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- Sehibl ve Omam Nefriyaı 

s MoRkova, 27 [ A.A. ] - Salı Madara 
BUAD AKBAŞ 28 Hay ~ta)jıı icalıı halinde M<ı~ 

kovanın dinamitle l ıeıha,· a edilme

sini emretmiştir. 

idare Yeri 
reaı •enıa IUUu1'I • ııenta ---

1 noi Tesria 
19,1 

G"Ô"NDELİK. SİY ASt HABER FİKİR. GAZETESl 

Sarkta Askeri Vaziyet 
Moskovaya kurfı 

Alman hamleleri 
tekrar başladı 

Kırım 
bölgesinde 

ikinci bir mevdan 
muharebe•i 

tadır 

olmak· 
• 

8111 noktalar~a Alman 
taanuzlan püskürtüluü 
Koııdişef, 27 (a.a.) -
'O uayted preı:ı bildiriyor: 

Kızıl ordunun naşiri ef 

klrt olan Grasnaya Svesta 

gazetesi Donez havzasinda 

ll:i durumun endişe mahiyeti
ni itiraf etmektedir. Alman
lar Mo8kova oi varına yeni 
takviye kıta1arı ~etirmişler 
ve tazyiklerine ba,ıamışlardır. 

Oiger bölgelerde alman 
hamleleri dnrdurnlmuştur. 

Almanlar Moııkovaya kar

tı yeni bir hamleye batlamıt 
lardır. 

M.oskoYayı şiddetle müda-

faa eıden Kızıl ordu halen 

Jlojayesk ve Maloyaveskte tu

tunınaktadtrlar. Ruslar Hark• 

fnn alınanlar tarafından işgal 
aditdigini teyit etmemekte 

Sovyet resmi tebliği: İtalyan Tebli~i ; 
ı 

Stalino Şehri Bir düşman harp 

Günlerce devam 
gemisi torpillendi 

eden muharebeler- Maltaya şiddetli bir 
den sonra tahliye 

hücum yapıldı edildi 
M k 27 ( a )- Roma 27 A.A - halrao 

os ova, a . . tebliai: 

Sovyet tobliA'i : 
1 

Afrik11da Gondtr keeiminde 
26 ilkteşriııde kıta arımız j kılalarımızın RilAhlı faalireUeri 

bütün ceplrn hoyunca mnba· Qok t~eirli olmaetur. Tarrereleri 
rebelerine devam etmiştir. miı Kufre hata meydanını boın 
Mabarebeler bilbasRa M.oja- balamıelard ı r Alman &ayrareıeri 

isk, Maloyavesk, Kazauof . ve 1 Tobruk\a teeırli faali ret sartet· 
Har kof istikametleriııde çok J mielerdir. lııgiliı ıanareıeri 

~iddetli olmuştur. Bir çok T. ablusgarb u Bıoguiri bo• 
noktalarda AJmanlarııı mü- aaltmıelardır. Trebiusla bir mık 

dar ölü ve hasar terdır. Binga teaddit hücumları a~ır zayi· 
atla püıkiirtiiloıöştür. Gön- ıide ölen yolısada biraz hasar 

oloiuı&ur. TaJfarelerimiı MellO 
lerc• süren Vü en az 50 bin 

ra hu<ıunı ederek Valetta tarre· ahnao askerinin öliimii ve bir 
re merdanını boınbalamıelarcirr. 

çok malzemelerinin zıyaı ile 

ıon derece şiddetli mnharebe-
Mnllada Qılcarılan rangınlar Si" 
cilra cenubundan görülmüeıı1r· 

)erden sonra kıtalarımız Sta- Hava muharebelerinde üo duş" 
linoyu tahliyf' ütıni"lerdir. Ou man tayrareei düıürülmüıtür. 
martesi güuü düşmanın 271 Torpil taşıran larrareleri 
tayyaresi tahribedilmiştir. Bi miı bir düeman g6mi kafıleaioe 

zim de kaybımız 17 tayya- hücum elmiu ve bir kr:nözöre 
rodir. isabet vaki olmuetur. 

Moskova 
Halk •okaklarda 

müharebe yapmak 
için hazırlanıyor 

Polonyahlar 
T obrukta büyük 
cesaret g6•teri .. 

yarlar 
iıelerde bu mıntakada duru· Moakova 27 A.A- Moekou 
rnun vahim oldogn gizlenme· kaman danı razd ıtı bir razıeın
mektedir. da halka l.ltaben eunları söyle-

mektedir: 

Loodra 27 AA - Tae .. Taı
miı &'6Zeteeioin Tobruk muha· 
biri aıazelesine göuderdiQi bir 
J8Zl81llda etlrle domek\edir: Kondişef, 27 (A.A.) - Dlieman vatanın merkezine 

Royter bildiriyor: raklaııror. Moekota sokakları 
Gi.inlerdenberi Kırımın düemanla edngii eü::ıgOıe Qarpıe· 

rneşliur prekop berzahınd~ .nara hazırlanıror. Her et bir 
ikinci meyaan mubarebelerı kale te her ntandee bir aaker 
vukua gelmektedir. Şimdi düş haline gelmelidir. 

