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Şark j_2ar•u• At yarışları 

Amerikan sulh Cephesinde 1 Pazar günü yapılan koş 
Dünya liigatmda (matem) Bu harp bizim har- teklifine müsbet 8 ı d R j intizam dahilinde 

~iyor ki . izinde ... 
or:ı.zı yer er e us· 

kelimesinin hakiki tarifi 10 bimizdir cevap vermedi cereyan ett•ı 
İkinci teşrin Türkıyenin mau /ar harf ı taarruza 
zarasıtlır. ou··şmanl·ı ne· Sovyellerle Larbe geçtiler 19 ' ,1 '1 k 1• 

Fakat 11 r kinci teşrin.. ~ 1 il __:._ SOn İ0Şrtnu8 yapı 3C8 ıQŞUlarm ~ana güzel 
Türkiyerıin göz yaşlarının se- zema n dög~ Q.1 devam 8d8C8k Mo kov~ ı ~ A A Mos L 1,1: !, 
finç ile, kederlerinin neşe ile v • kova ı ı a:iyostı ~pıker i btı s t olacağma mUıt81Ul31\ nazariyle bakıhyor 
dolduğu ve enerji kaynagıııın şeceg iZ Helsiolri 13 (11.a) - balı şunları söylemi~tir: 
birdenbire kuvvetlendiği gün- Fıuısudiyanın sovr9tlerle Sima! bölgl!..;İııcie Sovyet Paııır gunü hnlk tıirnirın ru u hazıınmışlnrdır. 
d 

otan mub . . k eovı:ıal roı dun kolu menfan'tı Ü ~ 
ür. N'eorork 13 (e.a> - aeamata nıharet ver· kıtıtları muvaffakıyetlı arşı . ' 1 h cuncu outıkap koeusu 

O d 
meeı ve 1939 h d ti . ıoın rapılan at ynrıı.ı arı on ee mesafe 2000 ık . ır.o 1 

gün, milletin •ic anın- P. M. ıı~u.etesıode lanınmıe k 'I . u u arınn gerı hücmnlan \"aJ)'lrak Almanlar b. .,e.,ircı ouuoda rapılmıetır ' r mıse u ıra 
· ~e 1 mesı hakk nda am "k n • ıu " ' • Bı·,.· ı·,. 

l 11.k l b" o 1·ıe uyan bir Amerıkao mı..ıherrırı } azıeın· 1 erı 8 l · Ad o ı •rucı ıl!!ı Ad ned ı Yesin fıatJ Yu se en ır se.. - . 1 notasına cevan .. erılmi .. aı·.. dan iki köy oeriye almış ar Koeuye, ~1ersıu, ene, ey lan- M ıı 
dk M"ll t' k d tı"nden do· da dııorkı: .., • w 1 " b" 1·k • • lılar - ı ınııı Akım, ıkıncıtı~ı Tar uı--

1 • ı e ın U re . . . Not d ·k • < ır. HarekM esn:ısırıda ~l ı · dao gelen 8 ' ıııera;c 1 arrısıo tau A?.ız Yaramışın Sunası 
~an bir bakıcı ile karşılaştık . Bu harp bııım harbımıı j a a amerı an notasın . . 1 1 ız "e moarıf müdürü- - - ' 
ts Y dir. Şımdı ortftda lıalledilme!lli dıt ııov1etlerin. ~uh~uml!ııa nı• lerımizden hirı G remzıv_e daüz~tJa ı~ir çok komulıınlarımıı uouncülüQü C J>hendan Abdül• 

Bu ses, inkılAbı satir sa- lhım g~len tflk bır mesele uı • harel verılmeeı ıetenılmediQ'i gö· anılan köyü ~erı almış bır .n . 1 d" barının Döunıezı kaıeumıelardır. 
hr yazan, yapan ve muzaffer dır O da ne zaman döQüemek 1 rıllmılı ve so•reılerin euelce b·t~k ı birlikte L ıemzile am· eeref varmış er ır. . k Son lehammul koeusu me-

k • aldıkları 1 ki 1 k k ''li Koeu1n 19 at ıs\ırn etmıe· f 3000 e38rini ortaya kc.yan uman- ıcabPdeceQidır. Artık biıiın ioin . opr~ arı . ~r edece • lan yere muvaffakıyetli bir . 68 0 kramırc 175 ıua. Bu 
tlanın Residir. döQOe neae mahal olup olmad - lerı de göaterılmemıetır. E'9elce h .. c ' . tır. koşu çok güıel va dnhn çok 

Bu ha kıt, lnönünden, Sa- Qını düeünmeQe mahal roktu~., Ruslarla rePılan Mo~lrota sulhu ucum yapmıştıı : ep ıen~n Bıriııci koe~ tarlara. nıl h vecnıılı oldu. Oiiakiı bir ke 

