
Karne 
Usulü 
Devletıo bılbasss gıda 

maddeforiı <ldki stokları mn
bafa z ı otm k 'f6 bir tclraf
tau<lı& tevııatı taııı bir inti

ıam altıııa a1ın•k maksadile 
ekmek İfınde karne usulünü 
tntdlllğ& k,.r,.r vercli~ini ö :t. 

rttniyotuz. 

.BE 

lngiliz kuvvetleri 
Bingazi ô11lerin~e 

Siren ve 
apolonya 
lngilizler tarafın· 

dan z optedil .. 1i ---
ihvarin durumu gittikçe 

fenalaşıyor 

M.ubtereın l ior.ret V 6ki
J i tarafıııdan Büyük Millet 

Alecliıtinde millet vekillerine 
hildirilen bu yeni karar bi9 
~üpbeAiz biitün ınAmlekette Kahire, 23 (a a.) - lııgi-
çc•k iyi bir tesir yapmıştır. liz kuvvetleri 8iı·euaikte Lih 
Nıtekim bunu hükumetimiz yanın merk9zi olan Sirnn 

do bilı!igi i9in Ticaret Vekili şehri il Apolorıyayı işgal et 

ınız millet meoli8irıde kararı mişlerdir. lwperatoı lok diger 

lıildirirken şu sörleri söyle- kıtaları Blahya bölgeıünde 
mek ten kendini alamamıştır: diiomauın Riper mevzilerine 

- Vatıu.daşların böyle biicu uı etnıişleı dir. Bu ma
hır tedbiri seve Heve kabul hal Ringazinin 40 kılometro 
edeceklerine 'tiphemiz yoktur. dogusouds hnJ nıımaktadır. ln 

Karne usulü dUnyanın giliv. miifrezcleri çekilmekte 
hn karma karıtık günlerinde olan düşmana kar~ı yollar 
bal ka tevsi~tta intizam hiasini boyunca hı.ı.rttkatta hnluumalı:
ver• o ve verecek olan dll kov- tadır. 

Yetlı bir emniyet ve itimat Londrıı, 23 (a.a.) - Bri-

ıteklidir. tan:-a ve müttefik kuvvetleri 
Ha atml sayesinde evvela 

Libyada lıer tarafda siiratle 
halk (acaba'> den kartolor. 

düşmanı takibet mektedir. Al
<)ünld bu günkii bolluk için-

man kuvvetleri Ringazi ve 
de bir hi9 yüzünden furo:ı 

Sollomda toplanmış kalmıştır. 
1 uuı önünün ne 'ekil aldıgı-

İtalyan kuvvetleri bozgun 
111 gorüyornz. 

Metıel& Mersin de Bele· haliodo Bingazrnin şiınaline 
diye tarafından üç aylık sto- çekilmektedir. Rommel Trab
k ıın ınevout olclugo ilan edil· Jusgarbe do~ru ricat etwek 
tliği halde elektrik cereyanı- istiyM. Trablu11garb yolunda 

nın kusilmesindeu ekmek ya- petrol depolannm mevcut ol 
ı ım ~aat ge9 kalmıo forun- dogo zannediliyor. 

tarın önü insan yıgını ha· Kahire, 23 (a.a.)- Evvel-

Jı ae getiriyor. ki akşam cenuptan ilerliyen 

Bu esnada; her gön iki kn vvetlerimiz Biagazinin oe-

ekmek ulan (belki yarın bu· nubunda dütnııuıl püskörtül

lamam) diyerek öç, dört, bet müşlerdir. Hava kuvvetleri-

R lıyor mız Sirte At\hili boyunca yol-
Bn ah'ın diğer balkın 

larda dütrııan taşıtları toplu
zıı rarınll oldugann dü~öarui-

luklıuına karşı tiddetli hü
yor. 

cumlar ) apmışlardır. Trab· 
Kaı ne osnlo oldukdan 

8< ura , kme~ini alacagma losırarp yolunda hir motörlü 
6' lio oldagn i9in böyle vazi- devriyemiz düşmana baHkııı 

yı tler ol mayacagı ve furun- yapını' yerde bulunan 24 ital 

Ja ı ır C>aunde ~i ~~~zaranıolyan .ve ~lmırn tayy."~esini 
gi>t·iilmeyecegı tabııdır. ıtahrtbetmış ve keııdısınden 

Hokömet bakımından da 1 lrnvvetli bir dtişnıan garnizo 
kıı ·ne usulü sayeRinde gönlük nunıı eRir etmi~tir. 
ib t iya9 ıs ın bir şekilde temin 
tıdıldigi gibi st.ıkları molıa- vaziyetinide unntmıyoroıı. 

fa~a iuı r&oJarıda daha ziyade 

ıutacakdır. 

.Esssun bügön tükranla 
M<i\·lemak 1&21ım gelirse yor

du rınzon her tarahnda tah· 
mı ı ettiıtımizden daha faıla 

gıd ' maddesi stoklarımız 

va dır. 

