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1 
Fiat ınüraka. ı,e komiRvo gibi ce 1 

istiyorlar A lmanıvaıva harp Rorterin hu11uei muhabiri Jurnal dö Jene' bir razı- f d 1 " za ara <;arptırılmışlar-
., 'J bildiriror. ı d G" . . un tara ın arı ıazı maddele- dır. • ı sın a obelsın alman mane91Jf'-

Loodra 14 (•ı . a) - ilan edilmesini 6 hehalık almenların Mos" 1 tını riik6eltmek için ııarfettili rin fi atları te
8
hit ve iJAn ediJ Diğer bazılarının da mah 

AnDllzin askeri müteleeBı: • • l ko'a cephesindeki hücumlarını 1 
earretlerdAll bahsederek diyorki: diği halde bulanık sndn balık kemeleri devam ıatt,OT ar Tola böl . - , etmekte olup 

Gerek Almıtnfa •e gerek Rue• "' . geaı mustesna olmak 1 Bir müddet sonra askeri avlaını..k sevdaiunda olan va tecelli edecek Jıakı'k .. t .. 
ur:ere hı b ' d "' . "kl"k 

0 

R gore 
radan gelen haberlere göre: Nn,ork 

14 
(a a) _ . Q. ır e.ıeı 1 husule 

1 
muuffakiretler alınanrarı sulha bu !'nretle keırnlerini dohlnr- ınuaı:ue)e göreceklerd' B t 

Merkez cephesinde Kıthı oin gelınemıetır. Almanlar eiddetli 
1 
kavueturdutu ıaırıaıı bir here- k . t 11 d.. .. 1. jmüddei nmnmı· · h ır . E aş a 

'e Tul k d 1 D kıeımd .. Ne\'fo•·k ıavmie gazelesin· hücuml b 
1 1 

. ma ıs eyen ıena uşunoe ı mız av nver 
ara r. ar o a 

11 
• ara as amıe arsadb hıç can UJandırır Askeri muuffa- . . . ~ 1!nalırı ··k · . . rarım daıru'lin her ıkı acımda de t a ııınnııs bır muharrirı razı- bır tarafta rnuuffak olmamıelar- ' k' 1 '·d · _ mulıtekıı ler lıakkınJI\ oıddı yu sek mesaMı ve 

h b 

. . K FOr. I ırat eu ha kuuemadı~ı talı! ır muhtekir <lene 
mu ere eler eidde\lenmıııtır. a- dı ·· · Almanlar Tıılada •urebile• de ne kadar kunelli olursa ol- faaliyet ve harekete geçil" k 1 

11 ın.tlılakları 
lenin oldoto gibi Tulade dn al" Amerıkaoıu Almeorara harp cekl.erı bir dsrhe ile istikametini! son rıkılms"'a mehkümdur. Na- wiştir. .vta a amak husnsunda ha8Ra-
man baekıeıns lıtarsı mu 98ffaki· iıAn etmeai luıumu hakkındaki deQ'ıııtir 1 T 1 h 1 • en zabıtamızın amm 
.. ıli kac•ı hiioumlar rapılmııur. kan••• giıukoe arımaktadır. Al· ma • •• 0 arı ar na polron da vakii galon<• durma· Milli korunma kaııuuo .. . • • namı-

" pabeaına olursa olıun almaQ'a l eını bilmedı."'i ' "İn yıkılmıalır 1ı··k·· 1 . lı ı · r h k t un gostertlıgi hassasiyet cid-
Tolıtda muhRrtıbe &eksif edılmir manrıı ıle harbin öoüne geoıle· . _ 1 " .. v • u um erıoo mn a ı are e den . • 
lir. Gö•fte •ö•ft•• m• harebeler mir aoek ur. Buuuu ıoin dirki ıor· nmaımıı görun mekıadirler. AI• lebirliti aVropa ioin bir zaruret· . . ••yanı takd 

1 
r ve tebriktir, 

• e 111 manlar burada toplu pirade 1 • • edf'n ve bu lıareketlerı bahır Muhteki 1 . olmuştur. Gö4üs göQ'üse olan alla hareket eımek lhımdır. k 1 tır. Fakat bu kan ve demırle . . r erm taranma-
muharebelP.rde ruelRrıD maaeti Amerıka teeebhiisü Eılıue aı01alı unellerile sal kanada kartı korulamar. Bu iııtirli~ı mille&le· ve zahir bır şekılde te~hit sına devam edilmekle he 
te bedeııt OElılnlüQ'ü aörü lmüe· ve Almanrare Alınaorııctan 09 . hücumlar ıapmıelareada pOskftr- 1 . k d" . t ki . d "' 1• t'dilerek yakalanan bazı kim- ber yakalanac k 1 1 ra-• tül ,, . S ı rıu en ı ıs e erınden o.aoh· a o an ar m•J-
lDr. 9el harp i.Ao etmelidır. lngil&ere muelerdır. 09yetler borada tır. Meler kannnnn demir pen9e~i- 11 kor k 

