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s R&dyo Gazetesinden : 

Sahibi ve Uaı.am Neıriyaı Cuına MQdQrQ 

FUAD AKBAŞ 16 
. 

Timo9euko ordularının Barkof~ 
26 kilometre yaJdaftıkları bildiril
mektedir. 

idare Yeri ! nci KAouo 
taaı Warala lusıu•ı • Meni• 1942 
---

S yısı 5 kuruş Yılı 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 4101 GtrNDELİK. SİY ASI HABER F'1:K.IR. GAZETESJ 

Doğu Asyada T. Hava kurumu ve Kızılaya Şark 
Cepht:sinde 

Yunanistanda I lngiltere 
Açlık ve selaletten'.Eaki Romanya kralı Japon beıinci kolu Yurdumuzun bi' çok yerlE-rinde 

sokaklarda 6lü- ! Karoldn hür Roman Jn~on harekatına bağıılara devam ediliyor Almanlar 
Btızı keaimlerde 

tehlikeli bir doruma 
diiıtüler 

)lorlar / ya reialiğ~ni kabul iyi yardım ediyorlar' Kayseri 15 (a.a) - 2160 lirayı bulmuştur. teber· 

ı etmıyor Loodra 16 (a.a) _ Kayseri nahiye ve kazala- rulere deyam edilmektedir. fio 
ingiltere Derlı aeJarat aazeteeinio rmm Türk Ha' a kurumu Ye kumacılar haYa kurumuna 

. Lon~ra, lo ~a.a.) - Roy- Siogapur muhabiri ıanları bil- erlerimize karşı bağıoları 30 her ay 100 lira vermeği teah-

llmen gölü dolaylanndı 
şiddetli muharebeler 

olmakta~u 

8 
.1 Al 

1 
terın dıplomatık muharriri dlrmektedi~ ı . . bin Hrayı geçmiştir. Merkez v& hüt etmielerdir. 

U0u80 manyayı mısu yazıyor: Cenubı paeıfık&e 98 ceou~ diğer nahiyelerde kur ban deri Af IS ( ) 

Y 
• Meksikada ~ulunan eski batıdR jııpoolMın 30 aenedenber: si b:.ığışlarma devam eı~ilmek- T~iokn 

1 
a.k.a -

tanlmaLla "era"er unanıı- .. .. rarılma poletikflBIDID maJl88 . l r ııav:ı urumuna fll 
1 U U 1Ro_manya kıralJ _Karolun mut eımdı irice enlaııtmıetır. Bure• tadır. . pılan ilk parti yardimdan 

k hl k 1, ld 1 t6fıklerle Arnerıkadaki Hür ıara rıırılan j 1tponlar, Japonra- Balıkesır 15 (a.a) - başka 4 bin r d h A k tana arşı a u ayı ıa ır- Romenlerin ha,kanhginı ka- nın Rilthıı uldırıeına rol hazır Kahraman erl~rımize kış- d d lrıt la a n. a· 
. . . . . . ra a yar ım seven er emrme 

,1• • • 1 bnl ettı~ını bıldırmekt"dir. lamıelardır. Az •na ook Japon hk yardım Kızılay ve yardam .. d . . . 
m&JI uUŞU0UY0f Lout!rada basıl olan k rerlf'emıe bulunan ,.,rıerde ja- severler cemiyt>tinekarşı devam gon erılm~şllr. _Teberrulara 

t 
' 

ı.h ı 15 (a e) - ı a- L.. ı 01• kolu harekele geo· . . _ . . devaru edılmektedır. 1 0
" 

0 
m · naate göre Kuoliin etrafın- pon "*'' n d do etmektedrr. Son ıkı gmı ıçıvde 1 1:1 b Almanların lebliQ'leriode çokj r~ondra, 15 (a.a.)- T"nıo· . ınietir. Bütün doQo asra e • OO . b vay urt 15 (a a) -

bahaetttkleri harokeıler hııklmı• ı mış ynzarlsrdarı H arold Ni· da çok Romanyalı toplana- rum ha ~ekildedır. Tüccar, top· yardım tuta:ı ~ı O lır.tyı ukl-, Dlin Parti bin.asında fa 
da ruılar hiçbır en r eörlemırorj cagı ıııann~dilınem~ktcdir. k t 1. d"rı ı·apootıır Ja· muştur. RatsJ~ uevam etme - k" 1c· . -

l k• ko'soıı Yunanh~taııın açlıktan ra Rtı 11 
'