uıan pike bombardıman tay- Moakota e&rsf1nda ielihkAm 
lar deha kunetli bir hale geti• 

yare ve topon kuvvetlerinin rilmie te Sotıet hava kutvetle• 
ya.rdımiyle bir mikdar ilerle- ri faalirellerini artırmıelardır 
moğe muvaffak olmuşlardır. Kın sou zamatJlarda daba QOk 
Fakat aJmanlar Rue müda- akmaktadır. Kumandan Moakova 
ftla batt8rrnı yaramamışlardır • halkını Moskondeki düeınao 
Hava muharebeleri fasıla81:a casuslarına kareı uraaık buıon• 

lngilizlerin ralli b8fıDd• 
harbeden Potaorelıların göa\er
dikleri cesaret 99 muuffakıre\ 

pek büriiktür. Polanralıların 
ceaerel\ Tobruk\e darbımesel 
halice gelmfetir. 

Ameri~a efkan umumiyesi 
Seri bir sürette ta
havviıl etmektedir 

j 
Mihver 
devletleri 
Yakında bir konf e
rans aktedecekler 

Tokyo. 27 {A.A) 
Asal.ıi Şimbun gazetesi bir 

yaıısmda şunları yazmaktadır 
Japonya, Almanya Italy~ 

arasmrJa bir konferans aicde-

dilecektir. Hu koııferansta 
Mihver hüktlmetlerine ait 

müşterek meseleler görüşüle
ce~ tir. Bu görüşmeler Birleşik 
A morika ile olan görüşmeler
den daha mühim telAkki edil
mektedir. Jaooııya Almanya· 
om Sovyet topraklarım nereye 

ve ne dereceye kadar işgal et
mek tasa -rvurunda oldugııuu 

bilmeden hattı hareketini tes

hil etmesine imkAn yoktuar. 

Hes Glaskoda 
Sakin bir hayat 
geçirmektedir 
Glaallo 27 (A - A) -

Glasko beledıre reiıi eiındı 
Glaakoda oturan Hes hekkrndaı 
eu beranaua bulonmuetur. Beı 
pek sakın bir harat geQırmek• 
&edir. Kendisi QOk rahat bir 

\ 
evde oturınektadır. 

Fekal oturduQ"u reri sör 
lerernem. Hos (lek talı•i olarak 
uezarel altında bulunmaktadır. 

Hesin muhefuasıua ÜQ memur 
arrılmıtı bulunmaktadır. Hea 
baz.en pek buhranlı aulıır g•Çir
ınekıı, ve HıUerirı iamı geoıooe 
naıi usulü ellt!rini kaldırarak 
selQm termektedir Kendıeine 

ietedij'İ gazeleleı verıldi~i gibi 
isteditl radroru dinlemeıi de 
serbest bırakılmak&adır. 

İngiliz Tay wareleri 
Şimali fransada 
hedef Le re akınlar 

yaptılar 

bir surette devam etmektedir mal arını te düeman adamlarının Vaşington, 27 (A.A.) -
Kırımm bütün şehir ve ka- Sotret üniforması taaıdıkıarını Amerikan aalıp enstitü- boa kunellerimıı 

k .. ı 'nde mu razıe1nda ilAte etmektedir. 1& d ·•aıan eabalarıııda ve oy erı sünün Amerikan afka.ri nmu· Hoııaoda sahil!erıı;de Uv 

f,ondrıı, 27 (A - A) -
[ogiliz hava oeznreti tebliA•= 
Sahıl müdehuına menııup 

bu sabah 

hareb~lere bazırlanılmakta ve LONDRA miyesindeki seri tahavvü!den aemııerıo boınbalamıelardır. 
rı b ·t dl r vüoude Kafıle ıle seıahat edeu ıki u· 

yol arda arı aAak l so bahsetmektedir Nisan ayı i- "ur .. •sın ı'eal·et kerdedılmietir. gtıtirilmektedir. B er er - ~ ., ,. • u 

makta Harko,-un zaptını çinde bitaraflık kanununun Yıne srrı bır kafıl~ hrılıode ee-k"kl.arda t•limler yap - f k 
dırlar. ne t ., v t k . tadlliııde yüzde so muva 1 - Jahel etmekle olau ıki gamı de 

) eyı e ne e ~· ilen ilk te•rinde yüzde 40 a b balanmıe ve bu gemılerden 
Kondı,ef, 27 (a.a. - b d• " 50 am sıltuouuu ,.ükse ldiQ'r 
Royter bildiriyor: . e l)'Or ve 10 gün sonrada yüzde · dumaıı 