1 Al Al bea k.. · ı · d t ı · ı d' anma Anan un tayin 
Almanlar Rusyedo o k >ı dar ene ce maura,a rnanredan "' or 18 ır 8 er enı1e er ır. ne yakalarını kaptırmışlar ve etı-g· . 

l·ıer ·ı g "ıtmıalerdirki, 11. ı mdi büruk harp ılAo euıgı IQtndırkı, logıl· Gene 1 Hutz' . tası . . l 1 cezalarla cezalaııdırılR-v v Al ı 1 ra ıngerın ÇI". yapılan mahkeme n~tı.C68lDde cnklar ve buıılar S\: r10" ka-
mikdarda malzeme bırakmadan tereııiu _AlmRO)'llftl mardan oku• m an ar •I .J n ıueu yukPek durumdadır. Ger- ~ 

1 
bttnlıtrdan hazı)arı hapıs, para ııunnn tayin ett"n" k"l 

geri re Qekilemezler. şa,et alman· u un"u .. ,.. 1

el ~e 1 de hal 

k 
çe~ten Hı\!~rıo Rusraya bllrp 

17 
., (. L _ 1 U vA dukkanlıuının kapat.ılmıuo ka teAlıir edı"l ki . ıar ı~krar bürük bir zafer a- y OTOfl 0 aR fehrıne " ece erdır . 

zanmazlarsa bu, Japonya üzerı· edıeı bır rıcauh·. Hıller kundak-
•• çok ten• bir ıaoır biraka••k· tad•R• r•ugının .ı .. :•rııa k•n· yaklaıtıla Vişi, 14 

(a .a,) - Bitaraflık kanunu 
tır. Almanlar evvelce moskou dını sarmıe bulo a Pcakıır. r Fransız harbiye nasırı 

Roman yada 
zaferi haberlerite J aponra rı he- Nevrork Herald Kıııe\eıci de Bodap .. ele 14 (a.a) - Hutzingerın kurban gitti~i ka A m•rı' L,1n meclisin-
reoana düsürmüelerd 1• Şimdi bu hueuete dirork i : Macar teblıQ-i: ıa hakkında ala.ka verici tef- ~ ~ R 

sarılan haberlerin boe oldoau Bu defa ieler aaeıl bitecek? Doneız ve Don bölgesinde silrtt gelmiştir. Tayyaredt>kiler de naıı/ kabul 

Baltalama hareket
leri oluyor 

merdaua oıkarsa 9azireılAri Ja- Almanlar tekıile Freue11nıo iiQ kll / 
k d 

k f ola- hafta gibi kısa bır .J>Üdd t . . müttefık kunetlcr dftemenın kazanın kaçınılmaz bir şe edi di 
pooya areıeıo e ve en~ e ıQın- instl -d f "' d- Moi-lkOva 14 (A A) cak:ır. de yıkılacaQını tahmin etmemir ~ mu a aasına ra.msn UIJ" ald;ğını anladıkları zaman ge- · · -

lerdi Frausa ıle boelaran harbin dmaaı bir QOk rerlerde ntmııılar- neral Hntıhıger hemen el çan Nevyork 14 (a.a) - ı Romen milletinin Alman 
Sovyat resmi tebliği . . . ır. Müttefik kıtalar Voroııilofek . . arın memleketi kontrol tarz bır sene de,am edecellı hthmın eehri d h Ki k d tasını tayyarenın penceıresın- Oün bir t:uaftan bitaraf- lanna karQ . b. 

edilirordu. Almanra Fransanıc · ne o.ra ra aema ta ır- d l d- d · · ı · kl ..,ı ıg ırarları gittikce 

d 
h ı t lar Macar kıtalarınıo bulundu- en atmışttr . Atı ırn çantıı. ll lık kanununda e~ışık 1 

er büyümekted" a· Muharebeler cephe 
boyunca devam 

9er ı" ı mlfıa R' JI 1918 de bun:ı • . ır. ır tren yol" 
benzer bı r ııek ılde rıkılmıetır. ~u kesimde 1>arde deler bir eer eeu layyarenın yakınlarırıd.a için müzekereler devam ed~r- da:ı çıkarılmış, ve t 

Şımdı, mesele: Almnnrıtnıo olmamıetır bulunmuştur. Çantada lıarbı ken akşam gazeteleri ~unl.ln ateş almıetır R. re.ıı · - ı··k ft" - · · v ' ır p etrol tasfı-
Rusra •efa Afrıkeda ·upılan Ye nazmnın 15 guo 11 te ış yazmakta ıdıler ; ' ye hane:ıinde inf ılAk 

