
Franı• üçe •Jrılmıfhr. General Dö 
Gol, Amiral Darlan, Layal Fraaaaları. 

Dö Gole radyoda ıöz sBylemek 

•• 'ııbf Te tı 8lGID I,:' eıriyU 
)ıf ft d ftrtı 

FUAD AKBAŞ 
r müıaadesl verilmedltiaden maharlp fdare Yeri 2 iooi te 

Franaızlar ı-leeumiılerdir. Muharip F • .... •_•,._·• .::.:_•_"'•_• ... , 1942 
'"""" ,.dyoıa do nefdyatını tatil • 1- Sayısı 5 kuru, yılı 5:ı 

GAZET ESI mlştir. Darlan Franaa11 da kuvvetleniyor ___ r_•_••_f_on_N_o_._8_2 __ ...:. 
15 

'j Gt.t.NDELl:X: SİY .A.Sf H.A.l3ER. J::°'İR:IR. 

Varhk Vergisi komisyonu 
hazırhklannı tamamladı 

--~~ -

· Macaristanda 
milti gelir 

Budapefte 26 (a a) --

Edirnenin kurtula 
bayramı 

Vergi vereFeklerin isimlerini gösteren 
önümüzdeki haf ta ilô.n edilecek 

Maliye Nazırı büıçe müza~ere Ediırır, 26 (Yeni Monin 1 aıiz hstııaJarı 
l • f si esn:~srnda söylediği bir nu· 1 t · ı k b l s e b h' · J ) t6U "0nra ıatıp 61 ÇO tu'·ta istihsalin artırılması lü- mo a ırıuı ur; - 1 d 

a h h . . . k ta carılı süz tır ı<>yJ e aıişler zumundan bahsederek ordu Ser at Ş6 rımızııı o r • L. 

Varlık vergi11i konıitıyouu ha?.nhklaruıı 
tamamlamıştır . Sayın Valimiz B. Sahip 
Örgcmin reisligi altında Defterdarımı• B. 
Halil Serim, Ticaret Odatıı, Ziraat 0da

11 
ve Belediye mümessillerinden mürekkep 
komiııyonon çalışmalarına M"liye Müfetti•i 
B. lb11an Ba~ da iştirak etmiş •e banka· 
lar. birlikler, gümrükler ve Hireden gelen 
ınalumattan hıtifade odilerek sıkı bir ç" 
lı'rn"dan soura liıte hazırlıgı bitmiştir. 

b. Bilha11u ııu topraldurn art ihtı·yacının karşılanması i.çin ioa bayramı moazmam ır .. . . . k 
v e11aret gormıyecl'ğtnı te r ı · · ·· . her .. sılaya müracaat edıle- meraıimle knllanmıttır. Şe- lıyan hatipler artık parnlau 

.:""' gootereo lı•te üzerinde •on tetkikat rek istihsalin artırılmasını bil bir h•ttan bıt• donaıımıt •• ( .. 1.. ) ( · t"klBI) 'f ı mal edıleoek ve kati k "JJ r t .. ti . f . t y. o um ya 18 ı o 

miizdeki hafta 1·nı"nde .•1: 
1 

d~l 11

k
8

• on - dirmıo ve tasarru a rıaye e- büyüklerimizin hepiıi t•hre •uuu açıkça •iiylemitlord ·~ ı •ll e ı eoe tır d·ı · · · t • ı· " K 
. . . ı ınesını ıs emıı ır. gelmi,ıi. Ataliırk anıdına çe- Gece de fevkalllde anı;nun eoırettıtı kl ·· ·ıa d · . . . b 1 

itibaren on be ün •e e gore .. ı n an Nazır mıllı gehrııı on eı lenk konduktan ve tehitlerin yapılmı,tır. k . . ş 1 zarfında mnkellefJer milyar penaowu buldu~unu endılerıne tarh ed'l . . • ı 
dir. 

1 
en vergıyı verecekler- söylemi§tİr. 

