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ihtikar ve 
ihtikô.rcz 

İngiltere 
Finlandiyava harp 

ilan etmek için 

, A imanlara göre 

Ruslar 
Bir kac akim 

Ati antikte 
Alman deniz 
altıları 

Mutta imar, Spor faaliyetleri 
Yeniden Hükumet ve Parti binaJan yapildı 

İhtıkôrcının cemiyet bünye
sine yaptığı fenalığı bütün 
yurddaşlarımızın bilmeleri ve 
bu glbilerln süzgeçten geçir
mek için şuurlu şekilde yar
dım etmeleri lôzımdır. 

Amerikan notasına verile
ce~ ce~abı bekliyor 

, 
kalan çıkış hareket-
i · d b Amerikan gemileri eı ın e olundular 

Berlin 6 (A.A) _ tarafından batırı-

• 
ınşaaına 15 ilk oka/ ve 15 köy odaaının 

başlandt. Güzel bir apor 
vücude getirildi 

aahası 

İnönü 
Askeri karnaktan bildiri!• / 

Lo1ndr~, 6 (a.a.) - . diQine göre boleetikler enelki ıyor • ( Husuai ) - tarafından 19 takım bakı renkte 
ngıhere hükllmeta Fin-ı gün Leninarad oepbesı'nde ıenı·- V . 6 ( . ) Kazamızda reni teşekkill elbiae raptırılmıa talim •'"'man· 

htihsa.l ile istihlaki bir- e aQJlYton a a v .. a landiyaya harp ilAn edilmesi den bir oıkıe rsparak alman ""' 'k . . . edilen beden terbiresi genolik larında gir dirilmektedir. Bu mü• 
birine hagJıyan aracılardan için Sovyetler tarafından yapıthatlarına girmeQ'e mauflak ol- Nevyor Taymış g:tzetesi tulübıloe kazamızde eııki ka- kellefler haftada iki gün munta-
bazıları, Ron ilüuya hulıraeın lan talebe l arşı henüz bir ka ~.oefardır. Ruslar eefak söker yazıyor: . - raman oaaııarındau kalma tiran zam aureıte talim ve terbiıeleri 
(}an istifadeyi, hilhasRa cihan raı· vermem·~ı·. H h aokmez tankların bimareeinde Ruzyeltın Atlaotikte duş- te rıkıluııe kale harabelerinı kaza jandarma komutanı tara-

b
. 

1 
ı~ ıı · 11 ususta ıaar .. uza · · B h- - - t · temek suretile te eakı' hü f d lıarhinde tiireyenler gi ı ısrp b". k . k . . A . . . • gecmıeıerdır. a ucum man dtıniz altılarım görur gor emıı • ıu an rapıırılmaktadır. 

zengini olmagı gsye yaptılar. ıı arar verme ıçın merı ıoın Yapılan hazırlıklar va~tinde m . .k. d r kQmet binatııcıu enkaıile reni Mükellefler a 11 e raı>mat 
hl 

kanm },folaudiyaya verdi'-i keefedilmie olduQ-undan rus hü• ez. at~ş emrı. 1 1 a.v aı bir oda te bir bürük salondan üzere vi•A.retten tu"fenk .. 8 mer-
Buolar kimdir; ru arı ts b tatbık d lmekt d Amerık n .. notaya veriJecek Ji'in cevab cumu aelar baelamaz topı;uınus e J e ır. ibaret kulüp binası rapılmıetır. mi getirttirilmi"tir. 

' ım 'dd ı· h ·ı . Al d . v beklemektedir. eı_ et.ı atee acmıetır. Düeman arp gemı en maıı enız Bincıuın önılnde bulunan bürük Ü 
Banu ıwrma~a ve öğreı.... F' h lk d hucum dan anel kunetınıo bü· altılarmı takib.,.tmektedirl~r merdanlııla bir tolerbol u tenis 1 o oda ve bir bü) ük salon 

' ın a ı arasın a sulh ·k b' 0 0 mıık iiıere bir halk part ·ı b'ına-
m~ıto liiznm ,,,

0
ktur. Diınya- JU ır kısmını karbetmietir S h d Al aahaaı rapılmıe beeit tiribQnler 