Moskou 14 (A.A) - h .ırekiH lı ir er buhranlı saha ol· Romen leı· i esnasında aldığı notlar Rıızvalt siyaseti bir imti- j gelmış ve büyük b" vukııa 
So,ret lebliQ'ı: macıı pek muh ıemeldir. Birinci v dır G l dö d" ~Ü za- k ır yangın ar kasında 9ukua gelec. k ku·çu· k E ar . enerH n u han geçirmektedir. Bilahare çı mıştır. Muazzam m"kt d 
l:J oo teeriude kıtelarımıı. konomi nazırı h- k" b " a- P t l ı ar a 

ediyor 

butüu cephe bor onca düemaule ıafer!er büJu k ufnlllr i hice man ll umete uzund ~~ . r gazeteler il:\ veler neşrederek le ~o dyanmıştır. Yangın 1iiıı-
"ar"'111.malarıoa denm eımieleı· düşürmesı üınit ed.tebılir. Ek· Berlinden ayrıldı por vermek ar1usıın a ı ı. R . velıin kn:ındığmı yazmış- erce evam etmietir. P t . 1 v ... " uz sah· d b v e ı o 
dir. Kesin malumata göre ene - aeri:u böyle kôcük eerler, b6tüu lardır. Amerikan gazetelerinin . asın a altalama lıareketltt 
ki ııun düııürıileu düe01an tar küQOk imit~er . ~üy~k ııerıer Berlın 14 (A.A) - Kanada yazdıklarına göre, Ruzvelt bir rıısnehcesin_cie istfüsalde yüzde 
raretti 25 deQ'il 86 olduQu anla· merdaııa get~.rebıl_ırler. Bu uzi• Romanra ekonomi nazırı defa daha aalebtıyi tflmin et- - 20 mıktarında azalmıwtır 
ııılmıııtır. 

12 
t>OU ıeeriode bizim reller dıklatorlerın rıkılmaeını te arkadaeları Berlıoden arrıl- B. k ., " karbımıı 20 .. ,,.redır. 13 eoo lemin edebilir. Hio bir eer icı· mıelertlır. Alaıan •konoaıi ... ,. ,, aç av sonra miştir. Ruzvell hafif rahatsı•· Spor· --

teerinde Moııkou cıvarında iki kAneız değıldır. rı Funk te Klodros ile hiikümet 400 gemiye malik ]ığına ra~men kanunun kabn • almırn ta1raresı düsürülmO'eıür. F 1 d. •e par'i erli:Aaından bazıları k 111 için verilecek kara. rı_ beyaz Atış müsab"''aları başlad 
5 

son ıeerındeıı ıo ua kad8l' İn B n 1 Ya Romeu nazırını nQurıamıeıardır. o! aca d b ki kt d K uK 1 s11ray a e eme e ı ı. a-
Hahrio~ deu iziude &op reldin lstaaro,nde dRohmanrab eılçisi '~ Londra, 14 (a a.) nıın 189 demokrat 22 cnmhu . B eden Terbiyes i t"el Böl 
9 bin H BaUıkta da 13 bin ol· Verdili cevapla memur arı 8 aıır u un::ı;ue t • 1 Ka- . l.' "f . t . . gesınce M . o ... 
mok ~zere ÖQ düsman gemisi lard Funk b ' da Ro· .ııgılıerede bu unan riyetçı "ır çı tç.ı ve >ır ışçi h . erMn rta okul tale-

u k .. ır. , erene ın . . . . M k- eler batırılmıtıır. miizo ere kapıaını manya ile olan ekonomik mü· ııada lı~yetı reısı RoJP.r a mehu~ tarafından kabul edil· 
1 

arasmda teı tıb ediltrJ 

d 
h Hkereteriıı oamimt bir bava donalı! beyaııatta bulunarak miştir. Muhalif rey Terenler yatarak destekli atış ınüsaba 

Leningra açı bıralımıf ioiode .. ıam bir antarıe zıbni· bir kaç •v• ka~ar Kanadanın 53 demokrat 137 cumhuriret· )arına, Atış Ajanının nezareti 

Almanlar tarafın- l'\evyork 14 (a.•.) - r•lila naııcaleoditioi oörlemielir. 4()(l harp gemisi olacağını ve ci ı çiftçi ve bir i~i ile tP.rak •ltmd~ .dün başlaDmıştır. Üçer 
Ya~ington diplomatik mah H I • k'd hl"k Atlaııtikte Jngiliz ve Amerı- kicidir. Rnneltin proje~i ıs mermı _ıle yapılan bu ataşa 

dan topa tu:uldu fııleriııin verılikl•ri haberlere 8 sın 1 8 ta 1 8 •kan gemileriyle işbırli~i ya: reyle ekseriy.ıti kazanmış ve ~alebe ılk defa iştirak eyledıği 
Beri in. 14 ( A • A . ) - göre ıı ü Yit k Briı • ıı ya, So v yet İ'llBI j YBrİldİ 1 pac• ğıoı v• in gi ı iz h• rp gemı kabul edil m İşli r. Reyin top)• n ~~e b ~ lınan DP.~İcelerde bü 