H-3r giin karışan ve ya
rının en ufak bir Qulh ve sü 

kflo iimidi bile olmadığı bn 

günlerde bolluk hıriııde istedi 

gimiz kadaı- gıda. maddesini 

bulm&.k, me~cud stoklara 

stokların ilave edildiğiıii duy 
mak mesut türk •atanının 

evlatlarına bakikaten bir 

zevk doyoyoroz. 

Sahibi ve Omam Netriyaı 
OdQrO 

F AKBA~ 

Çqrşamba 

24 
Türk RÖD ü. Turk ölüvvicnnabı 

dünyauın enuıalsiz bir yardım ve 
fazilet kaynağıd ır . KarhıHı Kayıoroı 

bn necib varlığın teznbürüne en 

güzei bir fırsattır. 

fd re Yeri ı m Kaoun on en 111 :e ••r 

S yı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

-----~ 

v,tı 1 Sayı 
14 4085 

Şul'k CrJ llf1Si1 (
1
• · 

\ skeri vazivet 
• 

Almanlar 

iranla İngiltere ve Rusya 
arasında bir anlaşma 

imzalanıyor 

J ponlar 
Fı lipin kuvvetli br r 

ordu cı ardılar .. 

ngilizlere göre 

itler 

Üç gün içinde bir 
çok harp malzemesi Rus ve ingi~iz 

evcut hos u suz-
kuv- Harp şi~deı e dev,,nı erlıyor tuğu ıri er ~ ek için 

V şıt g on, 23 ( .. )-Hı\l' bafkuman an o/Ju kaybettiler vetlerı 

Rus ilari hare~eti ~evam SulMan altı ay sonra iram 
taMiye e~ecekler 

biye ıınzırlıgıı 111 h bl•gı: Londra 23 ( o) _ 
IJiıt!!!\" örfeziııdc t:iddet s r 

Ji m h ıo H•h r ı ~l ınu~t r. 
1 Bnı aya düemao ki ltı lı linde 

,, ' ıyns mnhfıller Hınlerıu 

bae kumandaulı~ı elıne olması 
hakkında ıkı sebep ılerı sürmek· 
ted ırler. Bu sabeDlere gör": etmektedir 80 naldn ' fi{O ı t 1;• lı i~ 

Moskova 23 (a.e) -
22 İlk kinooda ordolarımıı 

biUün cephe borunca hücnmla· 
rına devem etmielerdir. 

) tır 1Juzoıı n lnbırıı ı şinıulinöe 
T;:ıhran 23 (e,a -
Pazar günü teedik ioiu mec- diiışnısn rıe· il ri gUriılmn~-

Kalenin batısında ve Lening· 
rad çenesinde dôemanJn anuda· 
ne oarpıean kıtalarımız ileri ha· 
rekeUerıne devam etmışlerdır. 
Bır çok Yerler düemaodan gerı 
aluımıetır. 21 ılk kAnL.nda oi al
man tarrareei düellrtllmiie&Or. 

tiBe se\'k edıl~cek bir anlaemara tur Diışınaıı ıır ~wk ma,·1 a

göre lngiltere ve Sovret!er lra-ı ıa.rl • knr· a çı mık itıtemiş 
nın hükümranlık ve toprak bü· ı ve hazı ınn v. 1 ır htlo) ak

tilulöAü ile lrsnı teoRvüze kertıı ı şt:ııtğıt P'llJ affı" olmuşlıır 
müdafaerı ıaahhüt etmektedır· dır. 

ter. iki hükumet Iranın elıono· 0 .. 100 kuv etlorrn 6 ila 8 

mik ve eiraet ielerıne korıımı· t.ımoıı oluı llk tr. lımin t dıl
racnlrludır. Varılan anleem· ra mekt 1 iı. Bu ku\ t't]fü ıı 80 

Moekou 23 (a 8 ) -

Sovreı haberler bürosu bıl
diriYor: 

göre: ve5 a 100 hı ı . ,,.i zııı ııeılil 
1 - lran ordusu yalnız lra-

Cephenin batı keeıminde 
Sotret kıtalerıoın hareketleri 
esnaaında 17 ılkkAoundan 20 
sine kadar düemandan 7 ıana
re 360 tank, 519 top. 161 mı rrn 
atma makıneaı 267 makıneli tıl· 

fenk, 3059 kamron, 29 zırhlı 
kamrou, 36 trektö: alınmıetır 

Volokolauek kesımındn d111 
bu mılddeı iı,ıındo 73 t rrn k 91 

lop, sı merın atma aletr, 577 
kamron, 35 traktör alınmııtır. 
Arın 17 aioden 20 &ine kadar 
cephenııı baıı esıminde 10090 
alman eubar te erı öldürülmüe· 
tür. 

nın rtalıili H&JİI ve nıüdafaa· 
eını üzerine elmıstır. 

2 - İran hükftmeli kt>ndi 
toprHklarından lngil ız ve Sov

ret kovvAtlerınin geQmesine mü· 
eeade edecektir. Fakat bu kuv· 

Htler mütareke vere sulh ııkdın· 
den aht ar aonra memleketten 
Qıkacaklardır. 