1 b. k keıım b · tte se müeıtıPde edılaııştır. 
Almatı arın ır a9 Londra 27 A.A -SelAhlretli ye çıkmı,tır·ki u vazıye - Avcı ıı.ntırelerimiz eıınıtıt 

do hamleleri yavaşladıkt:ın mahfiller Harkofun Almanlar ri bir farkı göstermektedik. Fraossda ııerı bi" ıılrırı yspmıe· 
ıonra t~krar iki istikame ~ tarafından zantedı'ldı'tı'ne dair __:;;_.-- d ı. d'· l ,.,. -... : R n ya a lars•da pe• liZ u@IDitll ~ a ba~lamı~tır. Bnnlaıdan birisi terilen haberi ue tekzip te nede orrıa raıerı görDlüelerdır. Bornlııırd ı· 
M.oıkovaya en yakın olan terit edeoek taziyeu'e detildir ınsu lefrarelerimız avcılar rcfrı• 
Mojayes'c vtt diğeri Maloya- ler. Arni zamanda. Moıkovaya bu yıl petrol İ•tih.. katinde diieaıau geınılerıutJ kareı 
vesktir. Almaolarm diğer b~- Almanların 60 kilometre raklee- /d gOndüı ekıulrırı vapmıeınr ve 

d t 'ki l tıllarına dair haber de ıera ıalatı az o u baıı aemılerı boıubalamıflhrdır. 
•ı kesimlerde e azyı ar edilmemektedir. ----- a 

B 1 ık Yıne düa ıYÜDdÜı eımslf franeıt· 

Sayısı 5 kuruş Yıla Sayı 
Telefon No. 82 14 4037 

Eskrim müsabakaları 
Çu~urova salonanda yııpılan müsaba

ka/~,. muvaf lakiyetle sona erdi 

Müsa~akılarda eskrimcilerimiz iki ~irincilik kazandılar 
Ec;kirim federasyonu tarafın-, üçürcülüğü Malik Ankara. 

dan tertip edilen ve Cawartesi ve Kılınç B d b' · ·ı· · S b 
- 1 · h • · ç k e ırıncı ıA-ı e a-

Pazar gun etı şe rımız u urova \ haddin M · ·k· ·ıı . 
d A k eo k' h' eraın, ı ıocı ğı Yavuz salonun a n ara, 'l:.S ışe ır ve Ankara - - -1- - d . 

M • . k' . .1 . d , uçuncu uQ-u e Nazmı 
ersın ıs ırımcı erı arasın a ya- E k. . 

pılan müıabakalar sona ermiştir. 5 ışehır kazanmışlardır. 
Müsabakalarda fılöre A da ~üsabaka birçok d&vetliler 

birinci Mustafa Ankara ikinci huzurıle yapılmış dikkat ve al!ka 
ile takip olunmuştur. Hamdi Ankara, üçüncülüğü de 

Kemal Ankara, filöre B de birinci Müsabaka sonunda sayın vuli 
liii Ali Mersin, ikincili~ Hüseyin mız Sahip Ôrge kısa ve belit bir 

Ankara, üçüncülütü Haydar Mer hitabede bulunarak kazananlara 
S• hediyeJerini vermi«tir ın. v 

Epede birinciliği lbrahim An- Birinci gelenlere birer kılınc 
kara, ikinciliği Fahri Ankar•, ve birer vazo, ikincilere maake 
üçüncülüiü Malik Ankara ve vazo, üçüncülüğü kazananlara 

Kılınç A da birinciliği Sabri ise birer albvm armatan edil · 
Ankara. iklnciliti Nuri Eskişehir, tir. mıı 

Ruzvelt 
bir mektubunda 

denizcilere itimadı 
oldufunu bildirdi 

Vaeıugloo 27 (A - A) -
Deuız gllnu muoaaebe\ile 

Cılmhur reisi bar Runelı beh-

ri~e nazırı albar Nokoa göoder
diQ'i mektupla uımları demek-

tedirı 

f ransız ~ar~iye nazın 
Şimali af rihada 

teftiılerine devam 
etmektedir 

. Vıei 27 A.A - ~,ranaı~ her• 
b.ıre nazırı geueral Hudıiger 
eımali Afrikade teflielerioe de· 

tam t lmie ve evtelki gün Ka
zablankeda kıhıları tehiı e&tik· 
leu sonra dü u 
. r o.aerakeıe gelmie 

tır. General bur1tda da kı&alsrın 
&eftieıode hazır bul" ____ .. mnuıtur. 

Bugün Hal~ Kürsüf erinde 
Hatipler aöylevlere 

baflıyacaktır 

Ameriknnıo fıloauna mcln• 
eop 1remiler efradının Üzerlerine 
düueu toııfelerıni ifare ue ka
dar muk&Pdir olduklerıuı gerek 
Aıoorıkan mıllaliae ve gerek 
fenalık kune!lcrioe göeterecı:k• 
ıeriue ıam itimadım tardır ve 
buoonla iftıhar edırorum. Pııo
aıuz ıle ordu ttt milronlarca 
eitiliu ışbirliQ'i rapmelJrıaı idrak 
etmiıt olduklarıua KÜt&nebilirim. K C. H. P. Mersin Merkez 
Runell mektubunda Amerikalı·t h u .181 l~a.re HeretinCP, Cim· 
ların ıahsi te perli merıfaalle·ı Urt?ol · m ı z ın 18 İlci yıl döntl· 

ruıi fedıı1a QaQ'ırmıeur. mü müonsebetıle h ~ılbnen aeuiı 

Polonya ordusu yeniden 
lurulmak tadu 

Nevvork 27 (A - A) -
Tua - Netsock tafmıs ga

ıeıeı,;i -Po!oora muharebede,. 
batlıklı makalesinde Polourauıu 
ikı senn evvel ul}rııdıQı akıbeı 

teb!lrüı ellirildıkıen sonra eını· 
lıır JP.ız.ılmekladır Şımdı Polon· 
re oı dusıı verk cephııs i nden 

