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lngiltare-Ha~eş anlaşması Şark 
Cephesinde 

Napoive 
Pal rmo 

Japonya 
Ham maddeleri elin 

Fikir 
hayatında 
anadolu 
kasabaları 

talya 
Almanlar İngiliz hava-kuvvet- de geçirirs€ Asva 

/eri tarafından hazjnelerini kontrol Bu anlaşma ile Ha
beıistanın bir ingi· ihtiyatlarını soka· 

Ge9eo lerdo bir f tan bol 
bombalandı ederekti 

gaseteoisi. İRtanhu) ve An- liz müstemlekesi rak harbe devam Iıondra, 4 (a.a.) Çin hô 
KRhire ol (eo) -

kıul\ ay<lııılarııu bütiin Tür- o/dutunu oe harbin ediyorlar Librada Moeosun eimAlın yiik el9iRİ bir demecinde şun 
kiyenin öğretmeni olarak tnv- deki Rommel kıtalarına karııı ları si.iylemiştir: 
sif etti. bitmediğini iddi Moskou 4 (a.a) - serrar britanra kolları düoma· Japonyanın okyanuslarıla-

Bnnn okuyan bir çok ay- ediyor 3 eubatt!l kıtalarımız cephe- na kereı taarruz harokellerine ki hakimiyeti neticesi kıtanm 
dıalar muharrire gücenmişler. rde taarr:at muharebelerine de· detı.m etmektedirler. Hata kuv· Almanya iJe 1 taly tarafrn-
Fakat biz şah en bn yazıdan Loodra 4. (a.a) - tam etmietir. Düeman bu muha· tetlerimiz mihver kıta ve levazım dan bir kıska9ın neonu bir· 

dolayı gücenmek degil bilakiR lngiUere ile Habeeistan ara· rebelere reni ihtiratlarıoı sok· kollarını ·bombardıman etmieler leştirecektir. 
ve mühim mıkterda naklise ta· 

dogrn oldnga için muhuriri ıında rapılan anlaema hakkında moe iıede kıtalarımız ileri hare· aıe~ıer Alman va ve 1 talya tara-
ııtaları \'e kamronlarr • " 

taktir etmek istiyoruz. Tarmia gazetesi eunları JBZ• ke\lerine d~Um etmielerdir. 2 ioinde bırakmıelardır. fından hazırlanan kıska9 
Muharrir haklıdır. Ana- maktadırı eubaua 5 rerde ve 16 hatada Hava kocte&lerimız arrıca Kafkssyadırn geçecek ve di-

d.>lnda şehir de, kasaba da. lngiltere ile Habeeiıtan ara• olmak üzre 21 alman uoatı tah· helrada Napoli ve Polermo it· ger kola da oeuuıl pasifikten 
k.. d k I d J l t sında rapı lan aolaema bundan ribedılmi&tir. Bizim 6 tay,aremiz manlarını da bombardımeu et· ilı·n,lı'stan '"e !randan iJerli-

oy 8 a mış ay ın ar a s- bee seneden biraz e"eı italran- karbolmostur: S eubaıta Mosko- miele:dir. 
tan bol ve An karadaki aydın· lar tarafından istiklAlini kar be· '8 ci•or1nda 9 alman tarrareel yqccktir. J apony kavaçuk 
br arasında umumi kültür den Habe11lstana tekrar ietiklA• düeürülmüetür. Dü11manın arrıoa Na has paşa petrol gibi b ~lıca maddeleri 
bakımrndan mnkayese biraz tini termektedir. Bo anJaema 146 kemron, 180 levazım rükhl eline ge9irinıe Asyadakı hazi 
giiçdör. iJe lugillere Hıb&eistana ıslahat araba, 12 top, 7 vagonu da tah- Mısır kabinesini noieriu kontroliinü eline al-

Bunnn sebepleriııi izah ioin IAzım olan para rardımını ribedilmicılir. k ? mış olacaktır. 
i9in elimizde bir değil bin yapacak ta lbım aelen müıa· " kuraca mı. .Japonya 9ok büyiik bir 

iıbat Yardır. tirleri terecektir. Habeeistanda- Cenup M .kumar oynambktadır. l\ııcak 
ip l. 4, ( ) liHr 