1 
- - . z b Finlandinra rarayan bir sulh bu kesiminde taarruza gcçıl olup mesafe 1200 ıkremır~ııı 100 ~' ıcn1 müşterek bnhie lutulm"": 

karyadan, lzmirden mag Op DoQueecPQıı. ıra. una mecbu- 1 • • • . •• , .. .., 

d 8 d b h /\ olmamıştır. Finlandiya ailAhla mışhr. Bu bırlık K remzı 1&6 lıra. tu Bıriaoilıği Adanalı '"ost"fa 
düşmanı k1'çırt311 MüdaPya a, rur. sene en erı er K<ıo de·\ k d" . - Ru koeuuuu birine li~loı u.ı " 

Lo d M t 
•:..le du·nya sı·- h1 faıla kune\luıen bir döıı· enk ıoı mudataara doam et· anıl :< n yere v~sıl olmuşııır. ~ ~ et Kara Meh· Yılmaun Uıueu. ıktn ıli~ı Ada· 

zan a on rU"ı l me tedır. . Tarsuııtan · eıım nalı Sab y . . : . k h a mania kartı kareıra bu unuro.. Almarılaı bnralla bırçok sıı- d CevH\uı 1 32 saniyede, rı erlutanın KılıQars· 
y-\sılerını teshır eden a r - ruı. Harpte olan baaka milletler B_ u moah6denin mabi1e& te b k 1 • 1 d" me ın ' h O ıa_oı uc. üncü ü~ü Torsu •aıı E"nhrı "' p ay ve as er ö ii verm!Ş er ır ·ıkiooıl ıQ'ı Cerhandao A met s· o t • 
manm bakışıdır. döQOemeden evvel döRuımek gaıeıı roodo gazetesi tarafın· Ö . ü - -ı -,.- dırı cının Barkalı k zanmıelar· 

l 
1 l · "Ik 1 k dan haziran ıarihlnde törle ao· K remzile anılan yerde milın ıdemırı, çunou u~u ır. O, mil l mücaae enrn l bııklarına malik oldu larını ıao· d. T tan Bel:;ır tıs'ın Nermını ö 

a-finü!•den itibaren kıhocı, ka oetmıııerdi. ~albuki bu ıan laıılrnıetır. •Finlandirahlar rer çarpışmalar devaı~ı etmekte ır arsns - nümüıd ki 9 - tı - 941 
8 k 1r d ı h o bı f d ıuıüoden kaldırılmalıdır. Almanların Nara ırma1imı kaıeıırnıetır. • paur günü Fllı>ılacak k 
lemi le hitabelari ile Uir eıı .' ~-rıoeB ıdu·ır ar ba. ter·ı B·~ b. S 1 • ~ ikinci Hıcrube koensu me· Adana ve Oerhaud n idd·ıaoleıııb~a 
milletinin har sahasında, sulh mPınıe.ır. u mana ~r '' ... na ınaen o•ret er Fin· geçme teşebbiisü topçumuz eafe ısoo ıkramıre 125 lıro. k'.'Q ntın ietirak edece(li memu~: 

d 
Pk... l"h "ni ye- daha kunelını aı:uırmak ımkA· ı landııadan aldıkları eraılde bır taraf odan durdnrnlmtı"lur. Bırı" ocilı""İ Tarııustarı Ceıaı 1 h 

masasıo a ma uS ta 1 ı. oı mı verllmelidır, ~oku ıimdi 
1 
taarruz üssıl oh.rak huırl"mıı· 1 " '" . k. ı ""· B nıveı 0 nber nlınmıetır. 

fi b. ı · ı. ha ~ o- 'd J ı · · ~ d Qaviaı ı ıncı ı,..ı e· K nen, Ebedi Şe e ır ıJLte - mi Jıgreı durmalırız.? Bunu ir 
1 
ıar. Birleoik detletler bolenik· uşmHnm ~ı <el ı ateşıne ra" Karnu 00 __ '- _ -; _ • oeunıın deha güzel ~ 

1
. . 1 . . Tıeın Sulunu, üçuacı; ıueu hereoaal 1 o 

zırladıkları kema ızm prensıp ıesen 1ıend1&idir. Düemana bu erın garp memleketleri için na· men a~kerlerimiz düımana el kır y 1 0 acaQı sin ıliden ken-
lerici cit.an\ gösteren Türk cevabı ue zamau tereceQiı? sıl bir ı.ehlike olduklarıuı bilme- lıombaİariJe hücıım etmi~lerıOerhsndon Ahmet ıldırım Du· dioı KÖ termektedır. 
ulusunun Türk ruhunun, y K 1 A 1 m.ektedırJer. 1939 Fın . Rus har· a· . 1 