Alman ordul..-ı baş ku- ler Fııı · Ilı,. mulıas.tmatma 1 V )erinin bu suretle başka sular m••ından sonra meclis reisi Y .. ır mm ffakıyet elde edıl 
manda 11 lı ii ı •ıııı ıe blığ i: d •i r. ga yretleı· bek le.yebilecek-· Loııı a, 14 ( a .a.) - . d• k u il anılmak i.m .'anı hasıl ka o unu derha 1 imza la mı ıtır. mıştı r' 

Kırımda Alman kıta lan lerd.ır, Fınlandiyamn cevabı tsveç radyosu Helsiokjde oıacaR-mı söflemıştır. · Proje imzalanmıtk üzre J U ..., f b 'L 
Kerç müstahkem mevzilerine yenı muııakaşalara kapıyı a dün iki defa hava tehlika işa 1 • , f . . ad ~erhal Rnzvehe gönderilecek ryag 8 rlı8SI 
hücum etmişlerdir, Şehrin ce- çık brak~aktadır. Tatmin edi ret'nin •erildiği bildirilmekte- lıtvıno u aaturen tayyar en ve imzalandıktan sonra konu- Gençlik kulübü hı, 
nubunda rotiteaddit istihk:\m· ci garantıler bahis menuu- dir. Her tehlike hali 16 şer h L 1 J şulacaktır, fı ı· 
lar a!ınmıştır. Savaş tayyare- dur dakıka sfırmüısede ne tehre lulf 1 lftmlul aa ıyetine bQfladı 
teri Sivastopol Ye Kerç~e ~ıı- l\,f l l ne Je civarma bombı\ atılma- Moskova kuı· :urraQ fabrika

81 
genQlik 

lunan Rus harp gemılerıne ll'J a ezy a ( a Londra t 4 (a.a .) - ubu kıe spor taalirotine bos. 
hücum etmişlerdir. 3 ağır kra- • • ınıştır. Sovyetlerin Vaşigton elçi A iman tayyareleri- tamıeıır. Ku16p mükellefler ara· 

vözör 5 destroyere tam isabet- lngılız kıtaları İngiliz ful~olcuları si Litvinof Amerikanın Mos· nin hücumuna ~ında •ekiz hafi• de .. m ••ın>k 
ler olm. uştnr. Liman civarında manevralara başladı ko'a elçisi Ştayrı Hart ve ln uıere dahıl i kroskantır müeabn-

1 k t
. 0 ,. 1 r K t · h b ler bu" ;t, J kası &er\ip etmia&ir. u ,, P 

k1tyJedılerı di~er tam isabetler _ _ mem 8 8 IRllZ8 ge ıyor 8 gilterenin a nre a er U5 ra ı b. · . v ,-,.. azar 

T 
b ' d" ,._- tayyare- _ •rın_cı müeebaka 2500 metı e 

büyük has 11·lara sebebiyet ver okyo, 14 (a .a .) - rosu şefinin ın 11151 uzerınden repılmı,tır. Elde ed i· 
ıai~tir. Urdıımnzun ağır batar Singapurdan alınan haber Ankara, 14 (A A.) - den haber alınmaması endi~ Moekota 

14 
(a.a) ~a~ t~knik ntı\iceıar fabr ı ka stıoı n 

yaları L'3ningrad ve Kronotan lere göre Maleıyaıun şimalin- Bu ayın sonlarına doğru dogur[Jluştur. Tayyare Tahra- Tea ajansına göre 12 eon ıQıo unıiı •erici ofduQunu gör 

l

. l M . · · b teerinde gündtiı ve gec~ bir c;ok termekt d" 
askeri heder ve _ıezgA?la rını de -yer ı •• n gi 1 iz kıta la rı I ısır~aıı bir luıbol ta kı1'.1~ ge na geJecegi saat ı geçırm ış u. a I men ı •., a re I eri Moa kota böl· • ır. 
bomba rdı ma n etm ı ~lerdır. Le- muş ter• k mane nalarıua baş· j lecektır. Ayın 27 sıoden ı tı ha· l unu ror. Ha va oın yolrla bo- g .. i üzer ı 0 d 8 uom 08 <• ••k er· Alın an tek n; k ne ıicelar eu o 1 ard ıı, 
ningr . d ve Moskovaya hava lamişlardır. Gelecek hafta Bir- ren 4 maç yapılacaktır. Oyun zulmuş oimasınd:rn layy.uenin tikle a!Akaeı olmsron hedefler 