3 - lrıın hulnlme\1 kendi 
topı alılarındau h er ılu devlete 
ait harp malzemeeiııin geçmeeıne 
müsaade ede(,ekıir. Bu gıbi ır 

lerde lran İUQİBi müuefıklere 

ıardım edecrktır. 

• - lran hükumeti konul· 
muı olan eaneör ııteriue kolay· 

Londra 28 (a.a) - hk gösterecektir. 

Şark cephesinden alınan ha· 6 - İran hükOmeıı mibter 
berlere göre muharebeler Male· devletlerile münaeebetinı ke:se• 
yoroslutz kesiminde eiddetli ol- cektir. lranın mônakale rolları
makladır. Ruslar Tıkvinle Le· oın logıllere ve Ruera tarafın• 
ningrad arasındaki rolu lama• dan kulhrnalmaeı, ekonomik ve 

men geri almıelard1r. Lenınarad- mali görOemeler muahı:> deniıı 
daki Şuluebarg koleeinın rakın· 
da rnuha•aradan hurıulaca~ı 
tahmin edilmektfidir. 

~ark Cep~esin~e 
' aloyarualavea 

ke•İminde şi detli 
muharebeler oluyor 

tasdikinden sonra bsılayaoakllr. 

Gl. S~ors~i diyor~i ; 
A iman 01 dul arının 
durumu Napol ·o· 
nunkin en daha 
fazla ümicsi:zdir 

Moskova, 23 (s J\) - Tas Tahran, 23 (8 .a )-Polon-
Sovyet kıtaları Maloyarnsla- ya başvekili gtıner:ıJ Sikori>ıki 
nk böJg_,siııde düşınanın şid-

demi\ltirki : 
detli müka.vemetiyle karşılaş- k 

Bıuwad1tki ılurıım hak ın-
mışl"rdır. Dii~ıuaıı horada • 

.. -· ds etıtZO eforiıı " rdıgı lınber-
hücuınlarımızt puijkortmek r . k.k t vgundur 
. . l . bep~ı tın ı "il on. 
ıçm çalışmaktadır .-ır111 

. R kuvvetleri Alnıaııluı 
Düşman hn mıntakatla us , 1 rnıR ouJa -

d rdıırınttkla ... a m t ~ 
toplanmakta ve i utanmakta 0 t 

. ra gerivo atmış ır 
it~ede dö~mıuı gerı atılnn• ve • 

b 1 d .t deıı 6 5 kilo Fıkrin.c~ hu b c.liRelMiu 
azı yer er ft • 

uı6treye k11dar gedıkJer açıl· eu miibimroi cımnptala alwau 

ruıttır. 

P<)lo ıyal ılar 
Libya harbinde bin 

e•ir aldıl1:1r 

ku\'Vtıtlerıniu WRğJ&p olnııl

eıdıı· Lenirıgrad, MoMkovauın 

it't ık hali aı tık ıı ÜfHO ıntrn<t i r. 

StaliııJe görü~ı iigüm zaman 

A iman ordolarınııı aki beti 

Napolyoo ordul"rınuıkintı b~n 

mok it ciıı 
Jnporı ııııtilfi tıışehhii Ü 

An ttrikaıı ve Fıliı in knvvet
lttıi taıafıııdnn m tir sarotJe 

karsılı; 1 nnştır. M 1 h role dı•
' All~ Hmt Hedir. Dığ r l c)l
go le r<le kın, ıle değ r hi r hı -
diso olmarmştH. 

Bay Çörçil 
Vaşi gtonda 
bu unuyor 

Vesıngıou 23 (e a) -
Cümhur reuıl Runel 11 Qör· 

Qil mısefiri olRrnk Vaş•ngtooda 
bulunmak& dır. Oör9ıl Ruıvelle 
koııueuıueıur. Lord Bıvetbıuk 
, 6 diQ-er mü&ehaıısıelar da bura
da bulunmektedırler. 

Amerika 
Donanma mürette
batını 500 bine 

çıkarıyor 

VHşirıgton, 23 (a.a.) Ayan 
nıecliRi bahri~ o cnciimeni re

iRi be.vaııatınd11 donanma nıii· 

rettehatmııı 300 hındeu 500 
bine 9ıkarıJacagıuı ve bu ye 
k(hıa ımbay ve orl rin dahil 
holundugunu donanma Rila
hedazlarınıu it hinden ıo4 
bine yükseltilecegiııi ve iki 
okyauus fıloRunnn da bir mil

yon kiQili k so bay ve er knd. 
rosu yapıJacııgını ~oylemıştir. 

Bir Alman tekzibi 
a adeni z hiç bir 
iman de.ıiz altıst 

yoktur 
Arık ıa (ı a ) 

1 - Hillı:ır harbı 1941 rılıu· 
~an önce necıcelenmemesıoı iıah 
ıoın mesulıreıı buirıe ~ültl k . • eme 
JBlemesı. 

