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)(-l] An AK'B :e 
idare yed -

Atatürk Günü 
Tbmikte 24 hfSy ihtiyar he)'etinia iıtirakile 

Büyük bir toplanl yapıldı Tar sus Halkevir)de büyük 
bir toplantı yapıldı 

Almanyada 
Birçok mahim hedef 

ler bombalandı Nuhiye bütçesi müzakere ve yapılacak 
işler tesbit edildi Tarana [Husueıi] - 18 de IstiklAI marşı çalındık 

v Q T Londra, 19 (a.a.) -
llllbedl ~ef atatürkön ar tan aoora Halke•i Dil ve E B b rd 

IHtl birinci defa tereifleodir- <!ehiyıü komiteAİ ba~kam Vto m· ~~ ~ ll'nao 'tayyareleri 
dikleri gün un ıs inci y ı ld ö· orta ok n 1 Tii r k çe mu aHl mi Ke h •; ;~n re men• ~il helms- Köy kal IHn ıaa kan d nan un y ı 1 M aa ri f ;,ı • .,; i?in :ı.uo li · "" mov<> ut hku ıı .. d k 
n ii ın ü nı ii na•• beti! e 18 Ma' t mal Ask•ri yaşar ta ı • fın dan k a 1 en ım:~ ve ""h~y ı mınro k •bu 1 H y ı I dön ü mii m ünaiıebe· ra tefrik edil ın iştı r. ıae ti i :!llaa rl '-•1141.:: il :· 
9Sl aalı güu ü ••at 18 de Hal Ebedi '6firı Tarsu•• "i '"'"' a aı:;.na b •; r çok ınfılak ve yatı ti le Elvan it nabiye•ioin 24 Ok o 1 u buluııao kiiy lerde rek tiflori Hyeail!lltı fa;4 1. 
kovi •aloııuoda ba•ta koza ha\ıraları ve vük ok vas;fla gın m a arı atmışlRrdır. Ro kilyü ihtiyar heyeti nahiye ayrıca okum• odaları teal• neticeler alının•• b ~ ı ~ • rı terdamda a · k · b · d fı b' ~ ve aıun kayma'kamı, Parti va Beledi bakkıod• 90k lkışlaııan bir b l 8 nayı ~or ~zı om lnerkezi olan Tömükte 18 3- edilıoi' olup bırer d• ra Y
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"'.'. ıyede okur yazar ıaikdarı 
ye reialerile memurlar, mii söylev verilmişvo bunu Ah d~ğ anmış ve munferıt uçaıı 9H lRrihioıle bilyfil< bir t<>p · tomiıı e•\ilmittir. yuzde 80 gilıi möbiaa ve ·rı· 
neuorler, muallimler ve orta tiirk i~iıı oiiyleııerı ;;

9 
~iir ve d ~ tay,.a~eler Emden ve Ol hmtı yapın1~tır. lh tophutı- l>ar ••ri~i bir r•kba v ~ 
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okul •on &rnıf talebelerinin bnnlMı da l:(he"i ~ fi en urg:ı hucum etmışlerdir. '1." hu lılıo'llwiyetti gön ~ot tır. •r•ı' 
.JlJ u "e Hl sov- Bu h· . kfı . N . i~tirakile büyük bir toplaııtı <lik leri dört en rkı tak ip etmiı rn "'e l. esnasında b_ır dilş lıuıın •.ş v. ayıı i • • n.,ıdo , • a ' •hıyede dört kö.•de ya. 

Y'p tl111,ı1t. ve en """ <>larak do 1 b" _"n gece avcı 1 fV"'•" dılŞfı lneı ııı rn•O yılı lı••abı kati pılınakta olan okullar . 
Halkevi Hhne1i Atahirk ( ıt-p ır rulmıişlür. ve o,ıı \ah iş proırraın V < 1 ~r,alJrıııı ikrnar ın 
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· inkılabını gfisteren tablo ve :gııdan )ııuocu yılılüuümii Fritz at.laları açıklarmdı. hiitMııi ıu. i'ızt\kare eıaiımı'~tir 1 6tliJmtıkl., ., .... a'b'Je gayrbt Ruf u 1 . t .. 1 k ' . • ' . u, er alt . 
milli bayrak la rl a oüoleıı miş u ıo ı" rı yt· marşı •ny ene ro · uır düşman levaıtnı vapırı\ı 'ffün ri k ilkokul unda v iiz • rııeıı ok il 1 il u un · 
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•&ıt-
b t l l 

··k k ~ tiİfede 1100 Vttrİ)mj.!.tir s ··..,1 b• l } • 1 • • yenıcJerı İQ-
.0 o •' onun en yu •• •'" I • · "' ev ,ı ırı mışllr. den r..,.ııı ilıtiı ar lı•yeti •••- ı~ııı talı•İ••t k b . ~11 mıua Ebodi şefin bii•tieri vnz ve ~I tlerlh şsı'i'ilor hajıılrmr- Loııdı·a, 19 (a.a.)- ""''" i~lirakile yapıl atı hu lir. a 
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•dılmit 
edilmı, ve itina ile yapılmı~ Ier vıuutıuıilo ~elirin her tanı lngiliz bombardıman tay .. topluııtı' ıı tiftretnren. ttğitmeıı Yollar 
bir çelenk konul mottnr. Saat ua yay ı lmı~tır . yarelerı şimali A lmanyaihki vo hirçok 'VRtandaşlıtr da ıliıı 19tO yılırıda k .. 1 . 

