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Karaduvar köyünde ekim 
seferberliği 

Hollanda PAR IS r _______ _ 
• 

lngiliz Kanlı tayga-
.................................. ~Kraliçesi 
malar devam hududuna vardılar JIAokul beı J6nüm yeri ekmelı Hollanda hindiatanı relerinin hücu-
-------------------e d i g o r 

için hazırlandı 
Karaduvar (HoMuı-ıi] - ------------

için herfe)I in yapı
lacafını bildirdi mu na uğradı 

f element tayyare ıe askırlıri 1 

Rua toarru~u hızını 
ha,,betmeden de-

vam ediyor 
Maarif Vek&letiııin ekim Sanfiranaifho bölge 

Londra, 4: (a.a,) - Bollan· 
hakkındıaki a)dıfı tedbir ve 1 ll·nde •ı '-ı a&Lerı· R R da bahriye nazırı HoJJ"nda 
Maarif Miidörlii~ümüzdn di-\ • 

6 00 hiıi 6lda ve 
binden fazla adam 

yaralandı Japonları denize 
d6hmelı için ufra

ııyorlar 

( ) t db I I d lnralçeıi Vilbelminin Fele· 
Moskova 4 a.a - rektifleri dalıilinde, Okul koe e lr er a ın ı 
So•r•l kı&eluı cephe borun meok milletine hir mesajım 

oa taarroılarrna de um etmisler· operatifimiz faaliyetleri "Ta.- Sıu.hransisko 4 (a.a) okumuştur. Kraliçe me&aJ"ın 
b l · k Londra 4 (a.a) -dir. 2GO ze rakın italran tarra· sında en önemli yeri ekim 12 nci deniz ö gesı u- da demi~tirki: 

relerine &anarelerimiz hücum işlerine vermiştir. mandam demiştirki: Çok ö~tün kuvve~lere kar- Paris banliyösündeki fab 
eımieler ve dört uoaaımız dür OkuJon miiuit bulunan donanma işleri h;ıkkmda şı miikınemette büyük başa- rikalara logiliz bombarôıman 

Roma 4 (a.a) - manıu 4 O?stını duet1rmüeter. 1 1 k 1 • na ı . la yyareler hiicum et mitlerdir. 
O bahçesınde yarım dönumlük u uorta geYeze i yapı maoıu rı ar temın eden babriyemizi 

lstefani aj11nsın10 ave mu· letokholm 4 (a .a,) - 1 Sen nehrinin bir kaYisinde 
harabeleri hakkıada Popolidi Moskota telaraflarına aöre yere talebe gücünden fsyda- son verilmek üzre .karar alın- sızinle hirHkte öğmek isterim b 

e e m t b 1 dı ... er yer er- Bn sefür ı!e h&hriyemiz a~ır ulunan Reno fabrikaları bom Roma ıazeteeirıe eonları bildir· Mareeal Tımeoenko Dinreper lanarak çeşitli Aehzeler ekti- ış ır. ar ar ve "' . ~ b l 
mektedır ~ oebrı üı.erıne reptııı hamlede rilmiştir. de denizcilerin gev.,zehk ~ap- kayıplara ugramıştır. Fakat a anmıştır. Bn büyük fabrika 

C •tada Baıavra ve hem Sa• iki a~hri aeri almıelır Bozların m1malar1 için ahn.tn l'!dbırler bahriyemiz şimdiye kadar ol- almanlar için tank, motör, Irak 
" ot Ayrıca ok al ci varındıL · 1 

r&barara r11pılan taarruz Cau· c,öıülmüe oımaeına rfo~men Rue arasında bir çok kitinin tevki· dunondan daha kuvvetli ola· tör ıma etmekte idi. Parise 
15 ııenedir hic;. bir iirün ekil- e 

rı ık iye arırmıe&ır • Pemokraaı• taarruzu arni eiddetle devam fi vardır, Deniz devriyeJerile rak dirilecek tir. yapıla:ı hava akını iii sa~t 
1 · ·ık ıc ı · ı M meyen ve halende lıoş bolu-
erıu pası 1 te Ron d 