TotıruQ'o kadnr büıüıı OPph ler· 
de hazır bir vaıifet\edır. Ruesa 

pr~ararn mucıbinc>e ha lk kılrsü 
lerıodo hıı Lelere be-alan k 

w acB lır. 

lık 6Öylu Bllflt 15 Cf 0 
H. P. BhhÇe oceQıııd11 u~umİ 
meolı s ftthA ın den Horrı Tuııc-
b ıle k larııfındau İkıtı<'İRi dn saat 
16 d:ı MerRııı ldwlin Yuıdu 
Gençlık Kulüt ü lhisi Fehri 
Merıeci laTııfından gümı Ok 
mflfdıınıuda örletJec ktır. 

C. H. P. 

Bahçe ocağı kongresi --
C. H P. lhılıco ocııQ>ı lton· 

reııı ' b pı ıarıık ona•· ., t 1 · " c Arı:ı 11>pe• 

ta Afrikod" ıeukıl odileıı Poloı.
ra orduRU o kad11r k e lahnlılı 

oleoakııı kı 19:39 da ıı l mf4u~ıı fa 
karşı eı ferher adı1eıı kuvM\iu 

ıine ÜıHnıl Cönuıı, Ali LAııf Eft 
ve Harı f'ttıu Aoıloıı 6Pc•lm·e•er

hemeu hem• u varısıtıı l.Julacak- ıt•r. 
&ır. 

Bay Ruzvelt 
Bay Atli ile görüştü 

Siyam 
---'t -----

azalmıosaJa nı ar uyan Biikrea, 27 (a.a.) - • 

~indıçini hududu

na aaker 'J'•lmamıı Al l Al F• · v da atcı ıaırsrelerımız tıtarruıi Vnşirıgtorı, 27 {tt.a)-
bnlunmakta~ırlar. mao ar man- in Romanvanm 1940 petrol 

ketıf '.., dütrıve ucueıarı rap- lrıgihere devl· l nazırı At 
cephede Rnsların sayif yer• isiihsalAtı 5 milyon 810 bi:ı mıglardır. Dırep, Şerbug gıbı R Rorlırı, 27 (B.a.) _ 

ı -r· t l w li hav uzvelt tarafından ka 
Ierini mitralyöz atetiY e ara- .ı ıcare an aıma•ı toodurki bu rakam gerPn se bazı hedefh r boaıbalenmıe ttı D -...~ B 

A l r' bul edilmiştir. Ruzvelt hay · ~~ - Tayhuı _ Si_v"-maktadırlar. Ruslar man- uzatıldı neye nisbetle azdır. Geçense- bu harekAlL8U o~ tarraremiı gerı T 
h .. l do"urnemr•tı' r Atliyi yeme~ö alıko'-'mtıs ve ın.ıı.ı okyo(iılki cJçil4i Hiudi-ların şiddetli tank ucum.•- oe 6 milyon tondan fa1.la i.s- w ---- ti , • 

rma mukavemet etmektedır- Berlin 27 A.A - o· N 8 _ . . f " ı· ' luıilterenin Vaşington elçisi, 9111 ~. hodu.d ~ruı Siyamın aHkfır 
Ier. Almanlu «T> remziyle Alman te Fin be,etıeri ara~ın.da t~hsalat yapılmıştı. Başlıca ıs- ranSII UmUml V8 iSi Lord Halifaks ile refıka~: daltı'1ı"'ıı ottıgı lıakkırıdllki lı1t-
anılan yere girmişlersede "yni 23 ilkteırioden 25 ilkıeerine ka- tthsafa.tı Almanya almıştır. Bn OaLara do·nJu· hazır bulunmuşı ur. A tiı Vasıi .J' h~rleri . yalırnlıunı~ı ı r. Elçi 

dar detam eden maıakereler yıl i~tihsalAtın artarılmasma 1 U "' ~ ıy ı H d' 
çevrede 12 gün muhasarada tonda yapılacak konferanKın .. anı ı e ın ıçini ve J a 

S k t eeoaRında iki m~mleket arc.eın· fevkalAde gayretler sarfedil- pony" autnnda ~'okyoda im-
kalmış olan bir ovyet 1 aıı da 'icaret ve tedıre anlae:naeıu· . . . _ Taooa 27 A.A - Garı i Af- açılış merasiminde hazır bulun 
knrtulmağa muvaffak olmut da u:utabakat basıl olmue 98 mektedır. İstıhsalAtm 9 . roıl J rikade tehiete buıuoau Fransız mak üzre tayyare ile h k t v.alanan banş a11 la9maınna 
Te döşman arasından ge99rek aolaıma 19•2 yılı aonuua kadar Y?D tonu .lmlacaA'ı tahmın e· umumt taliei &eftie seıahatıaı . . are e SiyRmın sadık kıall\Tak ria-
Buı ıutaııaa iltibak etmittir. u11&ılmııur. dılmektedır. blıirerek Dakara döamılıtür. etınııtır. yet edeoetini t>Hdirmi,tir. 