limanlara bombalamtıı:lardır. 16yioi sıt'ıiHtı• i11tirak ctmitil- liidııe ve Me · oy erın bir 

Amerika 
don~nmas) 

Oerriokrasile
re yardım için 

Auu'ltralya:f ı siya· 1 milynrlıli t'flh•iaat 

v .. , ~ rsıne baaı 
tir. sı ve zirai, ilqi11~ l!!J ao~a-

0-"l'~ah ve kıym .. t1i N •· th.in yük ı •uıy ~ ...... . .. fla••i '• ,.~ 
bit6 mtidtirü B. Miiıllm ... y D&jıerlİ Nahıre m0d6r6 •

0
•"• tt'laYiyei tfirabi,~;j i~ 

duie-r kuıaca toplantının mak B. MGelidt Ayduıor ınal, tamir ~ureti~ 297 kilo -

sat ve gayeetoi iz•h ettikt• Okıoll•"r'a baleA 897 çocok ••tre yol •tiouda et' ilm' 

Yunan - İtalyan hıtbi 

sonra lMO bütçetti nmom T&· de•am etmekw.11•. ~ okv-1 •• bu yıl da Y•Did.: ı.:: 1' 
ritıatıunı t9'98 lira olnp bu- l•rıoda a;.rfabaD iptidaı mua.. y,ollar •çıhaa11 •• ,,. alllll • 

V 

I"" L • • 58 1o&IB Pat 
Sidney, 19 (A.A.) - ••ington, 19 [et a.] - Alır aaviatla p..ı..- ~ nuri 18956 liraıı aiirf, 928 li• ho&- il• .. ghk ciorunıu ve •• ı~ın 15 liralık bir t h ı... 

M b 
'J u• l · · il 1 a "

0
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A•aolralyıı Bıtwelôliııe •&- • • usan maliye encümeni kiJrtüld4 ra bakaya io 5&ll8 li'ruıınıı: ._ ... ....,... ögretıo•a erı1111• oao mottnr, 

itaryan
hücumları ret etli,.of'. müzahere ediliyor 

lıAlet eden Bay (laden aunlRrl hükümetin demokrasilere yar chhedil•ltinl •• mtfDH111 Mlf .,.ııtıu•kla tıor•lıo< .. nrıU~le~i K6prQ1er 
aöylemiıtir: ım içirt ioıediiti 7 milyarlık At;.,., ılı ta.o.1- 1J8 illı do Stnl•lat •• A:ıl'ıllllr ıloateranııarla koyitil•rımıa 11 kii.r,lla 'lı:atlııaa.., 11 

Manevralar yaıımakt_a olan tahsisatın müzakeresi ne başla- y 11 nan B'•lkıı mandaıilı~ı- kip~iflerl.ıı'tı 511'9 11'ı'a oa rf •• ir,ad ..ı ııaıokıe. ·~. -~oları:ı .j,ıu ·~. kı~~ .. al.t.I.adaıt oı.. .! 
Amerika donanması Sırllleye mı~tır. nm ı 43 l'-' t b) 'h' 19'1 büt4JM'•i'D bakaya ela iktiaa~U ~uaaaıy k.ülturel ••· dal koprusn ve Merıin a:ı·ı 

. . b' .
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M L> \-ı numar» r e ı ı: . • . 1 11 
- ı:u ı ~ ııelecektır. 811 zıyaret ır mı· euııs~n mecıı!li rıılsi be- Oftşman blHıiti ırrka"'1dıın dahli olmal ö•re 171191 lır• ,;ı1eterialn yllkHlıtl,.. çallşı . 
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a_ra11n.ıa mühim ı.;.. ıeti* 
lele kollanmızı açart.k oaHıl yanatta bulunarak ~unları söy .. hü I olatak tes'bit Te 5t8~ lir• mü maktadır.. lüzerınde bnhınau Allaah ~ katfllıyat.allriılZİ flft mukem· lerııiftw: ~evzııh ~mı arda buluamuş d~vver paranın ib'tiyif al9e1i A9ılan Hf.lk derebao.,leri -Sonu ı'kZ- ·.ı- ··vy' 

. ısede epsı pü8kUrttit - ı- r r 2 •• i , ~c·--
m4't il\il fn~atbr. Amerika bu yardım blh- A. . mı~o nr. olarak masraf kaıfıhli tnto- - Lhk l .. J. Al 