" " isti yenlerin lmlıınduğu muhak Düııman tank te tarrererle rap: 00• ahalar zarf~n . a man sı rapılmış ~e tezrin edilmekle 

karakterleri nodi r '1 

l .ırı lıer tarafında ba kabil "' b denı l 1 b k defa rapılmak Qzere duur temelleri beraber ı. r . . kaktır. ıı.ı u hücamda en aQır te 52 z a tı arma ır ÇO ' . - larek ineaatfo baelenmıetır. ıı.a aman oQullarından 
ıııdaııl~ra verılen ınfat aynı- ~., k t b l k tonluk tankl.-r kullenmıetır. lar hıicum edilmiştir OenıY atı . . kclma '

8 rıkılmıe harap hOkO· 
ılır Bunlar vatan memleket, a a n, meme etin Bee düeman tanareei alman ~ b ·l d"kl ·. l - Kulübün heretı ıdare odası te met binası rıkılarak bu binanın 

• . ' k .b. tı.>prak geni~lemesıni düştinen- hatları üıerinde uı;mue is de su a) arının ver 1 erı ma u okuma ulonu muntazam ııekilde enkazından repreoi (ll) d 1 
ııamııl'\, ?hlak, rnsanh gı 1 lere karşı pek az bir rol 

0 
• . derhal düeürQlmüııtür. e mata göre .bir çok hallerde raaıı b.ora ile boranmıe "e sa- bir hükOmet Lıuaeı rapı~ar:~ 

nıefhurnlarlar allikası olma- nayabilecekleri açıktır. Al y DiQer bir rerde bir Sotret Alman denız altılarımn bazı lona bırde radro . konul~uetur. kaza ~eledireaine maı edılmie te 

yan kanı stidü bozuklardır. b k it d b l Fman aları iki defa Qıkıe teeebbüeü ;1.ksamının kalın ,.elikten alma Bundan baeka bır kütuphaue senevı 500 lira beledırere ·ıra• 
' as ısı a ın a u ıınan in rapm · d bb- . \' k ı · · ıü ı t • Hanlara füe her ~ey paradır. . _ . · - . ıe ıse e bu teŞe uslerı 51 d l· . l b la lnıo rapılera gene er ıcın zum u emın edılmietır. 

" .... g • i kil lerini Jandıya.mn musbet hır cevap akı~ .kalmıetır. Üç tank ateee . 
0
• ayı!\ıy e su bom a r. kitapla~ getirtilmie u g~tirtil- . Bunlardan başka kaıa kör-

En huyıık zevkler P T"ermest b~klenemez Helsiı k' urılmıetir. Hu teeebbOs esnasın· tesırı aı olmaktadır. Fakat mektedır lerınde 15 adet mek&ep 
dolilıırmaktır. Açlıktan ve de sulh lehine nümayiş 1

1 
ı d.a düeman ınaharebe yerinde atılan bazı bomba!ardan deniz Kazamız iQinde bulunan te b~eı~umıe ve adedi ık~~~a:~~ı: 

~ ıfalotterı kıvrana kıvrana ,J - d . . ·ı hyapı - sıtab te ölüler bıralı:maQ'a mec· ~ltılarmın baz aksamının par beledirece i43timlak suretile alı- mıeıır. Bundan baa'·a 15 ko-
• • 1 1ıgına aıı verı en ab~re bur kalmıelardı. ı ' ki bin lira kırmetindeki d "" r 

<ilen hir insanın oelıındekı ehemmiyet verilmemektPd' çalanarak denizin üstüne çık· nan ı - o ası raptırıtmıeıır. 
· ır. D Lt t r. _ d-kl l ı. bu apor sahasrnıo dorı tarafı Bütüu bu iel 1 

tok bir kuru~n alabilmek ıse OR or ıl'iı~ı gor u e~ini söy eme~- duurla oevrilmek 99 sorunma d_blü çalıean k~~r:a::~eli::v:~ 
onlara güre en höyük saa- M osko va ve y ahya Dermancı ted.ırler Amerıka harp g~mı mahalleri ile basit tiribünler 11a- 1 " once te mesai arkadaelsrı parti 
duttir. rıı J . ldnyle Al.ma~ deniz altıları a pılmak üzere sahanın kuruelen- beeka~ı Semih koç beledire reial 

Bunların heyecanı, aşkı U a C] V 3 l'J n d 3 raswda şımdıye kctdar cereyan dırılmıe projesi vilhet nafıa Hamdı rükaele geuc; ve faal id· 
kMışık günlerde fırHattarı is- erlen muharebelerde za.nnedil-

