermiıtir. Buı halında kongrelerı yapmakta cagıu anlamaktadır Ş ~n~-
mletir. Ruueltten bo korsanlık mevsıMmı g~rmıİşd bulundnA-nn- Spor hayatımızda parlak kimseler Japonranıo harekete oldukları ve bilhassa dilek- mizdeki on 0 k · e rı-d ersın y · · . . oa t"n yedisi 
bldieesinde konanın imba11 an mao urdu bir mazisi olan Mersin lrl geQeceQı ıamanı pek rakın göı· lerını a9ık hır samıyetle mil- kongrelerini bitir · 
hakkında emir Hrilip terilme· gennlik kuHi.bü mükellefleri- mekted 'ırler. Toplantıra ielirlk k · · mış v-. na 

7 m•n Yurdunun Beden Ter- za "3re ve tesbıt eylemekte hıy., kongrelerine dele ı · · 
dili ıorulmue te Roueh de· nin bu gön Stadyumda ilk etmıe oııın eehe ı ye\ler toplantı ld kl . ge erını 

• t" 11: · l biyesi i•inde de Türkiye öl mQıakereleri hakkıoda ka\i su· 0 u a .. rı .. anlaşılmaktadır. ııeçmışlerdir . Geriye kalan ön 
mıı ır 11 umumi toplantı arını yaparak Y K ı 7 

Donanmanın elindeki mun• vazife bölümü ve kıt'a teşk· 9üsüyle en önde yürümekte rette 808makLedırlar. AD"erıkııda oy u ka.~deşl.erimizin ocaktan Oamişerif dün akşam 
&nam emirler bu hAdiae hakkın 

1 
..,. ve h f 1 olduğun o lıo vesile ile gög.

1

Uzakeark v.aıireti 'abim telAkki 'hemen hemen mutt .. fık hulun ve N nsratiyt ile Bahçe ma-
lAtı yapı aoaeı a tanın d ı k d r d kl b t d"l ~l b da ıalblk edilecek vaıirettedir. . d sömüz kabararak kayt d" e 1 me te 1 

• 
0 

an en at a ı e eri to- allesi ocakları da ayın 2l 
Gııe&eoilerio Ruuelti konuıtur- muayyen gönlerın f' askbd e ı- Arın azaları uıireti Pek hnrulnk bogday ve arpanın ve 24 ünde kongrelb · · 

tal . te b' elerine ""·-ı o 8o 'L' ·.a ·· •ı t · id. rını ya· mak 6mitleri bot• oıkmııtır. ım Te r ıy .,_, a- 1 ru•. - nu ıa.ıaoıue- ıurıh e emın ır. paoakl .. 1 1 . . arı o reıu mıttır. 



.. 
Uç milyonluk bir mukavele i 1 a 11 

1600 Avtıkat toptan sigorta Mersin Tapu Sicil Mu~afızhğmdan: Silifkede 
Cumhuriyet bayramı ıçin 
hazırlıklarına başlandı 

ed İ ı d 
1
· 

1 
_M_ah_a_ı_ıe_Ri_C .... ı_ns_ı __ M_ik_ı_ar_ı __ M_e\'_k_ı_ı __ _,:H,_t_duri!!____ 

1 

Bahçe Tarla 32166 M2 rtJıkda\ Şarkan Ahm t mu\uı 
ık n s ın lı Ahm"t kadı ve 

Türkiyenin 22 barosuna ~cıilmiştir. Di~er yaş grupları hallaç Recep ıkeıı k rıaı Mer-

GıJkaü yaylalara yalan fazla dahil 1600 avukat hakkinda 25 ilA 35, 35 ilA 45; ilA 55 di feın g rt A ı rahmı ve Ha-
baro kanvnuoun icap etti~iği ye tesbit edilmiştir, Bu üç mıt r hm v rahıne kııı H 

Yafmurdan taıtı mecburi sigorta hakkında tat- grupu sigorta primleri arasın- kısmen arab cı SQtermao 'ar 
b lası ve bahçelerı, ceoubeo hal 

Silifke [Hoırnıd] - Erme-ıtılmaktadır ikata geçilmiştir. da pek tabii olarak küçük laç recep karısı merrem ve 

nek yayia&ına yığan fazla Köprü. üzerindeki hele- Ankara, lstanb~l, İzmir, farklar vardır. kısmen reeıt Cabir bahQeei 

l .. 1 .. k Ad'ina, Bursa Mamsa barola- Siaorta Mukavelesı· mu- aimalen Sıl t e o .. ddeeı yagmor ar teaırı e go su ır- diye degirmeni bozoldu1ton. . • . . ırı "' 
matı birden ... ök8elmit ve bo dan ,ebir halin bogc1ayıoı rmm b~rer mume.ssılı Ank~ra cince sigorta bedeli yirmi se
l•• aızında hnluna1.n Ahmet .. . . . . .. da Adhye VekAletı hukuk ışle ne hitamında veya mukavele- • 