A merilıan bahriye sulia y ve sinde, süratle ödemek ••m•m /"~~~~ta U~lfıln dü\man lacogını anlatmı,tı r. 48 .... - lılltu rr•a n hava 
erlerine ~u ziyare ı u'1 tfur- ıelince Sözdnden liaçmai isti- .~~ o.r u subay olmak Ozre Nahiye mfldftrft buodan E •t d h •• 1 ımyliüilı• "tiiifiıli'ı' ~uıacal!li· Y811 bit n illet vaziyetine dfıt• . y•sır alııım~ştır. . . Botıra nahlyeırln JHO yılı rı re e ucum ar1 

Yawlacı\4 xeun\ ka~~ı·~ Mİfecektir. Fütuhat arka•nıd• bi . u~·.0 e~nıyet ouanıliıım i9iode batlrdıllt •• 1941 yılı "' civorında ıid- . l ., . nazır •• ıııebnslann ıştırakı kop.o Asya ve Avrupada~iler• ldırdıgmegore: l9indo b ..... acaıı ı,ı.r ve ~ete? b l ngı fere tlserınt.fe. 
için mel:lis !Alil 8ilil il it. Oe Duau ıı&ıterece~lir. fıalyan la_Y'.pareleri Mora- progra~ hakkında t• iubatı Jeflı mafıore e er devam edİ1'0r, 
lece~ gSoftl wm~Hk9tih'ı eıı ~Arçil Alma '.l • 

1 1 
_ nın batı sahılınde Kiparsiyi vermi,tır: a/avor . · ı . deod' vu n uenıza tı arı bombard • . . k . J De )!;;_ 

1011 ııa- ,enıı erın tr. hıll dotil /illiıaıı zırlllll ft _ıman e.mıştır. 4 a· Maarif ıperl . r .... 19 (A.A.) _ 

1 
• , , l\metika açıklannöa ha~k:.: öıo ölmuş ve 6 çocuk yaralan Nalıiyeuin IW. köyü~•• Kahir•, 19 [a.•J - Bır denh ahı ll8lllimiz cıe 

ibrıflft 111iU~IJlll bulunduklaımı söylemektedir. nıııtı~. K~ ,d~ş.man Taalya 16 oıuda okul mevcuttur. Di luııiliz umumi kararg~hı. aıan 35.3~~ loıı hH•miııde di demiştir. da hır Şehır haneme bomba- ger .. kiz köyöo çocokları •i· nın ıebliti: man ~em111 batırmııı.r. Niy: 
YwAındır -Jtal1anlar V . lar atmıpada Hasar ve zayiat var ve yakın köyler okulları Libyada kayda deter Kasehn prbinde-4.bio •--ı ._ aşrngton 19 r a a J yokt l ıı.tır Pazar L· . "111 u .. Af; ·1ı d ·r Mı . ' · · ur. n• devam etmektedirler. Bu bir lıldllll o mamı, · ••r tıcaret ııemisi bar 1 rı a an•• ı- Omessıllel' meclisı ln"H- B te~i Eritredd veni işıal edilen 17-18 gecesi Niy Kr:ıcbr. necelıtir tereye yardım j~ yedi mil- eden Terbı·yesı· mevzilere kaı~ı ttnlyanlar kuv laNua hücüum e~il ~ . do~-ya~ık tafıMiKat h~kmtlalh ka- ve:li taarruzlarda hn.lunmuş- koçyanm .ı.. d .m~Jlır. h-

) 

· I"' da (t tranlar ger. atılmı§ far-..o ak,i Jıuıan•·-
Londra. 19 (A.A. - . nun llyıhasmm yarm kabul • " _ • "r'ffıt ~ • 1 Clt u muvaffakıyetli ht1ct ı ...,_., haıraoıarıo Aro~jttluktakı . . . . . Vılayet IStlŞa hll!!ıt. t• d"·~ ve 800 fl8•r a ınrnı'i'ır. uare- mı r - ımar MMI.. ıaa ruılarıoın akim ıl.ırnuıaif ır ecl~l"'."'ii1nı meclı• "'1"' ııöyle- re IC Y 8 1 U 1 1 kat muıraflalufelle 'denm ot- bl ~. Dı.ın ll8C8 ee~r 

blrumı1labireUir. l3a taarroılar mııtır. Proje ayana perşembe topla nd mektedir. 8ir ltalyan generali manyan~ aıtQÜ MA~Mt ıtılilllre kadar olaolarıu 00 •• günü verilecektir. Yapılan M 1 malıllıl .......,,. ~~ .qıuhıelıl_ yerı..ı.. ~ .. aıııli oimuııer. . _ . - ~rlok ~ IWıhııŞ •ıı e llHŞlır. Gayrı a&ke t b-
30 kllo ••ll"i'lık t!lr .. _ııh• kıht büyillı, k~çuk hır çok 84/ge bütçesi 37,029 lira olaralı teabit nopır•erleri ..,ıi§ bir mıntıı- le~ JRoauılıın-ı;ı~ "",_':.• 

Ch tod•o bGaom eden ha•••:ı fabrıkanm H•parıı kabul edebi- 6 b "'..&.. I • • l...c.ı... k üzerinde gerileyen İtalyan- dua D.uwer Ozeriodelıii clta ~ 
tar mert11do blr lledlk ıçar\k lecek bir .. ~i,..tte oldu~ Ve Q.ZI lnO arın 'ffllttn uRlfte a k tazıyklarını muvaf- halenlannıl-oo ...._ .... , . qu. ı& lejik bir ook&• eld• etme~ . eUDu k d. lara 

8
11! . m- uuı:8'.t. d~ ıol ıııordlr. Bu ıaarroılaro ıı· g6olermıolir. arar ver ı. fakıyetle ıdam~ etmekıedırler. UfUıtı. 