1 
feo memaru tarafından tanzim men Jurdu baekanı Zira uau-

d Ş•dd t/• h b .1··· · ı.ı· 1 Al h p j edılerek vı!Arete sunulmuetur. run c;ahemala tıfAde ederek hir hardak 811 a r e l mu are e- uıgı . gı .ı ya ".'z maıı . ar 1 Enelce tilôfeliıı "'anıı"'ı fi ve mesaılerile .. 11 k . . 1 1 " .... il merJ ana galmie te kazana b"ır 
fırtıııa koı)armak, h~ u ıçın /er tekrar başladı ı gemı erı zayıat vermP.m•Ş er b' k - 1 b' ilk . . 600 lira gı ı pe cuz ır yar· reoı vücude getirilm iştir. 
ıl~ hir kri~ yaratmaktır. ve bılakıs Almaıılarrn kaybı dımla me.rdıııuı geürılen ku&üp Kaı.amızcta tJu rıl mahsul 

Bıitiiu diinyada •( Alçak Knybişef, 6 (a .a ) - haylı fazla olmn~tnr Ameri binası ve spor sabası 4000 lira dur.omu geçen seneden daha 
rıılılu) thrnıgar1ırıı t'lşıyarı bu Sovyet istihbarat şefi f>ay kim donıu1ma~mm kati llitkt'\~ kırmetindedir. verımlı _ olmue vo bilhassa cel&ik 
ilııikarcılarııı cemiyet• hiin Lozofski beyanatta bnlıınarak nıHJa kaışı Almanların bir KulObiln 

80 r~rdımcı üyeai mahııulu cok güzeldir. Çehık 
d 

· i . k. çok ,1 ı'z "lt ı l b · lmı•tır. mevcut olup 40 mukellef efrad_ı fabrıkaeının liribQnlerı· 1 Y"~ine yaptığı feııalıkları say- emış .. ır ı: , uen. -." :tr~. atııı. Y • 98 24 eporcuau mevcuttur. Mu- ve fabrika ineaatı baet ınmıe 
ın ,kla hitiremeyiz. 48 Raattenberi Moı;ıko, a- Yalnız ıkı s·•at ıçınrle bır A kelleflerdeu fakir olanlara kulüp rakında ikmal edilecekıır~rnıetır 

Hiit.ün milletler, kannıın mn bütün kesimlerinde muha merikan gemi~i be~ Alman ~-:----......:;.....;;.._ __ ...;.:,:::,::_::::::=:~~--
kırndi!eriııe prtrn~ip yapan bii- rebeler şiddetle başlamıştır. 'fu deniz altısı yakalamış ve bun Sovyet tebliğine göre Bir Alman ·ıdd'ıası 
tiiıı medeni iusaıılar ibtikarcı la bölgesinde muharebeler şid .. , lardan başka iki tanesini de 

ile ugra~ıııagı vazife edin- detli olmaktadır. Çarpışmalar Memleketimizin ıetietirdiQİ batırmı~tır. Amerikan deniz Bütün cephe üze- Ruslar 
mişlerdir. şehrin kenarında cereyan et- deAerli doklorlardau bar Yahra subaylarının kanaatine göre 

Uzak ülkelerJen kalağı- mektedir. alınanlar işgal al- dermancı mecburi hizmetini bi- Atlantikte 150 Alman deniz rinde muharebe- Danzig gibi ,1i&er 
rnıza kadar gelen haberlere tmdaki yerlerden bir çok ihti- tirmie ve sivıı hı:ı:mP.te basıauıak altısı faaliyettedir Bir di~er /er oldu h. 5 

g
iire Amerika ihtik&roılara yal kuvYetlori gelirmiş olma- iizere oehrimize gelmiolir. 150 d•~iı alt sı da faaliy-ıte şe ırleri bombala-

' l n ,. ·ı l ~ Hemeehrimize vazıfesinde l d · -h·m l 
k 8&ır mad arı a ra15 men ı er eme15e mu o an enı~ altılarma mn 1 - Moskova, 6 (A.A) mamış ardır 

oeza annnunun en e ff - baearılıtr dilAr te hoe geldin k 
derıiai tatbik etmektedir. va ak olamamışlardır. deriz. rnat ve ter.hizat temin etme - Sovyet haberler bürosu- Bedin. 6 (A.A.) -

ledirler. br ,.. S hpaııyft, ıhtikarcıyı tu- Baş V~kilimiziıı bu yıı.r- sermaye14inin karşıhgı olıuı mm gece yarısı te ı.,ı: . ovyet h~va kuvvetleri-

tar tutmaz asmaktadır. Di· dım davetine biiyük hir va-lbakkı verınekt~dir,> Buyur- T obrukta . 5 ~~o_n teşrinde kuvvetleri- ııı.n çarşam~a. ~ünü Danziğ 
ger memleketlerde hep bana tan vazifesine koşan Türk dolar. mız bulun cephe boynuca düş H~ğa ve Kuru~ısberg 9ebirleri 

berıYıer cezalarla . ilıtiksrcıoın milleti !!OD günlerde Milli Şe- Bu satırların ihtiva et- /(um Fırtına•• hare· manla ç:upışmıştardır. Ha•a 1 nı bombaladıkları ve bu tehir 

başını ezmektedir. fimizin olgun ve dolgun keli· tigi manl\ açıktır. Burası Tiir· f l kuvvetlerimiz sau günü 80 !erde yangın çıkarıldığına da-