2 - Bıııerin hata etmeıhti 
k nanli kareısındn &imdı basıl 
olan hoenuı uıluQu gidermek \'& 

h•krnr alman mllle\ı· d 
. 8l'881D a 
uımadı kazHomak ıstemeeırlir 

ff o a·Koı g müdaf ıleri 
dayanıyor 

Lorıdl'a. 23 (a .';) 

Almaıı son haberlere · [) K gore 
on on~da bnlunaıı iı.~iliz 

kııvv tle· j d -· uşmarıa kar~1 mu 
kamdt etmek tedırler. 

Çnng Kir,g (:ı. a) 
. t ngılız büyıik elçili~inin 

bıI JırJığınfl göre u K . , rıong ong 
da ı mtıdafıltır şıddetle mu
hvemet etm ktediı ler. Japon
lar yenıden hı~ bil' muvaff-

kiyet ka ydedem~mişlerdir. 

Sen Hazer bombardıman edıldi 
Lonc] a, 23 (a a.)- Sahil 

uı LafKl.a ~ · J . 
rvı8 ~rıno meıısup 

ta)~ ı lt•r · 1 uı gece Fransa-
ıı 1 JI 61 ıı 1 

... HZPı ~olırino hucum et · ı .,, 
ş ordır Bıı lııı ekottcıı bır 

b<ıın hanlı mar tay) nı owız dtin 
memi~ti r Jf ık· v · !Jvvo ı eece ic1-?il-
t<·re üzorıruh· h·r A 1 b 
1 

mnn om 
, ıduu ı t l°\tıre ı· _, .... ··ı 
ınü~ iir. 

• . ~nşuru 

Pasıf i~ har~inde Japon 
kayıplan 

Tokya, 23 ( a ) - Res
rneıı biJclirildigine ~öre, p 8 • 

tıifiktt harp hHşlıyalı beri .Ta
ponh r 1 de troyer, 1 mayın 

tarama gewi~i 5 doJJİZ altı 
kayLotmişlordir. 72 ıan arede 

kaybolmaştnr . 

Bir kr1tv(i~(;rıo bir mayın 
tt\flltua gemi i basura ugra. 
mıştır. 

urtu uş 
ayramımız 

Bn u hıran tevıiiode biraz 
ak .ıldık oluyorsa bunun se

htıhlerintlen biriRi nakliyat 

iş1 takat mühim amilleride 
nı gunonnon dalaver1&idir. 

Bukümet ekmek 1910 

karne osolö ittihaz ederken 
dı~'"'r mühim bazı gıda mad 
dljlf'rıoe de el koymak sure· 
tıhı fıraattan iıtifftde etmek 

iı;ı < venlere kar•ı en büyük 
dar >eyi indirmi• olmaktadır. 
Hnkiimetirpizin bu tetbirle
rini 1evin9I• görürken diin7a 

Bele bu arada huküme
tizin halkı düşünerek bir 
tar"ftan fazla iatihMale ebem ıondra (a.'!l) l6edıgiııi ~öylemiştir. 

Anadolu :.t j uısınm sefa,_ 
hiyetdar m~h fıld ·ı 0~ 1 eııdı
ğ rıe .zörn, A lmauya hü Q eti 
hır uçürıcü Tiirk vapururınu
d~ mtıı ııtteb tı sovvet işıı eı i
nı taşıyan alman ~jau!ıtn 
olecJk mlllıyeti biliilmiy1311 
bir deniz altı tarafmdan hah 

rılaca~ı hakkında tas aj ns nın 
dun gece neşı ettiği habere 
atfen karaclemzde bir tek 

Ş hr'mız knrtaluş bay-

1 amı olem 5 ıkınci kanun 
b yramım nn 20 ınci yıl miyet verme14i dige tıuaftan Toprnktan verilen habere 

da tevziat ioi,ni a;arlaması göre polonya kıtaıarı mihver-

BauK kslırsR A iman ordn 
larınııı dnnımu dRbs iiınhRi~ 

b. k t 1 B den bin esir almışlardır 
ayrı ır uvve o uyor. o dir. AhnıuıJarın elllerinde ih

tiyat kov~etleıi kalmamıştır. va11iyet kar~itnnda halkıu va-

zifesi yarından emin (9"lJ1f· 
mak, mütemadiyen çalıo

maktan) başka nedir! 

A. B. C. 

Japonya~a istifalar Fakat ilk balınra bazırlaııma 

Tokyo, 23 (a.a.) _ Japoııllıyız. ilk baharda PoloııyR 
mebo88n mecli ... i r·jis ve ı eiA ordalılrı mühim rolleı· oyna. 

vekili istifalarını vermi11lerdir yaoaklardır. 

almau oeniz altısı olmadıgıı ı 
Ankaradaki hüvük elçılı~ı va
sıtas yle hııkfünefiıııtzo resm n 
hildumi~tir. 

döuuınü dığer yılhıra ııisbt.tle 

dalı ı c oh ve h yecau!ı bir 
surette kutlanması için gı nış 
bir progr"m h zırlanmıştır. 
Kutlam komıle~ı dun de top 
laıı,u cık g r• k u önemh karar 
larla ı · almı_şla rdır. 