.Evvel& neşriyattan ba~- ki lnailiz kıtalarının ne zaman \..a ııre~ . . a.n: -;-- malzeme artan dalgalar ha. 
Jıyahm. Hemen her memle- geri alınaoaQı her ne kadar A fr İ kaSI V1lfd partıı:U lıtforı Nahas pa- tinde Uzakşarka gelruege baş 
kette fikrin yayımını tamılil belli deQil!lede harbin nibaretin· şamn kral tardındaıı lrn .~ u~.le ladığı zaman Japonya malı-
eden neşriyatın bir merkezi de ve ilk fırsatla 1ıeri Plınacak· Mihver hü.kümetle· mülı\kntta hulurım1h11 huyuk volacaktır. 

d F d 1 
tır. bir alaka il6 karşılarımu;tır. ----

var ır. raııen a, ugilterede, Roma 4 (a a) - h / J 
' .k ç , ine arp i an etti Malftm oldııgn iizoro şiınd i} e 7 ı'ncı· Hı'nt ug""ayı 
.1merı a da, iu de, Japon Iıtefoni ajansının diplomatık ,ı b B' kadar .Naha~ pa~I\ kahineye 
ua u böyledir. ızim mem- rısarı ıonları razmaktadır: K 
ket . · d d b k t ~p 4 (a.a) - i1İrmeınh•tir. 

ımız e e n mer ez gaye Adiaababada imzalanan in- " ,. 

t b
. . ı k ·· · · ı · b Cenubi afrika meclisi Ja~ Vufd partisi ııarlemento 

a ıı o ara uaıver ı enın a- giliı·Habeı anlatması Habeeie-
lnndugu i tanbnl qebri ile baş tanı lngilterenin bir müııtemle· ponya, M11caristan, Romanya, dağılırtıa biiyiik lıir okı.eriy~t 

B 1 F 1 d. ı. eldo edeceıti aşikardır. 
~eh!imiz Anksr&dır Boralar- keai halıne getirmektedir. Bo u garistan, &rı an ıyaya '~ar "' 

l 1 · Yeni kabine.vi kuracaklar 
da e8er halinde meydırna ge 
len kitapların hep i bize yeni 

bir hılgiliyi veya mrno bir 

9alıenıao111 meyvesini verir. 

an aeme ngılterenin memleketin §1 A frik.inm harp ilan etmesi 
dahili ieterine nfifuıuno temin hakkmdaki general Smotsun aratıuıda NalıaR paşanın ndı 
etmektedir. Habeıııiatan bu ıu· başta ~eh.nel tedir 
retle iıtikll: te hOkftmrantııını teklifiui 7 reye karşı 18 reyle 
karbetmektedlr. lngiHere bu ka- kabul etmiştir. 

Ankara ve htırnbn) ga. dar hakl•rı habeeistından ahr
zeteleri ııin neşriyat ütaııla- kan halranın bu memlekette 
rırıda reklam ettikleri kitap, urduQo kültOr eııerinin ilerle· 

mecmu , gazete veya eıJerd~n mesini teahhdt etmemektedir. 
hepsini yakından takip ve logllterenlo bu memlekete kareı 

Amerika 
Çine 500 milyon 

borç veriyor 

Vaeinaton ' (a a) -

Harkofun 
Dış mt1hallelerinde 
muharebeler oluyor 

Londra 4 (a.n) -
Ruslar neresi olduQ'u oçıta 

turulmıran bir eehri deha geri 

manevi ııevkimizi tatmin et· tek düıOnceai t uraamı •llmür· 
mek, hilgimizi artırmak va mektir. lnailtere Tatarın ıabaın. 

zifemiz lir. Qünki gazate 91- da bir bende bulmueeada harbin Mümessiller meclieinin bari· aldıklarını bildırmielerdir. Bonun 
karan, k İtRp 11(-lşreden, meo· niharet bulmadıQını da unutma· Vırazmn olması muhlemoldır. 

l d oire komitetıi Runell tarafından 
mo~ yupınaıta uğraşan ve a ma ı ır. Habeeietan ancak hal· Moskova cephesinde ilerlesen 

e ranın b "' ıt d b k·'-~ oine rapılması istenilen 500 mil· ı hat makale yazan her aydı- arra.ı 1 ın 8 a ıaı rueler reniden bir QOk rer erı 
hürrire' 9 f b k k ron dolarlık istikrazı kabul e\• h R k 

0111 
bir tleyecegi, yapmak is- 8 re ı ına uueaoa • kurıarmıelardır. Mü im us u\'· 

tecliği hır fikir var ki bunu .tı.r •• -----·-------m•ie;..t.ir.·---------- vetleri Smolenek bölgesindeki 
hatlara do({ru ilerleror. Bu ho· 