B l
"ak ruh l k. a· k 1 ı...~to enae.: O uyor du-şmarı tan 1·ı, 350 kamyon ır Bolşeviklerin verdı' kı'erı· ha-

ona rağmen a ~ - me erle gösterdiği vazifeyi de ıye •r. Bunan ne deme o - ttu e .. 
lular en ufak fırsattan der- yapm"ga koşmaktadırlar. <luğıınu dünya üstünde bil- Kshire 6 (A.A.) - so petrol sahrıncı kamyon 2~ beır· tel mdam~yle uydurmadır. Bu 

l ' k k m · ' ~e ıır er elu halk b l ı 
bal istifade etmege ça ışıyor. Milli Şefimiz: meyen yoktur. Libyada Tobru ta u sahra topu tahrıb veya kulla- nn l d' u ıOcum a 

H l b P J·rıı' nde olan B' o··ro bu mesud öl- ı 'd mı keşif ha- . 
0 

ma ığmı ve hatta tehli-
e e ar ~ clhtikarcının cemiyet ıze g • ftrtana arınm eva mlmaz hır h:\le koymuşlardır ke işaretinin b 'l . . . 

memleketler, bir taraftan ateş kede yaşayan her kesdf> ruh . k tlerine en(Jel olmaktadır. ö l k . ı e verılmedığı 
bünyesine yaptığı fenalı&ı bü- . . . . . · re e ,, b s Yenme tedır 

" t'• ı .. penrıeleı:ıı'rkeu dilter l"ı bırhlti ve heyecan bırlığt var· o· ınan topcıısu Tobru~un a Sovyet --·--
ve o umu ~ v e tün yorildaşlarunızın hiJme- " ut ts Al 
taraftan insanlık mikropla- dır. Hepimizin hedefimiz Tiir- tı kesimine bombardıman et- ' 0} 8 Il za y İ 3 tl 
rih mücadeleye meobur olu- leri Te bu gibileriıı süzgeçten kiio refahı ve Türkiye~i.n üs- mit ve bu mutaddan f~zla ~- işçi 1 eri 
yorJar. geçirmek i9in şuurlu şekilde tönliiğüdür. Banan ı9ın de lan bombardımanda hıç hır Şark Cephesinde 

Fakat bu alçAk rohhılar yardım etmeleri 11\~ımllır.> eger bir ka9 mikro·p· .vnrH.a R6'/ yanma"a muvaft.ak olama -- Al l 
S ıh " ., 11 d Bavram aünle · d man ar •İmdive 

yine korkmayorlar. Hatta en < o ve cünıburiyetin tereddüt etmeden ııoyhyehı- mıştır. Hudnt çevresmde ev ' e rı e k r .., 
me;ıud memleketlerde bile fır- en temiz havasını en geniş liriz ki: Bunlar Türk rlegild.ir. riye keşif faaliyeti olmuştur. çalıfmafa karar adar 4 milyon kiıi 
satı bıılnnoa uoagı gUrmij~ şekilde teneffüs edeu ba mös- Damarlarındaki asil kıuı hız- k.abbettiler ' 
Yılanlar gibi harekete g'Qİ- tesna memleketin ev)adı. ol- [m'ın Arslan Karakıı verdiler M k den değiltiir. v r os ova, 6 (a.a.) _ 

yorlar. ınak şerefini tl\şıyanların o- Onları bulup çıkarmak Al l l d Moskou 6 (A.A) - . man ar ö ü yaralı ve 
Bunlardan maales.af mee- nun büyük nimetlerinden ge- her aıil ve her 11erefli insaoıu Kuvavı Milliye zemanın a t es. ır olmak tizre Şark seferı·-

. · l d f ~ · · k d nestire gazetesi dirorki: 
od rurkiyede de vardır. Ka· mş 0 1iii e aydalanan insan- vazifesidir. Bono yapan ev- Mersin cephesı uman anı o· nın ba.şlanğıcından beri 4 m·ıı 