Türle kud~etinin, Türk b"rli~i- unan ra 1 men~ayı bıodde Aınerikanın_ Fi~landirara ır, -- M 1 ster Ha 1 Maree!af Bört Vut dı'yorkı"· 
. • ,, h . rar ımına Fıo mıllatı mtl&eeek· I M ı · • y • 

nın canlı phıkası, Gum urı~ zı'yırat 9.lece" 1 kirdir. Fakat Fınlandira tehlike Bu gar ec ısı d k T .. k. 
vetdevrinde. h~rap meı:ı:ııekeu n .. u ı ortadan kaıkıoca,a qe kendisi- Finlandiya an e- Ur ıye sakin 
mamureye çevı~en_ enerji kay- Vae•n gtoo 13 (A.A) - 1 ne garantiler urileceiQi zamana K rola verilecek lime oyunu değil d 
na~ı ismet _fnönud.ur. Yunarıiuan bı:ıı lıoaeo'oau- kadar muha.uma~a nıbaret •er• uru yor 

Askerhkte, sıyasette ol- DOD birdırdıQine göre Elenler memek aımıodedır. cevabı tetkike filiyat İ•tediğini , .... k. 
du~ıt gibi inkılalım baoladığı kralı Joro Amerıkays ziyareti 2:J Jlld1r boleuikleriD elın• •6y/iyor a ın .. 
gündenberi yurdun dört bir beklenmekted•r~ Krrlı.n ziıareti de bulunan topraklarda oluran• bafladı • 
kö~sinde yükselen her PSer bir laQ hafta ııurecektır. ~rııı "kekserisi k !;ndir~ . ~i · :eeik Sofya 13 A.A _ Meclis Vaelngton ıs <A.A) - tondı~ 13 (A.A )-
ondan bir ~erefe sahiptir. • ~e~ı anın te 1ı ef~"ı~ı' .• ;u· krala vel"ilecek nutkun ceva- Gazeteciler toplnutıeındo . ordlar kA.mara mdak i 

Hangi imar eseri, hangi Bir Jmırikah Tayyarecı' r~tt ura~a oturan ID 1 erı m ,. bını tedkı"ke balilamıştır. Reis Amerika haricıre nazırı Hal hır ııut~_unda Mareşal Biiı t 
h kıl mevkıe sokacaktır. Bu tov- "' · k " Vut Turkı'yeden bab t 

h t h e hangi fabrika an· ..a F k ı k'l" p f ~ 1 . t n ce dem ielır ı: asa an , ' · ~ raklar ıulandlranın elinde a - ve ı ı eşe Bu garıs anı - F k ime göre ~"ınhındiJa 86 mı~ 
gi demiryol vardır ki, temel 19 saatte A tlaı nıahdır. Runlardao baeka Fın- nubunda henüz ışgal edilm.._e- Bertın ııor tekinlerina urarak bır ve şunlall söylemiştir: 
taşında onun el yausıle imza- denizini iki defa landira ile so.,e\ler arasındaki rniş Bulgar toprakları oldugn . fın ıtnlaemn ımkAnları01 .. Nn.zarlnrımızı keııdisiıuı 
sım saklamasın. bu harple Sovveller tarafından nu söylemiştir, ~~',~ık edilmedı,:tıni ilerı eürerek ıtımatla çevirdiğin.iz ve fa-

lnönü Atatürktill ruh~- geçti Fınlandirara bir garanti taklif . k f be- kacınroıetır. Fınlandlya biıım, kat h1tzı kimselere b 

0110 devamıdır. Mesut ülkenın .. edılmemietir. Velein Fin elçisine Mebuslardan . Şış 0 
. l Hitlerın dav:ıeıns Fınlaııc:lırnnın di~eler veren bir nıe:~e::~ 

temellerim] beraber kurdular, . ~ndra 13 AA - Atlııs sörtedı~i sözler yalnız Fınla1Jdi· yana.tında Bulgarı.:tanın ı§ga_ JRrdımdn bnlunduAuna dair vardır. ~imdilik T .. J • 

b b tt lar Şimdi ln- de111zmden geçerek tayyare 1 ranın ı:ıulh laltıbi ioin bir tebli· etti~ı yerlerde daha az mer 8özlerirnizi anlamnm<1zlıktau gel· sakin dtıru,·or 1 (il·. u • 1~ ( 
era er yaşa ı · 1. . . . . i 'ID . B h" evıuu olnn ke- " · ...ı ltlJn> 1< 

.. .. t "hl vaıifesini yaparak tes ım eden hır Amerıkah tay- ııattan 1baret bulunmaktadır. kezi ıdare sistemı kuru rnas mietır. 8 ıs ~ . oerrfühi · .1 onu arı d. . . . Fin! . bil ük A ·kan k d ·~ . ı deQil ıetır. Hal arrıca . n ıRtı ayı tlavet etti. 
kurdu ıt,1 eseri kuvvetlen ırı- yarecı 19 saat içmde Allas andıra ' merı daki faydayı anlatara 81111 tıme er 1 "' · d 1 h gıne bizdeıı f .. zla mı· al bn 

e . · · .. · milletiniu aolarıe ve küçük btl• . . tııı hudut arı o r-eın ° ren &- " 

yor !e bi_r ruhu, b1r heyecanı denızını ıkı defa g~ç~eğe _mu- kOınellerın raıama haklarını tır kı: - . - eti rekAı baelars~ııQı hakkındakı hınduğutıu ve kendı~ioi bizim 
temsıl edıyor. . . vaftak olarak yenı bır dmıya ı müdafaa edeceQi fıkrindedir. Bulgarıstan ~ukOrn haberler üzerıne fııı elcisıııe safımıza sürükleyecl k k 