Y azı ilö te bit ederek ortaya Şn h 0 ld JJ k ı 1 t b ı A - ı " e yı aroa. aııR· ar at J\~ .arı starı o ve . u lrekeli irı talim görmüe Hıtifnt ıır 
atıyor. Hunlar arasında kıy· doluda oturanların okumak karadakı mesJok arkRdaşl}'°lo JfllHfOr. Ruslar Len lngrad böl· 
metli, kıymetsiz olarak ayı- ıhtiya.cını, manevi zevkini dtH·lıal yerini degi,tirmeJidir. • 11esiode L9do~a ıle limen göUinü 
rabilect gımiz fikir olamnz. temin etmeleri ve hilgilileri Eger yordun her tara.fıoı birbirine baA'lı1an Volkof nehri· 
Her fikir kıymetlidir. Her üstüne yeni hilgilileri günü oi geQmiıııtlr. Cıınup&a Harkofuıı ayni şekilde ayni enerji ile d herebeler 

l d
. y t kı" gönüne ilAve etmelerı· "·Ok dılJ mehallelerıo e mu fikir mu ıterem ır. e er u. 'I ve ayni hızla ı·ıoriye g(;türınek 

bıı fikri müdafaa edenin bil- zordur. Materıyel bnJamayın- ieteyonak burıu ynpull\k mec 

bnriyetindeyiz gide Te o fikri arzda kudreti ca, aradığınızı ole geçireme

olsun. 

Halbuki anadoluda otu-

rau ve yı larca şehirde, kasa
bacla, nahiye merkezinde ka
lan bir aydın bütün bunları 

giinü gıinüne takipden mah· 
rumhur. 

yin~e ne yspac~ksınız. Gün- Mnallim, doktor, avukat, 
dalık gazet~lerın Hütunl8.rı · iıüerRe serbeRt . . . memur, amır, 
arasına gırmı' fıkirlerden ıni 

1 
. "lekc6 olnrs~ ol un d k . . ııuıgı me .. 

istifade 6 t)Oe sınız' bn mecburi vazifeyi yapmak 

Gerçi auadoluunn köşe- istemiyen olnrH yapıla-

oloror 

a Singapur 
Meydan muharebesi 
pekyakın tahmin 

ediliyor 

!Wihvercile1 in elin
den nasıl kurtul u 

Londra 4 (a.a) -
Rosterio garp oölündeki 

muhabiri bildırirorı 

7 nci Hını pıynde tuı,ıarı 

Rommal kuvvetJerıJe oevrıldıaı 

ıamau bir olman kuvvetinin 
motörlü Hsı1alarını ele geoirmie 

ve boııun üzerine keadilerıne 
alman kuvvetleri sQeu vererek 

bir italran motörlü türnenınin 
arasından geomeA'e muuffalt 
olmuııeada bir kum fırtınasına 
raetlamıwl&r ve bo eırado Hint 
tutarını ilalronlar görmOelerdir 

Düemanm kendılerıni gördüAü· 
nü antıran hiutlıler ellerindeki 

motörlü vasııolorını görüıı6r bır 
eekilde uaı,onla:a kareı dızmıe
ler ve bu suretle Bnlv aulnrm 

orasından da sıyrılmaQ'a muvof
tak olmaelardır. 

Japon DonanmRsı 
Amerikan filosunu 

takibediyo · 

Tokr;-o 4 (a.a) -
Amerikan filosu un Mereeı 

adalarına raptığı akında bir 

Japon harp gemisinin lrntırıldı

Qıaa dair apılan iddia hakıke• 

te urgun doQildır. Japon donen · 

mesı Amerikan donaıımasını tn 
kibetmeklodir. 

kuruş 
o.82 

Yılı l Sayı 
14 4118 

Ka~raman hlerimize 
alıkesir ve Çankı

, ıda bağışlara de-
vam ediliyor 

Balı e~ıı, 4 [a.a )- Kahı·a
~an. e !erimize kışlık bağ ş 
ış.orıne vıla yet d ~ hilinde de
vum edılmektedır. Bu uğurda 
3 bin lıra toplanarak kızıla 

k . y 
mer ezıne gönderilmiştir. . 