1 
inci Hnsn Ulat 

kuvvetlerimiz tesirli hüc~ml:ır rna:1yada da buna berız~r ma- 1 cula.rı İngiliz ve dominyonln- mecburi bir miş yaptığı ihti üzerine gelişi güıel bombalar 
2 

' Şekip Barlae 
yapmışlardır. nevralar yapılacaktır. lar teşkil etmektedir. mali vardır. atmışlardır. Ölü te raralı urdır. ~ ' Adana Türk Yılmaı .. • Neeet Dıkmeu 
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1 ~~~~--Vatan I ç; n IBE<;R uL~;I 
No. 10 

Turan - Aleyknm selam hocafendl. 

Kôşif - Maşallttlı kalalrnlıksımz, sizi taciz etmi~ olmayayım. 

Turan - Estağfnrulltıh, şöyle buymunuz, gt:ldiginizuen doltt-
yı çok ıneıımun oldum. 

Aydını göstt>rerek: Çoban .Mehmet gelmiş dağlardttn httvftllis 
alırrıııyız diye uğraştık ttnımıı ne olacak çoban kısmının neden 
haberi olurki, hiç bir şeyden haberi yok. 

Kôşıf - Bizim hocayı tevkif etmişler çok canını sıkılıyor. 

Yücel - Tevkıf t;dilen yalnız hoca olstt, daha bir çok kim
seleri hapsetmişler. 

Ergun - Bilmem nasıl olacağız. 

Aydın - Burada rahatsız iseniz köye gidelim hocam. Sana 
bol bol sot ve yoğurt yedirirlm. Kuzu keserim. 

Kôşif - Haniya ~evmediğim şeyler değil, hele kuzu dolması
na bayılırım. Yanında bir de aşure oluı sa gel keyfim gel. Fakat 
bunun şimdilik imkanı yok. Hocayı tevkif ettiklerinden dolayı 

çok canım sıkılıyor. Bi~ hocayı tevkif etmek ne demektir bilirnıl
sin iz. Hocalar dinin direğidir. Bu gidişle şeriat kapısı kapanacak
tır. Oıttirn işgal kumandanını gördüm. Söz verdi. Fakat hala tah
lıye etmediler. 

Erdal - Diğer hapisler içinde reca ettiniz tttbii. 

Kôşif - Onları da Tured iler kurtttrsın. 

Aydın - Hangi tnrediler hocam? 

Eôsif - Hangi türediler olacak, kuvayı milliye denen çapul-
cular. Sen hangi köyde oturuyorsun çolJan ağa. 

Aydın - Emirler köyünde. 

Kôşıf - Orada ~:ete hahisleri yok ıııu? 

Aydın - Var diyorlar anıma ben ancak birisni gürdl\m. 

Kôşıf - Hu çeteJ nle ortıılığı kOslıUtnn karıştırdılar. Sonu 
çok f n t olacak. 

Aıılııt Lrnkayım im ttdttınlar ne bi~~im şeyler be ('Obttn? 

Aydın - NttsıJ anlatayım bilnıemki. Dev gibi, hıyıklaı1na ad11111 
ttıs,lsa durur. Ellerindeki palalar iki metreden uzun , insan yUzle
rine baktığı zaman korkuyor. Bir dağdım bir dağa l.nığırdıkhm 

:rnınaıı sesleri yetişiyor. Çok korkunç adamlar. 

Kôşif - Ne biçim adamlarını:;; bunlttr 'l'uran hey'? 

Turan - Öyle :söyHlyorlar hocanı, bir vuruşhı iki adttmı b11ş
tttn aşnğıytt kadar peynir keser gibi kesiyorlarnıı~. 

Kôşıf Tevekkeli değil, Hıılife hazretleri fetva göndermiş ve 
bu km ayı milliye denenleri dağillir, lrnğidir diye tav~ir lıuyuru
yorltı.r. Hep ini idttnıa mahkı1nı ediyor. 

Turan - Yttnlışlık olmasın hocanı. 

Kôşif - Gözlerimle gördUm ve okudum. 

Aydın - Geçende bamı hir çete başı unhıttı. J\:uvayı milliye
n·n bttşı olan ~1ustttra Kemal paşttyı görınOş, lnsan gözlerine ba
kıuıı .yormuş? Gözlerinden kıvılcımlar saplıyonnuş. Demişki bu 
ııı ııılekete fenalık yapanları ve yapacak olanları Hind de yemen 
ıle lıile olsa bulup kellesini kes~ceğiııı. Bu memleketi dUı;;manla
rın çizmf ~inden kurtaracağım. 