21 

en\ l'lı 
l ~ ctar 

rındau 

OD \Op 

ilmışur 

Bo 
ali mızı 
07.I 0 

ıemakt 

:ı r 
nişl 
dü 
lar 

gi 

1 

Jll 

- 28 - 1 ~~i KAoun - 194ı1 Salı 

24 - ı in6i Karunı - 194:1 Çarşaınha YErtl 

İtalyanlar 
Akdenizde bir deniz 
muvaffakiyetinden 

bahsedivorlor 

f inlan~iya~a 
Açlık baş göst~rdi 

T. H. Kurumuna yardım 
eden vatandaşlar 

KARACILYAS KÖYÜ 1 tokholm 23 ( a e) -
Finlandif6 şehirlerinde kati 

hı:- eQlik &ebdıdı bse gösıermie

tır. Bir cok verlerde Jiyecı:k 

mRcidP.lerirıın PO az mikdnrda 

olı1u~uııu gıu.Eıteler incelemcık• 

tedırlEır. 

Lira Vereuin adı 
20 Kasım Sınıkcı 

Roma 28 (a. ) -

Trı\lunn gazf!l sı müdüı Ü 

Sirenarlta muhorebesını lehlıl 

maksadıle raıdıQı bir .-azısında 
dirorkı: 

Sirenefkada bir ıaıahan I 
mihver kavvetlerıni duşmaurn 1 

baskıeındau kurtarmak dığer 1 
laraftan düeınamn üslerimızden 1 
bu bölgere ~apılaoak münake

leyi sektere uQrnımak maksadı· I 
nı güden dueman maoevrnların· 
da .;,uvaffak olaruamıeur. Düş· 

mnmn hecfofleı in don hhisi Sır"'· 
neıktek i mihver UH(ltler;nı oı· 

lanııo kaldırmaku. D ~er bır 
hedefi münake.le1a manı olmek· 

Buruaristanrıa 
lngiliz Amerikan 
fiı;m/eri yasak 

edildi 
~of; a ( · ... ~ ) 
81ovo ~aıetARinin yazdı

ğırı:ı f{tırt• Hulgal'ısunda ~11gi 
lız vr> Amr>rikatı fılım\etinırı 

gösıerıl nes• yasl\k edilmiştir. 
tı. Buna raQ'men ıtelran fıloeu• -

nun verdiQı parlak muvotrakı'e' Tanın satış kooperatifleri 
kısa bir zaman içındo tecelli et• 

10 
15 
l5 
5 
5 
6 

10 

5 
5 

100 
50 
50 
30 
50 
20 
20 
10 
10 
20 
15 mie ve muzaffer ıngılız donnn- talimatnamesi 

maeı kaÇcna~a mecbur bırakıl· 
mıeur. Ankara - Ticaret Vekil-

20 

105 
halran filosu ingiliz donan· lı•{İ t HJrn satış kooperatifleri 

maeıan korıplar Vt3rdırmekle \'f! hirlıkler içııı bil' tahm;;t- 400 
kalmnmıe Bo suretle fop;iltere· o-ne h.a.ırlam ışt.r. H!ıııda 200 

nio pasıfıktek i cturumunn dn 1 koop ıttlıflP.ı v43 bidıkler iş 26 

teeırler icra etmietir. h cımle.·iuo öro 12 ~rupil 16 

Malezya 
Sultanı 
Japon himayeaine 

geçti ..... ~ 
Ban~ok, 22 (A.A.) 
Şim 1lı Malaz~·a sulıanı 

Nizam lsmail dliıı Kotabarııy~ 
dönmıış va j-ıpou hiruıyı>siue 

~irmiştir. 

Al ınaıı la r 

a vrıl mı~J~ ı dır. iş hacimleri 25 

500 hın lirııdan aşağı olan 16 

bjrlıkleriıı yeniden kurulması 15 

Tıca re i vekillı~ınce gösterilecek ~~ 
lüzum üı rıne olii bilecektil', 300 

T lirn~tnamerle kooperatıf ıoo 
Vt;' bi rltldtrın ha remi de bu· 100 

hırırrıaktadn·. R •ı barernde me 
rllııı lar 14 dP,receye arılmı~tır. 
e..;r,.,tler 30 lı rnd ) 600 liraya 
kr J · r.iı r. A yr ca koopeıa Lif ve 
hı l k!Hiıı kadrohı ı d::ı. tali
m ır ıam de te. bıt e lılrnektr.dir 

Bund ıı bask tRlim::ı.tua

m.1de memu r sınıfları ve va· 

60 
25 
25 
25 
25 

160 
100 
J26 

sıtıarı, nwnıuriyete alınma 
Bir İngiliz tayyare şaıtlaıı. memıır sıcillt>ri, me-

• 4 • b t ld mudarın i~l"ll çıkanlmaları, 

20 
30 
25 
16 
25 
10 
ıo 

10 
10 
10 
10 

gemısının O ırı l· ' d~rcca yükselmesi, mükMat; 

ğını iddia ediyorlar ikramiy . cezalar·, bon~arvit1ler 
ml'!mıırlarm .ılskerı hizm~t 

:Herliıı, 23 (a a.) - "ela dıırumları meztıniyetleri ziu
hiyotli kaynRk)nrlll l ildirdi- Cİr lı>me k••fıl\ık hıı.k~ıtJd<t hü

kiımler vardıl'. 