J;' 1 K Endüstri eube te fabrika-
nonun pe:ıçesiucle cezaluıni ların bu memleketin kf\nun- vela Milli Refı'ıı .. mrı-n; yeri- lan mücahit ı:.mln Arsan .ı- ı d yon ınsan kaybetmişlerdir. 'i .... arın ao ııelen haberlere göre y l 
bolmuş olmalarına rağmen larına, nizamlarına lıiirmet ne getirmiş olur, sonradl\ bir rakaş Tıışncu Fenerler me- Sotret ieoileri Rus ihtilAli bar· a ııız 12 ve 13 ilk te~rin 
sinsi sinsi habis ruhlarını etmelerini istemek ve icap alçak rahluyu, insanlık ismi- murlugundan naklen bu kerre rsmıuın rıl dönümü faıla !ıtih· günleri Moskova meydan mu 
gösteren ibıı hlçak ruhlarla ederse hürmet ettirır.ek bir ni lekelemek isteyen bir mik Vil~yetimiz husu~t muhasebe ıalaı rapabilmek ioin UIJ günlük harebesinde Almanların verdi 
hükumetimiz en şidJetli şe- milletin en tabii hakkıdır robu kanunun pençesine ver- müdürlüğü tahsilM dairesi ~et baıram tatilini b·.. - . d ' gh! ölü ve yaralı miktarı 70 

ı . . k 1
•• guoe. ın ıril· mi bulmuştur. Di'-er bir ke-

kiJde mücadele ettigi gibi, Hükumet i ıtik~rla mii- mek suretiyle in 11anlığa kendi liği:•e tayin edilmiştır. meeıne arar ~ermıelerdır. Bar- · d b. _ . . "' 
Türk milletide buelarla mü cadeleye esRs olau fiat tesbiti 9aprnds hir hizmet etmiş Diğer işlerinde olduğu ram olan 7 son teerinde tatil ~~: •r gnn ıb.nde :::ıo ~ank 
cadelede hı'ı'k6.mete yardım muamelelerinde aramya töo- olur aibi bu yeni vazifeRİnde de ı k 8 ·1 ayyare ye ır ço arp e rapı.aca ve 1 e 9 eon ıeerio malzemesiyle top ka b t · -
eiJD•ktNir. cara emeğinin bilgisinin ve A. B. c. başarılar dileriz. günleri ieoiler oalıeacaklardır. l ıerdir. y e mı§ 
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3 Perde-ı 
2 Tablo Vatan için 

No. 3 

Ayhan - TürkAn o halde dUğUnUn uzayacak demektir. 

Türkan - Sus ... kurtuluş olsunda tek ben evlenmeyeyim. Va
tan kurtulsun da tek ben öleyim. Tek aziz yurt kurtulsunda ben, 
eski zamanlarda olduğu gibi bu yurt için bakire kurban olayım. 

Ayhan - İnşaallah vatan kurtulurda nıesud olursun kızım. 

Hiım-:tçi içeri girerek Ayhana: 
Çamaşırları ütnlediııı efendim başka bir emriniz var mı . 

Ayhan - Pekey ben de geliyorum. ( Her ikisi çıka.dar.> 
Türkan - Ogan kavayı ıııilliyeye giderse sen ne yapacaksın 

YOcel? 
Yücel - Bittabi ben de beraber gideceğim. 

Türkb - Ya ben? Ben burada mı kalacağım . Ben de he· 
raber gelirim. 

Yücel -.Haydi, haydi sen yerinde otur. 

Türkan - Nasıl, nasıl. .. Ben lılr 'l'Urk kızı değil miyim.? 
Yücel - Evet, fııkııt '!'ürk erkekleri varken kttdınlarma sıra 

gelmez. Yalnız sen bunları bttbama anlatma emi.? 

Türkio - Maşallah, beni de lıerulıer götnrOrsen anlatmam ? 
Yoksa sen bilirsin. 

Yücel - DağH, taşH, soğuk ve mlhnete alışkın değilsin 
·rurka.ıı . 

1 ürkin - Silahla çalışacak değilim ya. HastaJıanelerde ve 
karargahta mis gibi çalışabilirim. 

Yücel - Olmaz dedim. Seni bernber götnremem vesselam. 

Türkia - Sen götünnezsen ben gelebilirim. 

"Hizmetçi girerek·" 

BobcHcı Zehra geldi. Ne emriniz VHr efendim. 