1 
"

9 1 er .. t . ı· ır v0 ımsesız çocuklara yar lar. Bu sukOL ınaııalı görüme · Esuen lngilis biikdmeti pou 1 nra tam anJemı ile ftjanlıa euır. . . · 
teuir. Almanlara göre lltıı~n lfÖ~ kartarılmaeına dair bir yazı- Karolön hn teş~bbttsünö ka- edi,orlar Kemaliye 15 (a.a) - rhm ıçın bir komite işe başla 
lü te Valdarı tepeterlude ııddeU~ 1 sında. diyor ki: 

1 
bnl etmiyecektn. Tıirk ha va kurumuna bu mıştır. Bir günde 800 lira !e-

mabarobeler olmak tadır~ Tar~f ı Milletler kendilerinP. iyi .1 . uzak Doğu 1 gıine kadar yllpı\crn yardım berru edilmiştir. 
ıız nıueııh•Lterin kenaotıne gore ı . 1 Almanyada -
bu m~har~boler lımen aöh1n0o lik bden lerı çabuk unutuyor-, 1· ·ı · h k t J ' 1 'I y 1 
ıima ı {e c.envp , raflarında vu· 1 Iar. Fak ut lııgiltorc ile Yu- j • ngı ız ava aove - U112nlS 80 1 8 UU8S 8VJ8 
kaa gelın klı dır. l nanistan bn kaideden müıtteR Askerlere 4 mılyon leri takviye edildi 

Bu mlltal<ıaro göre timdi ofidırJar YnnıuıiRtan !talya· 1 k:IJrk toplandı Londn 15 (a.a) -
Notoarod te Sarusa te~like al· ı dan sonra Almımya kendisine 1 logılt"re hava nnzırlı&tı par· 
tıodftdır. Alma o teblıQllirınde bo j' Londra 15 (a.I\ )- A iman lamento müııte8arı genel harp 

b .. etmeden evvel Alman ı .. . . • 

Bir anlaıma imza· 
lcıdılar 

rerler b&kkrnda hio bir haber j ncom . . . y . propaganda nazırı Gotıelsın durnmo te uıak doQ'udekı olar 
. 1 1 ya ile aııla~ htlırdı. onanıs· k l · k b. d eoiode' bu roktur. Fakat alman mahfil er radyoda alman aR er erme lar he kında ır em . oiıttanla Yugosl vya ara ınd 

h l k 1. ld h t"n bunu yııpmıyarak ve ln- . . . .. . · h-ı · · ı hava kuHe&lerı· . 

Lendra, 15 (a.a.)- Yuna 

Japonlar 
Singapura 129 ki
lometre yaklaıtılar 

Ce.~eles A~asmda 
duromuo pek te ı e •.o ul§onu u Alman mıllettının kurk ıanesı o geve ıugı •.z . . . . hir anlaşın ımza)anmıştar. 8 • k 
itiraf etmektedir. Ltınıograd ke- giltereden 1918 de oldogu gi- ı· . . ,. ·ıyoonn kn"rk ola gönd?rıldıQmı sörlemıetır. Ö ·ıd·,.· .. b rr fO harp mal-
• . • • • 1 ı hd ' & ne ıcesınıu '* mı grenı ıeıne gore u an 
ıımıode . ıkı. ~emıırı '