28 l nci Teşrin -. 19.ıl alı 

Ankara Radyosıında 

Bugünkü neşriyat programı 

SALI 28 - 10 - 941 c;aat ayarı 
7.30 Proğram ve memleket 18 03 Mıizik: Fasıl Sazı 

saat ayarı 18 30 Konuşma (Adliye Ve-
7.38 Müzik; Hafif Proğram kaleli adına Dr. Burhan Kö-

(Pl.) ni: ı 9 uncu Yıla Girerken 
7.45 AJans haberlerı Cumhuriyet Adliyesi. 
8.00 Müzik: Hatıf müzik 18 50 Müzik Radyo caz ve 

VENi MERSiN 

i 1 a 
Tarsus ma~kemesin~en : 

Tapu No. Tarihi Cinsi Mevkii 
49 Haıiran 934 dükkan Mersin 

caddesi 

n 

Mahallesi 
Camia tik 

DoRya No. 
941 . 3 

Arşın 

so 
Numarası 

17 

Sayfa ') -
i ı a n 

içel Orman ~eviroe mü~ürlüğünden : 
Muhammen Bedeli 

Kental kilo Cinsi Kuruş 

34 30 Karışık Kömür 150 
56 30 Karışık Odun 20 

- İçel vilayetiııiıı ııersiıı kazası dahilinde 
Hududu : Canibi yemini Rabia hanım veresesi dükkaoı caniLi 

ycsarı tarikiam arkası Mehmet ağa hıdır evladı Süit yman ve Zeke 
riya ceph ~ si tarikiam ile çevrili 

Bulduk beleııi Devlet oı·mam ndan nıüsadereli 34 
Mahallesi Arşın Numarası kental ~O kilo karışık f\Öllliİf' Ve 56 kental 30 kilo 

Kıymeti ; 700 lira 

f apu No. Tarihi Cinsi Mevkii 

Camiatik 45 ıs karışık o<luıı satışa çıkarılmıştır. 50 Haziran 934 Dukkan Mersin 
caddesi Proğramır .. devamı (Pl ) tango orke~trası~ l. Özgıir ve 

8.15 Evin saati ateş lıöcekleri Hududu ; Cınibi yemini Nefise hanım canibi yesm Rabia dük 
kaoı arkası hıdır ağazade Süleyman ağa ve Zekiye han m ye kızı 

2 - Beher keııtal mamul köıııüriin mulıam
nıen bedeli 150 ve oduu 20 kuruştur. 

8.45 Müzik : Hafıf müzik 19.30 Memleket saat ayarı cephesi tarikiam ile çevrili 

proğramm son lu~mı (Pl.) ve ajans ho.berleri. Kıymeti ; Lira 700 3 - Şartııanıcyi görmek isti yenlerin M eı·siıı 
Orman bölge şefi iğiııe m:iracaat etmeleri 

+ - Satış ~8 10-94 · ~ah giiııü saat 11 tle l1er 
karısı Emine siıı ormaıı bölge ~t fliği rıde yapılacak ıır. 

12.30 Program ve rnemlt!- 19.41 Serb~~t 10 dakikıt Alacaklı ; Tarsusu~ Jncehllrk mahalJesinden 230 uncu sokak 
ket saat Ayeırı 19 55 Müzik: Uvertürler hane, 4 de mehmet kın Zekiye 

12 83 Müzik: fhlk havalan (PJ.) Borçlu ; Çatalkeli K. den Hıdır oğlu Süleyman 
Davul Zurna ·~O. 15 Radyo gitz~te~i. ve Mahmut ve Abdulkerim ve Şadiye ve lbrahim 

5 - Satı~ unnımi olup açık aı·urnıa usulu ilt · 12 45 lSTtKLAL MARŞI 20.45 Müzik: Oyun havalıtrı Hiri·•ci aruırnıanın ~ ~pılacağı ~' P-r. giiH, saaı 
12 50 Başvekil Dr. Refik (Da ful, zurna) yapılacaktır . • 

6 - muvakkat tenıiualı 3 liradıı·. 
7 . Taliplerin şartııaıuede yazılı vesaiki getir 

Saydam';n Bayramı açan hi- 21.00 Ziraat takvimi. 10. l l· 94 l Perşembe günü saat 9 dan 10 k~ufar 
tıbeleri. 21.10 Müzik: Diığün türkü- ;kinci arllırnıurırn yapılac~ğı )f'f', ~İi11, Siial 