ıır od•n lıa rill ~O'&Dıomıorı Grev bakluodlı tlı&" • . • . lıalyan Somahsinden muhte- - Soun ~notlhı-
me oatlarıoıo l!lt '°'9SO ıiol k•ı b ' d ğ' ·krk k ~t~fl Beden Terbı•ee• loeı 86lge1ı l\tlerı Onrfnde Gç neı oalıımıı· li~ istikametlerde kuvvetlerimiz 
bo ıııordir. Sarduou •e lk' ır e ışı 1_ yo tur. Yem hır Vilbeı itıiıar• tiereti, dad ... ı '" · . ilorlenıektidirler. 'f'r . 
lia •6aılokli kııaaı pek al'ır fedetal ış huroııu kıırulac.lk- l'f,to ih 11t1ı1ıe 8'ıok••• Sarın Dilokil ıoplaotıda bölıoıı•• Kahire 19 (a.a.) ~ ~ ı.-
ıa atıi nır~ihıı&ır. . k tır. 1 ı azadan teoekkül ed k Va"miı Bar Sıhip Ôrgeuin ri- 19·'1 mıh J!ll ~6•te•İ ·~ h~• Ordu uam11J8 SÖZ •öyleme- meaelea. 

Karende h•lrınlar iyı mu 11 ece · olarak &eebıt ve tevıio edılm•lt · I' b' t 1 1 
.. meı •••• .ınrfor. •• 

0 
... ~ • azası amalle ~ 8' ra1&liod0< ı.ıııare lıereıi u•••· . • . . i 1• sela~ıyet ı ır za şuıı arı •• ··-

1 k bulmaktadır. Berbo aza•ı hilıOoıeli t'e dört Zıl rınd••• Alar Komnıon•m,., Be· Meraıo ıladıoda bır aııaı11m p ı ,,ıoylemıştır: . Ne•yorlı 19 ( 
'•I ar '° 

1 
• 1 iiiılor ıvıo o bom f • br:ı..tlrı tıiiıiılil ~~ 81 ıed ıra ı ei ai B. il ha ı Toroil n, lloıb ra\ri hail" d •. ıitoo• Mİ• Keren cephesınJo 40 dere · D N •8 • .a.) -:~;:ti:;~.' B:ııbıt lloıolloiy• d• ır. Vi\lr•• t•bhalfe l91imal Mdh• rapılmak _oare waıın alın~ aroa cedBıı. fazla bir hararet altında •Zllteİor .A • "."' Bu ~1iltl oiı kııdr"i kl!r.,.dtı• .eoıı&ıl Nt..., . . ""' M6d6rl, 11 .. ,11 M6d8r0 B Gıerıodekı •Safların keourııerek şiddetli oıulıırebeler olmakta- •rına ,. merıka haııclJ'e 111 

lak• tiılk/f •-tı maraaınıı Şefik Era6od6&, Orla okul m6 futbol eabuıoıo le••1r• ..... dır. Yapıları dal mutiarebol&. "" b ~ eıleıı V.41fıip ili mooıoı ıöııorecotıır. Dllar la ıMr6 B. Ferit Koran, umumi ılm odilmeılne, Geuıi dlrtklfir· rinde IJlliO• 16Rille il'rpııına .,,:: 
0

&claJ111 itııa~ ~ 
rolloo llorliron toıılll• tanoııerı il lık. l•drl••IJll!flllıi loıiak •oolla ••H•odon lı. Sılib lo•• ıikoe iıtimllki teoıf P edılen el lor olmuıcıır. Dütman tiddedi Fra ıaııııa~~derilıııeı,\ .. 
halrao ballarını tebdil almeklo il r ,Je 1ıori t ,ı.; lltretilin· ~or, 8 Harrl TooQtiilek, topak re•m bölıooio kiraoı atlında bu loabil taarıu&lar yapmıf >H naız ~le lllll'ilıılAA!~ 
dir. 800 blo kiıllık lıal an ordu iırinoleo Atı• aanf ruu o1ıio fj,bri~uı m8d6r0 ile Bölı• u· ıonao bio• ifa Nal tıbrib•• •• it mu . . · fG kil .. ım - 'll&IJlaktadıtlır y .;
•onun va1lroll iimital•dlr. Ya maraoiaıl, Ane.lnookurun nlo- ıloıkauı llubarrem Yelinin ir ılaal" d boluoıo bono Bııden ~ı ;re11 ı ~ ııttftr. dayın levzii i : . ı ~ llııtk•odı lıaıraolor Alrikadd •ili do loralornln allıterl arHıod• ılrakııe flrı al alıtoaıliıaa 1 p 'ro ~~;. ta kll&lı ; iD ialiallk DıAer taraflar'!".~' "'•111 dııııl._ l'~l letlıilaılım-
••4'eklerdir. rapılmıt&ır. Tebrik ederis. JacbıL ~·ı' . 11 i 
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1 ~ '' .