881 0 an etmekledir. ütemııdıren Aftan polis bn husu~ta işbirli~i ya- Hollanda Hindietanına im sürmüştür. Ayrica Biyanko ve 
btirük Cua adaeıaa japon aaker Raı &aıırrozlarına Ruslar bürük nan 5 dönümliik bir araziyi ki d S d d 

paca ar ır. kausız olırnları d" yapaca&ız. enmo a a hücum edilmi~tir. oıkarmaeınırı Ocüocü gOoıi eana ioı1&ıı u mal1eme sokmak&edır. okul kooperatifi kendi hetıa 1 • " 
eıoda İlfler müuefıkıer ioio ümit Ayni tedbir er cOmlesm- Duamız zaferin yakında Tayyare meyd1.ıılarıda taarruza 

Stararusea bölgesinde bazı Jt!r• b h.b. . muvafakati d l k b b"I d t 
eiz göroımektıtdir. teri Ruslar geri almıeıardır. Bu ın" Ma 1 ınıo en o ara u O ge e O uran kazanılma.Mıdır. uğramıştır. Fraıısanın sukutun-

Şangır 4 (ıı.a) - bölaedeki Rue cenberi eimalden ve !<öyliinün yardımından ia yabancılar ve bilhassa Japon· A •k Jı danberi bu ilk defa Parise ya .. 
Japoo oepheemdea gelen 11kı1tırılmıştır. Kıırakoı Roa kı- tifade edilerek iki dt>nümiine larla Japon kanmuan olan mert an Onanma pılan hava taa? nızac.lur. 

haberlere göre Cnada karar11 taları LetODJR hududuna doQ'ru bamya vo iiç dönümüne fa- Amerikalıların başka bölgele- ıına hücum eden 18 Berllu 4 (e.ı<) -
oıkarılan japoo kouelleri mem· mauffakiretli ılerlerie rapmış· salya ektirilmek suretiyle k ld l b l t logiliz &arrareleri dQn geoe 
leketlıı ıoine dormadao ntlfuı tar •e Gro•oqkta Almanlar 1200 k 

1 
. . re ~ '1rı masına l a~ a1nmı1 ır Japon tayyareıin· Parie bölgesine yaogın ve infıllk 

edirorlar. loderemara ve Paudu ö!ü bırakmıehırdır. Borada Ruı· 0 u omuzda ekım ı.eferberh- ta yan ve a man ar ıçın • J bombaları aamıeıardır. MOhim 
en istikametinde ilJrleriıtdnam ların eline bü. ük mikdarda harp 1 gine iştiı ak etmiş hnlnnmak- icabederse sonra tetbirler ah- den 16 ,, bır en earıda ölü ve yaralı vardır. ôıa 
etmektedir. Vnelin Candaki ka malzemesi geQmie&ir. tadır. nacaktır. d"'ş"'rüldü ler enkaz altından cıkarılmaea 

u u baelırnmııur. rarglbı birkao gQo enel bu soo Vııı· .. (a.a) _ 
Vaıioıton ' (a.a) - .. ıehlrdedir. __ _ __ 
Jılber& bdalarının batıeıoda Dıio gııce ioglliz tarrarele· 

Japonlar iki gftoh1k rara
rOııen aonra 1:)() kılometre ileri 
gilmete muuffak olmoılardır. 

Coanıo batı te dotaaundaki 
demir rola ortadan keıilmie\lr. 

BaJldoen 4 (ıt.tt) -
Hollanda kıtaları japoıılsrı 

denize dökmek ic,ın calıemakta· 
dır. B•r j9pon rioatı h11liode de· 
nııde baluoan japon taeıılerı 

klfı aelmirecektir. Japoo gemi· 
lerıne areeız taarruz edılmekte 

te bir ka~ gOn ioiode Rumbank 

önünde bulunan 12 japoo gemi· 
sinden ırncak bee dan-si kalınır 

tır. Tarrareler japon ııemılerıni 
balırm\l!c hoiusuuda vazifelerini 
iri bır surette basarmıetır. 

Loodra 4 h.ıı) -
Hollanda Hıudıetanıo hüku· 

me\ ıoerkezi Bavavradao umumi 
karııgllıh ıle hükumet Baudoene 
oakled ılmietir. 