T4rkin - Bu ihtiyar saraylı kHdından da osandım Hrtık. 

Aklı hiç bir şeye ernıiyor hem de en derin politikadan btthsetmek 
istiyor. Bıkdım bu kadından da artık . 

Vücel - Vah vah bir ihtiyar kttdını ikna edemiyorsun, son
ra da benimle cepeye gitmek istiyorsun öylemi? O fena bir ka
dına benzemiyor. Yalnız cahil. Şüı>hesiz vazif'elerlınizden biri de 
bu gibllerine doğru yolu göstermek ve kendimize bağlamaktır. 
işte ben de gidiyorum. Seni ihtiyar sHrttylı ile başbttşıı bırHkıyo
rum. Muhakkak ona doğru yolu göstermelisin 'l'Orkan. 

Türkia - Çalışacağım, muvaffak 
götDrecekmisin söz ver. 

Yücel - Söz veriyorum. cÇıkttr~ 

olursam beni <le beraber 

Türkan - Pekey Zehra hanımı lıurttya getir. 
<Hizmetçi getirmek üzere çıkar. Kısa biı' mUddet sonra Ze~ru gelir. 

Meclis 
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Türkan ve Zehra 

<Zehra elinde bUyUk bir bohça olduğu halde içeri girer. Boh
çasını bir tarafa bırakarak bir kolluğH oturur, yorgun olduğu 

vaziyetinden bellidir.> 
Zebra - Şöyle bir güzel kızıımt uğrayım httl ve hatırını so

rayım dedim. 

Türkan - Çok teşekkUr ederim erendim. 

YENi MERSiN 

içel Valiliğinden : 

Çocuk Sayımı 
Saym Mersin halkmm nazar di~tatine 

~ayfa ; 2 

i 1 a n 

Malatya Bez ve iplik f a~rikalan T. A. $. 
Memur ve işcilf~ri istihlak 
lı.O<)pera ti fi şirketinden : 

1 -- 8 tkiııci teşrin Cumartesi rünö H81Ü 8 den iti- Kooperat.ifimizi!I bir S•~rıelik ihtiyacı ohın aşa. 
haren ilk okullara deTılm mecburiye:illfle olını 7-16 yaQ •\ğı<la ci11s ve ıuiktarları yazıh t••·za" açık ek ·iltnıe 
araınndaki çocukların sayııoı yapılacaktır. 1 sureıiJe saıı11 alıuacakur. 

2 - Sayım, hn i~e memur edilen i;ğretmeııler ve ortcl 1 · Eksiltme 17-11-9 41 pazartesi giiuü saat 
okul son srnıf talebeleri taraf111dan ol'ler birer hiror gez- l 5 de ~irketimizirı '1alatyadaki 11 ı erkezi11de ya-
mak snretile ayni giinde bitecektir. pıiacakt.ır. 

3 - .Memurlar evinizi ziyaret ettiği zaman kolaylık 2 - Talipleri11 t.icaret odalarındau alacakları 

gösterilmesi rica olunur. vesik:ıları ve temi rıat akçelerirıi ı.ayiıt edilen saat-
f724l 

5
-

7 ten bir saat evveline ka<lar komisyon reisliğine 
Ankara Radyosıında 

Bugünkü neşriyat programı 

Cn ma 7 - 11 - 941 
7.30 Proğram ve memleket 

saat ayarı 
7 .33 MQzik; Hafif Parçalar 

(Pi.) 

A~man T ayyarelari 

1 .45 Ajans haberleri 
8.()() Müzik: Senfonik parça 

lar. (Pi.) 
8.15 Evin saati 

8.4:5 Müzik: Senfonik pıuça
lar proğrammırJ devami. (Pi.) 

f 
12.30 Program ve memı~-

ket saat Ayarı 
Kırımda limanlara 12.!l3 Müzik: Karışık Şar· 
ve gemi/ ere h'IJcum kılar. 