---- Amerikada Hava, Kara, Deniz 
Üğrenıli~imize göre wükellof!erirı iıim-

Vergi tarhı ve ödeu tneRi ıwn noa kadar 
bn işle alllkadarlarrn tan.o 

1 
. .. .. 

y mname esı • .. 
saire d6 durdaralmuştur. 

Mekailıoda 

ölüm cıza•ı Kumandan/arının 
Ruzvelte izahatı 

itaıyanlar 
Almanya dan 
ayrılmıyacak 

Mek14iko, 26 (ıa.a.)- Ölüm Dog"'u __ ceplıesı•nde ıı cezasının t6krar ta_t. bHıi ha~-
~====-.....~..-;;;;...-.-__,.~~~-==--.....-...-... -,.-.......:;;;;;=-==dl Jet meoliai reJdetmiştir. Att· Madrit 26 (a a) - Va- / Vaşirı ~ton 26 (a.a) 

- kıoJ.iki kanon 1Ayıba1ıuı Mıll 

Alman la rda n 51 lardan baka so9lar- fingtoJdın bildiriliyor. Ame- · Cıımhurreıs Ruzveh. umum 
keri ırn9 • . k harp d ırumurıu tetkık etme dıL ölüın oezaın olınıyaeaktır. rıkan ordusuada terısı '\l ya- ı . d" l b " k l ."I. Roma, 26 (• o)-.Tourııal• . ır 

1 

mlaaa ıy e ugıın a• er mı. 
'l 1 b • pılacagı söylenıyor . ıvaye e 

11
ahitlerle görücuııcektir. Buod 

o ta ia gazeteııi italyan şe· 1 • 1 d J · ld v yv 

birleriuiu homb-.dımaıı efü. n esı r a 1 n 1 Finlandi)la p •Vtçre göre umumi hırple o :ı ~tı deniz, hava , kara kuvvetle 
mesi özeriue İtalya ile Al- ara•ında gibi bir harp kabineoi de ku- Komutanları Amiral f,ihô, Ma 

an rulaca"ı ihtimali vardır. reşıl vardır. m Y•nın araauını açıldığırıı St 1. d •• .. . • 
Alman i•galinio yakın oldoga 1 a ıngra Onundeki alman Bern, 26 (a.a) - Irınlau
hakkında Lord Halifakıun . askerle • • t" k·ı· diyı ile lsvi9re arasında 1943 tıözJ,rini çocukca bulmakta rı ın ızamsız çe 1 ıyor . . 1 . d bir iktisadi 
•e: · 19ın nıçre e 

- Lord evYelA lngiHere
nin Amerika kar,ısındaki do. 
roınano göıöniinde tntmasını 
iıteınekte ve ltalyailın A 

1
_ 

Yunusta harp 

mı&nya ile yanyana harp 6t· 
tigini hilrlirmektedir. 

Almanların 
batırdığ ı 
gemiler 

anlatma imzaJanmıttır. 
H usuE-t tebliğ 

Mo .. kovA, 26 (a.a) - Hu Çalınan para hildiriyoı ~ ilOKi t" hJiğ: 

Mo11kov11. 26 (a.a.) -

So,yt-t haherler biiroıu 

Sovyet kıtaları Stalingrad Ru~ ileri hareketi Sta- kolek•yonu 
öoHude dö,mau muka .. meti- ling•aJın g.,bında meak6n Atiııa 26 (a.a) . - B~r Tunus 26 (a.a) - Şimal 

/{arekat ingilizlerin tahmi
ninden çetin oluyormuş 

nl kırarak •••elce bildirilmiş Yerleri ele geçirmi,tir. milyoo ıjrabmi kıymatıode bır Afrikada kuntller karargAhın 
•e ıeabit edilmiı olau iotika- Almanlar intizamsız para koleksyonu ç"1ıomışıır: dın bildiriliyor. Tunus ü•e· 
mette taarruza d••a111 eı18 ; 9• şekilde çekiliyor Eski zamanlara 1it kıymetı rinde faaliyette bıılun_an mili· 
lerdir Şimal batıda •imendö . ~oıtkova, ~6. (• a.) - Roıt çok para olan bu kolleksyon- tefik hava kunetferJ Bızerı 
fbr iKtaMyonları ve bir çok barhklerı Stahngradrn l!fi da KoAtantin zamanından kal hava meydaoına hücum etmiş 
wevzller ele ge9irilmiştir. kiJome~re ~ıatıMınd~ strat~jik ma paralar vardı. )erdir. 