Tokro 4 (a.a) -
B!ltevra ıle B!lndoen arasın 

dakı demır rolu keeı:mıo ve Sa· 
ma&rada BRlıkbarıkın 2AO kılomel 

Bir agır İngiliz tankı teoriihe eıınasında 

'----------~------~--.._.~-=----·-ı-~-----------------------İngilterede 
Yiyecek .. 

tahdit 
maddeleri 

edilecek 

Birmanyada 
Japonlar 

Mısır ve 
Filistinde 

bulunan Amerikan fıloeona j 11 pon rinin Parıeı bombardımanları 
bua kanetlerinıo raptıtı akın· oeUceei 600 kiei ölmüe binden 
da o kadar sert mukavemet gö· fazla adam raralanmıı&ır. Mare· 
rftlmüe\ürki, donanmara hacum eal Peten bombardımıın eefhası· 
ed&o 18 dütmırn laJ ~aresinden nı telefonla tekıbe\mietır. logiliı 
•ooalı iki•i kendini kortıırabil· lertu bu kaölt ~a a:o11irQA hücu• 
mıetir. Bu Amerikan fıloııo bir mu memlekene nefret oyaudır
terrare gemisi ve müleaddıt mıetır Cauu~eoin kaldırılma 
ltravezörle muhr•plerdeo mt1rek· günıl hır mılli maıem o maeı 
kep,·1 Her hı· 9 , d . ltarıtrlaetırılmıttır. . rı arrare en ıba 
re& dılemao hava fılosu dalga 
~almde donanmara hQcom etmie 
tır. Eeae Jıedefı lftrrare gemisı 
&eekil edırordu. Diieman tana· 
releri bombalarını atat.ılmak loin 
7aklaetıkları sırada tarrare ge· 
misi euf hır mauavra ile kurtul· 
muştur. Düeman &ayrarelerı her 

Batı Almanyadaki 
hedefler de bom

ba/ andı 
Iıorıdra, 4 (u a .) - Diio 

gece lııgiliz hombıHdıınan 

tayyareleri A lınaıı baı p g6-
ne bahasına oluree olsun terra· · 1 re gemisıni h•:ııırmak isteyorlar• mı eriııirı bıılaııdııR-u Kiyel 
dır. lkiııcı df.:,mau &arrare ka• ve Yillıelmslıafeııe lıü<Jnm 
fıieei &errare ae r. ieine yaldee· etmiı.ılerdir. Üç gecedir Kiyel 
aıkları .aama~ rırıe ıııebet kerde ü~t ü te hombalarımıştır. 
dernemıelerdır Hücum eden c1re · d' h 
maoıo 18 tarJaresınden 16 aı Aynı ge~e ığer ava ku\·. 

Loodrıt 4 (!1.a) - s·tı h . . . dOetlrülmüetür. Kurtulan ikisidelvetl:-ri Batı almanyaya hücum 
Henüz ra8m6n bildirılmemıı ı ang ne rınr geçe Mihver ocakları bır kacmıe&~r. . . etmıılerdir. Dün gece Br itan-

olmasına ıaee uezRretınin hafta·J rek ilerlediler k I ' hücum Bızım de ıkı tarraremiz za• 'üzerinde duşman lıava faail-
da bır güo at ~erilmıreceQi ve ço ')'er ere ri olmueu de bıriqinin piloıu '-'eti oJm.. l 

S k 'etleri· b 1 •ı kurtulmu1Lur. 1 nmlŞ lf. re b!ltıeında ueraro ov aı_ı rıre~ek maddelerinin de Londra 4 <a.e) - etti er 
mlu &arafıodao iegal edılmıetir. veeıkAra &ahı ıuıuıaca4tı sörl1Jo• Bırmaoyada kara barekaıı Berliu, 4 (a.a.) - Alman GL. Vave/in layya- Bir İngiliz fabrika-
Müttefikler 

Cavada hava
lara hakim 

mek•Adır. S'tt h · .. 
logıhtre eımdıse kader Ce· 1 aog De r_ı dolayında hafif ,saVllŞ ~<;akları Süveyiş bolge- re kazasının aslı •ında infilak oldu 

nop Amerikadan buQ'rtar, A•ue& çarpıeaı a lııra ıuhiser etmıetir. Jairıindeki a!Okeri bedAflere ta- Londra 4 ( ) 
ralredeu et ve süt aıbı· madde· &>onların buralara J6ni takvire 1 arruz otmişlerılir. yokmuş p 