Çaııkm, 4 (a.a.) - Kahıa
marı erim im ize kı Jık 

. . . \ fŞyetSI 

tem mı ıçm toplanan 2148 1 ira 

merkeze göııdeıilmiştır. Ayrı
ca ~8 dorı, 1020 çorap 570 
eldnen toplanmıştır. --• 

ıs da a 
Yazlık ekim işleri
ne ehemmiyet ve

rilivor 
Manisa 4 (e.a) _ 

Dün lıalketınde bir toplantı 
olmoeıur. Bo toplantıda vali bu 

Fllki l'DZhk kımtn daha fazla 

olması ioin halk tre Qiftoilerle 

haebihalde bulunmuş te bae~e
kilimizin ieıet oUıkleri noktalar 
hekkıode izaha& \'ermietir. Yaz• 

lık ekimi ielerile uQ'raemak üzre 

Qıftoilerden mürekkep bee kieılik 
bir koınite arrılmıeıır. 

Osloda iki sui 
kast oldu 

tstokholm, 4 (a.a .) _ Pa

z~ı· günii Oslo garlarının iki· 
sıııde viJAyetlerde mürabhasla

rm muvasalatlan Fsnasında 
iki Rui kast olmuştur. 

Hu~u~at işleri 
Doğu cenup avru

pada sıkı bir kont
rol a!tıca alındı 

Berlirı, 4: (a.a.)- D(lgn oe 

nup Avropasıuda bir -çok 

memloketleıdo hububatrn da

ha ı ı bir kontrole t bi tu

ta ltlağıı görülmektedir 

'Bu yıl R<ımnnyada ekim 
i:·ıdir. Romanyada geçen yıl 

13 milyon kental hububat 

alrndıgı halde bu yıl 24 mil-

yon kental tahmin edilmek

tedir. Maoaristanda okim iş 

leri orta halcledir. Bulgnrie

tanda bn yıl yiiz:le JO nisbe

tiııdo hir noksanlık vardır. 

Çüuki bulaodnga yerde 
bu ne.riyatın biç birisini bu

lamıı•. Mm~elA aon gönlerin 
hepiıuiai ilgilendiren ne,riya

tırıı döşüuelim. imli 16.gatı 

9ıkınıo. l orimlerin 16.gatı 9ık
mıo. Matu·ı t' V eki il iği güzel 

1aoatlar moomunsıııın üçiincö 
niimro ona neşretmiş. Hangi· 
miz göre hı 1 dik ve bulabıldik. 

Kinde bocalında kalmııt ma- oak ilk iş onnn elindeki dip 

rıddı hatta hayatını ilme ver- lomayı almak olmalıdır Hat

miş Rrksdaolar vardır. Fakat ta daha ileri, giderek <loktor

bunlar iıtisna veya müıtes- lanıı mecburi vazife1:1! gibi 

Lundr11 4 (a.o) -
Siogapurrtn fırtınadan evtel

ki cıurgunluQu andıran bir sü· 
kOneL vardır. Japonlar ellerinde· 
ki bütün kuneıleri kullanarak 
burük bir hftcuına geoeoeklerdir 
Bu üasftn mükadderatını tarin 
edecek bOyük merdao muhere· 
besi rakındır. Singapurun mü· 
dafaaeı genie olçOde kullanılacak 
at tarrsrelerine baQlıdır. S:n· 
gapura on rakın Somatra ieede 
bu 01Bıln Singapur göklerini 
korumak iQin gereken at tana
relerini toplamaA'a retmı,.aceAi 
anıaııtıror. 

italyan-f ransız ~u~uounaa Bir Sovyet ta~uru karargahı 

Reami ueşriyat böyle O· 

lnrsa hnıosi neşriyatı ele ge-

9irmek imkAoı bulunur mnt 

nadır. ünivorsitedan mezon oldnk-
Bize göre İstanbullu mn· tan ıonra ö9 ıenelik ver.a 

harririn söylediği söz doğrn-

dnr. Yalnız bir ekeiği vudır. 

Biitön Türk aydınları 

i9in anadolnda vazife alarak 

en az 8 sene kalmak ideal 

yapmak bakımmdım en mu

kaddes bor9dur. 
Fakat ü9 yıl ıonra bu 

muayyen ıenelik vazifesini 

ikmal edenler diplomalarını 

alma~a liyakat keRbetınelidir. 
Biz bnı.u yapmadıkça ietan-

bttllo muharririn dadigi dog. 
ru kalacaktır. 