1 ~ 9 
,_,. - Sonu. ıJuaoıcle- .».... , _...,. ~ •ce 

• uv ıenın •• •• dar edılmHıD• .arar teı•..-at• ..,..... ••~ .. 



~evinde 
nferans 

Tömükte yapalan Ankara 
F 

toplantı Radyosun~a Yurtta': 
QnbarlJ.e' Halk Partlll; -- Bu,anlııJ neırıyat T6rkire, ba harp ioiode, 80 il harp ııkıolııı oetın mım· 

la MtlsMIDl sik· ta _ i ı·..1- . ekeUir. Banana kırmılfot bil. içinde 
eellllH, , .... •lld ... •• teHS - BiriDoidlD ar 8 ıaaua P ı ... ı bır '6rsdan çı- ÇARŞAMBA 19 _ s _ 941 8ılııntıra dOımemek iılfronan, bir harp d6oraıı 

iJ i . ed'Jmit ve bu ara k.arılm_..a .1.ı t ed" k ~aıadıtımısı, daima ctttıen. d 
il• datdala .,,..._, •ıuiad• f ~l. ın.. 1 . . .1 ıeki• d' -rıre ılme t• 1.06 Protram ve memle- Ta11rraffu reıa Nar•rdtıo, nMıl ••D8 kadar w11rruf • 

8 

kendlılne mab&ıo oldata maJO da ıkı k&rgir köprü 1 8 ır. . ut saat ayan bileoetioi dallna heııpta, 
matı Hfm•lı ••r••ll• mımleke ~t•P köprli tamir ''7 abt•P Köy PDl .. rhaneJerinin in 1 OS A' habe l · ı Meeell : 
aımtıia ••••• n• 841a•lar ••• • Mt• menle• 1• ti~ "'- ilüat balumı•dao ·

8 
M ~na r erı Ôo6oe rlrebilecotiodeu iaıla ekmek aıma. Kururıu b': ~~ 

&arar ,.,......, lan koofe· . a 1 ..66 icar ......... , . 8.1 Ozık : Hafif p \f1•lar lıo bir lokmt. elımetıo bile, bogilo hır zamaııd•D dth• , 
ranılar ,erUp •'•ftıtr. aıı en 1apı mı"-': .. ko- et . . . ~ intlltak {Pi.) bir h•am oldataoı inan. \ rtauı· 

Ba m6o1tebeUe ıehrlmiH Nahiyede aekuı koyde tiraleoeıı gıM her köye bir 8.45 E• kadım - Koouıma Lokantr.larda öoGoe rirebilecetiodeo fnla ekmek 
0 

or· 
ıelen Dıt. Tır•h. Ootrafra Do• nak odaları i8'-.ıoa •e Tece hatw 1&ndı1t •• miilterek köy 12.10 Pl'Q&Dm •e memltt ki dai~a korlar • hemen aareooa çıtır. d•b• kOOJI bir P 
oen&I Bater Zira Karıl 20-8·9'1 ile Bl•anb camilerinin iofAa ler i9ia de bir etti• makine ket aaat Ayeart ılroo ıe&e. . 
Perpmbe 1aaa Ha& (17.IO) da JElhrlerde lloin mllb . . . . Q•r•o• 19 ıeker 1erlne lkı ıeker ı& 
• 1 i 1 d A i l N l 

tmın ikmalin• •e "J •1auı ve bırer ıptt 12.33 Müzak: Faala r•lh remeklerdeo ıakıo. 
' • a .a oaaa • • m ra • abaları dat m11 l T k a k k 1 l bep b• 

80D .. Oımaoh lmpıralorlaıa• me7danlar Te ıpor • a ... vanbaınıo hmio 8 ve &l ,ıe,. oar 1 ar Mıde, karaetıer, bıtır11lr, tiımanlık b11tahk &rl dok'aorı 
mettalo lronfetıo1tnı +ereoelr&ir teaiıtae karAr vertlmt,ttr. Y• .... riki brarl .. tıralm .. tır. 12.50 AJANS haberleri fasla ıalh remıklerimiıdea iMrt 1rellıorı loaom11110 

Ziraat lfletf Aıll:er aileleri•• yardım 13 05 \1hik· da bir ıor. 
1 ar••• Hallrevi 

bir elden . · ' · Boı rere u Ulzumuodao faslı elektrik rakma. 
Bir luı'm köylerde oareo .. ta "• memaunıyet ve- Programın devamı Papaoun delinirse, penoelel, sıkılma. 