18. 10 Ankara Ulus meyda- l~ri (Kadın sesleri) l-12 941 Pazartesi günü ~aal 9 d ;~ rı ] O kadar 
omdaki tezahürfılın naklen 21.30 Konuşma (lOO sene 1-İfbu g!yri menkı.IGn arııruı• t•rtnameal 51 - 10-9·'1 taribiıı 

nıeleri lazımdır. (627) 1 O - 15 -21-28 

i l a n neşrı. önce nasıl y~şıyorduk.) den ltibaren 3 No ile hrsus mahkem• b•tkltabetrnin muayyen numan 
14.10 AJANS haberlerı 21.45 Müzik: Klasik Türk ıııı.da herkeain görebilmesi için •Çıttır. handa yanlı olanlardan 

M . k d l . . _ ) Ş f· faala malQmat almak isteyenler it bu tartnamedeki 9•1 - 3 doıya 14.25 üzı : Ra yo sa on müzığı programı ·{Koro e · numaraıile memur1yeıtmtse müracaat •trnelldir. lçel orman çevirge mü~ürlüğünden 
orkestra"ı: ( Violonist NPcip MAsud Cemil. . . · 

M l k t a l 2 - Artırmaya ıttırak tçin yukarıda yazılı lr.iymetin yGde 7 ,t} 
Mulııunm~n fiatı 

Aşkın) . 22.30 eme el saa a\ r niıbetinde pey veya milli bir bADkanın teminat mektubu tevdi M:l. D3. KernHl tt Oinı<İ f.Jira K. 
15 30 Kapanış vtt Ajans halJerleri edilecektir, (124) 120 000 <)ıun ağacı 4 90 
17.30 Anadolu Ajansınuı 22.45 Müzik: Cazbant (Pl.) 3 - tpotek ıahibi •lacaklıl•rla diğer alAkadarlarıo ve İrtifak 1 - icel viıav~t iııiıı ersin kazası dahilirıde 

gc1Zeteler için yazdırma servisi 23 00 Yarınki proğram ve hakkı '"hiplerinin gayri menkul oserindeki haklarını huıuıile taiz • • 
18,00 Pro~ram ve Me';j}leket kapanış. v., masrafa d&ir olan iddialarını if~U ilan tarihinden itibaren yirm ; Bahcecik devlet Ol'tııanıudaıı 120 metre ıııik.ap 

_.;.::.:;~.;.;:.;.:;::~~;;.;;.;_;;.;.;.;~~~;.;..;_--------- &'On içinde evrakı mQıbiıelerile birllkıe memuriyetim ize bildirmeleı i kere.Slelik c.•am HtVHCI S3ll 'a c.•Jk31'tllll1Şl1J'. 
icap eder. Aksi halde hakları tapu ıic.ilile ubit olmadıkça aatıt bedeli O 

C h . t•ı n DİD payla9m&11odan hariç kalır lat • 2 c l ı { Ü i ~ti 1) ga vri 
Um Ur 1 Ye 4 - Göıterilen gClnde arııroı&Y• ittirak edenler artırma tart - ~ anı C~ÇP J'llHJI )C ıer ıne .r ili .< " 

• 
namesini okumut Vtı lüzumlu malumat almıf Ve bunları temamcc ll)3flllJlllflÜll muhaJHfltell bedeli (490 J ktıJ'lJŞtur. 
kabul etmit ad ve iıibar olunurlar· . ..., • • • 

18 inci yıl döniimü bayraını 
kutlama programı 

28 - 10 - 941 SAfıl 

1 - Cumhuriyetin 18 inci yıl bayramı 28 • 10 - 941 Salı 
günü saat 13 de başlıyacak ve 30 • 10 - 941 perşembe günü 

saat 24 e kadar devam edecektir. 
2 - 29 • 10- 941 Salı günü hafta tatili kanuni mecburi ise 

de 28 • 10 • 941 Salı ve 30 - 10 - 941 ğünleri müessesele
rin, dükkanların kapatılması şayoni temennidir. 

3 - Bütün resmi ve hususi binalar, mağazalar, dükkônlar, 
evler ve şehrin her tarafı 28 - 10 - 941 Salı günü saat 12 ye 
kadar ışıklama ve süsleme işini bitirmiş olacaktır. 

4 - 28 - 10 • 941 Salı günü Belediyenin işeret düdügü ile 
bayram ilôn edilecek bütün vapurlar, fabrikalar üçer dakika buna 

iştlrôk edeceklerdir. 

5 - 28 - 10 • 941 Salı günü saat 15 de Ortaokul talebele. 
riyle İlkokullar beşinci sınıfları İleri okul meydanlğındo toplana
rak Holkevi bandosu önde olduğu holde kışlaya gidecekler. Ebe 
di Şef Atatürkün büstüne çelenk koyacaklar, bir Ortaokuldonı 
İlk okullardan iki talebe şiir söyliyecekler ve bilahare okullar 
dağılacaklardır. 