A. B. O. 

gümrü~ işleri ele geçiril~i 
= 

Rnmn, 4 (a.a) - Resmi 
gazotcde 9ıkırn bir oınirııamo 

ye göre ltalyan-lhımsı" hntı 
hmludunrlti harp k ti sarnt ı 
ııilısyoto erinceye kadar 8 
gümriik daireıu Jrnnılacaktır. 

Enıi rnanıe l ınaı tta ıne

riyeto gireoc ktir. 

Berlin, 4 (a .a.) _ Askeı ı 

kaynaklardan ' erilen bir ha 
bere göıo 2 şubatta Kurskuıı 
şimalinde bir düşman tabuı 

garaı gflhı ele geçirilmiştir. Bu 

rada beş subayla komiser ma 
karof esiı edilmiştir. 
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~-1 ';irn izde_~ 

Casus Var/ 
Büyük dovlet !erde d OaRuR 

ıeşldJfıtınııı iç yfüdi. 

No. 13 

NAKLEDEN;• 

A. B. C. 

Secret Service derecesinde esrarla dolu olan gizli istih· 
barat teşkilatından biri de Fransızların (~ inci hUrosu) dur. 
Fransız milli mtıdafatt nezaretine IJ11ğlı olan hu teşkilat (Su
rete Generale), yani (umuınt emniyet) ismindeki umumt istilı· 
barat şubesi ile birlikte çnlışır. Bu suretle bir taraftan ordu-
da di~er taraftan da memleket dahil ve haricindeki istihbarat 
bir araya getirilerek umumi bir çalışma mevzuu tesbit edilir. 

Fransızlar; lngilizlerden sonra gizli istihbarata ehemmi-
yet verıneğe başladıkları halde ayni derecede muvaffakiyet 
elde etmişlerdir. Bu sebepten 1ngilizler Fransız casuslarını 
her zaman kendılerine rakip addederler. Bilhassa Unıumf 
Harpte cephelerde ve cephe gerilerinde mukabil casuslarla 
mUcaclele edilirken Fransız cnsuı::ları İngilizleri bir çok defa-
lar hayran bır.akmışlardır. 

(ll nci hllro) millt müdafaa nezaretine, tSurete) dahiliye 
ve (Service de renseignemen) ela harieiye nezaretlerine ba~lı 
olarak ~~alışırlar. Bunlara iH\veten bir de gizli şekilde çalışan 
(Groupemenl des industriel et du Coııımerce) ismindeki büro
da vardır. Bu hllro ağır . anayi patronları tarafından himaye 
edilmekte ve maısrafları ödenmektedir. 

Esasen di~er istibharttt şubeleri de ticaret ve sanayi er
babından fazla miktarda istifade e<ler. Maddi masrafl11rı için 
yardım alır. 

Fransızlar; lngillzlerin istifade etmediği bir elemana ma
liktirler. Bu da papaslardır. Kendi ıııemlekt::tleı inde çalışma-

larına mUsaade vernıiyen Fransızlar, hariç memleketlerde 
yerleşen papas kadın ve erkeklerden azruıır derecede istifade 
ederler. Bu papaslar Fransız malının, Fransız dilinin, :Fransız 
kUltürünOn yayımı için propaganda yaptırken Fl'8nsız siyast 
menafiini gözden kaçırmazlar. 

- Sonu v11r -

---------------------------------------------Ankara Radyosunda 
Bu günkü neşriyat programı 

i 1 a n 
'l'eiğraf M ulıa bere bilgisi 
c>lan ilk mektep mezunu 

rnemur aıınacal< 

P. T. T. Umumi Mü~ürlüğun~en ; 

i i a n 
Tarsus ma~~eme ~aıkitipliüinoen: 

Tapu No. 
ıo 

Tarihi 
::\l:lyıs 934 

Cinsi 
]~v 

M. murabbaı 
172 

Kıy eti 
5 000 irn 

su; IH l : Sagı tarikiaru, olu tarik iken di'riy bhı

sesi, arkası .Mul\tafa paşa Vt\1 e e~i tllirİ} e H1 füıtı taı 1 . 

MEVKll : Onmii atik ın halltHıi. 