~alıımaları . k b miyet •e- racı ir,.kilde yapılmaktadır IS.20 MOzik: Karıuk nnı,a ElbiHn lekeleoiree, lemlıltı; u'ıoma. 
T • cıye 11mıoa e em Yap I PJ .... t'"' 

8 YURDDAS ! 
rllmif ve bu hoıuıta ıo ibti- N L • an yarduna.r ram ( .) Banlar '8 banlar stbl lıaarruf lmklnlarıoa her ,ıa. dltl• 

Tına._ (lheaıl) - Haber • . maksadile 111 • • 1111• lNO 1•lıada Er- 11,00 Prowram .. e Me-:1l'e~ nırek H tatbık ederek yaıanan neticede mllrootak kırmıtler 
T yacını .emıo sınoaa ae•--• .... 1..... •. · ' a .. ıfımısa aıre arıaı Balketl k"I t l"k k ı.... .taair ......... .-e.ıoe oıra saat ayan ııreo olmak&ao kar&olar. Bto aıkıotıra dOımeıtı. 

&aralıodan n mar' 1941 comır 1 ome re 1 ~ Y. 14-e yan ••taa•a.ıara 8 bia lira 18.0S Konuıma Bir dilim ekmekten oe çıkar, bir ••kerio, bir i•t* r•tın 
teıl ıktamı m6~lkli ~lr ·~ top •• ıaJAla e4Umıttir. .eııv ayal •• ••k•t yardımda bn· Ziraat ıak'Yimi ıôıGma olur, diye hourdahk etme: 
110&111 ter&lp edılecetı gıbi 23 cedvelJor a9ıhaıtbr. 8a ... a laamqtOI'. _ . •Damlırı, damları göl olar• uaa&~• 
mart p ... r ıtaı d• Boııal f•r itleri•• •er'leo emek ve kB1· TA L B 18.08 Muzık: Radyo caz or Ulusal Ekonumı ve Arttırma Kurumu 

, ura ava Koramuoa k t ( b h' 0 o 'd 
~~· komi&eılniu illibtaklrle bir iüleriaıiaio gayreti doJ ~ flmdl7e War 1 bin Hratlao r:. •·:sı) ı ra ım zg r ı a-
auf ttaiıf rıpa1ıoık ır. Ba mft bi l ....ı· i , 0 bla liTa- ~ al 1D e İ l a 0 
a•Hbetle mabtao talebe•• den na ,.11 8 •-ır • • 1•nlım yapm1' olan 18 40 Mazik; 
ı ... sı•ı teni ıdileoek ,. b11· 1• 9ıkarıl•qb Nabl7eml• bo ml~arı aeoe K d F J T • • h f 1 d 
.. ,., maıren• edılerık mubıeıi Ka•r bayvaalula ,.,.. IODDDda .,.. bin liraya ibl&a tl mlar asıl heyeti ırıuı apu SiCii mu 8 il ıaw lft 811 

ed ••'-' 19.10 MOzik: Ulolar terileoelUir. lan •lı•del•.. 940 Jllla4aa "-. ... itmlt ecli7or1... Taraaeaa ilahı& kOrOnfto Sarı dere mokiiode (Dotuaa 
Ayın 15 inde dt bir Ziraa& bu aaa "adar Mır dd'mu• 8ııırlarımaaı beJdi7ea kah Sevyahlt Röportajlara} Ra1an Arumi elretnı '8t8181İ BalHI '8 aDoıri dere, ka .. erl Na 

koafenaeı terlleoek,ir. ..ı. 1 i 19.30 M 1 k ıa llf ecHJmifdr S.,dn ... ramaa ~•r erim ae ln .. ık eme et saat aya- mao elretaa H ıoı aıla) ile OıHrili bir lıılada o&uı döoilm ıarll• 

• Ala ti 
,,.. itlerine billıu• m bediJHİ ttlarak 1600 paket n, ve ajans W.berleri. Şeni 2EO &aıib te '9 No la lakris roklamada K1r• lroca lıleb 

• m• • amay verilmittir . .&a,lerlaiaie ............ ı-aalda, ,00 9ift 19.45 lıfozik mtıd otıo llebmed namın~ lıarı&h olop d.,fter , .. dikil& olap 
Vıllr•& Kör BGroıa. !91ii· i d b fı 

1 
ela •lyet ver 90rap. 8l"llft .wı ... Yermek Badyo iace.._. heyeti 108 de ôlmeelle otla Abdullah te kızı HHiberi terk ederek 

ııee ,. enolmen batkltıplıtıne f8 • a asa .. •retlle ·~ · 1 fiil banlar bu tarlıoıo teoıde batlaom11ını iııemiılerdir. 
tqta edilen. Konr• Boaksr il• meai llzımdır. Malim «'ld11• el ••ır se 0 I0.15 ftadye l amtesl lleıkQr tarlaoıD hukuku 'aaırrufire te ıilireUiQinio tahki 
••• ü1rh oalllre mldlr6 Bat ıa iare böktmetimiz ba im- U.,.. yataal -.Cana ödemi• 7D.45 Müzik; ki ioio 8·4·9'1 paaar alloG mabılline memar sGnd•rlleoeıtodeo 
A .... , rımar .. brimM ...... .auıta pek çok yardUD Ye ko- tlr •11 .. ıra1a1,. mldlrl B. Ke ..... ti Ça- bu rerle "allkayi , .. ıırraflre iddla•ıada bGlananlatıll ba •ld· 
•• , ••• Hli&eliD• detama baı l 1 ldar ... muktedir llllm A, ........ il Qldu 1 man 8'11Ul arı del aarfıadt etnln mftıbitıJeril• birlikte T•HDI •ıpu ıicil mu 
la•ıttaı. ay ı 1 ' • ~ 1ıw 7arıa, '• ••\ala Ye •n: Ltko Amar. 1 - Max fte hafıılıtıoa te arol ıGode mahalline iİdecek ıahkik memuruna 