0 
o öl: rolH bi lngiltereden biç bir mükA · temin edildiği hakkındaki id- M ·, 1 1 -, la•manıo neticeleri yalnı• iki zemeai ele geçirildi alhon aırmıeur. iıJleD i" u • k · y 

ilerJerieine bir mani teıkil ede-

1 

fat istemı_y~re . v~ ~eoılece- diası tefsir edilmektedir, Gö- taraf i9iu değil harbden 11orı- Tokyo, 15 (a,a,) _ 

memietır. g-ini çok ıyı bıldığı lıalde ! he)eegöre,lngilizll'rin Alman Piyangonun raconnpdcığnAvrupasıi9inde Japon kıtalan Maıaka hudu 
Alman tetll((lerinde roeların h rbo kendisini attı . Bu ola- mılJotinin iaoe meselesinde ehemmiyeti haiz olacaktır. dundan singapura 120 kilomet 

baeka bir ceph~de de ta~rruz~ yı hiç bir iogili• unutamaz te~ebbüRtiniin suya ldüştügüne Dünkü çeki/iıinde re uzakta bulunan samtineye 
baeladıkları blldırılmektedır •. B~ Yune.nistanı işgal eden Al· dair iddiaya hu hıd en müs- Şanghayda v b 
raoın reri her ne kadar bıldı· . . . k numaralar armıştır Hır ahriye teşkili-
. . d b 'toskote• ml\uyanrn beslemeıı gerektı1t-1 bet bı"r cevabdır. azanan . . ı· 1 b rılmıroreıt li orıımo •• e · mız şıma ı ce e este MinakaR-
nın ceoabudur. Ruslar Gurek , halde l ngiltors bo memlekete Göbelso göre: Bu bal Al- Üç kifİ öldüriJldü sadaki bütıirı tayyare meydan 
iıtlkameııode bır varma rapmak her 11y 4 hin ton yiyecek gön man milletinin zafere kadar 30 bin lire\ larmı işgRI etmiştir bu haro-
hıeebbftsfıod ı:ıdlrler. 1 dermektedir. dögiişe hazır oldngonn gö-\- Şangar 15 

(A a) - ö ... ketierde büyük ınikvasta tank 
1 , 35~8ı6 En büyük bır meıtau ouo- · Rue hata ut~ellr,ri 8 mao , · · termektedir. lCJp makıneli t-f k h 

ikm91 tlslorlnin ko rıı tRetı k ları 1 Saııcloy Taymıs gazeteıu de bırdenbıre sılAhlar paUamıe- ' u ~n • cep ane 
k 1 y l d K tır. Bır kıei varaleomıe ııe üç ve başka m:-ı lzeml) ele aeçı'ı·ı'l-ıorlokl trı QOA'81Uı{iı a:ııaeılmo · ı anRn yazl\r ann an av" R . . anan .. 

tııdır. Alm n münakale 11ı11tem~ Jari11in hir mektnbunn neşret-ı us ya J 0 bıll /ıra ha~ kieı ölmfiıttOr. Hadısen iıı oldu#o miştir. 14 ~on k~nıında .Japon 
kıtıı dııraoamRmıetır. Bll eebop mektedir. Bn mektupta de- p l h..r.. Lğ numaralar ma"llZ" "O etrafı ae.rılmıe~ır. Ha- kıtaları .Tohor eyaletine girmiş 
&endırkı almanlar uvhedekı es• . . . 0 Onyanın UR m• 

90 
dieoııio sıra~i bır leeebbü oldo- ve ileri h~rek tlerm~ Sfıratle 

• . nılıyor kı: 3 62 J 1854 d 
kerlore paket gônderıtme iDi ya· . . ranlık hakların1 4 B , , AU samlıyor evam etmi tir. Singapur cep 
sak etmıftır. Yuoanu~tanda her tarafta 148752, 282435 hesınde 30 bın lngtliz tema 

- b te.hk s~lgın halindedir. tanıdı Finlandiya mile sarılmıştır. Holhrnda hin 
Rus Çeteleri IHaq> bir yıl daha eüreı·se Yu 'I' f> hiu lira kazauaular dıstanı açıklaımda 37 bin tonı 

· Loıı ılr11, 15 (l\.R.) - ay· [ J b l 
ıı an lıalkımn ü9te birisi aç. . p 1 h 310925, 13i!928,l 945UO Rus ar a arış etonluk 4 Remi batırılmış ve 

l • d mu mis gıızetesı O o:ıya ıiŞV6 v u 
Hareket erın e • hktl\n ölecektir. Binlerce in- kili SikorKkinın M.ot4kova zi· 5 0843~8 14944 7 yapmıy<JCak 'ç t1caıat g mıside ale Reçııil-