A fulOAKLI : TalHıkluu e n du llrsıııden ölü "Mamo 

1 - İdaremiz münhaller·ine ilk mektep mezu- kızı Sllbri) o 

1111 ve ~ elgraf M uhahere bilgisine vakıf olmak BOHQIJU Kızıl ınnrat ınalıallesiıırl ı 'ılii Ma-
·· l ·· ı · l · · n o kızı N ·ız ın i y o uzere a ınacak maaşlı veva ucre\ ı memur ar ıçnı . . . v •• 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. Bırı,ıcı aru~rmarıııı ~ ~.pı!.aca '' yer. gun, saat 
2 · Mi'ı~abakada muvaffak olaııları11 idarenin 25 Şubat · 942 Çarşamba guııu ~aat 9 <lan 10 k·ular 

teklif edecP~i verlerde nıenıurivel kabul etmeleri ;kinci aruırnuuıı • yapılacağı )'er, glin, saat 
·arttır. · · · 7-~1art 94~ Cumartesi giinii ~aat 9 dan 10 kadar 

3 M ·· ı. ı . .ı ff k l l 3 Ô 5 l!. 1 İfbu gAyri menkı.I Un artırma şartnamesi 6 2 - 942 tar binden - US(luCl"aua llHIVa a 0 aıı ara \J Sa- itibaren 942 .1 No ile T&rsuı mahko ıe b aşklııpliğinin muayyen oumın 
yılı kaıuııı Jıükmiiue gÖC 1 () lira maaş Vt~ya 50 aında herkesin görebilmesi için açıktır handa yaııh ol ılardan 

fazla maldmat almak lıtoyenler işbu f&rtnam deki 942 1. d•ıyı 
1 i ra iicn~l verilecek tir. numarasile menıurıyeıimize müracaat etmelidir. 

' 

i 1 '(' d ·· • · k d 2 - Artırmaya İftirak fçin yukarıda yasılı kiymetfn y de 7,5 
4 - da re { a 11 il) eıı uıusa bakaya ıştıra e e . niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu u tov i 

cek hat bas bakıcı baş müvezzi bakıcı ve mü .. ediltcektir. (124) 
r •• • • ' • • • ... d' • , ' • • ' r • • • - :l f potek sahibi alacaklılarla diğer alllkadarl rın ve irtifo k 

\CZZIJ( 1111 3(J yaŞlfl ,Ul e~\e} ldare)e tnltsap et bakkı ı"hiplerlnin gayri menkul Ur:erlndeki haklarını husl ıle fılı. 
miş o\mhları "arttır. v, ~·.arata dt.ir olan i~dial~rını işbu ilan tarihinden iılbaren y.rmı 

'i gün ıçınde evrakı mOsbıtelerıle birlikto memurJyetfmize bl.dfrıaeleıi 

5 - f da re fıarİCİntien Bl~İSabakaya gİl'IHek l~ap eder. Akai hıı.lde hak~arı tapu ıic.lile ııtbi\ olmadıkça antıf bedeli 

1 
nın payla.maııından harıç knlırlar . 

İSf eVeJılerle lıalefl idare dahiliııde bUh!Jl3fl J)}ll- 4 - Gösterilen gOnde artırın ya iştirak edenler artı şart 
• nameıılni okumut ve lQzumlu malumat almıt ve bunları t nıamon 

\I~ kkat mennır muvakkat bakıcı ve rniivezzilerin kabul etmit. ad v.e itibar olunurlar .. 
' ' 6 - Tayın edılen zamanda gayrı menkul Qç defa b ırıldıktan 

7 88 S'lyılı nıerıııırin kaııu11u11u11 4 iiııcii madde o~ra e!' çok arhr,na f.hııle edıJir Ancak artıma bedeli. mJhammeıı 
t ' & ' kıymetın yüzde yetmı• beşini bulmaz voya atıt iatoyenın alaca~ıua 

sindeki şartları haiz ohnaları ve devlet hizıuetiue ~~~htı~ıı~!:ı~e~W!~, •!~:!~~~~~n~~·:ı~~~!0!~~:1f~:1~~;1;.~mıfv.~~rien ~~~ 
· J kf ~ • l artıranın taahhüdü bllkf kalmak Ur:ıe artırma on beş gon daha temdit 
ılk defa a ınaca arı ıı o O yaşım geçmemış )\1 ve on betinci gonQ aynı aaatda yapııacan artırmada 

l l , IA ) bedeli sdıf isteyenin alacağına rnchııol olan diger alacaklıların o gayri 
lllllH3 aı l illlllH il' . menkul ile temin edilmit alacakları mecmuandan faalaya çıkmalı 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan şnrlih·. en çok ortlırııı a h elE dı 1 Böf e bir b del ılde fldll· 
mazsA ıhale ftıpılınoz, Va hu s ıtıe 1 IJı düe r. 