1 
a.a -

e d ı . . aıeı ıesı nailterenin şı· _ kı&aları geairdıkleri aanılmak&a- Tayyaro meydamn a n- y O " 
lerı kolaroa temin edırordu enı elhı, 4 (a.a .) mal uatısında bir harp imalat 
Bunlarla dıQer maddelerin aeti· dır. giliz uçakları yakılmı~ ve ay A k . v ı· s· f b 'k d b 
rilmeei zorlrıeınıetır. e Fılipinlerde japoo dooaoma ışıgırıJaıı gHriiş şartlarının S erı sözcü ave ın ın- a rıtasm a ir infilak olmuş 

Her türlü ısrafın eı moh&elif adalara hıloum etmiı iyi olına~ıadırn dolayı hir ~ok gapurda bir tayyare kaıasına tur. nfilaktaıı bir genç kız öl-
J ı ..4 ( ) A ı · önüoe tı·r. Miodaoaonao oeou.bana bir ıı;, d ıt d · ·ı n haber mu' ıı. ·k· 'd 1 

JOn< rR, ~ a "· - na ı- geQmek ioın bazı \edbirler alına tıım iıubstler elde edilmiş u~ra ıema aır verı e - v ve ı ısı e yara anmıotır. 
zin l\~keri damın hakkındaki oak •e bu ea1ede vargoncuıarla japon kruezöröutlo himaresiu· lıangıul.u, petrol depoları ve leri yalanla mı~ Te demiştirki: İmalat fabrikasının faaliyetinin 
mtitaHhs1: _ d& 4 dQ~man gemisile asker k l k 

müesRir sureue mucadale edıte· tl\yyarelı;r ya'ıcılmıotu. Vavelin ayağı aran ıkta se teye u~ramıyaca~ı zannedi-
oıkarılmıetı:. . I' 

OaTadan gelen haberler cektir. Bu akın yarım sa.at 8Ür- kayarak düşmüştür. Bırmanya ıyor. 
Loodra 4 (a.e) - k 

ilk defR olarak nıiittefıklerirı Bolıemyada Birmanyadan alınan eon ha müştiir. Gece yarısından 800· 9•n vo.lunun aşa~ı ısrnı kapalı AvuıtralyaJa kadın 
h ·· ı·· ı·· ..... ·· .. t k 1 P p t ·ı d b b 1 nmıt ıs~d'J tımal kısmı açıktır ava 118 nn ııennu goı erme · berlere göre japon ar ego do6' ra or RBJ e om a • • l J d l 
tedir. Hcıllanılıt çeteleri Su· 98 hin yahudi hapsane- ro ilerlemektedirler. Düeman ve Tantaya yakın bir yerde JneboluJa bir istih- ar or U a ça I• 
matra V6 Bali adalarındaki )ere l:onacak Sittang nehrini bir Qok rerlerin bulanan tayyare meydanıoada ıacahlar 
hava ü"lerinin JapoıJlar tara- Londra 4 (A.A) deo geçmietir. Bazı kargaealık· taaırnz edilmiş ve tayyare lak kooperatifi Sidney, 4 (a.a)- Avnstu-
'fmdarı kollaoılmaeına mey- lar oldoQu haber alınmıe\ır. pistlMioe tam isabetlttr ol- k ld . k ki 

Bohemya ve M'lravyanın uru u raly,da m8an ayna arı .de-
d d "kl · · ·· t Yeni dtılhi ' (a.e) muttur. 