' 
ı • 09386 , "' , ~ mişt.ir. Pasıfıkte iki dt-ışm~n vaffak o uyor ar san a9lıkte.n mecal İEdir 0 - 1 yaretinden bah~"der6k şunları 

- S kaklarda ana ve babaları öl I yazmaktl\dır: 2 bin liı a kazanan Tokro 15 (e.a) - denız altısı batırılmiştır 
MoskO\'U 15 (a a.)- ov- .. ! nnmarAlar Tokr adelrı Fınlandır eloıei M 

bl . . ' k t blı"tt• diirülnını, çocuklar ~ürünmek Sovyet BnRya Polonyamn 768 ... Sotretler bırlı"'ı ıl.e F ıolond "ı~a ars·ı ıy yet te ıgnıe e (\ e· . .. . urno5 3J216 883~2 2 ~ i§ , 

6 ıncı Alman ordosa ko- t"•lır. hıılrnnır~~lık . bakları~kı ta~lı· 99991 45057 84:028 5'176 t>rasıudn borıe A'Örüem elorı Yfl• 
y ----B ı b. b' d mıı.ıtu. Sıuıdı Amerı a ı e nı ldı aına dair olan enaınları 2 b. l mutanı nıa"e~sı Fon .Raylıa· un ara '9 ır yar ıın I .... "'< 46074 81287 .. 1 " rn man yara-" 1 it de buna benzer te- • ıalaolamıetar. . ka kt ç·· k . Y ngı em l ld no.T bir demecinde, Rus 9ete-ııın m yo nr. un ı una- ahbiide girmişlerdir. 1000 Jira kaznııaalar ---- ısı ge i. 

(erinin almanle.rı ııgir kayıp· nist~nda ~iç. birşey bulmak 18187 8188 4292 24129 Kont Ciyano Bu~apeşteoe Liıbon 15 {a.a) -
lıua soktuguuu ve kemli ge knbıl c.legıldır. Albay Noks 92382 31746 347:rn 35341 Marsilyaya Rn'\ cephesin· 
n6l kurmıiyından slb"Y Bit i Londra, 15 (a a.)- 1ngil- 21359 76690 90132 89969 BudapeeLe 15 (a.a) - 2 biu alman yaralısı gelmi~-
ile ıo i11tilı kiiın sahayrnrn çe- tero hükftmeti Yonanistan~ Almanyada kaynaf· 74417 50:fü~ 54256 89045 halrau harioiye nazırı Kont tir. E serisinin uazı uzuvlan 
teler tarafından ijldürüldögü- . k 

0 
.. nderme . . . . [ar oldu"'una 24733 91333 76169 96 66 Cıuno burara gelmıetır. Nozr donmuş ve bn uzuvların kesil 

. yıyece g lfrnı 1006- ma 5 o 6979 . 1 b" k - . b nü ve diğer hır yerdede b'3Ş . • 4:3470 45754: 0247 5 rıo zıraret ır aç aun ı<ürecek• nıesıue mec ur ıyet hasıl olmuı 
Jemektedır. inanmıyor 17175 99657 74nl'!,6 '9419 tir. tur. ımbayan inılıa ediJdi~ini söy- ~ '* 

Ynnanistana karşı abla-

İngiliz Borneosuyl~ mu~a
bere kesildi 

Loodra 15 (e.a) -

Ror terin in1riliı Borneoıun• 

daki muhabiri bildirlror : 

Boroeoaun beıı k ı vıaının 

Oo ıtıo enet japoolar tarafından 
teıaliodeo ıoara foılliı bnroeo
ıanun merkeıi Sındakanla mu• 

habere keailmiı&ir. 

kanın kaldırılmaın bir emsal 
Vaşingtoı., 15 (a.a.)-Ame 11316 

rikan bahriye nazırı albay 500 lira kar.ananlar 

teşkil etmiyeoektir. Nokı gazetecilerin bir süaline 7203 5391 7759 0472 
Almaoyaoın i•gaJi altın- şu cev"bı vermiştir: lOO lira kazananlar 

daki memleketlere yardım Almanyada kaynaşmalar 030 285 119 
etmesi meıelesinde iogiltere oldugaoa dait çıkarı:ao 'ayi

kendini meobur t,utmamakta- alar yalandır. Danlar Ame-

dır. rikanın harp gayretlerini 

50 lira kazananlar 

303 23~ 900 

Ekmek kartı verilecektir 

Mersin Belediye Rıyasetin~en: 
16 .. 1-942 Cuma giiuü Mesudive ınahallesi ve 

öyleden sonra \tesudiye ve lhsauiye nıahalleri 
sakinlerine ekmek kartı verilecektir. 