UliİSahaka) a girmek İSleyenl~r 25 Şubat 94:? Çar- 6 - Gayri men.kul kendiaine ihale o 1un&n kimse ılerhal veya 
verilen mühlet içinde parBJI Yermezae ihale kararı feıhol ıına.rak 

Şanıba gÜnÜ ak~allltlla kadar yalnız bir dilekçe kendiıinden evvel en yokıek tekifte bulunan kimse arz:etmif oldugu 
'l bedelle almaga raııı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazaa hemen 

ile ve idare haricinden girmek isu'\).'erılerde Y. ine OD bet gün müddetle artırmaye. çıkarılıp en çok arnr&na ihale edilir 
.1 iki ihale ar&aındaki fark ve geçen günler için yQzde 5 den heaap 

ıuezkllr tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı :~~i;0:ı~mf:;~e vaiı~:ı:: z::~!:roı:ı~~~· hükme ~~~i: .. kalmalmaın me. 

nıiisbiteleriyle birlikte inıtilıamn icra edileceği 2004 Numareıı icra ve iflas kanununun 1~ inci madde 

P. ·r. T. ıııerkez nıu" du" rlu" klerine müracaat ede- sinin 4 ilncil f1krasınıı tevfikan bu kayn menkul sahir, 
· lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 

''eklerdir. olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 giin içinde 
7 _ Müsabaka vilayeı P. T. T. merkez nıü evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 

tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
Perşembe 5 2 H42 i.45 Son Kı m· (t 

1
1) dürlükleriııde nıuhaberedeıı 26 - Şubat - 942 masınden hariç kalacakları cihetle alAkarlorların işbu 

7.SO Proğram v m mlekeı J 12 30 Proğram ve Memle- per!ilembe uürıü saat ltı da Vt umumi bilgilerden maddenin mezktlr fıkrasına göre hareket etmeleri ve 
saat ayarı ıket ~aat ayarı ~ " daha fazla mı.IOmat almak istiyealer 942-614: DosyD 

7.38 Müzik llafif Parçalar J 2.33 Müzik: Karışık Şarkılar 27 - Su bat - 942 Cuma günii sa~t 1 O <la yapı · numarasila Tarsus Mahkeme başka.tipli~ine müracaat 
(Pl.) 12.45 Ajans Haberleri. lacaktır. (66) lan ilirı olunur. (137) 

7 45 Ajans Haberlari. 13.00 Müzik: Şarkı ve Tür- 17 20.22 25-27-29-3135-7-1012 15.17-20·24 Zayi Şahadetname 
8 .00 Müzik: Hahf Pl'O~ramın küler. 

oe~amı (Pl.) 13 ao Miizık: Karışık Proğ İ J İ ft Askeri San'at Lisesinden Berlin ürıivesite-
8 15 Evin Saatı 14 00 ram (Pi ) K I sinden aldığım diploıualarımı, istiklal ınadalva~ı 
8.30 Mfızik: ProğramıPm 18 00 Pro~rflm ve Memleket Silifke Jan~arma Okulu omutan ığm an . beratınıı çal<lırdıru yenisini alacağımdan t-'Skisİnin 

Noterlerde kalacak saaı~~~a~,fızik: fia~ıı lfeyeti. Bordan - Silifkeye beheri 7 2 şer kiloluk lıüknıü olmadığım bildiririm. 
kira mukaveleleri 19.00Konuşma(Oerıeşmesa 1681 Çuval unuıı nakliyesi 19-2-942 perşnıbe ( 13 ~) SELiM St;N l1(]1l 

Beledirtı pulu rapı11tırılan 1 ati~9.15 Mı';dk: Daııs Havaları gliuii saat J 6 da Jandarıua okul taburu binasın· 
kira mukaveıeıerlniu. noterlere (PJ ) da ıııiitşekkil kouıisyoıH'a ihalesi yapılmak üzere 
te~il~cek imzalı •e pulsuz örnek: 19 :w Mem!eket snat ayarı 15 !'Ün müddetle ek iltnıeye çıkarılnıışlır. 
lerının bazı noterlerce kıfmeılı A. il b I · ;-, 
kl1tıtlara yazılmasına lüzum ve Jans a er erı. lluhaııınıen bedel ~048 lira 25 kuruş olup 
ıöeterild ıQi yapılan muameleden ,19.45 Miizi~: Y ıırttaı.ı sesler. yatırılacak ilk tenıiuat akçesi 1 f)3 lira 6 2 kuruş 
ınıaeılmıetı r. ıo. 15 Ra~yo G ı~Pteqı. dan ibarettir. Talipler ihale güniiue k~dar icap 