O ruh o hoyeca:ı hepımı- rekoru tesis etmiştir Sabahmj F d" . "kb 1. Al Bulgar milleıtini yemden hD· euotarı sörlEıdiAıni ılhe etmıetır. vetli bır ··u f k. ve uv 

Ü
' n her · ınlan ıranın ıstı a ı · . ek için 1 1 F 1 d . ınu e ı nı iz halino 

zindir. ç yıldır geçe saat sekizinde kalkan tayyare- 1 manıa tarafından tehdit edildi· kO.cnete İştirak ettırrn A~ı 0:886
, 

0 ın an ıranın get·re_cek şartlarıu meydan .. 
b. ı · -· d h9. kuv- · · . t · d j "i . d k 1 l 1 dır knndıoı mudalt.a zarnretınden k b .. gün 0 bu ır ıgı a cı öğle yeme~mı kogıltere e a anıaeılmamaktadır. Fınlan ı· arar ar a ma ı · . 91 a ılecegini iyice hiliyor. 

Yetl~nd{rJi. Bu ruhu daha indiA'i bir meydauda yemiş vej'" kendı itlerini kendi halletmek baekaAMormkanek ve 1Ar~altnıelek-. . . Al anlar ten mert a •e ugı erenın Fra 
kudretle yftksehtı. . d derha! havalanarak Amerika arz:aundadır •. Suih ıoınde rsşa- rrt rardımlarrna mnmanAat etmek nsız 

Oünya ateş ve kan içın e ya vasıl olmuş ve tekrar dö-1 mı·ı a diQ~n emoı~:'d:e e~b 1 ::~~~; bueusaoda fl"'ınlaudiFa Almsnrıı-
.k - ık h aüv """ 1 e ıııocer? r ın , K J Kerç lima· k r d ı en mesut u . eye er e ~ nerek . yeme~itıi lngilterede ıotretıerle harbe devam edecek· ırımcıa ra çok ırmet ı rar ım rap-
daha büyük bır saadet eser! yemiştır. ı tir nrnı almıf lar maktadır. 
verdi. Son üç yıldır her yem , Amerıka Frn milletini de-

:1.:'zu d·:~ı~o:u:.es~~~!~·~~ SOY yeti arı göre Polonya ~·· ku111nd1R1 ~~~:~:·~· y~:.<:·:~m-;-Buda· =~~.·~ı~,:~ .. !~. : .• ·.~:'., ~~ uı~!~ 
şerefe kavuşt'.lgumuzu hisedi- Mısırda kıtaları peeıe mabfıtıerinin hıldirdKıklerı~: cıiraoın müeseeeehırıDl henüz 
yoruz, BiJtün cephe boyun- aörr alman k1taları Jl')~lar karbetmemie oldu~unu Z8UDE-

Bu eser. dünkü kahra· teftİf etti Gero limaoına kadar varoıı dirorum ca çarpıfmalar 90 bnrarı ele geQirmielerdir. 
man bugünkü Millt Şef lnönü d . Moekova 13 (A.A) -

n.:1.n kendine inananlara he- evam ettı. h 
u Tu • Polaora bb&Hkili v~ Şat•k cep e• 

diyesidir. Milli Şefin izinde 
13 

baıkomaodanı general Sikorekı 
yaşadı~ımız bu mesut günle- ~~kova ~·~ - Dün tarrere ile Kabirere gelmietir. s·ınd~ don Tekrar çok şiddetli 
. dö düncü yılında en bü- gecekı ıovyet tebl_ı~ı: General Mısır kırıtlı ile bQkQmet ~ b b J 

;':k dil~ğimiz lnönünüo çok 12 Son teşrınde bütün asalarını ziroret etmittİZ• 1 d om o andı· 
nzun yıllıu muammer olması cephe ho!un~a. çarpışmala~a Bunlardan baeka rakıoıark baş a 1 Kahire, 13 (a.a. _ 

Brendizi ve Napoli 

Harbiye nazırı ile 
bef kişi :ayl'are 
kaza11nda 6ldü 
Viei 13 (A.A) -

. ~erbire nazırı general Hut-
zı~gerın hususi tayyaresi düe
rnustür. Tnrrarenin ioınde bol _ 
nan 6 kişi kömür haline flJifmı~
lerdır. Dun sabah geı oral fa _ 

"I 0 . F nre ı e ezarırden husu i klltıtıı 
ve ueaQı ıle dıQ"er bazı krmBE!lerle 
arrılmıetı. 