12 45 Ajan' Haberleri . 
Müzik: Saz Eserleri 

''e Şarkılar. 
ediyorlar 13.00 

Berlin 6 (A 0 A) -
D. N. B. • Aakert karnak• 

Jarın •erdikleri haberlere .röre, 
alman hna kune&leri 4 ıoo 

teerinde kırım limanlarıodaki 

asker te harp malzeıoeHioi nak· 
leLmek üzHre bulunan ge.nileri 
ıoutaffakiretli bir ııekilde bom· 
bılanmıetır. Gemilere Yilklenmek 
6zere hazırlanmıe IJJ&lıgmenin 
bOrak bır kıı1mı tabribedilmir 
Lır. BinmeQ'e hazır olan birlik· 
terde bilrilk zariaı hUBDle gati-

rilmiıtir. Demir roııarı, r6rür 
halde bulunan tirenıer te 125 
den fazla tagon ıabrib•dilmiı 
26 tiren te 3 lokomatif dur111aQ'& 
mecbur edilmietir. 

f in T ayyarelıri 

14.00 Müzik: Karışık Pro~
ram (Pl.) 

18,00 Program ve M.eüıleket 
1 

~at ayarı ~ 

18,03 Müzik: Fasıl Heyeti ~ 
18 40 Müzik: Radyo Sving · 

kuarteri. 
19.00 Konuıma ı (iktisat 

saati.) 
19.15 Mü7.ik: Radyo Sving 

Kuarteri proğrammm ikinci 
kısmı. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans W.berleri. 

19. i5 Müzik= l\:lasik Türk 
müzi~i proğram1. Şef Meııut 1 

Cemil. 
'~0.15 Radyo g~zetetli. 
20.45 Mılzik: Kıtrışık Şarkı 

lar. 

tevdi eı. ruis olmaları !azmıt.lır. • • 
3 - Bu işe ait şartname şirketin malatyadakı 

merkezi11de parasız olarak yerilir. 
4 - Eksilt.rueye korıulau erzak miiuferil su·· 

rette <le verilebilirler. 

' 

5 - ~irk•~timiz ihaleyi yapınakta serbe~ltir. 

Sığır eti 
Fnsolya 
Mercimı,Jr 

Nohut 

Bulgur 

Pirinı; 

Sade }':\ğ 

8o~arı 

Salça 

Soda (ı;amll~ır 
Patate~ 

.Zeytin yaıtı 

Tahin 
Pekma7. 

TaLin lıelvaıoıı 

Kurn iiziim 

(715) 

İHTiYAÇ 

içi il) 

• 

Kgr. 
• 67 .500 

15.000 
15 000 
15 ooo 
35.000 
10 000 

7.000 
14 000 
2 500 
2.000 
ıo.oou 

1.500 
2 .000 
4.000 
2 000 
2.000 
·. 31-4-7 

i 1 i n · 
içal Orman Çeıirae. müdürlüğünden : 

Muhammen fiatı 
M3. D3. Kereste Oimıi lJira K. 
478 000 Çam ağllcı 4 90 

1 - i<;el vilayetiııiıı Tarsus kazası dahilindu 
Sığır devlet ormanından 4 7 8 nıetre nıikap 
kerestelik çanı ağacı satışa çıkarılmıştır. 

Zebra - Bu gUn çok yerler gezdim, epeyce bir şeyler sattım. 
Bir çok haberler işittim. 

Muualf akiyetli ha. 
rekatta bulundular 21.00 Ziraat takvimi. 

t 2 - Çam eşc.?rırnıı beher metro mikap gayri 21.1 O T E M S L. 
Helsinki 6 (A.A) - uıanıuluniirt muhammen bedeli [490] kuruştur. Türkla - Neler işittin anlat bakalım. 

Zebra - Neler, neler, neler pHdişahımız .. . 

Türkin - ÔlmDş mn? 

Fin tarrareleri bir dÜlllllao 22.00 Müzik: Radyo Salon 
gambotunu tahribetmietir. Şarki orkestr:uıı: (Violoıiist Necip 3 - Şartname ve mukavelename projeleriui 
karelide düeman ıeekilleri 1110- A~km) görmek istiyenleriu Mersiıı çevirge müdiirlüğünt~ 
uffakiretle bombalaomııtır. 1 - Jedsen: RüzgAr mırıltı rarsus orman bölge şefliğiue ve Aukarf.lda orman 

-----------------··----- Murmanak d~mir.yolukdodrı.mr •dDao ları: umum ıuüdiirliiuiiue JUtİl'acaat elmelerİ, 

- Sonu var -

e· d' k d 164 b' At 1a11 tikte bombardıman edııme te • e· ~ ,ım ıye 1 ar IR -- mir rollarıoa aQır oapta bomba- 2 - Genler~ Bana daima 4 - Satış 17-11-941 giiııii ~aat. 11 de nıersiu 
Fransız aam~s·ı mu·ıadıre Amerikan vaziveıi lar iMlbel etmiıtir. Şarki kareli• söyl,~ cs.o~fllD? Bedriye Tü- orman çevirge ınüdiirlüğiiude yapılacaktır. 

il .., d b' daeman tıtrra · esi dllıll· zun un ışlJrAkıyle) , • I ı·ı 
J • • d ·ıJ· e ır u • , 5 - ~atış umtnııı o up açık arttırma usu ı e adildi aefıfmlf efı arr r6lmOetllr. Bir tarraremiı döu· . :l - Strauss: Bahar Sesle- yapılacaklar. 