6 - 28 - 10 • 941 Salı günü saat 15 den itibaren Gümrük 
meydanında lhsoniye, Bahçe ve Kiremithane mahallerinde Halk 
kürsülerinde ve Halkevi hoparlörlerinde hatipler tarafından söz· 
er söylenecek ve milli oyunlar oynanacaktır. 

7 - Bayram günlerinde herkes en temiz ve en yeni elbise 

sini giyecektir. 
8 - Hayır sevenlerin ve Hayır Cemiyetlerinin fakirlere vere 

ceği elbise ve eşya bu günlerden evvel verilmelidir •. 
9 - Saat 13 den itibaren Çocuk bahçesinde ilk okul ilk 

devre talebeleri münavebe ile eğleneceklerdir, 
10 - Taklar, vecizeler Belediye tarafından bugün saat 13e 

kadar kurulmuş ve asılmış olacaktır. 
n - Gece Halkevi temsil kolu bir temsil verecektir. 

29 - 10 - 9!1 QAR~AMBA 

1 - Sabahleyin saat 9 dan itibaren proğromın arkasında ya
zılı teşrifat sırasiyle hükumet konağında Voli tarafından kabul 

resmi yapılacaktır. 
2 - Kabul resmini müteakip Atatürk parkı önünde saat 10.30 

do umumi fören yapılacaktır. 
3 - Saat 10 o kadar alanda kroki mucibince Askeri kıta

lar, polis, okullar, teşekküller ve halk yerlerini almış olacaklar

dır. 
4 - Saat tam 10,30 da Vali, yanında Harp Okulu komuta 

nı ve Vilôyet Parti başkanı olduğu halde olanda yer almış olan 
askerlerin, okulların, teşekküllerin, halkın bayramını kutlulayacok 
ve kendilerine tahsis edilmiş olan yere geldikten sonra bando 

lstiklôl marşını çalacaktır. • 
5 - Bundan sonra aşağıda yazılı sıraya göre geçit resmi ya-

pılacaktır: 
A) Deniz Harp Okulu ve lisesi, Gedikli Erbaş, orta okulu , hiz 

met bölüğü 
B) Malul Gaziler, Yedek Sübaylor, Şehit anaları. 
D) Üniformalı yedek süboylor 
Ç) Jandarma müfrezesi. 
D) Polis müfrezesi. 
E) Orta ve İlk Okullar Bayrak kıtosı . 
F Orta Okul ilk okullar Flama kıtosı. 
H) Orta okul izcileri ve talebeleri. 
S ) ilk okullar İzcileri ve İlk okullar talebeleri. 

Ş) Ulusal cemiyetler 
T) Sporcular. 

t5 - Tayin edilen zamanti.a gayrı ı:ıı.enkul O.ç defa bagnıldıkıaıı , 3 - Sartııame ve mukaveleuame prOJClerını 
onra en çok artırana ihale edılir. •ncalı; artıma bedeli muh•mRıeD ' - k .• · l · · · "d" 1 ....... 
Jrl7metin yüzde yetmit betini bulDl&Z Taya ıatıt isteyenin alacağına gorme . ıstıyeu erın M el'~lll cevırge Ulll ur uguue 
rOehani olan diger alacaklılar buluııupta bedel bunların o gayri men 1 • ~ l .. l fi· - · • .. \ k 1 • 
kul ile teminedilmit alacaklarının oıecınuundan fazlaya çıkmazsa en çok \lersın Ol'llHlll )0 ge ~e ıgme Ve 1 il ' ar:}( a Ol'Ul31l 
artıranın taahbOdQ b&ki kalmak uzıe •rtırma on bet gün daha temdit .. ,J" l" .... .'· .. • l · 
ve OD befioci gQnü aynı ... •tda yapılacak artırmada l lJfllUlll lllUulll' ugunP- llHIJ'3caal eın•e erı, 
bedeli aaht iıteyenin alaoagına rücb•nı ol&n diger alacaklıların o gayrı , •• .. d · 
menkul ne temin edilmit alacakları nıecmuandan tazıaya çıkmaıı 4 - Salış 1-1 t -~ 41 guuu saat 11 e mersıu 
earlıh.•, eo çok arıtı r ana ıha le edılir. Börle bir bedel elde edil· orman cevil'gt' miidiir)Üğii11de yapılacaktır. 
meıııe ıhale rapılmaz. Ve tıu ırntı.e lalEıbı dueer. 

5 
•., -. ' l . , k . . . , l'l 11 

6 - Gayri menkul kendisine ıbale 0ı.ıoan kimse derhal veya - ~atı~ UlllUllll O up clÇJ 31 it.il illa USll 1 L 
verilen mühlet içinde paT&Jl TerDle*ıe ihale kararı ft11boıuoarak ya Pi laca k lf f 
kendisinden evvel en yük.Bek tekitte bulunan kimse auotmlt ol<iugu , • 
bedelle almafa razı olursa ona, rası Olmaz, veya bulunmazsa hemen 6 "1 rakkal t ' •> ( t 5 ı· •ad • 
on bet gOn mGddetle artıraıaya çıka rıh p ea çok arnr&na ihale edili r - f U \ eu 1111 u 1 -t • JI c. )J • 
!ki ihale ar&ıındaki fark •e geçen günler için yüzde s den hesap ,_ ,,,, ı · le . . "' ·t 'l ode '-'3'1. ıl 1 'e ··ı· kı" ''e-
olunacak fab ve diğer zartrlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me- ' - a ıp l lll ,l( ile. llh, ~r • ~( ~ 
mariyetimisce alıcıda~ _ıah•ll oı~nur. "tas.. . . Lİrmeleri lfızııudıl'. (70 1) 18 · 2-28-31 