Q 
.. k" A' azaltmak için 9ıkarılmakta-
nn ı ımanya A vropa 

dır. Bn haberlerin i'gal al-
memleketlerine yardım için tındaki yerlerden gelmesi ma 

İnJiltereye kar'ı böyle bir nalı ve 'üpbe ile lcar,ılanma11 

JO lira kAzananlar 

19 97 Aile reisleri Evinde buluuau eşhasın Hüviyet 
Sou rakamları 8 ~- ~ 4 cilzdanlarını beraber getirecek Kaç No: \u evde 

olau bütün biletler de ıkı,er ... _ 
plln gtltoıektedir . gerektir. lira amorti kasanmıtlardır • ve sokakta oturdugunu ôgrenerek gelecektir. 

• 

l• 

b 
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Casus Var/ 
Büyük nevhıtlerdol,ti Oasns 

No. 4 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Esasen "gizli istihbarat,, mektebine talebe alınırken İn
giliz gencinin çok ketum olması ve kuvvetli(bir karaktere 
malik olmasına itina edildiği için İngiliz gızli istihbaratında
ki gençler hemen daima muvaffakiyet temin ederler. 

Gizli istihbarata dahil olan bir genç İngiliz artık hayat 
ile alakasını tamamen kesmiş sayılır. O, bir fedaidir. Ana, 
bab~, kardeş meıbumu kafasından silinmiş , onun yerine bir 
tek kelime kaim olmuştur. 

- İngiltere ... 
Bu makıtadı bile gencin muvaffak olup olarnıyacağı bir 

çok vesileler ve fırsathı.rla kontrol edilir. Gencin en ufak 
bir gevezeligi, fazla bir söz sarfetmesi derhal vazifeden atıl
masına sebebiyet Yerir. 

itimadı kazanan ve vazife alan genç ingiliz için de artık 
herşey vardır. Para ve istediği herşey... Ondan hesap sor· 
maı· akla bile gelmez. O ber şey yapmağa muktedirdir. Bir 
tek satırı ile en ufak bir memuru en yUksek mevkie getire
bilir. 

Fakat bu derece itimadı kazanmak ta mühim bir iştir. 

lşte bir tane misal... lngiliz menfaati için hayabnı ortaya 
atan V8 dUnvadaki en mukaddes sevgilerden birisi, ana, ba
ba ve aile s~vgisin i terkeden ketum bir gencin habrasıdır. 

Garip bir vak'a 

1941 de neler oldu? i a n . 
Aıatıdaki yazıda bir aene zaTfında ~evlet Da~iryolları. A.~~na e. ınct isletme Arttırma 

cereyan eden dahili ve harici hadiselerin eksiltme komısyonu reıshgmden. 
tarihlerile hülqsalarını bulacaksınız Taprakkalede iki, Fevzipaşada iki, İskende 
-Düuden devam- vergiler kanunu meriyete girdi. tunda hir ikametgah ile ÜP.yhan ..... ve iskenderunda 
14 Mayıs 941: Doktor *İngilizler giridte:ı çekiliyor.! birer büfe binası inşaatına ıalip zuhur etmedi

Yiya Gün ı milyon liralık •Türk Yunan hududundaki ğinden kapalı zarf usulile vahidi fiat üzerinden 
servetini ünüversteye bıraktı. köprülerin tamiri hakkmda \ . . • 
* Hitler Milll Şefe dostane resmi Alman beyanatı. Darian · yenıden eksıhmeye konulmuşı ur. Bu bınaların 
bir me~aj yolladL· Türk istiklal harbine hünmet inşaatı için lüzumlu olan ray den1irleri ve istekli 