Vaıington 6 <A.A) - memie iaede pilotu kurtuhPUllQr. rı. 
Londra, 6 (a.a.) - Aılantikte tokua gelen soo 4 _.. Bel~: Uvertür, 6 - Muvakkar. teminatı ı 7 6 liradır. 

lngiliz Ekonomi hıup ııa- hadi1eıer dolariıiıe vazireue bir İngilizler 5 - Benatzky : Neş'eli- 7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesıAiki ge-
zırhgı beyanatıcda şunları bil- detitiklik olup olmadıQını ıaıe-
dirmektedi r: teciler babrire oazm Noks&an yim. tirnıeleri lazını<lır. (7 l 9) 2-7-12-16 

- . . aormuıılar 98 Nokı bu auale ıu Ne "kadar F ranıız 22 30 M l k t 
Son ımılerde Vışı g~mı onabı vermiııu. . eme et saa ayan 

kafıleaioe rueosop 5 gemiden verilen emirler· deliııiril- ticaret gemiai mii· va Ajans haberleri 
bctıka şimdiye kadar 16' bin memıeur. E"elki gibi itlere de- aadere ettiler Zıl'aat, Esham,- Tahvilat 
tonluk 89 Fransız vapuru mü um edilmektedir. Kambiyo - Nukut borsası Fi-
sadere edihniıtir. Geçen yd· Fin gazeteleri Viei 6 (A.A) - al) 
dan beri Fransız gemileri de Fransız deniz makamları- 22.45 Müzik: Radyo Salon 
•amh bir 4Jurette ahloka yı yar AmeTı·ka~a karıı nın terdili malümata ıöre fran- O k stra ~ u ikı·ncı· 

t . 1.1 • d' ... d r e aı pro.,rammı 
mıtk İÇİn lefebbüslerde bulun &ıl lOaret 1 OIU flm ıre al lr k 

l ısmı. 
mutlardır. Viti vapurlarının infialleTİni be ir- 800 bin aooilatoluk gemi garbet· 6 _ Becucci: Benim Hac.i-
takibetti~i en ı~ühim yol Hin mittir. Bunlardan 140 gemi inıi· 
diçini - Madagaskar - Fransa tiyoTltır liz harp gemileri &arafıodan tor· ne~. 

00 
y k' 

dır. Son müsadere edilen beş Helsiuki 6 (a.a.) - pillenmiı ura bombalanmıı te ka · arın 1 proğram ve 
Tapnrım tonilatosu 30 bindir. D. N. B. Bütün Fin ga- rahaua kendi kendioi batırıl· _P_a_n_ış_. _______ _ 

Bu rakam ne Fransa ne de zetelari Birleşik Amerikanın mııa &1ecbur edilmiıtir. •so bin Zayi Mühür 
efendileri için az ehemmiyette l'il)landi·raJau yaptığı talep tonil•&ohık 106 ıemi inriliı ge- . . . 
tletildir- Abloka başmdanberı ka~ısında. infiallerini belirt- mlleri tarafıodao müeadere edil· (Fatma Hay~a) ıs~ıodekı 
ne Vişi Fransıu.ı ne de jıgal mektedirler Gazeteler Fin ce· mittir. logillzler 231 hin tonluk mtlhrtlma karbketbt~~· Hıo kim· 
l k. F · · b" ~ .' , . sere aenet mu a ılınde borcum 

a tan~ ı ~a~sa ıç.ın ır .ıaı:k •ahı Amerı~aya aa lngıltere· frıınllı ıemiıi ele ıeçirmiılardir. roktur. Yeniaioi aıaoaQımdan 
gözetılmemııtır. MıhYer Mar· ye ka..rşı 'terılen cevaplan baş- Bu gemilerdeki 948 rolou top- Hkiıinin hftkmil tıaımamıetır, 
silyaya çıkan mallarm yüzde ka türlü elma1acaktır demek · ıaoma kamplarında göz altına Mesudiye maballeainde 
80 ini zıptetmektedir. tedirier.. alınmıılardır. (728) Fa&ma Öz&op. 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGJNI 

DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 22-90 

Yeni Keraiıı MatbaaeınclaBasıhnıftır. 

' 