Bay Fuat A kbaf 

b'
'ze kumanda etmesidir. dAvam edıll1lıştır. Evvd.kl _ıun logiliz baekumaodRnı geoeral .;:ark 1 1 25 tayya d ü Ohiolek ile de aörılemüıtOr. Baı Londra )3 A.A - "' ngiliz ıava. ku,·vetleri Bir miiddet evvel Auk!l-

Bn dilek yalna7 bizim düşmanın . . resı uş - kumandan Mısır te Librada cephe.~inden . a~ınan ~~berlere d~~ ~ece şidıletli Rn:ette ~ren rada toplanan BsRın konJre
değil, bftlün Türk milletinin rülmuştür ~ızım kayıb;mız bulunan Polanra kıtalarrnı teftıı göre ku-vveth bır don uaşlamış dızıyı lıomhalsmı,tır. Dığer sino gitmiş olan gazütemiz 
kalbJen gelen niyazı ve ta beş tayyaredır. Ayrıca_ Mos- elmie ve bir 1ıılnlük eoı.rinde Lenirı~rad etrafında ş·d· taraftan .Nap<'liye de ~ok şid- sahibi hay Fn"t Akhı.ş diin 
zarruunun itadesidir. kova civarında da beş _duşman I ıarere kar!' aa~aı~maı ımanı hr. • k d r b. h. ı 

A. B. c. tayyaresi düıürOlmüştur. oldolonu bırdirmııtır. detli çarpışmalar Olma ta ar. det 1 ır ucnm yapı mıştır. şehrimize <1linınüşttir. 

l 
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14 - 2 inci Teşrin - 1941 Cuma YENi ~El\S'N Sayfa : 2 
--~----__..,;;__. _________ ...... __________________________________ -·~..,._.........._.,... ----..-...-..---· - . --

1
3 Pe,~:-1-Vatan 
2 Tablo 

No. 9 I 

Meclis 

7 

EvvelkiJerle Türkan 

1 ürldiıı - Hayır baba Çete yazılacak kllğıdı dört yapınız 

ben de kur'a çekeceğim. 
Turan _: Pekey, pekey <gözll ile YUcele yazmaması için 

işarat eder.::ı 

Fakat evvela erkekler çeksinler sonra sen de çeker.sin kızım. 
Türkôn - Hayır baba hem evvela ben çekeceğim. 'faliimi 

ben tecrUbe edeceğim. 
Aydın - Turan bey mademki ısrar ediyor bırakınız o da 

çeksin. Hem Çete yazılı kağıdı çekeceği ne malOm. 
Turan - Pekey öyle olsun. 
Türkôn - Çok teşekkUr edeıim baba sen ne kadar iyi bir 

babasın. YUcel getir bana şu kirli fesi. İyice karıştır. Hile yap
tığını istemem. 

Yücel - Dur a canım ne oluyorsun öyle. 
Herkes Heyecan içinde yllcelin etrafını sarmıştır-> 

Türkan - Aman allahım ne kttdar derin bir heyecan i~~inde
yim. cElini fesin içine sokarak bir kll~ıt alu· . .::ı Babtt l.>ak zangır 
zangır titı"iyorunı . Kuıum babacığım şu kllğıdı ~en oku, amma 
ıloğnı oku htt <Turttn kilğıdı ahtrak okur.» 

Turan - Bo:;;. 
Türkan - Nasıl boş, çete yazmıyormu baba. 
Turan - Yazmıyor işte al sen de oku. 
Türkan - Kı"\ğutı alarak: Ben ne kadar bedbahtım. l.>abacığını. 

FHkat ben bunu kabul etmiyorum. Bunda bir hile var Zttlen YU
ccl b ı;; nim kuvayı nıilliyeye çıktığımı asla istemiyordu. 

Aydın - Ne yapalım laliinize kl\slin TUrklln hanım. 

r'\ n kara Radyosunda 
Bugünkü neşriyat programı 

i a n 

Orman em~ali satlş ilim 
PP.r~emLa 14 - 11 - 941 19 4G Miiıık: kl~sik tiirk Oiu"'i .Mıkt1arı Hacmi Muhammen bedeli 
7.!lO Proğrarıı ve memleket muzı~i pro~ram. (Ş~f; ~hsut M3 D3 T-'irs K. 

saat ayarı Cemil) Qıuıı 1456 000 4 90 

7.3:1 Müzik: Hafıf Pıoğram 'W. l 5 Rö.dyo g:.zete'4i. ı - lçeJ vil:h:etiııiıı (;üJuar kaza~ı dahilinde 
(Pi ) 20.45 .Müzik: piyasa ŞcHkı· • J 