2004. Numaraıı ıcra ve ı flas kanununun 1 t ıncı madde 
sinın 4 Uncil rııcrusına tevfikan hu knyn menkul sahı f> 
lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddıalarını ilan tarihinden itibaren ~O giin içind ı:ı 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
mesından hariç kalacakları cihetle alAkadarların işbu 
maddenin mezkQr fıkl'asıoa göre hereket etmeleri vt: 
daha fazla ın3.lt\mat almak istiyenler 9til-3 Dosya 
nıımarasi la Tarsus Mahkeme başkatipliği ne müracaat 
ları ilin olurınr. (711) 

Fenni Sünnetçi 
Sıtki Tanrıöver 

Seri ve ağrısız •iinnet yapılır. Fahir 
çocukları meccanendir. 

[6391 
13 15 A~res ; Tarsusta Sıtkı T annöver 

K) .Gençlikı kulüpleri. 
L) itfaiye. 
V) Esnaf cemiyetleri ve yaya halk. 
6 - Geçit töreninin icra ve inzibatına Emniyei müdürü, Mo 

arif müdürü ve Denız Harp Okulundan bir süboy 
7 - Buoün saat 14 den itibaren Stadyomda İdman yurdu 

tarafndon muhtelif spor e~lenceleri ve musabokoları yapılacak· 
tır. ( Yapılacak müsobakôların Proğramı ayrıca İdman Yuodu 
tarafından ilôn edilecektir. 

8 - Oğleden sonra Halk kürsülerinde hatipler tarafından 
sözler söylenecektir. 

9 - Saat 15 den 17.5 a kadar Umumi parkta Deniz bandosu 
ço !ocaktır. 

10 - Saat 22 de Tüccar kulübünde 18 inci Cumhuriyet bay· 
romının ~erefine Voli tarafından hükumet namına bir balo ve
rilecektir. 

:30 - 10 - 941 PERŞ.li~MBE 
1 - Hnlk kürsülerinde hatipler saat 10 dan itibaren sözler

ne deveme deceklerdlr.( Halk kürsülerinde süz söyliyeceklerin 
iidoresi: Cumhuriyet Halk Partisi vilôyet idare heyetine ve Halk 
evi baıkanına aittir. 

2 - Oğleden sonra saat 14 den itibaren Stodyomdo Atı
cılık kulübü ve İdman Yurdu tarafından spor müsabakaları ve 
eğlenceleri yapilacokt r. 

3 - Umumi parkta Deniz bandosu saat 15 den 17.30 a ko 
kadar çalacaktır. 

HÜKÜ\1.li~T KO:S . .\GI.NDA YAPIJJAOAR 
RES~11 Ki\ t~ULE AiT TEŞRİFAT Ll~Tl~SlDlU 

1 - Vilôyette mevcut saylavlar, 

DEVA Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizn1a 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER. , 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 19-90 

2 - Askeri komutan, ve Koro, Deniz, Hava subayları De· 
niz mıntako komutanı (Kül halinde) 

3 - Vilôyette mevcut vekôletler müfettişleri . 
4 - Adliye vekôletı memurları( Tapu kadastro memurları 

dahil. 
5 - Dahiliye vekôleti memurları. 
6 - Moliyp vekôleti memurları . 
7 - Maarif vekôleti memurları ile bilumum muallimler. 
8 - Nafia vekôleti memurları. 
9 - İktisat vekôleti memurları. 
10- Sıhhat vekôleti memurları. 
11 - Gümrük ve İnhisarlar vekaleti memurları. 
12 Ziraat vekôleti memurları . 

13 - münakalôt vekôleti memurları. 
14 - Ticaret vekôleti memurları. 
15 - Mü~ü ve Evkaf memurları . 
16 - Umumi meclis azaları , Belediye reis ve azaları ve 

Belediye memurları. 
Baro heyetı, Ticaret ve Zıroot odaları heyetleri Borsa komi· 

ser ve memurları. 
17 - Cumhurivet Halk Partısı Vilôyet ve kaza reisleri ve 

azaları Halk e vleri reis ve azaları Matbuat müntesipleri 
18 - Bilumum menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle mes 

leki cemıyetler ve spor teşekkülleri . 
19 - Müessesatı maliye direktörleri 

İtalya Konsolosluğu 9.30 - 9.35 
lngiliz Konsolosluğu 9 35 9.40 
Felemenk • 9.40 - 9.45 

Y ~ni Mer@iu Mat.baaRınds Bn.~thnıdtır 

• 