Don k t .
1 23 .. ebemmıyetı olan hır tehırde K il k u çal•n 3 hır- Tun usta 14: mih•er uçağı çı lll ıııııua urıcn. A 1 . . o e syoa . 

Al lman arı m;oğldp etmıttır. k I ıtlJr mah,edılmittır. 
...... ••ok kunoti ııı•ıııop Almau ••korleri iutizam11• sız kardet olup Y• a anm . Deniz nakliyatındaki e~ılını~tir Aynı gön jıe 15 tekilde geri çekilmektedir. 

hın esır alın mı, ve bu IDret. /Jh11 kıtalıan diitmanın rioat G Ol nar wüşkülat 
le 15-19 Telfrin araıthd k " ~attını keamit ve arJ.,ılıtrı Londra 26 (a.a) - Salr.t· A l · · a •ıımba etmı,tir • I ..c. 

. ~an eıırlerıoin IDJkdarı 51 A . . ·• M~cli•ı umum O.Zu• hiyetli mahfdıJere göre Şimıtl 

ltalJan donarıma~ı da 
mevcut olduQ'una göre deniz 
nakliJatında kuvvetli lıima ye 
ye ihtif"Ç vardır. 

.Rerlin, 26 (a.a.)- Aıktjrf 
mabfeller 1941 Son Teşrin 
ayında Alman donaıımasırıın 
232 bin tooiJltolok gemi ba
ttrdıgıoı fakat 1942 de Al· 
man deni•altıJarıoın henüz 
son teşrin ortuı oldo~u halde 

bonon 4: miıilini geçtiRiııi bil 
tliriyor. 

Amerika 
kauçuk 

hını boiınottıır. lınanlar dıyor kı. l 'idi Alrikadaki hava h~kimiyeti 
Te'ri(jin 19 ODo .• - BerJin, 26 (a,,.,) - Roı arı •eçı için mihver Sicilyadaki hava 

kadar JiiamaDdjn 1~0 gonune cephesinde ha Yanın t~ııah~ı _
1 

(H -
1 

mabablrlmiz kuv,etlerini ıakviye etmiotir. · v uv top, Al . . . . Gu nar aıuı 
5160 kamyon ve bi k mı~ kuvvetl·ınıoıo genış d ) Ş b 

1 
. de umumi vlli· . rço lec- harek . en - • r mız 

Bern. 26 (a.a) - la.içre ı•· 
ıeteleri Londra muhabirleri Ta· 
auı barekibnın logfliz halkının 
aaudıj'ıadan daha zlJade çetin 
oldutanu ve mih•eria malu•e 
n tayyare ile rneaele1i a-üçleı
tireeek derecede •übi• bir te
kilde ortaya koyda1darını eaki
den yapılmıt olan i.tihk&m •e 
topetrafya haurhklaranın •6-
dafaayi ka•vetludirdltlni Ye 

müttefikleı in mübirn kara, laava 
kavYetleri ile kitle halinde hü
~~m etmeleri lbı• a-elditini 
daye etmektedirler, 

- ___ e_ı_ın-.:'':...t_ır_n.:.! ~o~l:•n:a:k~t::•:d:ı r~- yet mec 1 am . - - u e 1 e r z 
. ••çimi ., •• ,,, •• beti••• runu a e r-A l m anların itirafı ı,., .••. , .... E ... ı •• koymak•· 

::.~·:ıı!~~~~ ::.~:!~~::·~:.~·::,den ne istiyorlar? Rerliıı, 26 (a.a.)- Fölkioe RUS! ••••• ,., puıl•I•" dat•hlm•ıh• • 