1.45 Ajarnı tıaberlerı ları. hudutları ~arı namede yazılı kızılbl?run devlet or-· 
8.00 .\lüzık: Senfonik P<irça 21.00 Ziraat tak ,·ımi. ma11111<la11 14 5 ö metre kii p dikili Çam ağacı on 

lar (Pi.) 21 ıo remsil iki ay icerisiude cıkarılmak üzere 4-11-~q.1 lari. 
8.15 Eviu l't1ati 22.0o Müzik: H•ıi.ro Salou l. <l. : 'b • d. .. ..dd l k l f 
8.30 8,45 Miizık: ~enfonik OA. ~e~ır~sı. ( Violonist Nfcip ıııı eu Hl art)H ou ye ı guıı mu el e apa ı zar 

ş"ııı) usulile aı·uırnıaya koııulıuuştur. 
parçalar p·o~rnııırn d6vam {Pl) -

12 30 Progranı ve menılt:- ,"clıııhnı. in or~tıon '! • A ı-llırma 2( > · 1 1·~~1 larilıiııc nıüsatlif per 
ket sn at A yeır ı 2 -- Pucci.ııi, L·l boheme şt·rnhe gii ııü saat ı 5 de •1ersi11 ormarı biua .. ıuda 

12 33 Müıık: Karışık puça ~ ~oprarıo Bedriye) Tüztnıüıı va1nlacekt11· 
ı 1şı1rakı!e) • · · 
arİ 2 45 Aj!trı Haberleri. 3 - Delı beı-;, İspanyol şar. 3 Beher gayri nıaıuul metre k.üpüıı mu 

rn oo Mıızik: karışık ş:u-kı kısı. tıanuut'u bedeli 490 kuruştur. 
hr. Proğramın devamı ud.!ıei Robrecht, Iııtime pla- 4 - ~uv~kkat teuıiual 5~5 liradır 

ı:J 30 14.00 Müıik: Karışık 5- Uruby, Opert"t zevki 
Pro~ram (Pi.) 22.:rn Memleket saat a \ arı 

18.00 Progrıtrrı ve M P.-;Jlleket 
":ıaı ayarı 

ıs .0:1 ~tüz • k: 1''asıl heyeti. 
IS 40 Miizik: karı~ıl.: şarkı 

lar, 
19 00 1\orııışma ( ikti~at 

saati) 

19.15 .Müzik: s~z e'eıleıi 
1 H.30 Memlekt' I saat ayarı 

ve :l ıan~ h~berleri 

ve Ajaus haberleri 
Zwa:1t Esiııtm,- Tahvilat , 

Kambivo - Nukut bor~ası Fi-
at) · 

·ı2.45 Müzik: Radyo salon 
orkçstr ası · proğramının deva
mı 

ü- Löhr. Bavyera d:.ı~ları 

23 00 Yarınki proğram ve 
kapanış . ____________ .............................................. ... 

i ı a rı 
Tarsus icra memurluğundan : 

TApu No. TArihi 

14 T. evvel 938 

Cıoei 

Bahçe 

MııhıııleRi 

Hatay 

Metre 

l>oıııyn. No. 
941. 695 

mı•rAhbııı Kırmeti ------
1517 Temaml 

300 lira 

f> ~artııaıue v~ mukavele projeleri Anku-
rada orman umumi müdürlüğü ve Mersiu orman 
çevi~ ge miidiil'liiğii ve Giilııaı orman bölge şefli 
~iude görülebilir. 

ö . T.- klif nıek t uplarııııı ı 
be güııli saat ı 4 <le kadar 
verilmesi 13zıuıdır. 

~ ' · - ı ı -9 .ı ı p •· ,. ·~ em
k om i s~·on reisliğine 

7 ist~klileriu ticart~t odası "esikasile hirlik 
te btll i giiu ve saau-e ihale komisyôn una nıüra· 

caatları. (726) 5 !-J-14-19 

, i l a 
Mersin Belediye Rıyasetinden: 

n 
-----

Keşif lıe<leli 28ro lira 40 kı:ruş olun fabri
kahır caddesiuirı ~ ı f {J metre murabbaı k.ı .. nunın 

SJ .. ' [Rl : ~arkan havace Bıristo(n arastası iken şim 
di Hatice ve tarik ve ga.rben ve şiınalen tarikiam ve ~u 

bk iken dört oldum. 
ham malt. 

1 uran - Haydi bakttlım YUcel smı sana geldi. Çek sen de 
bir ki\ğıd. cYUcel festen bir ki\ğıd alarak babasına verir c'l'ebrik 
t derim oğlum Çele yazılı. Memnun oldum. cArkttdaşları YUceli 
! ~brikle ulkışlarlttr.> Erdal haydi sırtı sanıı geldi, sen de çek ba
k,tlını cErdal da festen bir kt\ğıt alır ve Turan beye verir.> Se
n i de tebrik ederim Erdal, <Arkadaşları ttlkışlarlar.> Ergun sen 
da çek bakalım . cüda çeker ve Turana verir.> Seni de tebrik 
;ıderiııı l~rgun, diğer kılğıdı çekmeğe luı.cet yoktur zannederim. 
ı ı :ımek şimdi Aydınla Ytıcel, Erdal, Ergun gidecekler. Hepinizi 
ttjlırik ederim. 