5 

Sıilerman demir 
Mehmet sıkınoı 

Bedi demir 
Hasan kan 
Ahm&t cau 
Mehmet arcıe 

Abdunrrehman özar 
Ahmet ıekın 

Halı ! mank i 
Alı arslııo 

ADANALI 
Muhtar OJehmet 

Süleımao .nueto 
Selım rılmaı 

Ka~ım caublal 
S abit geno 
Ne.ci p df'ıtı irtae 
Mehmet Tiirk otla 
Bılnl can 
Vehbi canbolftl 

Sülerman cenatao 
Yueuf eamor 

Der viş eimeek 

Kör adına 
KAZANLI 

lbrahim kurtuloı 
Yusuf güven 
Yueut bilir 
Mustafa etgio 
Bedi ezgin 
Mehmet Qelin kara 
Ha88D kurtuluı 
Mehmet güner 
Ali deli 

Salim gün 
Yusuf kortuluı 
Salih güteo 
Ali hilmi kurtulue 
Ali galip 
Ali kansa 
Latıf ataan 
Ahmet kurtuluş 

KARADUVA 
Slilerman eetim 
Mf'hme• ae•im 
Ali rılmaz 
Mehmet Jılmaı 

lmat 9alı1 
Ahmet sekip 
Tetfık oalıı 

Bakkal reeit 
Melımet topal 
Süle1mon eerrar 
Mahmul erlOrk 

Abdiilmeoit 
Hacı rueuf ier 
Süleımau canbolat 
Abdullah salım 

Ra~~o ~ecmuası 
Ma\buaı umu.n müd ürlültü 

n1lık birradgo 11Jecmunsı oıkar· 

i 1 8 \. 
içel Vilayeti Daimi [ncumeninh 

a~fa • : 2 

mııQ':ı haetaması ürk radyo din· \1 · ' · ı·rk 1 lericilerıııi her halde 9ok mem· ersın·Sl 1 ·e yolumıu -l - 7 i +.t-Sf> klm. 
ııuu bırakncıık ol u pe ı ve gü· feri Hf~Slllda 6(126 tııe(l'elik ŞOSL , atı k,tpait 
ıel bir hıımeıtır. . • mŞ<l 

iri bır hash V0 Z6Vkli ter· ı zarf lJS\llıle ekSJhllleye kOllll IJl}ll '. (\ 
t•hı ııe bırrncı tırrısını eıe aıdı · Keşif bedeli t 2< 4~.03 liı·a o~ ıuu,akkat 
a-ımıı (Radso) ıQıodeki ııozılarıa temiııaıı 9(, ~. 68 Jira,Jır· 
daima okuuacek ve aranacak bir • tJ 

mecmuadır Her ayın oubeeinci Eksiltme 8- 1- ~ · 42 perşenıhe giJııÜ ant l 6 da 
günü Qıkaoek olrı mecmua ken-
dıııi okusuctJlarına en surette vilayet daimi eııcüme11i11de yapılacakL 

l takriim elmelnedırı r Bu işe ait mesHlı il v~ kflşif lnıla~ Ct'tveli, 
<Radfo mecmuası tDrk rad· 'I ·ı · (' ı· k ·-· 

JO id&reeı ıle \ürk dmle1ecileri- !- l Si eı ıal celve 1 şose ve oca ' ~rafı~l, ~,. usi ve 
ni bir ara.-a gt!l rm.:ık ve birbir ' fenni şartuame. şos~ ve köprıılflr fenni arına· 
le ı i nı anlamalarını temın etmeh • b l 1 k · l · l · \ üıere Qıkııor.> ıuesı. ayuu ır ı ış erı gene ~artnamesı P. ·Hune 

Rııdro mecmua ı bu vazife· ŞtırtııameSİ Ve lllUkHvel~ projesi llHfia ın\İ 1tlfı
ri birinci adımda Jıerine getire· ğliude görülebilir. 
mediQi düeüucesmdedir. Fakat, 
<bu gııraFe her dfıfaeında dehe Taliplerin eksiltmeye girt>hilme~i için \ ü\ 
ı;ok seklaemıe bolunmak baelıca gii11Jeri hariç iiç giirı evveJ vfü\, ·et nafia nıüdih· 
moksedımızdır > dı~cn mecmu• 
anın ıık sarısında all\ka ile liiğiiudmı alacakları ehliyet vesikasil~, ticaret 
okudultU!llUZ JRZJ)ar, dinlOJlf.İ odasJ \eSikaSlJlJ \'C flltl\'3kkat teminatı 1'11 l ihale' 
kütlesi ile radro idaresinin ara
sındaki derin hoelu~u oldokQe 
doldurdu.ıtunu t1öetormektedir. 