Beobabter gHele•i Amerika- .~r geniş cephede Yap.IH .... ıı n•ll•o•l•d• T•••aeJ (Kaaada) 76 (••)-,Al -
da Bön'i kaopnk yapıllıgını . hucum edı·yorlar tüctardaa Hüıaü Gök V• Meh· Ruıyaya yardım itini incelemek manların 
yazmakta •e bo kau~ukla aed Akt'••• umumi aaeliı Hl üze•e toplanan koınloyonda ı1>a ı 
80 biu kilometre yol ahu- Rerlin, 26 (•-;. )- l . lıklnıu ıeçllditi ••latılmıtt". alon Vllki bid•t••iı mlllatleda a ev 
dıfırıı ve bonon 150 bin ki- tebJiı·· v l . D A Olaıı ı mı, •• h .. a kuvvotleriwll •• r•ıımak loledikl.,tnl •• ··- makineleri 
lometreyo kador çıkocaııını leri ı. : 

1~.••. 0~ ••bit 
10

P9u m••zileriui, aıkeıi m•• 8 Jh.an Bati'. fa.den •• lıtedlldorlnl iyice bil-
il&ve etmekte v: ezcümle u ar~sınd a_ '. ınoı dıroekt• •ileri bombalamıotır, • T miyoıoa bu hubin r•Y••la fed•- Rerlin, 26 (•.a )- Alman .u.nı pıya f.IHnın netin hüca-ı · A B' k ti ·1 nberi ,ehri- ' "&Z t ı . St ı· a oöyle ılemoktedir: J ıl . • - kdenlado •• itgal altın ır aç g Uue kidıkton batka ...... olıaıya- " • • ... • ıngrad • •• 

- Bu kadar dikkatin mi- arı •••m edıyor. Şiddetli daki Y•rlerde 8 dütman n9•- mizJe bıılonan H Varlık ••t••• ıöylemitli" ; Leningrad4a kullauılan Y•Di 
mobarel1elerden ıonra dü. 1 ılt d .. ı.: •• • e· . k y . . ı ıılAhlardan bahsediyorlar rıuı .. Amerikalılarrn kao9u- man püsk .. t•' ldti n·· -, el 

0
t"rnlmötttir. ızım a vergiıi itl4Uİ özerınde r:ıoe fi- Harp bölarelerlnde ve harbe' ı..! l Q . 

· · nr u · u'mao. lıımız 8 ki . · . "••yona aytong ll•••te. tun hanı maddesını bulmak çok tank kByhetti n L 1 J u9• ır. ...ı.r yapan .!lalıyo V•k&letı umelmıt mlllelle.ie kortıl•ttıtı •i diyor ki Dakikada ti• b" k d 
.. t .. kl · · ·· · ça.Jarı-ı talyaulara gôre· b 

1 

y ın 
ta 

81 

ıntıya Ut u erını go•- mız dö,mana agır kayıpl•r ' a mtifetlitl•riudon 8 . lhaau 819 mıa zaman nn """ flphe ile mermi atau Agır makineli lerıyor, .. rdirmittir. Rom~. 28 (•.•) - ltaly dön ••h•lı Adanaya gitmit• ka,,,ı •• dıtı•ı .. ı.ı.,, •• r•çen ltifok ile •iM ••9•0 makioa-•• • d St r dd h·· :ıazetolerıne ~·l•o hnp lıaher horple borp mütareke ile ıona ler vardır •rıacarı.tan a akim •k:~::.-ıı: M uonmlar İ lerioo göre Ruolar bedefteri- lir, . . udi. Fakat timdi •lıterek r•· . Her iaiihmete dönnıe bir 
ca•ua/ar d d b ki' : . er.k~ıde ve1ue .. rabilmek için harp ••- Adauada da bırka9 gtin Y dı De 

1 
h 

11 
R çelık bom olau bu •••• ma 

_ •ııu a . • •ndığı gıhı Rnı- balarına mn .... m ltunet kaldıklau aoora Ankaraya • vor " ~ ! .. • _ P "'ı kio•ısi ile be.inci kat ıparh-Budapeşte 26 (a.a) As- Jar genı~ oenbede hareket .. ıy "' t Al _ Romen ların cetaretıaı ve bukôrnet maı lu" kadar alev 
k . . . ,. • ı• mıt ır. man . k 1 . h b 1 fi • . - - ııı Çnıak 
eri mahkeme 10 &ışıyı cııs~a geçm_i,ler~ir. jıutaları Rn•larıu Hpteıtiti gıdoce •~ı ~ _•r. • ın".'ı ır takllnı otdukten •••r• bu kuv- mümkönd~r. D"n•omada da 