Aydın - Asıl telırike mastalıak l.>enim, 
Turan - Çok haklısınız. 

şose olarak esash surette Lamiri açık e!ı. sihnıe)e 

ko ıı uhıı u~tu r. 

Türkôn - Fakat ben bu kur'ayı katiyen kabul 
cAğlar bir vaziyette odayı terk eder.> 

etmiyorum. Tapu No. TRrihi Cinsi Mahallecıi 
Metre 
murabbaı Kıymeti 

.Hizmetçi içeri girerek. 

Hoca Kaşif efendi geldi ne emir buyuruyorsunuz? 
Turan - İçeri ttlın. 

- Hizmetçi çıkar • 

Meclis 

8 

Evvelkilerle Kôşif hoca 

c KAşif hoca sarıklı cUbbeli, elinde tesbih, sık 
çeker.> 

sık enfiye 

Kô~if - EsselAnıO ttleyküm, 
- Sonu var -

MPrcimek, pirinç ve _yü11tü 
ku rrı aş f ia tlal'ı 

f iat Murakabe Komisyonu Reisliğinden ; 
3-1 941 de fİl\tlıtrı ilan olunan madd"lordou Antep 

m111 ı kırmızı, temizlenmiş mercimeğin fi atları şöy hı de 
,ıi~r i riJnı i ı: : ir: 

Mer"i ııdtı toptan fi atı ki loıuı 22,50, perakende 24,50 
knı ıı'tar. 

Y~şil mercimek; roptan 15. perakende 17 knru~tur. 

PiRi NQijER: 
Qeltiklenmiş, parlatılmış, onııuz pirincin bir kilu!tonııo 

Mtır:iinde çuvalsız azami satıo fiatlarıdır: 
Toptan Perakende 
Kurut1 Kuroo 

M a rıtş : Yeri i 32,20 35,öO 
Ak çeltik 33.50 37 
Violona nevi 37,50 41.25 
Aıla pazarı nevi 35,50 39,25 

Oe) han: Y nrli :.n 34,25 
Bn fiatlarda mutavassıt k&n ayrıca h•.ntap edilmez. 

YONfJÜ KUMA~: 
Sümer Bank Hereke fabrika9\nca imal olunan ııun'i 

ipekle karıl}ık üç tip yünlü koma'ın iktisat Vekiletioce 
teııhit edil6ıı fabrika fiatları 'öyledir: 

Mamulün takdir aomuaı:n Fabrika satı~ fiatı 
500 Metrl'si 515 knrnt 
501 • 625 • 
503 , 655 ,. 

[740J 

15 T. evvel 938 Bahçe Hatay 1184 Temam 
225 lira 

8IN I Rl : l';'ıukA.n hRva.oa Hırıstotun un lıofkeretıi iken 
şimdi Salim oglıı .M.el.ı•net garben lıalil befkere11i tot aga9 
ları şimalen rıza vereseııiııio hefkerflHile Reyfettin vereseleri. 

ALAOAKLl : Tohafıyeoi Yııeot oglo Süleyman Gün 
A~dı !ekili daTa vekili Cemal Erdoğau. 

BORÇLU : Tarın111nn Hatay M. sinden komsiyooon 
Ahmet Edip }~ıer. 

Hiri•ıci aruırnıanlll ~· apılae.ı~ı y~r. gün, saal 
4- ı .'.:!· 94 l Perşembe günü saal 9 dan 10 kadar 

ikinci artlırmuıııu yapılac~·ğı y~r, giiıı, saat 
ı 0- 12 941 Pazartesi (:;Ünü sa al 9 dan l O kadar 

t - l9bu g&yri menkı.tün arhtıııa ,artoameaı 14-11 - 9•'1 taıibi•deD 
Uibaren 941 695 No ile T•r•~• icıa dairesinin muayyen numan 
ıında herke1io görebilme1i 1Çin açıktır handa yaaıh olanlardan 
taala ınalılmat almak iıteyenler i9bu tartoam.,deki 941-695 deıya 
oumaraaile memurıyetimiae mGracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak l9in yukarıda yasılı kiymetln y Qde 7 .a 
nfıbeıinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd. 

edilecektir, (124) 
1 

3 - İpotek aahibi alacaklıları. diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı ıAhiplerinin gayri me01tuı Qseriodeki haklarını buıuıile fala 
v' maarata dair olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
&On içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetimiı:e bUdirmeJeı i 
icap eder. Akıi halde hakları 'jPU ıic!lile ıııbit olmadıkçıı ıatıt bedeli 
nin paylaı,ma11ndan hariç k• ırlar . 

4 - G6ıterilen gQnde arhtı:ııaya ittirak edenler artırma tart 
name1ini okumut ve la.zumlu Dlalumat alnııt ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar oıuııurlar. 