Turan - Kaşif efendi siz bu retvıı işine ne diyorsunuz. Sizin 
fıkr niz nasıl? 

!(ôıif Fetvayı mUmtkttşa etmek doğru olttmaz. Ontt mutlak 
ıtaııl ıazıındır. 

Ergun - Demek bir fetva ile memleketi kurtttrnrnk isteyenler 
idnııı mı edilecekler? 

Erdal - Bu fetvayı vereni idam etmelidir. 
K61if - Öyle :;öyleme evlad. ÜlüleıÜre ilattl Hlzımdır. 
Ogan - Evet farzdır. amma bu !'arz olan şey onltı.ra ait de

ğıld.r. Şimdi mutlak :surette itattl yalnız Mustafa X-emal paşaya 
) tıp. ıtcaktır . .Mademki millet ve memleketi kurtttrmak için o nef
ı:>ıııı eda tlıııiştir. ÜlOlemir yalnız odur. 

ı.ôılf - Yanlış dllşilnllyorsun evUlt. 

Yücel - Hiçte yanlış dOşUnıniyor. O felvttyı verenler de kim? 
TOrk milletınin varlığını başkalarına peşkeş çeken, sırf kendi ha
sis t ınellerınin husul ve tatminine uğraşan, yalnız kendi rahatı 
için milleti ve vatanı uçuruma sUrOkliyen her kim olursa olsun 
en f ntt adamdır. Onlttrın hepsini öldUrmek lllzınıdır. 

~ovyet 

ayyareleri 

- Sonu vıtr -

Riaı ve Künigsbera 
bombalan~ı 

Moıkou 14 (a.aJ -

i\nkara Ila(iyosundH . 
Bugünkü neşriyat programı 

i 1 i fi 
Tarsus icra memurluğundan : DoMya No. 

941. 49 
Metre Beher H. 

Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı murabbRı Kırmeti 

Cumnte~i 15 - 11 - 941 19-45 Konuşma (iaşe Saati) ıo Nisan 936 Tarla 6 6189 SS lira 
7.30 Proğram ve memleket 19.55 Müzik: Muhselif ma Mevkii : Kalbnrou K. 

saat ayarı kamlard::uı Şarkılar. SINIRI : Şarkıuı mall& durmoş ve lhrahim çavuş 
7.3:1 Müzik: lJafif Proğram '20.15 Radyo g~zete. i. tıulaaı garbtın dere ve Sadık paşa cenuben kolu kırık tarl&11 

(Pi.) 20.45 .Müzik: Keman, Viola ALACAKLI : Tu~·ı~ belediye vekili avukat Hay. 
7.45 AJaııs haberleri Kemençe ve Alto Kemenç~- dar Asutay 
8.45 Müzik: Senfoııik parça dt!u Sıtz E erleri BORÇLU Camii cedit M. sinde Akgül oglo Ali 

lar (Pl.) 21.00 Ziraat tak~imi . Biri,ıci Hrl•ırnıarıın .' apılaea~ı yer. giir!, saal 
13.30 Program ve memle- 21. 10 Dinleyici ıstekleri · 

ket saat Ay<i.rı 1 21 .45 Konuşmı. (Günün me- 9-1 ~-94 l Salı günü saal 9 darı 10 kadar 
13 33 Müzik: Türkce Pl~k- seleleri) ikinci aruırmanııı ~apılacağı yt"r, gün, saat 

lar. 22.00 Müzik: R ·ırlyo Salon 19-12 941 Cuma giinii saat 9 d;uı 1 O kadar 
13 4s Ajan~ Haberleri Orkestrast ( Violonist NPCİp 1-ltbll glyri m:nkl!IQn artırıoa ıartnameal 17-11-8'1 ıarlhi•den 
14 00 Mıizik: Türkce Pl~k- Aşkın) ıtibaren 941.49 No ile Tarsus icra dairuinin mua17en numan 

lar. Proğramııı devamı l _ Valter: Yabani koğu ıuıda herke.in gorebllmeıi için açıktır . İlanda yaaıh olanlardan 
fazla malQmat almak iıt"'yenler i9bu ıartnamPdek.i IH1 -49 deıya 

14 :30 Aok;ua Sonbahar at 2 - Brahms; Ask ~~rkıla- oumarasile memurıyetimize müracaat etmelidir. 