1

uk suçundan mıhkQm etnııı Sıronaıkte ve Tunoıta . yerlerin lı•phdoi gdri almıt- Sayın mtifeltıtımı.., ıyı yol- .. tin ailloıtea reldttını ilive bu ohommıyollı rol oynamıt· 
lir• ilari menil•rde ••ir ler alıo-1 tır. · ool oklar dil eri•. Ur. 

bulamıyor mut 



27 - 2 inci Teşrin - 1942 Cuma 

22 - . 
·------ıMersın ve Havai isi 

YAZAN: 

Mersi'K urtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

Kurt savaşı •ilk mücadelede Menin 
ve havallsi fedai müfrc 

hatıraları 1 ~
1

:':nd~n~ u m 
grub 

----------------- -su-
3 - Tömllkteki dllşman kuvvetinin nıiktıırı yüz kişiden iba

t olup bunun kırk tanesi Ermeni, elli tanesi fellah, on taneside 
ı~ir tar ellah, on tanesi de Tunuslu Fransız askeri olctı~ğunu söylemek 

taraftan ela dirler. Ve llç mitralyöz, iki top, yirmi otomatik tofenk ve ynz 
manla tem ıomba, kUlliyetli miktarda cephane ile techiz edilmiştir. 
n n ru 1 4 - Her gnn miktarı kAfi erzak geliyormuş. 

c a por 6 - Fransızlar Karahızırh muhtarı Hasan ustayı celhettire· 

, YENi IKRSIN 

ilk okullar himaye 
heyetine yardım eden 

Hamiyetli 
vatandaşlardan 
bazıları 

iık okullar himaye heyetine 
yardım eden degerli vatandat 
lano Jiıteainden bazı iaimleri 
yazıyorut: 

Şimdiye kadar heyet 6 bin 
liraya yakın pua toplamıftar. 

Anamur 
Tahmin edilen 

liıymet Mikdarı 
Lira Ka. M2, 
100 7352 

275 50548 

i 1 a n 
Malmüdürlüğ~ünden: 

Köyü Mevkii Nevi 

Çorak Demir taş TıHla 

• 
c > > 

HUDUDU 
Şa. Hüsefin Kae 

Ga. fstali çocukları 
Şi. Hncı Hasan 
Ce. Haci Malla 

Şa. Mehmeıt ber kızı Ane 
Gn. Hacı Hasan efendi. 
Şi. Eski caf 
Ce. Caddoi Atik 

• 
0 Silifked ~eğinl Çerkes Ali haber alarak Jıeınerı merkuma posla çıkarmıştı. 
k min yenide "'ransızlar tarafmcJan ele geçmiyeceğini bildirnıişttr. 

Bu paralar İlk okullardaki JU• 
dıma muhtaç yavrnları aevlndi
receği için alz de bu yardıaa 

iştirak etmek a11retile aevindi· 
renlenlerln adedini artar1nız. 

80 4586 Sn. tarik 
Ga. Hacı Hasan ve Ali bef 

n doğru ilerl 6 - Bu sabah mıntakanıızcla bir vukuat olmadığı nıuarrizile 
Yardım edenin adı Lira Kr. 

Şı. " " ,, 
Ce. ,, :ıt 

" st t de (kararg takdim kılınır efendim. 
d c hırı vasıla DördUncU bölUk kumandanı namına Nazım Gandar 300 

Muataf a Gazioğlu 200 

100 7354: » » > Şa. Heci Hasan 
merba ıarlası 

Ga. Tarik 

efendi ve 

1 hane i va~ Ser çavuş Deli Ete 

Müfrezeler kumHndanllğına .. tig 1 Silifke 
Sait Arif 50 
Hasan Merzuk ve 
oğalls.rt 40 