ao verme ı erını g<H er- Alman himayesinde olan kısım ( ) D N B lnebol 4 ( ) "1amh bir dikkat noktasını 
mektedir. Hint ıarrarerileri Birmanra Paris, 4 a.a. - · · · u a.a 

larmdaki yahudilerin eski Tezer da Japon aelı:erf hedeflerine pike Kudö~teki logiliz haberler İnebolu ve havalisi ıçın tetkil etmeBinden dolayı or-
Batlıa yerlerdeki hava üs . kale ve hapsanelere lmnulma- t'lQoelarile ht'lcamlarıoa deum hüroıanon vdrdigi habere gö· bir istihlak kooperatifi kurul- dndaki hizmeti temin mak

lerinden J•pon tayyarelerinin 'sına karar verilmiştir. Bu top e&melı:tedirler. Japon ieıali ahın re ı1f'ilitııtio,Jd Gan ve Yafada muıtur. Kooperatif ilk iş ola- Badiyle kadmJaı-ın 9•lıttırıl. 
0 • 00 menziller i9in kollanıl· 1raklarda yaşayau yahudiler 90 dakl ıehirlerede pike b8ooml6.rı ha~• tehlike itaretleri veril. rak gıda mıddeleri satışıcıa maaı hakkında hazırlıklar 
maııoa imk&o yoktur. bin tahmin ediliyor. rapılmatıadır. mittir. , baılamııtır. batl•mıttır. 



• ,_/ ~irnizde __ 
Casus Var! 

Biiyiik devhıtlı~r<ln'.t Oaırnı. 

toş k ı lfı. tın ııı •: y•ızn. 

.\o. :n 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Kız iki ı,>iln kadar benim yaııımdtı dolaştı. Bir gUn: 

- Ben gidiyorum. Muvaffak olursam ne alll .. ÖlUrsem 
babamın mezarını unutınaaıağa yemin edin ... dedi ve kay
boldu. 

Teşviki sanayi kanununda 
mühim değişiklik yapıhyor 

Yeni lit1nunlo, küçük sanayı eı babı işini 
genişletmek imkanını bulacak 

i ı a n 
Tarsus Rasim~ey f a~ri~ası Kollektif işletme şiiketi 
müdürlüğünden ; 

ı - l~leınwıııiz ilıti~raeı için a .• ağr<la yazılı 

~ıda rn:ıddt'l••ı·i birden vr.ya iki iiç defada teJinı 
Aııkıırf\ - lkl'IHıt Vr•kOlıııı, kı h·I olduQu kbdcr ie ııı geoie- edilmek . url İ) Je 'e pazarlı khı satm aJıııacakllr. 

T<'soıkı ı<rıııHrı kııuuıılJrıuıı d .. ~ . ş ' 1 ~ 1 mı.k ııııkAnınft malık olaca~, 2 - Tnidifü'rİıı biitiiıı kawuıler it;iıı )llpılnıa~ı 
ıırel'f'k )'"'il' b•r kanun proj !'!I l u lı.ıh l seııP) • Aı bnlıtıııo bu- _. • . . k 
t 1 k dl H • u"nı'S' vılrrla deha fıı1:drlı bır şarı d<~~ıldır. ller ıııaddP ıeın yapılacak ()\l'l Lr ·-
1~7.lr ""' • 111 r u proı .. ııııı ı < , , , ._ ~ • • 

eeaelnrıııH "ö ... Aaııayı ıeıerımı?.· jııııı .. gAln < ~ı ıc n her ıürlü de,- liflt'J' kabıı 1 f•(lil İl'. 
it> nlPlHlUI OllHI tRIQr rtaelıırH t 1 lf\l itırd:mını )HUllJrta bula<•ak• 3 - ~lal bedeli le, linıiı l llliİfeakip dt•f•laal 
çol: ko1 sıy ık 111 Qfönerılnı ktP vA 111. AnH h<ıılnrıoı bil<iırd•~inıız 

üdeıı i r·. Tam ıki ay'sonrıı i<li. Harbin en kızışgın günlerinde 
Berlinclekı bir i. tıhbttrnt menıuruırnn rnporu elıme geçti. 

c:Knçnk \ltttmaz 1 i mile meşhur olan kadın Fransız ca
susu 'olmak iclclıu iyi~ yakalanch. Hnp e atıldı. 

keodı•erı oldukc11 mülı m 11 ırnt • ·bu k;ıuuıı pıojeı.ı öoünı~ıdekı 

1 yetlA•ı> •r1Hzh11r olmak\ıHlırlıır. • Mı>c ıa ıoplaııtııq;ınıı görüeülme• 4 - Taliplt"'r·iıı ı < gmı zal'f'ııuln Fabrika 
dürliiğiiıır hizzat ve' a 'azıvltı nıli racaa thnı. 