Yanşlarının Ta hmiıı lari. rı 2 - Artırmaya i9tirak lçin yukarıda yasılı kiymeıin yQde 7 ,5 
15 30 M- "k· R" t "c 3 - Gebhardt: Romans niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat muktubu tndi 

~ uzı · ıyase ı um- 4 L. d ş "J b d"I k ( ) 
t b d K

.. ın ner: arap ı :\ ı e ı ece tir, 124 
ıur arı osu (Şef: Ihsan un· BAk ~ f" d İ 

Ç ) cı us şere me ans. ~1- potek ıabibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak 
er. kı..· 5 R pperecht Mar:ı ha ~ ııthiplerinin gayri menkul Qzerindeki haklarını huıuılle falı 

ı - Rlmsky . Korsakov.· - 11 
· ; "' 

2 v" nıauafa d&ir olan iddialıtrını itbu ilan tarihinden itibaren yirm i 
Polone~. 2 .30 Memleket saat a \·arı ııon içinde evrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimiae bildirmeleri 

ve Ajans habederi icap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile ıııbit olmadıkça aatıt bedeli 
2 - A. Pvorak: Hiimoıesk ııin payla,mHından hariç kalırlar. 

Ztraa.t, Esham,- Tahvilat 4 - GOıterilen gOnde artırm'lya ittirak edenler artırma ıart 
3 - H ~,evı ier: AgneR Da Kambiyo _ Nukut borsası Fi- ııameıinl okumut ve lüzumlu malumat almıt ve bunları temamea 

G 1 t · · ,..ı '.\.l -. kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 
me ~ arı (... suıt ınuen ı ,o. A: at) 6- Tayin edilen aamanaa gayri menkul Qç defa baıfarıldıktan 
Tatlı miik°'leme 9.2.45 Müzik: Hadyo salon o!1ra eu çok artırana i_hale edı_lir. Ancak artıma _bedeli muh.m111eo 

• ıyı:netift yüzde yetmı ~ beıioı bulmaz veya a&tıf ııteyenin alacatına 

4 - Georgı s Euesco: Ro orkfstı ası proğra ımum deva-ı rı.ıchaui oıan diger alacaklııar buıunupıa bedel bunların o gayri men 
. . kul ile teminedilmiı alacaklarının mecmuundan fazlaya çıllmazaa en 90& 

meıı Hapsed1llı mı . artıranın taahhttdu baki katmak. (lzıe artırma on bet gon daha ı.mdit 
0 _ E G · . N . i () Strauss· ŞarL.tarı hıkA- .-e on betinci gUnQ aynı ıaaUa yapılacak artırmada 

• rıeg. OJVeÇ (an-, l .- '' • 1 t>edeli a&tıf iateyenin aJacagına rttchani olan ıiiğer alacaklıların O gayr1 
sı. 1 ye eı. l ıııenkuı ile temin edilmit alacakları mecmuandan fazlaya çıkmalı 

18,00 Pro~ranı ve Me~leket 23.0Q Yarınki proğram ve, şarlil•, Mı çok arttı an·a ıhale edılir. Bö,ıo lıir bedel cldEı E>dıl-
ı;aat ayarı ' kap:ınış ! ITTeue ıhale raptlnıaz, Ve hu satıe ıı:ılebı <ıüeer. 

. . 6 - Gayri menkul kendiıine ihale o' ıınan kimae derhal Teya 
18.0!l 1\1 üz ık: Çıfte Fasıl. 1 verilen mtıhlet içinde paraJl Yermezae ihale kararı teeholauarak - · Zayı· Şahadetname kendilinden evvel en yolı:ıek tekitte bulunan Jdmae araetmit olcıugu 
13.JıO Muzık Rıtdyo caz ve bedelle almata raaı oluraa ona, raa:ı oımaa, n1a bulanmaaaa hemen 

t k l . 1 L' • y · l on bet gtın mOddetle arıırmaya çıkarılıp en çok arnrana ihale edHlr 
140~0 Of ~M ra~I. ıı,lı eşti ükOlDJld2n Al- ı !.ki ihale arasındaki fark ve geçen gl1nler için yOzde 5 den huap 

19.00 Korııışına (Kakraman ı ınış oldııı>nm !olahadotıı:\nıe,·i 1 olun.ıca~ f:aiz n diter zarn~ar ayrıca hOkme hacet kalmakıısın me-
,.. v • J ınurıyetımıace abcıcJan ıahııl olauur . ••tıs .. 

lar saati) 1 kaz.letı ı.Ayi ettim. YoniRini 1 2004 Numareaı icra ve iflas kanununun ı-ı. inci medde 
J 9. 15 M üıik · Radyo Caz ve ll alacıtgım~an o .. kit1iuiıı lıiikmii sin_ın 4 Uııcü fıkl'ıısına tevfika_n bu _ kayrı meok~l sahı.p 

Tango orkestrası proğrammm kalruaılıgını ıları eclerim. ltmnınbu haklarına ve hususıle fıtız ve masarıfe daır 
iki 11ci kısmı, 1 1 arırnıitfl olan iddialar.~111 ıl~n tar_ihi.nden ı_tibaren 20 gtin içinde 