Al~ dikme "lerl•d• ._ '-f J•rtb.-.a te•• HTe ier, 2 • Paul Hiodemitb. m6raoaa&Jarı illa olunur. (208) 
rast mt1•8rJtltlDtiD Jardımla o)• kt'll~ 21.00 116ıııik; 

...__. a ft ı11atlaril• iyi daüir •• tebri ·~ •• klJ Dial · · ist ki · 
hın11i ~ab11fbf B. Rflat 'tek afin-.ır. ec111• ihtiyar IMJ•tl MH eyıcı 8 en 
oaaın, Sıoaır kampao7111 ma· bofaJarJa 11 ır oind•I• ıll~ 1'e a.bit 11.30 K!fupa 
llÜlbl Bı._t Telteaata b6t•~ 'hına gayre 6dUmikte 1# a. kb "' .... _ ... P'Olfa (StbhatsatiJ 
~adeti llnrl tlsba1thlındao . eh i eı •• "a •.,• ,..... eıftoekleri . •"'•il a. !bun Tekoaa mlp ba ... daha fa•I• ••• 1 el•p olm .... aı •• Oamhari 11.45 llüzik: Radyo orkest· 
tefi oklata banahlltao kar&ala ••rilmui loat.etmektedlr. it& Wal'lllaia iaWill .. ldl Mil (Şef: H. Ferid Almlr) 

• 
1 

İçil Bıf tardarhğındın: 

1 1 n 

••r•rık din etıeden eoora ... Koopera tfttrl n ralt~ aataı1 .. ıa aaaml ı - Mou•rtskY - Soro- ller .. in Suluklu köyünde (Uavaca) Anlu•n ol 
fa& elmiıllr. C-.n111ıi ba-n ..,.k ... -1117a- lalkıa.... ... l'-' t t · t ı Pao • , .. , •• tau.oı uta "kır .. ,.~ •• . ..,.rt """a e- çao • ayın lu Kostıden nıetrôk ve tapunura nıart 3 J o tarih 

. rı· 111iıe elcl•• ıelea yardımı •ip .. tU4lile faldrleriaio 2 - Honeııer -. Paatoral • ıınad e. Babaaddıa Köıberi· , ve 4:?, 43 numarasında kayıtlı hah hazır fıudunn 
..,. .. • is • *•' yap3111f '" 81 bia lira gibi 1atıllı9a bil•lribaMiai ve •tl d Ble 

Bılı:ı oamide öfle 011m11ındao mlla'• bir mebJ&aı boro.• Ter aak• ..UlllMll•I lıtemittlr. 3 _ Necil l~Azun Akses • şarkan köse Hasmı vesaire, garbt n llôy meydanı, 
ıoarı aımaaı luhnaoak ·~ ••· mi' •e hepi•inl ıabıil ıtmlt 1lati7arlae1eıı -ıarı mem Çifte Telli cenupeo yol, şinıalen Pyerli Ali veresesile mah-
t,8!1ı:~~:.dt medfeoloe &etdı •dl· tir. aaalyetıerlal an ile 8iyli1e- 4- Rimıky·Korsakew . Çar dut bir .tnnürn arazi 15-3-941 tarihinden itibaren 

Ksrdetl•iaio •• atleeıt elra Sqhk itleri oek bl9bir fiıleri ol••tı•ı Saltan Suit'i. .. .. . ·ı · d.. d dıaın ••allrlerilıe ııurılı: eder N bt • •abtıt•tetl ıa hl- blldl,.iflenlir 17 gun muddetle 'e ı ·4 941 tarı nne tesa uf e en 
• 1 • t2 30 Memleket saat ayan ı .. ·· · · 1 - L ld 5t d l" ı J 

6111• rab••' dilerıa. ıt· t'I . b takıklar • Baaaa BHtlae llabl1• mtt . · . sa ı guıHJ ıçın sat ıga çıa.arı •e·" an ta ıp o an a. 
Alman laaoa 
laiicanaları. 