6 - Tayin edilen .zamanGl• g&J'ri menkul Qç deta bağırıldıktaıı 
onra en çok artırAna ihale edı_lir . .\ncak artıma bedeli muh.uı:ımen 
k lymetin ycı.zde yetmit beıinl b1ulınaz veya aatıt iıteyenin alacağına 
rQohaoi olan diger alacaklılar bu Unııpta bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmit alacaklarının ı:ııecmuundan fazlaya çıknıaı:aa en 9ok 
artıranın taahhCldO b&ki kalmak O•ıe artırma on bet gon daha temdit 
ye on betinci gQnO a1ııt ıaatda yapılacak artırmada 
bedeli 11tı9 isteyenin alaoağına rtt0lıani olan rliJer alao&klıların o gayrı 
menkul ile temin edilmit alaoaJııarı mecmuandao tulaya çıkmalı 

varlilta, eo çok aruırana ihale edilir. Böple tıir bedel elde Edıl· 
mene ıhale rapılmez. Ve bu satıe talebi dQeer. 

6 - Gayri menkul kendiıiııe ihale o1 ıınan kim1e derhal veya 
yerilen mühlet içinde para71 yerı:ııez:ıe ihale kararı leaholunarak 
kendilinden evvel en yüksek teldtte bulu.nan klmıe araetmit olııugu 
bedelle almata raat oıurıa ona, razı olma.z, veya bulunma.z11 nemen 
00 bet gQn maddetle artırmayı çıkarılıp en çok arurana ihale edtlir 
lki ihale ar&11ı:ıdaki fark ve geçeı:ı gOnler için yOzde 5 den b&up 
olunacak tal& ve diler zarrrlar ayrıoa hükme hacet kalmakıuın me-
muriyeıimiace alıoufao tahıil olunur . "138 11 

2004 Numaran icra ve iflas kanununun 1 :l inci madde 
sinin 4 üncü fıkrasınıı tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerininbu haklarına ve hususile fttiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça eatış bedelinin paylaş 
masmdan hariç kalacakları cihetle alAkaderla• ın işbu 
maddenin mezkQr fıkrasına göre herek el etmeleri vt: 
daha· fazla malOmat almak istiyealer 941-695 Dosya 
numarasile Tarsus Mahkeme başkAtipliğine mllracaa 
ları illo olunur. (7Si) t 

Proje ve ~arı11an.e 13 kuruş bedel nmkabi
liııde lwh~diye fcu uıü 11 iirliiğiiudeu ahuahilir. Ta
lipleri11 keşif bedeJini11 ~yüzde 7 .f> nisbetiude nuı 
vakkut teminat vesikas; ile lıeraller 25 ı 1_941 
sah giinii saat. ln te belediye dairesinde loplana
cak eııcünıeue u~iiracaat eylenıelt•ri ilan olunur. 

(7.q l) 10-14 - 19-~3 

i ı 

İçel Def ter~arltğın~an ; 
a n 

''ersin heledi~·e mezbahası yolu üzerinde 
k.ain vaktile batma~ oları lıir frarısız gemisine ait 
demir direk ı f>. ı ı ~ ·l ı tarilıiııe tesadüf eden 
Cuma ertesi güllii saat orıbiı·de satıl:.ıcağ11ıda11 
taHpleriain defterdarlık makamına rniiracaalları 
ilan olunur. ·o. 713 ~9-4-~-14 

Satılık demir pHrn1aklık 
\'üz elli mel re uzmıluğırntla, biı· huçu k metre 

irtifa111da s,, tılı k demir parmaklık vardır. il emir 
leriniu kulru oııaltı milinulir i>arnıakcalığın ara 
direkleri iki inç boruıJaudır. Taliplerin Tıtrsusla 

Emek Fabrikasma miiı·acaatları ilaıı ohıiaır. 
(736) 14-16-18 2P-2t 

~~- ~~~--~-----------~----- ---------
Kiralık DPpo 

C. il. P. binası altında sağlam ve büyük bir 
depo kiralıktır. · 

Görmek ve tutmak isteyPnlerirı parti kAtibiue 
nıüracaalları l'ica oluuur. 

(7 3 ·7) 14-16 18 

i 1 ::! ll 

· Tarsus Sulh Hu~uk ma~~emesinoen 
' Tarımırnn ktiçük minare mahallesinden anneleri Hay-

riyenin 928 seneıünde ve babaları Nnmaoın 981 ıenMinde 
öldüğü anlaşılan küçük Mabmnt Serçe ve Remziye Serçe 
ve Gabide serçeye agabeyleri 'l'anms P. T. T. t.-hliğ me
murlarından Numan oğlu Snphi St1rçenin kanonu mede
ninin 354 ve 3ti9 nen maddeleri mncihince 31-10 - 941 
tarihinde vasi tayiu edildiği ilan olonor. [741) 

Yeni lılerıin Matbaaamda Baıılmı~tır. 