15 Mayıtı 941: Hava ~e- sizl_ik ifade eden hh· nutuk söy- tedarik edemediği taktirde çimeıılo. kum, çakıl 
bitlArimi~ için mera.si~. . . ledı· . ! taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

16 Mayıs 941: lnt(ılızer 2 Hazıran 94:1: Hıtlerl . . . .. 
sollıımu istirdat .e~tiler . * o.ok Musolinl arasmda ıkioci Bre? \ 1- Bu ışın ~Hı haını.nen bedeh 63 , ~00 lira 
tor M. Kemal ıçın meras1m ner mülakat. • Dulan hakkın l ve nınvakkat temıual mıktarı 4430 lira olup 
yapıldı. da Türk matbuatının haklı hhale günü 27- l -9 42 salı saat 15. dedir. 

17 Mayıs 941: Sosyete neşriyatı. * Abduthak Hami 1 • • • • • • • ,_ 
Şilep denizyollaı ma devredıldi dm eserler; mahkemede. * Gi 1 2- ısteklı!eı bu ışe aıt şarı,naıne ve saır fn 

18 Mayıs 941: Ambaala - rit muharebesi sona erdi. ! rakı Oevlel. denıiryolları Ankara. IJaydarpaşa 
gide ltalyantar teslim oldula.r. ' 5 Haziran 941: Ekmeğe 1 Adana. Kayseri vezueleriıu.len 3 l ~ kuruş bedel 

19 Mayıs 941: Gençlık j yüzde 30 çavdar kırı~brılm:ısı nıukabilinde alabilirler 
bayramı. j htıkkmdaki kararname neşre- . 

20 Mayıs 941: Gii ide Al dildi. 
1 

3 · isteklilerin aşağıda ya''.llı vesık.a ları te-
man taarruzu başiadı. j 6 ~azirau u41: •~oğrafva darik ve komsiyona tenli etmeleri laznndır. . 

21 Mayıs 941: Dük d, Ao 1 kongresL Ankarada açıldı. 1 a> Teminat mektupları veya uıuvakkat lemı-

1921 teşrinievvelinde Eipenham ismindeki ufacık bir İn
giliz kasabasında bUyUk bir merasim yapıldı. Bu merasimde, 
Cihan harbinde ölen Eipenhanı gençleri namına bir abide 

sta teslım oldu. 1 8 Haziran 9~1: Yeni tip l uat akçaları. 
22 Mayıs 9il: liu\gar kı- çavdarlı ekmek pıyaııaya çıka- .k Ak . k l .. f .. 

. taiarı Semendırek ve Taşor , rıldı * Snriyede harh şiddet -. b) Kaıauni ı amelgi:t vesı ·a arı, ııu us cuz-
adalı:ı.rını ışgal ~t~_ile~ . . Sov-1

1 

tendi. * <;talatas:ıray Feneri danları, Ticaret odası vesikalar:~· .. 
yet Rusy .. da butun ıhtıyat kı 0-1 vendı. . c) Bu ise ıuah :,us olmak uzeı·e ı ·1 unakalAt 

-----~~--so_n_u_var~ .... --lf!lll----- talar s:tah altını alındı. ~ Haziran ~41: Groenland V kAl . d • . 1 . , •· k .11 · r l "İkcaları (bunun 
, .. önlermde A merık't ve Alman- e ü etırı en a l11aca e l 1) e. ves .\nk~ra ({adyosunda 23 MHyıs 941: Turk cElz~ ı · . ·ı 1 .. ·· d 8 ·· ı ıı·· . k· lAt 

• k · ı d !d" L b d lar arasında ilk dımiz "arpış- ıçın ı ıa e gurıu11 en eıı az gun evve 1' uua a il --- anurıu tatı .~ ı ı * 1 ya a :.- . ~ .. . . Sarak an petrol kuyulan 
Yakında faaliyete 

geçecek · 

Bu gliukü ueşı iyat hareket durdu. ması. : Vekaletıne nıuracaaı edılrnesı lazımdır. 
25 Mayıs 941: E;ien kralı JO Haziran 911 = İzmirde ! 4- İSleklHerin yukarda gösterilen gün ve sa 
t .. k . G' . d ki Fransız konsolosu Dö Gol'a 1 . . l k 

ve m ömetı ırıt a asını . . . F ~ .. k atteu hır saat evvelme kadar 2-ı~O No. u auu 
programı 

,, 16 ı 942 t k tt'I * H d ff h ıltıhak ettı * ransız Bnyu . 
Tokro 15 (q.a) - vuma, · 

0
' ~ .1 e~. 0~ . 