Hariçle satılarak hırih ve 20 45 M k IJ '' k uz• : ıcaz .ua a- , ki. . . . .. 
imıasınlD taedlki iolu note tere mından Şarkılar. eden ıpalumatı ve ııa ıye Şfraıtını eyyann talıh-
ıetırilen kira mukavelelerınin 1 ·· k I K L "' d b'l' l 
damga ve baro pulu ropıetırıı· 21.00 Ziraat Takvımi ye ıniistesna ıer gun ~ .. u . ıgın an ala ı ır er 
ıoakeızın dairede atakonutan 21 ıo Miizık: Şarkı ve Tür raliplerin nıuayyen guıı ve saaua Adı #(eçeıı 
nüehatarımn kıymetlı kAAıtıara küler Komisyoııa miiracaat.ları ilan olunur. 
raıılmBfıına mahal olmadıAı 21.:JO Konuqma (Hil.-ılyesa claB) 5 _ 10 _ ı :1 _ 19 
ılllkedarlara enlce bildiril.nieti. 

1 
) • 

Adliye vekAleti, oömhuriyet a 
1 

M . i~. . M k L k t 
müddei umumılıklerine fBptlQ°J 21 45 ÜZ • (lı\ıJyo seııfOllJ er ez' o an ası 
bir t11mimde, alö.kalılerrn oote~- rka. trası (Şef Dr Pmetorius) 
lere vermeQe mecbur oldukları 22.30 Memleket 'aat ayarı A [ J · 
kira mukuelelerioln kırmotli Ajans: Haberleri. ve Bor salar Ç l l 
kAQ"ıllara razılmas~na mahal ol· 22 45 Müzik: Dans Mti?İği 
madıQ"rndan, bu nuehel3rıu kıy• (Pi) 

etlı kö.Aıtlarn rnzılmasını\ ıe · 
11hıplerlnıo icbar edilmemeleri 22 55 Yarırıki proğı anı ve 
lhım gt.leceğıni bildırmietir. 23.00 kapmış 

.. 
a 

Vofat ederı kaiııpederim Kaıuıl Stffkiııiu maı:ıeddak 

mölıiiriyle lıi9 kiınHeye horcu yoktur. }Itır hangi bir ala

cak talebind8 bnluoıınların beş giirı ;torfıııda oHakı rnii~

ıteloriylo varislere müracaat, tıtıneleri ılfuı olunur. 

[13 ] 

Merbumurı <lamndı 

Morairıiu Bahçe mnhallmıiı1<lt1 mukim 

Ahmut Omay 

Dört ay evvel bir kaza neticesi ile yanmı·~ 

bulu11a11 Merkez Lokantası bu defa bütün 
ııoksaııları ikmal edilerek tekrar açılmışdır. 

Lokantanın bütün malzemesi yeniden izhar edilmiş ve Boludan 
tecrübeli bir Aşçı ustası celp edilmiştir. 

LOKANTAMIZ en nefis yag knllandıgı gibi diger 
malzemeAinide yüksek kaliteden Het4'ıek aJmaktR Te bn 
suretle hiç hir feJakArlıktRn çekiıımiyerek NefiA , leziz 
y4'mekler ynpmaktadır. 

Lokantamız. sayın müşterilerinden şimdiye kadar gördUğtl 
teveccüh dolnyısile fıyatlımnı da çok mutedil yapmışdır. 

Bir defa teşrif ederek ye1neklerimizi 
tecrübe ediniı. ( ı 21) 4-5 

DEVA Kaşel ri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGU LGINLIGINI 

DER:S:.AL KESER 

DE A KAŞELE i 

Her Eczanede rayını.z 

(620) 71 -»O 

Yeni 1ersin 
NUSH.ASI 5 K.UR..UŞT TR 

Abone 
Şeraiti~ Türkiye için Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ., 
Bir ., 

1~00 kuruş 
600 
300 ., 
100 ,. 

Resmi ilanaun satın ıo kuruştur. 

2000 lcu 
1000 
500 

Yok ur 

Yeni Mersin M tb asıntla Bwu 

rn 
.,u 
dür 

du 

~va 