.. 
llHl-

Divanı httrp bunun ıdttmıırn karur vereli, Fakat hiç bir 
şahit nıfı"b t bır şe) söyliy medıği gibi, ) aptığı iş Hibarile 
de bunu ı bttt ımk ını ~oklu. Fakııt su~ ısız ölDler anısına 

bu kız cin karıştı. 

Umumi httrpten evvel Petresburg (Lerıingrııd) ve Mo -
kovaclakı Alınan casu,.,ıarını idare eden 1imar Agrikoln, 
harp e ırnsnıda şark cephesinde ihtiyat zabiti olarak bulu
nu~ ordu. 

Alman erkl\nıhmbi) e riyaseti gizli istihbarat şube i bu 
tunınmış cfl u tan istifade için huşkıınrnndttnlıktan izin aldı 

\e kendi ine vazife 'ererek Rusya fçerisine salıverdi. 

Agrikoltt'nın vazifesi o günlerde iki idi. 

Birinci i Hu ordu unun kuvvet ve askerinin sevk ve 
ldaresi hakkında nıalOımıt toplamak. 

lkinei i ele merkezi lsviçrede olrın ihtilAl komite ine 
azrtmt derecede ) ardnn etmek. 

Agrıkola Rusyuya ge~·ti. 1 rasıl oldu(:unu sonnağa lllzum 
yok. ÇUnki bu casusun sırrıdır. Bunu yalnız kendisi ve bir 
de pa. aportu leclflrik eden adanı hilir. 

Agrlkola bundan . onra Lehistun içlerinde, daha sonra
ları Mo kovadn girip çıkımulığı dtt yer kalıııaclı. 

Ruslar AgrikoJa'.yı çok iyi tanıyorlar ve kısaca (Mimar) 
deyinc nclettı yıhyorlarclı. Bunda haklıydılar. Hımgi şUp
lıeli bir iş nnzarı dikkati ceJbetmişse altından muhakkak 
bu adaınm ismi çıkıyorctu. 1şte (~Umar) a ait kısa bir htttıra. 

Al nıan casus teşkilAt ın ı an latm1tğa ba\ lımıadan evvel 
(:Mimar) ı tarif etmek doğru olacak. 

İdama mahkum olduml 

Mimar anlutıyor: 

- Gazeteyi elime alır ttlınaz gayri ihtiyari irkildim. Ga
zetenin ilk ahifesinde Rus harflerile yazılmış kapkara iki 
kalın satır ... Mimar kimdir? 

- Sonu var -________________________________________ ! ________ _ 

Yapı usta okullarının sayısı 
arttırılıyor 

Adanada da Yopı Usta okulu açılDC'lk 

R lh o t>Q 1.:ücük ırnıı ıı ~ · -.rh l ı, Q'fl hsşleu.ıı•ııkıır. 

Kahve ve Çay inhisara 
• 

geçıyor 

Aııkıu ~ G11mı ı"rk ve tıı- deh mukflbllirdı· Giimriık ve 
lıısa ılar. V rl<:'ı~etı i !e Tıca ret 11 nhi.s~rlaı Vek:lletine devredil· 
Vekfıletı hıasırıda, ınemlekeıe mt> ıdır. 

~1ıiz~kerPlP.r mfısuet 'b;r 
şekrlıJe rıeııceleıırlığı taktirde 

' . . . 
f> - Toıı kurıı fo~ıılva . 
f> - Toıı kurn ııohuı 
5 - Torı 

1 O - l'oıı 

pırın<: 

bt1 I ~I il' . 
3 - roıı m~rcimeh. 