Şi. Heci Hasan tarlası 

an talimat ve 
Silifkeden 
Susano~lu 

iltihak ed 

Silifk 

İıkender Betroa 40 
Erçel: 20 Mart 336 Şiikrü Oiyap 40 20 919 

1 - MDfrezem efradının maaşı geldi. Hazan Barab 35 
2 - Karasavratlı Mehmedi zatialinizin nezdine gönderiyorum. Mirkelam oğulları ~O 

c İskele 

Oe. 
" " 

:ıt 

Şa. Öz: 
Gn. S bibi eenet hanesi ve 

tarık 

Ş. Hendek Re 3 - Mut bölllğll bendenizi takviye edecekti. haln gelmedi. Ömer Sözmen 30 
e' Mağttrada Ne tarftta hareket etti jstirham ederim bunu da yazınız. Selim Hanna 25 

sin Akde 4 - Şimdilik silahın lUzumu kalmadı. Yalmz cephane, nıtt- Tnfik Sezi'in 25 
O' Sınan o~tu maznsı 

100 16647 Çorak Doaıazormaııı » 

ne 
i, ~ 
ön 
ı 

a 
ıle 

alı( 

ök 
öpl 

iJI 
Jı 

kf 
et 
llE 

k 
b 
r 

f 

ı 

f 

' 

' 
' 

ederek 
ileri gönd 

Saba 
geldiğini 

bana hita 

ıamallniz Başna kttlesimle mnsadeıne vuku huldu cephune sarf Mehmet Yılgör 25 
edildi. Baki lıUtUn kardeşlerimle öelllm ve ihtiranım, L. Matalen 25 

Mnfrezeni:r. birinci bölük kumandanı (Daha var) 1 

Şa. Jııroal Mnetafa tArlası 

Ga. Hıtct Malla ita &nrlası 
Şi. Hendek 
Ce. Topla Ahmet tarlası 

Mustafa Nail efe R d l 100 a Y O
• 9198 » « Şr. Heci Kostantın tnrlası 

Bu sırada evvelce Arslanlıclan bildirilen raporcll\ mevzuu ' Ga. " ,, -
bahis olan telefoncu casushtrın (Tömllkte telgraf çavuşlarından Şı. lbrahim bef te Durm.ı~ 
Mehmed oğlu İsmail ile Melımed Alinin) Tömllkten alınan malO- Türkire RlldJoıa Bezirgan oğlu Mehmed 

Acel mata nazaran da şllplıeli olctukları teeyyüt ettiğinden suvari ANKARA Rad ro1101 Ce. Mefh'.it tarlPsı 
kıtilsı kumandanı Snleyman bey tarafından nezarette bulundu- Cuma - 27.11.19(2 80 11081 » > » Sr .. Jarnal Mustafa 
rulmaları için karargnha gönderilmişti. Bnnlar hakkında yapmış 7.30 Program te memleket ant' Bo tarlanın 113 lıısResi Ga, Haei Mulla oğlu Oamnn 
olduğum tahkikatın sui tefehhUmden ibaret olduğu anlaşıldı~ın- ararı ş. Hendek 
dan serbest bırakılarak karargah efradı meyanında 1. tilıdamhırı 7.32 Vücudumuzu Qalıetırahm · Ce. Topal Ahmed 
için emir verilmişti. 7.4.0 Ajan& Haberleri j 

Evvelce harekAtımızı tevkif ettiğimiz trnJde her tarafta mur- 8.SO Müzik! Senfonik parQalar 1 •• Ynka~ıd. a hudut ve •. evsar ... sair~si yazılı sekiz parça tarh? 7- ı 1-942 ta -
rezelerim Fransızların taarruzlarına maruz kalmakta idiler. Bi- J (Pi ) 1 d b 90 dd l l ~ k l 