83 1 arp el isi öldü. 1 nu n emrettF1i şekilde hazırlamış oldukları tekhf 
1 7.30 Proğram ve memleket gemısL şımal denızınde battı. ç ı ~ . l 

Saroıkan adasındaki peıro 26 Ma 
941

. . . ı. 11 Haziran 941 Oalatada 11 mektuphtrını Adanada Devlet demıryol arı 6, ıncı 
kurularının ancak 6 ar sonra saat ayarı yıs . Bısmar~ 

raaıire\e geQebileceQ'i düemrn!ar 7.33 Müzik Hafif Pro~ram Alman saffıharp gemiıi battı'. bir çocnk b~kımevi açıldı . ! işletme Miidürlüğii binasında toplanan . .Artırnıa~ 
&arafıoda? iddia edilmektedir. (Pi.) . 29 ~fayı~ 911: ~ütce ~ti - ~'l. Hazıran 94 ı: Almanya 1 Eksiltme komisyonu Reisliğine tevdı etnıelerı 
Japon moıehaeeıaları~ın rapı lan 7.45 Ajans haherlerı zakereterı netJcelendı. * Gınd ~ur.luye do~tlu~u .ha~kır..da Bar ıl.. ·ıa l . (3 5) 11- j 6-20-25 
h!ie~rın ~ek '.akın bır ıamıın~~ 8.00 Müzik: Senfonik parçr- de Alm<tn)ar Suda'y• işgal et- lmden mühım bır ınllşar yrpıldı l uzumu 1 il O unuı. 
tamır edıleceQı 9

e pe\rol kur j (Pi ) fi *Alman kıtalari bulgaristan- ı --------:----------
larıom faali r ete geoeceQi eô1 len- ar · 1 er· } 

18nedf 700 bin ıon petrol istih· 8.80 Müzik: Senfonik par- helm vefat etti. * Milli mü 17 Haziran 941: Mısır 
•ektedir. Boradaki kurulardan' 8.15 Evin Saati· 30 Mayıs 9'1: Kayser vil dan ayrılıyor. İ 8 Il 

•al edilmektedir. 8.45 çalar Programının de- dafaaya 83 mllyou liralık fev· hududunda lngilizler taarruza İÇii f8pU SİCİi mU~8f1Zhg1Dd80 : · · ı d vamı (Pl.) kalade tahsisat k1hul edildi. * geçtiler. 
l Il g l tef 0 0 12.30 ProRrm ve Me;ıı lekel Raşit Ali i rana kaçtı. 22 Haziran 941: Alman I yaka köyü ndo vaki ol op om lik i milliyeoo kale gori 

saat ayarı 31 Mayıs 911 : Irakta h:ırp lar .sovyetlere kar~ı taarrnz1. l oğlu Kenaoa satılan 12 dönüm tarlR senetsiz bulunması 
/lkkanunda hava 12.33 Müzik: Sozanik ve rast durdu . . 1 geçıtler . 

1 

haeebile ve şarkım yol garben tar Is. şimaleo bondek oenu-
akınlarından 34 Makamlamdaıı Şarkılar. 1 Ifazıran 94 1: M11vakkat -~ona v.ır- hen tren yolıı ile mahdut bnlnnmuş bnlnndugondan tftpnya 

k • • 6ldü 12.45 Ajans: Haberleri. • " k ' teroil edilm6k üzere kanona 24/1/942 6ÖDÖ saat 14 de ma-
lfl 13 00 Miiıik: Şarkı ve Tü.·- Bır Bagan memur alınaca hallen keeif ve tahkikatı yapılacağmdırn bu yer ~ıerinde 