' ıo • erı •e • 1 ~ns haberler•, Zıraat, Es· · · .. 
ratalmnt ııtm•nı• aoflae 1 ... diri, tı,111ıet111 ıa.t.Niat h . . rın Defıerdarhk Varıdat kalenııne ıuuracaaıları. 
9:1mıe •• apl ........ l9me ••ri•ll faaliyet •• meydaua ~- - Tah•ılt,t, . Kambıyo - L202] 16-18-ao-i2 

ı _ı.aL .-.11·ı getlrcllklerl ..erlerden dola11 Nukut Borsası ~Fıyat). 
1101 n •e •uıta an ı .... ..aı • 

.. Birinciden artan-
1 

i Q 18 k•J kendilerlat taltdir e&mit -.. 22.45 Mozk: 
Lftıdra 19 (A.A.) - : :.'.;.. r:r:.~;.0 a9al911Ut onların <famhuri7et ıctareei Cazbaod (Pi.) 
loıiliı hava ve dahili em· t1r. Bu 'ıeoe de 12 arıul7en ıa1Hta• •U..o•tlınn birlik 13 25 Yar.uka Program ve 

nfyet nezarAtlerinio mO~terek a9almaııoa !tarar verthai,tir. beraberJllr, teMatld •e tard"' kapanış. 
Mılilfllı . . JluarbkJar •e bil..._. lilr batbh&.ı ve 18TJİılnden 

Dltm•D hna fa~hyetl .bat ölü nakil •• yilr•m• Yaalkl• ileri ... atttoı ... ba llalin Eritrede 
a- dolu flmalde bır wehirde aalal1eala kalkıamaıı da•uın Birinciden artan -
ft dlfln:ıntn taarruzu büyük J llalL • ' en blylk bir &mil ıtalno . t it' tlrzrla de-
tir. Bir çok eTler hasara ut- •• 11111 n ............. cBI• 5'WD nunıye e pya~ ır 
ram11 .e t.a yanpnlar Çlk- DA VE T to a ..... 1' Wsden kor ram emektedır. 
IDlf ilede •irade llndero&- 1 lıaealıtar. T• mem Berberaıun istirdatı ha•a, 
~!'ltol· ~!'~ ~~ilal.o "* lotibap detreıi ıona 

1 
•~:1; leketl cennet gibi J•pacagıı. deniz ve kara kuv•etlerinio it 

..... ıa...._, za•~ ıyor. balanan &tl•iı komi•• er b _.. b" · · · 
loıilı.eoin dolu oeımp böl 1 19 Mar' NI ,.. 0 •aJvue tam bir ••adet ırhtı ıle olmuştur. E•elA bava 

" Lonara ftzeriDie r•nlbi rll Holmı ıer C mır&eıi ıa •e refaha lr.a"Yafacaııa. de kuv .. etleri taarruzla fototraf-
bo bala l tar ta• raı\ ıran a mı,ur 

m • r at~ mıfbr 6 .. a, ıı de Bılll:ıvl .. ıoa11n Al. lar almq •• eonra donanma 
Haa zaf19t mfthım de- 0 

1 kıtlar anaıada toplan- f LI be L- 'k' 
• dı icra kıhaJoaııadaD llOa•• • tıya niha• t 1 taarruz ve 18 "la a ra09r ı ı 

IQdir. .,e "" lm5'tlr. ,, . . 

DEV AKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOÖUK ALGINLltJNI 
DER.HAL JCESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 8 ) .. _ .. 
Lo d 10 [• a.] _ re malrarr•& ıarı• ıaıl•r•D "' 9 mOırere ıbraç etmiltlr. DOt-D ra, • • •••D e DOfman tayffrelerj !IJOt.- ıertnl katlanmak Oıre ma• 

1841 
. man az mumımet 1ıöstermt1 ._ ____ ____________ ___ _. 

~det• loılltereye bOcum ua&la iıba&ı tlo•' ., ....... rtoa IZlllır Enter- tir. Mnrrezelerden biri Hindli, u rttaş·, . 
••• tApblMilünde bafaomuı olan.ar. ...•Von•I Fu•rn,• topçu ve itfaiyeden, ikil'ciai 
~ da. yolları keailmif .'~ hri• barekAb hafif oı~u~. Şim~iden h~ıl'l~nınız Som1tlili ıubay ve erlerden iba 
lkai deo~dftpırolmilttrr. iln Loridrada bir ba•• tehltk• lja Bir ınılyoo mti,terı, lxmir retti. Şehir beo saat mukave· T. Hava Kurumu-
talflhmıı dGfman a•ea anmn . ril ildt'· BAZ• dOfmao Bnternu7onal :r Darında 
lahlidanaa ufrttmtlaıdir 7 ;..: rk •bilinde ut- mallanoısı görecek ve ... met etmiştir_. Yeri i halk So-
BialarilKö * dfttOnllmOflGr. -1!!...- :.pdoı bazı dlf- tın alaaaktır. malili lutalafı alk•ılamıtlaröır. na u·· ye ol 
l•i pilotumuz kurtalm•ur. ~- ,.aewt oae1Dleket Ole • Ataııo• - IO 1:,16, 1941 t&alyanlar Harar i!tikıtmetine 

;:;:.::. t~) ...... ::. ~- U• rical eUikleri ıaımedllmelılldir. _Y_en_i_K_.m.--.1'-.. ...;..aa_•_•_•;.. .. --...... --ı.-1-,ı-ır-