Ben n.aenaleyh taarruzta~ına _mukabele etmekli~imiz tabi.i bulunduğu 
1

12.30 Pr~Rram te Memleket taat i rt llll en iti aren "" gun OlU ete Salı ıga Çl · arı OlJ;'lJI'. 
ıarı vas cıheue evvelce tevkır edııen harekıuıınızııı ııerıonıesıne rrınsaacıe &r_•r 1 1 Talip olanların teminat makbuzlarile birlikte 28-11-94 2 cunıartesi 

edilmesi keyfiyeti heyeti temsiliyeye arzedilmişti. 12.33 \1uz•k: Karıeık proaram .. •· d .. .. .. 
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(P,.) ·ı gunu saat 11 e ~nam urda Malnnıdurhık ıııakanıında miiteşekkil ihale 
Buna binaen TömUğtln işgaline de ınzumn kaU hasıl oldu· I komisyoııu ııez(lı'ı\de tıazır bultıı\nıalaı·ı ;l;.ıı Ollıııuı·. ğundan TömUğUn işgnli hususunda ııınfrezelerirne şu emri ver- 12.45 Ajana Haberlerı • • • ü (1433) 3-4 

dim. 13.30 Müzik: saz eserleri te 

-SONU VAR-

D •• da• Neler o ı J u Unya • Neler oluyor 

Bulgaristan~a kış ianesi · Bir ~uğa güreşçisi rekaüde 
toplamyor çe~il~i 

şarkılar 
18.00 Program te Memleke' 

Saa' Ararı 
1 18.03 Müzik: Fasıl hereti • 1 o f d 

1 
il 

18.•0 Müzik; Daoı müıiQi (Pi.) ıce 8 ter ar ığmuao: 
19 00 Koouema (lktiıat aaatı) 
19.15 Müıik: Orun hataları Kazası Maltalleıl Cinai Meaabaaı Kıymeti Hududa 
19.30 Memleket salt ayarı te Menin Mahmudiye Ana 142 M, 245 Lr. Şarkan Vıktory~ ve Sı>lamon Kapaato lıa 

ajau haberleri, nesi, garben Hasan evi, Şimalen yol cenubeu 

1

19.45 Müzik; Klasik Türk m(i- sokak l 1 H 
ziQi proaramı. • • , 215 M· 216 , Şarkın Zeytnnlu bahçe, şim len Musa De 
{Şef: Meeu\ Cemil) luJdan metrük ev ve arsa cenuhen mahallebiei 

20.15 RADYO GAZETESt 1 Osmaıı evi 
20.15 Müzık: PirBno parQaları > > Ev 324 M. 325 > Şarkan Zeylulu bahçe yolu ceouben hazine 

1 

1 1 n 

Alman1ada oldutu gibi her lspanyaom en rueıhur 2ı.oo 
ıene Bulıulıtar.ıda da fakirler L, - • • Laland:ı son 21.15 

(Pı.) , Nuaratly• Araa 230 M. 230 , Şarkan be çi Haci Mehmed ars:tsı garben 
Koouema (Etin saati) Fahrettin evi ve ar ası şimalen Anteph Ab-

için kış tanemi todlanmaktadır. uo~a gureşçısı T~~MSlL dullah bahçesi cenuben sokak 185 
Müzik: Radro Salon or-

T 1 . . • . l l d k .. d ı. 'l . 22·00 
op anan ıane i'ıyım eşyaaıy e 1 zamaıı aı a te au e çe~ı mış 

paradan ibarettir. Bu maksatla t ' L l d 31 O -
evlerde, huıa•i ve resmi mOe1. ır . a tn a sene 8 rmuı 22.30 

keelrası <SefNeoip A~kınl yukarıda evsafj yazılı gayri meııkulleıiıı nıiil.kht Iİ ll~zİlwce ~ntı~a (']-
Memleket t1aat 3farı k I . . ., 0 

• 

auelerde heyetler gezdirllmekte olan bo~a giireş~ iligi hayatın· ajana h1tberle;i bor11aıar ; arı nıış ve ıhalesı 28· J ı-942 larihiııe rastlH~ aıı pazarlf'Si {?UHU saat oıı 
Yarınki Proaram u altıda Defterdarlık dairesinde yapılacağı ilaıı ohıınır. ( 1398) 9-15-20- 27 dir. da 2000 aı~m bo~ayı binlerce 22 50 

Bulgar radyosu •. büyük ye- halk önünde öldüt müş ve bu 
kOnda nakıt olarak ıane veren . 