19 30 .M 1 ı . evrakı milsbutelerıle bıldırmelerı aksi halde hakları 
. em eael saat ayanı Nun~ttiu Olcakay t .. 11 .1 b" d d .. apu sıcı erı e SH ıt olmı:ı ıkça satış be olının paylaş 

ve aj!uı h}..berleri l.7441 mtısından lrnric kal~1.,akları cihetle alftkadatla• ın işbu 
• nıttddenin mezkOr fıkrasına göre hereket etmeleri vt 
l ) a n daha fazla m·:tltlmat almak istiyenler 941·49 Dosya 

numarasile Tarsus Mahkeme beşkMipli~ine mUracaat 

Meı·sin Li~an işleri inhisarı ·I 
Türk Anonım Şirketi Umtım ı 

m ii el ii r 1 ü ğ rı n ci (~ 11 

Kalafat yerind~ çekili buluııan ( Ciinıhuriyet) i 
adlı Homorköriiıuiiıüu gayri kabili t.amir bir hal 
de olduğuııun yapılan muayene neticesiude anla
şıldığuu '1ersiu lhnt<ıka Liman Heisliğiııdeu 

ı 1- l 0-94 ı tarilı ve l 3727 sayılı yazı iJe şirke
timize bildirilmiş buluduğu ila11 olunur. <7 41) 

----~------~--------~~----

i l a 11 

Mersin Sulh Hakimliüin~en . 

ltnı i\in olunur. (739) 

• 
lbrahim Derviş Akı 

ve Şeriki 
Merain: Bozkurt Cadd••İ 

ToptHu ve perakende kereste işler; yapılır 

Orman l şletilir 
Büyük inşaat işleri içiu sip~ riş kabul etlilir 

.MnıunulrLtuıın cliıı ıiRtllij?iı, i~leriuin teınizlilti, tüc-

1 oa.ri durumuı.un) ükı-fl ldiği iltı htnırırtıı~ hir miiel.4!46ııedir 

DEVA 
Büyük faaliyet g6ı

teı meğe bat ladılar 

Tas ajaoHınID bildirdiAioe 
göre ıotre& &arrareler; tarafın· 

Oeıek mili~" eytıaın ve gu1t•k11e veFuı)~t ılAirtı~indt-ıı 

Aı.lcaı a euıl:ık eytam hıuıkıtRana ı<öndenluıiş olan para tH\ 

hiplerinin aradan 10 ıoerıey., yakın hir ~ıuuan geçti~i hal. 
de müracaatla almamı~ oJduklarıııdan hazın~ emrine ol

mak üzere Türkiye Oüıııhnriyet. :Merkez bankllMıns yatırı
Jaoagı mezkdr bankamu 16 9-94:1 ve 5-11-94:1 tarih VA 

5622 ve 5832 sayuıiyle bildirilmekte oJmaRwa ve ıo'kbke
mede de sarih adreAleri olmadığına bioıurn ilAn tMihinden 

itibarAn bir ay içinde Ankara emlak ey lam bank asırıda 
mevduatı olanların clerlıal •nahkememize müracaat atme· 

Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, N €~zle, 
Rc>matizma 

dan Kıloiaıberg 98 Rigara hü· 
cumlar raPılmıı 98 bu 8llhirler· 

deki aelreri hedeflere yangın " 
Moskc~l8 14 (A.A) - infilAk bombaları alılmıetır. Ba· leri ilan olunur. (742) 

Sotyet hua ka"e&leri 12 -ıı infilAklar oldaı?o ve 1angın· !111-----------------------· 
ıon teırınde 47 tank', 11 küçftk tar QıktıQı müeahede edilmietir. 

tank ve zırh lı otomobilleri, asker 

te r yeoek 'üklü 300 kamroo, 

muh ıolif Qapta toplar ve bir pi• 

rede alayı ımtıa etmiılerdir. 

Karadeniz fıloıuna menıup 

denlı taırartılerı iki gön iQinde 

Bitıraf hk kın unun tıdili 
Amerika mecliıi.ntle 

kabul edildi 

•8 ı rrare, aaker te yirecek Vaeinglon 1' (A.A) -

rtlklü 20 knmron te bir kao ıMabuun mecliıi 194 _muhalıf 
. rere karıı 215 rerle bılarathk 

tarrere merdanı teaıalerl harap kanonunda rapılan ladillt pro· 

etmiılerdir. jetini kabul erlemiılir. 

Veni Mersin 
NUSH.ASI 5 X:UR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir 

" 
" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
000 ,, 
300 ,, 
100 ,. 

Resmi ilAnatın sa un 1 O kuruştur. 

Hariç ıçio 

2000 kuruş 
1000 ,, 
600 .. 

Yoktur. 

' 

VE SOG'UK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 27-90 

Vatandaş: 

Türk H. kurumuna üye ol 