Vedat Nedım TörQn dil ve 
kültür baeııı:tı ile g oie ~ ıA"ınlare 
bhap edtn radsonun La saba• 
dek ı vazihılerıol belirlf'n makalf!, 
telsiz telgrafın toribçeoini anla-
tan Fuat Münir Benerlo ıı:ızısı, 

Ruseo Kamın türk musiki teri· 
hinin dikkate değer bir faelı 

aatiııderı bir saat evvf•l konı isivona u;ak huz nıu-.. 
kabili11de vermiş olmalaı·ı lazımdır . 

Postad:ı lıusui~ gehıcek f{ecikrnelt1rdeıı dolayı 
mazerel kahul edilmez. 

<840} 
-----

i ı a " 
Silif ~e Bele~iye Riyasetin~en : 

24~28- 4 -7 

olan mehterlerden bahseden tet· 
kiki, Mesut Cemilin Koıima 

Vagoer te lemnil Dede hakkın· 
daki razılar ı ilk bakıl'lB mec· 
muara b ir de~er çeı·mektedir. Belediyeye ait kilprii ha ·mdaki uu değirnıeııi 

Birçok dmlesicılerin lnkip d" I' · · · 1 l · k 1 
tf ki 

. 
1 

1.ı k ış ısmııı yeuu en yaptn·ı ması ve yeruu~ ouu 
e ı erı, mes AK er oııusuror, • • • 
ıiraal tahtmi, evin 6R8ll. QOCUİ< maSJ l 7-12-941 taJ'ilıiııdeJl itibaren eyyamJ tati-
aalİ, radsofonık urnlro, hak· tiye harİC Oll beş ırfiu mlid<letle eksiflme'-'U ko-

krnda merakları çözen razılar· •' • :"" ,,J 

radvo telmlıtine va l)rogrnmları, nulmuştur. \1 uhanmıerı bednli ()L( 1 1 İra Ve iJ) 
oo dair bilgılt'lr, güz.el r im •P · 4 ı · d 'f ı · ( f karıkatürlerle reri u mecmuaın temınall ~ ırr ır. a ıp o au arın •J-1-')4. gün it 
ilk earısıuda iyi bır eser olarak Saat j [) de belt><liye e11ciİtlleni11e miiracaalfal'I 
kareıınıın oıkmıetır. Onbee ra· ·ıa l ( eına basan türk radvosunn börle ı il o un ur. 831) 21-2 4 2 6-?. 8 
bir eser kazandıran maıbual 

umum mfMürl üıtüne teeekk~r 

edereko rad o moomueEını oku· 
malarını oku ucul rımıza harare 

tle tave ı re ederıı. 

40 
lÖ 

ıo 

IIoeen J'llmaz 
AhDl l çaııe 

AtJdülaıız 

i 1 i n 
Çocuk (sirgeme Kurumu Başkanlığm~an · 

ğine rifüe hatırıldığı bildiri 

len 1 ııgiliz tayynı e gemisi Foı 

miılnhl sınıfıııa meı ~nptur . 

Ba sınıfa mNıı.rnp lııgi lizleıiıı 
b~~ t ~·yaru gemilAri vardır. 
Burıl ır 1935 yılıııtla deııızo 

indirilmişl6niir. 23 bin tnui-

Talimatrunneye göre bir
lik ve koopera.tifl~r daimi 
hd olaundaki memur Vfl mlls 
tahdemler, fıastalık malO!ıyut 

-------- _....._-.~ 

Çocu l~ Esirgeme Kurumu unıunıi kon~res 1 

24-1-1942 cun•arıesi giinii saat t5 te Çocuk 
Esirgeuıe li urumu bi11as11ula toblanacakor. , ay11ı 

13.toluk olan lıu ~f'miln on 

mudor:ı ~enıılurdon ı:ınyılmtık

tadır. BatırıJan geminin irimi 
belli dt!gildir. 

Penang 
Tahliyeden evvel 

ingılizler tarafından 

tahribedildi 

vo ölüm hJ Her ııHJe yardım 
6{nı·mPk tiıeı c l,ir de ı>.mf•klilflr 
yttrdıın s wdı~ı kıırıılar.aktır, 
dıit·ıu tnPrn tı rl~r bıı sandığın 

T caret Vekilligince tasdık 
eoil rek hHdırılec k hhkümle-

Ankara Radyo da 

Bugünkü neıriyat programı 

Ç-ırşamha 24 - 12 - 41Jl 20.15 Radvo g zete ı. 
7.30 Proğram ve m~mleket 20,45 ~lüzik· Bir Halk Tür 

saat ayarı küsü ö~renıyoı uz Haftarıın tür· 
r!:dıı~:ymak zorunda olacak- 7.33 Müzik; Hafif Parçalar kusü Koca Kuş 

(Pi. 2 00 z· k . . 
7 

~5 . t 1. ır;~at ta vımı. 