. . . . ugötmek 1910 cıvu koylere ri mldürünüo reisliai altında · · · · · · 
0Yaoık, Abdı Qılıogır Te Sa· gitmektedır Bozulan degir- I I h ı·t . nın ı~zasmdan ıtıba~tn . yırmı 
mi Qalkıliı a ait kereateleri . .. · . . . . top anmı§ ar mn te 1 sıgorta sePe tçmde her hanaı hır za-

Y meoın suratle tamın ınıo be- • k ti · · kl.tl · · k.k ırı 

• (18380) 
" 

Şarkan Ahmet hrue verese· 
leri tarı • garbeo sevkeı 

tarlı.1 ve b hQesı sımaleo Os· 
mal' ilham Larlaeı, oenuben 
sil fke cad e 

d · tt ··kı k t bl"keei .,. şır e erı:ım te ı erını tel 1 man ölüm vukuunda ödene 
enıze ı rn eme e 1 IHdiyemiz gerekli tedbiri aJ- · l · · · · bı~oatermiş iıede vaktinde etmış er, Anadolu sıgarta ıır- cektır. Malülıyet veya kaza o- Yokarda bodnt ve sair lasıfları "nzıh iki kıta tarla 

alınan tedbirler aayeıiode mıştır. . kelini~ teklirıni en. uygun bu lur!il Rigorta müddetinin hita nın senetsiz olarak taı.arruflarında oluı~ r m arına. ) enideu 
biiyök zararların önüne ge . Yaklaşan Comhnrayet larak ıhaleyı bu ~ırket~ yap· mına kadar aylık tazminat ö·· te"cilirıi isteyen İbrahim nakkaş çocnkl rı İE!kender To 

9ihoi,tir. bayramını her yıldan daha mata .karar Ter~ıılerdır: dendikten başka müddetin hi Ba,ar"nın müracaatları üzerine her ıki gayri meııknlünde 
Deoize me'1cuda nazaran parlak bir 'ekilde kutlamak Sıgorta echlece~ mıktar- tanımda ayrıca tam bedel le hukuki vaziyetinin tahkik vo tetkiki i9ıı ıkiı ci dt fa ol-

""k as kereıte kanmı•~ır için komiteler 9alıtm•ktadır. lar a'fukatların ,ahsı arzu ve d""e ed"l kt" mak üzere 1941 Merıe8i T evvel ayının otuz birinci gönü 
r- Bo 11en'"' nok Tı"yı· "olan fı• Atatu""rk ı:ıeykelı" ve b•ledı"'l"e kudretine aöre 5()() lira ile 

11 s· 
1 

ecel hır. "" .,. " -ı "" J 

6000 1
. 9 d d E d"k ıgor a ~r avukat için saat 10 da mahalline memur gönderileceğinden bu iki gay 

tık, östim, pekmez piyaıl\da önünde taklar kurulmaya ba' ıra arasın 8 ır ." 1 - mecburidir. ri menkul üzerinde hir bak iddiaRıııd \ bulanan varsa o 
iıtekli Ye yüksek fiyatla alıcı 

1 
t kate llyık taraf ıudurkı avu- S . l .k. t k 't öde göne kadar tapu sicil· muhafızlıgın:\ ve giinfüıdo tahkika 

bulmaktadır Fıatık 28-29 anmıt ır E . kıdların düyük bir kısmı elli- . ırasıyke ıbı oda 
81 

• varacak memura ellerinde mevcut Vf4Rıuki tasarrofiyeleriJe 
· ' Mflhnıdarı uutan mıo vl aarkin oldu~u halde ferden mıven a'fu at ar an ihraç 

tlstha tl-22, pekmez 26 ko loankor ile Vi!AH~t •ımnmi . ""~ IS e<iil"CPktir birJikte müracaat etmeleri ilan olırnnr [703] 
ro•• to darı satılmaktadır. . hıç hır muayı:m den ~~çme A . . l k 

._.. P . . k k · I meoli"i ıtzRls.ı ı dan Hayrı nen l\Jgortay,ı ehlayt>tli addeJı vııkatı~rm vasettl o ara 
m.evaımıo ora g"'çmeıu . h t . , en az ikışAr bin liraya si~orta 

Yilsündeo zeytorı eıı.b~·ı ln ı.:1. 1 'uııçh1lek v S 1 n " nr lec,.ktır. Yı.ni aya~ı çukurd~ 1 '·I " h . d"l.d •. 
· l b" k ·ı k o aca. an ta mm e ı ı~ıne dır. Geçen mevaimdtrn kı&lau 1 bu hafta. ~ehrımıze gt;lruı~- o an ır avn at bı e 1600 ,_ . . . . . 