lr:apanıı. ı 

hakiki .e hükmi şabıaların ver- güreşlerden 30 mılyon peçeta 
dikleri yekunları illn etmekte• lık bir servet kazanmıştır. 
eir. Bu aeneki yardım ianeai ilk defa boğa gı1re~çiliA"i
aeneden fazladır. iane ile fakir ne başladığı zaman. sahnede 
lere malarukat, glyi~ •na11 Mmra namiyle amlan azgm 

ilan 

İçel Def terdarhğmdan : 1 Deva 
alınacak •e bunların ıatelerlne . . .. 
yardım edtleeektir. ve vahşı bır boğanın hucıı· 

muua uğramış heyecan ve 

Gizlenmiş 93 milyon yumurta acemilik se·,kile, vere diiımuş 
ve bogamn sivri ııçlu boynuz 

Bir Fransız gazetesi ya· larındın biri karnına saplan 
zıyor: Son günlerde Budapf!Ş · 
tede yumurta azalmıştır. Orta mıştır. • 
lıkta hemen yumurta bulun· Lalanda agır suretle y&-
muyordu. Bunun üzPrine po- ralanmak\a beraber, bu boğa 
lis tahkikata başlamı~. 90 yı, elinde tuttuğu sivri uçlu 
yumurta t.acirinin depolarında kılıcile . öldürmüş ve kocaman 
arattırma yapmıştır kafasım da tahnit ettirerek evi 

Bu araştırm"\da evvel~ 70 . • _ 

Kırmeti 

685 
463 
492 
486 
480 
512 
540 
658 
657 
433 
494 

Miktarı 
M2. 

084 
462 
491 
486 
479 
511 
ö39 
657 
656 
432 
4:93 

No. 

' ö 
6 
7 
8 

12 
13 
14 
15 
18 
19 

MahiJleıl 
Nuaretlye 

• .. 
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» 
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> .. 
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Kazası 
MeraiD 

• • 
» 
• , 

ti 

b. d L ı. · t . d nm buyuk salonunun eu mu-
m san ı ... sonra .. ıreç cm e . . . . y k d · 

muhııfua edilen diter 70 bin tena ~ır yer~nde kı_y~ettı bır u arı a cins ve mıkdarı yazılı J ı parça 

sandık yumurta bulunmuştur. hatır dıye talık etmıştır. arsanın ıuülkiyelleri 4-12-942 tarihine rastla 
Bu yumurtaların yekanu 93.

1 

. L~la_nda yakı~ıkh, çok ya 11 cuma günü saat 16 da ihaleleri vapılmak 
000 000 ed' d seTımlı hır genı; olmasına r:ığ - .. ··ık· . ~ ı , ıyor u . . . uzere n•u ıyetlerı satışa çıkarıldığından talip 1 

Yumurtalar derhal pıya- men evlenmemıı, annesmın ve ola ları O ft d l k , k .. 1 

Baş, Diş, Nezle, Ronıatizma 
Ve Sofuk algınlığını derhal keser. 

DEVA kaş • • 
erını 

Her Eczaneds arayınız. 

Memleket Hastanesi dahiliye nlütabassısı 

Dr. Hasan Tal1sin Soylu 
Do kere askeri hizmetinden terlıiA ohıı araJ 

uya çıkarılmıştır. Şimdi Bu-
1 bemşiresinin yanında bekar . 11 n e er ar 1 ma amına ınuracaatlar1 1 ciapeştede yumurta bollugu olarak yaşamağı tercih etmiş ıtau olutıur. ( 143 2) 25-27-30-3 

k. ••r1hr_ tir. \ Yeoi MerliD M atbaaııod B l :..+.. 1 
ytf etmek ciirmile de 6lnetk u lu nuv........ atı DJı" ... r 

vazifesi başına dönmö~ oldoğnrıdaıı mubter(\JD ha ta

larını Hastaue caddesindeki e ki evinde k hol ve 
teda•iye haşlamıştır. 

keıpf! e4lileceklerdir. (1429) 2-5' CIVG f\.UI MI 1 IW• •- ~~ 