İş mü~~etiöifDe ait bir 
nizamname hdzulan~ı 

... AJans ıaberleri 2ı.ıo Mfızik: Kaıışık Şarkı 
8 00 Müzik: Hafif Parçalar ve Türküler. 

proğramırmı rlevamı. (Pl) 
815 EAirı S.tati. 21.aoKonuşnıa S"Ağlık.saati) 

Ankara - İkıisat v tı killliQı 
8 45 

Mıizik proğrammın 2 l ,45 Mi\zik:, Riyasetıcum-
fe dairesi ~oıeı_ı~ı ıe müddetl~rı~ son· kısmı(PJ.) hur Bandosu (Şef: tbsau Kün 

Loodra 23 (a.a) _ ne et ir bır oızamnome proıeeı .,. l çer 
8 . - 1 ~.30 Program ve meme- · 

Penaog ıahlıre edilmeden ~::~~rd~~,ıı~~ 1118~ p~o~r~!~d!o~: ket saat Ayarı 22 .. 30 Memleke~ saat a\·arı 
evv~ı eleı~mli h:r ~urette tahri· mıiddeti bA.ftP.dıı 48 saat olacak· 12.33 Müzik: Uşşak Makmın va Ajans haLerlerı . 
bedılmıetır •. Ele;ıarık _ve kalay tır Cılmarlesi günleri saat ıs ıe don Şarkılar. Z~raat, Esham,- Tahvılat 

azanııı teşrifleri rica olunur (841) 

DEVA aşeleri 

Baş, Di.ş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGINLIGiiVI 
DERHAL KESER 

DEVA KAŞE LE 

Her Eczanede .. rayınız 

(620) 

i i 

49-90 
&eeıaatı &ahrıbed ılen muesseseler ksprnon verlerde ıı mtiddeti 12 45 A. ll b · l · Kambıyo Nukut brırsası Fi-. . . . Jarı~ a er erı. -
arasındadır. aünde 9 saatı ıecmı11ecektır. M - · . ı · at) -------------------~---• 

H h lalilı kanonunun dıeında 13.00 uzık. Fas l Heyetı. 2 45 - "k - .. 
bı ' a:ııau yerlerde ie müddeti 14.00 Müzik: Karışık proğ· ~ · Muzı : Dacs muzığı Açık Tefekkür 
pazar ve l&til güoJeri 8 aaat rllm (Pi.) (Pi) . w 

Bir müddet evnl kasam ol >ı cnktır Börlelıkle haftalık ıı 18,00 Pro~ram ve Meüıleket 23 00 Yarınkı progl'am ve 
dan 9slınan 1880 liranın fa uıudde\i 56 dır. Kampanya de1- ;;aat ayarı kapanış . 
ilJeri bu kerre ~abıtamlZm reei olan fzüm, ınoır ve pancar· 18 03 M-· 'k· Radyo Dans -------·-----

deu eeker ima:i gibi ielerde de o ' r Ui'l . Zayi uak.live kait-ıdı 
gayret ve şiedetle araştırma- 18 rntlddeli 66 aaaUir. rkestrası .J ~ 
lan netice inde yakalanmıştır. Ha ieler dıeındo kalan pe· 18.25 Konuşma (Dıe politi· 

Başda Emniyet müdürü ra1:<eode ielerde ve gazino, ha· ka hadiseleri.) 
ve amiri oldngu halde 9atış- mttn'.ı, tiratro, eineme, eczane. 18.4:5 Radyo Çocuk Kltibü. 
kan polis memltrlarıns alenen 101 anıa, bert>er, p~st.ane, ot~I, 19.30 Memleket saat ayarı 

teııekku"'ru·· hir vazı·te bilirim. ha nı~m kahve aıbı ısterde 18 ve ajans h~berleri. 
v mf d<letlerı gön da en Qok 11 sa· . 

ıat .,ı oel;, hafla tatıline tubi olop 19.45 Serbest 10 dakıka, 
Mersinde Şolrnr 

imalA&haneeı aahıbi 

ômer Urul 

oı •. u.rtıklarına göro de haftada 19 55 Mür.ik: Şarkı ve Tür-
' 61 • 77 ıııaali ıeomirecek&ir. küler. 

MerRİD ziraat mfülürıti 

ğöuden aldı~ım 11/10/941 
tarilı ve 1183 sayılı harnop 
a~"oı nakliye kağıdını zayi 
ettim. YeniRiui ala<'ıtğımdan 

eıokifıinin bükmii ka]madı~ını 

ilan eılerim. 

[842] Fatma Algül 

Yeni Mersin 
NUSHA.SI 5 KUR.. UŞT1'JR 

Abone 
Şeraitı ~ 

Senelik 
Alu aylık 
Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 .. 
300 

" 100 ,. 
Reswi il~rıatın satın 10 kuruştur. 

Harıç ı :io 

2000 kıırnş 
1000 ,, 
500 ,, 

Yoktur. 

Yeni Merain M.Athassr.rıda Bruıılmı~tlJ". 