zeytön YAiı 66 kurnt)tau 1111- )Ardir. şilik bir grupa ait ihtimal he- göre )~ırmı ık~ ba~o ıle Aıta: 
_... _ _... ___ .;;;~.;.;,..--------.----- saplarından istifade ederek hiç dolu sıgorta şırketı arasmdakı 

Jı-11 kıbİ081İ IZlllRIB ilk 61retım çafında muayel'e edilmeden sigorta 0 . rnukavele bu gonekadar mem 
bulunan çocalıların lacaktır. Yalnız ~5 yaş.mdan le~etimizde ~mza edilen en bü 

İtlfİIİ llKlkhJ yukarı olanlar ıçin sııorta yul hayat sıgortası mukavele 
yazım ve a<Jyımı miktarı bjo lira olarak tahdit ~ini teşkil edecektir. 

Tokyo 18 {a.a.) - Ankara, -
Gayri resmi haberlere g6 8 Son teırinde yapılacak 

re yeni jApon kabinesinin e- olan tik öğretim çaflndaki 
usb azuı şunlardır~ çocukların sayım ve yazımı 

General Tojo başvekil •e haıırlıluannı eldeki talımatoa 

Ankara Radyosunda 

Ba•iinka neıriyat programı 

harbiye, dahiliye nazırı, Ami meye göre bGUin vilayetlerde Pazar 19 - ıo _ 941 9 - Brahms: Macar dansı 
ral Togo sabık Berlin va Mos oldutu gibi ~okarada d~ b~ı s.so Protram ve aıemleket 10 - Löhr= Mar' 

DEVA aşeleri 

Baş, Diş, Grip, N rzle, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNı 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 16-90 koTa elçisi hariciye nazırı, lanmışt.ır. Vilayet maarıf mu- saat ayarı 18,00 Program ve Me~leket 
Amiral Şimeda~bahriye nazırı dürlütonce ilk otretim çatın- 8.38 Müzik; Hafif Proaram 'aat ayan ._ ____ 1 

_______________ _,. 

Otinari Kaya maliye nstzm, da bulunan çocuklann m• (Pi.) 18.08 Mflzik Radyo Caz Satılık E 
Kiti ubık nazır muavini ti.ca- ken ve ikamelglhlan tesbit o 8.46 Ajans haberleri ve Tongo (İbrahim öz~rateş 
ret ve eodstri nazın Amıral lnnmakta ve ev numaralanoa 9.oo Mtlzik: Hafif prcı~am böcekleri) \fesudiye n1ahallesinde rmgrıbı cami yakının 
Kantara Cima münakalM na- göre sayım fi~leri hazırlan (Pi.) ıs 40 Müzik fasıl Heyeti da 65 rıci &okak üzerinde 5 l '~ 5 1 A nolu evm 
ıırı. maktadır. 9. 15 Evin saati 19.30 Memleket saat aya- mülkiyeti satılıktır. 

Amerikada . ~er vil~yette ma~rif r_n~- 9.4,5 Müzik: Hafif proğra .. rı. ve ajans h:ı.berleri. Almak isteyenlerin evi görmek için ayrn evıu 
durlerı ve ıdare Amırlerıoın mm devamı (Pi ) 19 45 Serbest ıo dakik.11 .. · · · · · · · · · müna~ip gördOğü mahalli köy 

2 
· l · _ . mustecırı ıle buışığnıde mahalle ınuteınıdı Halil 

- Birinciden Artan - büroları maaril mddOr ve k ti ·30t APro•ram ve mem ~ {PlJ)9•55 Muzız; Plako soloları Özkene ve pazarlık icinde hususi muhasebe voJ 
e sıa ya&rı • .. 

atddl ıö~nusktedi.rler: Jspoorada mensuplarıodan mürekkep bir 12.SS MOzik Oyun Ha•ala- 20.15 Korıuşma Meslekler tahakkuk menuıru Süleyman K nrtulnşa nıüra-
100 kabın• bAdıaeaı Japonların k · 
R 

.. .11. .. .,.,. • dı'-lı çocuk sayımı omısyoou ku- n konu11.uyr caatları. (684) 12-14-15-16-17-18 19 
uıranın yvaece.me ınao • • k . h v 

. J rulmuştur. Bu omısyon er l'J.45 AJANS haberlerı 20 Müzi": Karışık şarkılar .---------------1------m11 
rıoı ıôıtermekledır. aponra . . . M ·r M 
bu ıure&le Siberra•a taarruz bölgede sayım ıçıo gereken 13 00 Müzık uhteh l- 21.00 Zirat Tak' imi 
edecek dımek&ır ki, buda bizim esaRlan koyacaktır kamlardan şarkılar 12 33 Müzik Peşrev şarkı 
mOd•bale edeoetimiz demektir. Sayım memorlan yOksek 1 l.00 Müı!k Radyo. salon ve s~z semaile:-i 