Loudra, 16 (a .a.) - Düş- küler. . . . . bir alAkası ve tasarrnf iddiasında bulunanların dıureya ve 
manm ilk ki\nun ayında İn- 13.30 Müzik: Karışık Proğ- Foto Günda kişede kasadarlık vazı(esı ıç11ı 1 ya keşif memuruna müracaatları ilAo oluon:-. (58) 
giltere üz~rioe yaptıgı bava 14.00 ram (Pl.) bir bayan alınacaktır. Talip olanlar Foto Güne 1---------------------
akınlarmda 34 kişi ölmüş ve 18 00 Proğram ve .Memle- her gün 13 - l 4 saatında müracaatları. 
i5 kiti yaralanmış ve hasta· ket saat Ryar!. . ) _ 
ne=-e kal~Urılmıştır. li.03 Müzık: Fasıl Heyelı (6( ) 1 2 

18.40 Mıizik: Oans Müıiği 
(Pl.) 

19 00 Konuşma (iktisat sa- Kirallk Ev Aranıyor 
Yararhk gösteren 

Polon yalılara 
ati.) 2 veya rs oda oir kiralık. ev aranmaktadır. 

Jngilis ni,anı 19.15 Müzik: Dans Müzj~i . 
·ı k Paroğrammm ikinci Kısmı HöyJe evı obuaların Gümrük Oluayene menıu-

.verı ece . . (Pi.) ru bay Durınuş Aygüne müracaatları. 
Kahıre, 15 (a.a.)- 8 ınoı 19.30 Memleket saat ayarı (6:?) 1-2 Britaoya ordusu komutanı ve Ajans Haberleri. 

1li9i Libyada çarpışan Polon 19.45 Müzik: Klesik Tür~ · - .-. ..... ~-1111!1.~-------------: 
yalıların yararlığını öğmöt müziği pro~ramı Şef: Mesut DEVA 
ve Elga3ala mnhRrebelerinde Cemıl. 

yararlık ıöstaren Polonyah· 20.15 Radyo Gazetesi. 
lara İngiliz nit~mnın verile- 20.45 Müzik: Nihavet Maka-
oetini ~öylemittir. mmdan Şarkılar. 

Avustralyalllar 
Rua cepheainde 

300 bin kiıi hay-. 
betti 

21.00 Ziraat a'akvimi. 
21.10 Memsil. ' 

22.00 Müzik: Radya Saloo 
Orkestrası (Violooist Necip 
Aşkın) 

22.30 Memleket saat Ayarı, 
Ajans H~berleri. ; ziraat esham 

Moskova, 15 (a.a.) 'fahvilat Kambiyo - nutuk 
Radyonun bildirdiğint~ ~öre Borsası (Fill.yt). 

bu güne kadar Avusturyalılar 22.45 Müz!k: Radyo Salon 
Rus cephesinde ölü, yaralı esir Orkestrası Proğrammm devamı 
olarak 300 bin kiıiyi ka vetmiş 22 55 Yarınki protram ve 
ler•ir. 23.00 kapanış. 

1 

Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 
DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınıs 

(620) 62-90 

1 

1 1 

i 1 1 n 
içel tapu sicil mu~af ızlığmdan ; 
Oamieerif mahallesinde uki olup earkan tarik garben fuat 

karıeı adalet ıimalen tarik ceoubeo adale& areeile mahdut olup 
70 areın area kunduracı Ohaoiı karısı merremden metruk araa 
eene&aiz olarak emlAki milreye kalmıv ve bu arsada tuat karısı 
adalete &atılmış buluodull'aodan teacili ioin 26-1•E42 tarihinden 
keeif te ıahkıkalı rapılacaQ'ından o gliode alAkaeı bulunanlar 
keeif rerinde bulunmaları ura dairere müracaatl11rı ilin olunur. 
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DOK.TOR 

ASLAN YAKUP 
Türlıiye ve Ruaya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
ta hail etmif. 

Hastalarını her gün saat 9- ı 2 ve 15 den 1 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M e l•S 
1
. Il Yoğurt Pazan No. 1 

Telefon : 172 
' 

1 

h 
n 

bi 
ra 