Bır Rouel~io rıra_ee ı.iudekı öğr6tim müesseseleri hariç, orkeıtrast Violonist Necıp A.ş- 21.35 Ank~ra Sonbahar at 
aoplaııuda Harfi Hopkıu110 bo• f ı. · t k' IAt d kın) · · m~&rı veaAıetı eı ı a !Da a- · yarışlarının netıcelerı 
lao:matı Amerıkanıo Uzalıearkta hil bulunan etjtmenli 'fe ilk, 1 - Let>pold: fspaofa Rü 5 M- ·k· Od k" . 
ki •nıre&io iokiıafı u Roırıra . n.a•i 21 4 uzı · a musu ısı 

d b 
~.. d Jl .. ,oıdO"ü· orta lıse ötretmeo sanat ve . ...,. 1 ı· Hendelssohn Çalanlar: 

rar ım .... ıo • aruru • • L il ·ı k . 2 - Thomsen: ,a.oea ıon 
o b tmektedir. Vıladitoılok tıcarel oau arı 1 e ız emtıtQ- . a.. Gilbert Back, İzzet Albay· 

D 118 e ı . d A" k l s - Bınçke· Danı 1ar1Lı81 rotunun kıpatılmaaı muhtemel erın e, e&ıtmen urs arına, · rak Valteı Gerhartd Mesut 
olmakla beraber Sotr•' Roırı ak11m kaz ve erkek sanat o . ~ - Beopold: Macar fanta Ce~il ' 
r• terilecek mılaem• mftbım bir kullarında çahşan ve Türk ta zısı 
mena '''kil e&mekaedır. Yardım biyetinde bulunu kAtip me- 5 - Elman: Canto Amoro 
eodıt,, ıioı dlter iki eodıı.- d"ba ltt. ...~ 1 en ve b· 80 . mur eeı ım, uts~ m , ,., ı ı d 
ka&dmak&adır kı buolard!lo bırı .,1 "'f 6 - Nielsen: spanyo a-

öirttmen )iti. (\it t m mu flt-
Pttrora •e ı 18 tıı r ,. n n l " 

22 ıo Müzik Daus ınüzi~i 
(Pi) 

22.30 MemlPket saat a,an 
j ~ h~ • ıl rj 

R 1 1 
.. •erıoP p • ı tttlerı ısr"s ndaiı :;eçılec klır. 

oıra•• •erı 0088 u.. .. t 7 - L" tı •I ııı: r ~I} v 
ronuo P o• • . tA !!Or p n a- Sayım AV, ev ıilm Spor ~ ~ s 
..... Conıbur R ı • ııA ıı livle fdP İiiC k ve i a. 

22 45 A 'Jdo'ıı J H•Stn ın 

... Sctıneıdfl · V ya.ı a aı 23 O Y 
buktlme d rbe ıu~n A:d.;ı 16 yai1 arauında buluuan ço- selam ' kapaoıt 

ıkı pı ğrm ve 

tarafıod•o hnırlan ıaı 1 ıaaı· culdar sayıma tAbi tutulacak- -~----------------·-----
dır. lar. 

Vildyet Tapa 
aicil mulaalızlıfı 

Sayım 8 son teırirı cu
martesi ıünü 1ababı baıbya
cak Ye akşama kadar bitırile-

Vil&1etimi• Tapu Sicil cektir. Sayım memurlannan 
anh•fu.ıı B. Beboet Blin, mer- tayini 25 ilk teıriode yRptla 

lresi Mer1in olan Seyhan ır11 caktır .. 
ba Tapu ıioil kootrörlüğöne ------··----
ta,in edilmi,tir. gına Mutia Vil&yeti tapu 

Kamaile1bten inhil&l e<1ea ıioil muhafızı Hikmet &kut 
Til&yeı tapu aioil mobafızlı- tayin edilmi,ıir. 

Fenni Sünnetçi 
Sıtki Tanrıöver 

Seri ile afrııız •l1nnet yapılır. F alıir 

çocukları meccanendir. 

1016 
[639] ldrıı ; T ıııuıtı Sıtkı T ınniııı 

DOK.TOR. 

ASLAN YAKUP 
Tar kiye ve Ruaya tıp fakültelerin

clen diplomalı ve Almanyada 
ıahail etmif. 

Hastalarını her gün saat 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

l\f p rS I n Yoiurt Pazan No. 1 
lelt.fon : 172 ____________ ................................... ---

Yeni ~ı ersin 
NUSH.A.S::C 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti{ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir " 

Türkiye için 

1200 
000 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

Resmi ilooatm saun 10 kuruştur. 

Hariç ı.;iıı 

2000 kurut 
1000 
500 

Yoktur. 

" 
" 

Yeni M.erein M.atbaainnda. Basılmıcttn. 

• 