JiHııı kg. ~ad(! y~ğ 

l ( 00 t.. iT Zt'\ 1 İti Ya~ ~· . . . i.hal edııırekte oları Çrly ''0 

kahveleı hakkıı:ıla hiı kar~r 

almak ·çııı tema ı. nı. ba..,lan · 

ım .. tır. Hu tem::ısiann •~kıp et 
ti~i Wi) e, T cıı ret Üfi. ı farıdın 
darı har içtt n müba yaa edHe 
rek kiillıyetli mikhıda Nloku 
yap.lırn çıty ve kahvelt·rırı hl'· 

ith d edılmiş ve t•dılec k olan --------~---
. -1 () 

Ankara 

çay ve.kahvenin fnlıis~ıhu Ve: 
k~leıi tara tından sııtışa çıkarı-

ıarak ral ı. sıgarn ve saire gibi 
b 1 ·rnıddeleriude iııhisar altına 

al.uaca~ı tahmiıı edılmektedır. 

l 1 a n 
içef Orman ~tviı ge mü~ürlüğünden : 

Ciıı i .l\lıılıam ıueıı hııdoli 

Lirn 

4 
K ıı ruş 

90 

Bu 2ünhü neşriyat programı 

1622 000 
ı - lçel vilavetiı iıı Tm·sus kaza~ı • dalıiliude 

hudutları ~arlııamede yazılı (;öruıenlik devlet or-

Perşembe 5-3-942 
7.30 Proğram v..ı mP-mleket 

saat ayarı 
7.3:3 Miizik Hafif Pro~ram 

(Pi.) 
7 45 Ajans Haber l:tri. 
8.00 Müzik: Hafıf Proğarmuı 

devamı (Pi) 
8.15 Evin 

3 30 Sa~ti. 
12 30 Proğram ve Memle

ket ı:ı.aat Kvarı. 

12.33 Mıizik: Kar ışık Şu kı 

maıııııdan ln2~ ııwıre klip dikili çauı ağacı 12 
21.30 Ko wşma ( H ikAye ~a 

av iceı·isiııdc cı k,.rılnıak iizert~ 2 f1-2-~42 tarihin-ati ). • • • 

2) ~5 M ~ ·k R d s f . derı ılihare11 :. O giirı mii<ltielfe kapalı zarf usuJile . . uzı : a vo en om 
Orkestrası. arttırmaya koıııılıuuşlur. 

22.30 Memleket aat ayarı ı - . .\rttırnıa 17-3-942 
Ajans: Haberl~f'i. ve Borsalar gii 11 ii saat ı 5 le \l ersi ı ıde 

larihi11e miisadif ah 
orma11 biııa ı ııda ya-

22 45 Yarınki proR-ram ve pılacakur. 
22.50 kap:rnıs Q l · l k · ·· 

u - He ıer gayrı uıamu metr~ npuıı nıu-

lıaıımıen hedeli ·Hl<ı kuruştur. 

J - '1uvakkaı teıuinall 5~7 liradır. 
Aleni T eşek~ür 

Mttrtırı ikiı oi paz·.ırtesi 

ve Türkiıler. g-iiııii pek se'fimli dokuz ya-
5 - ~aı·t uP ıııe \'e mukavele projeleri An kara

da ormarı uunıuı uıiidiirliiğii ve tlt·rsiu orman 
çevirge ıniidiirliiğü ve Tarsus ornıaıı bölg~ şef. 

12 4.5 Ajans Haberleri. şıııılaki kızım Şii!.Ctftı!.lin vefa 

13.00 Müzik: ·.arkı ve Tür tı ılo!a)·:.ı1iyle ger(k taıdyet 
13.30 kiilor Devamı edıırıltH"6 v~ ~oı6kS~ 'eaazeyt' liAiııde gfirülebilir. 
18 00 Pro~ram ve Mernlekfıt · ı. d ı · ı · M.-Rrif' Vokareti yııpı ıı.ı yetlt>rirıd ... ı ,~ YJıJ•l ıHHH cıknlp ı~tırat> o en erın .. opı1ırı~ v~ 

k il l · ~ ·· ı saat Ayarı, 1lillııu•11R tt>davi basnsurıda 
6 · Teklif nıektuplaruıın i 7 -3-~42 

saat 14 de kadar komi~~ ou reisli~ine 

hiz11Pdır. 

~alı günü 
verilmesi ta o n 1H1111n ıııgnrı n • "- clıdııt açı!~ıctık t ır Hnıılarııı 

18
.
03 

Miizi~: Pasıl 
nımanıı ltıtkik 111h~rf'k hir t 1 1 k l 1 300 k" . Heyeti. giiııdiiv. vo ı<t•ooleri mt1Erni 

a e 11 ·"• rı ıtr• .... ·~·- 1845 z· t T k . . ·· 
rapor lıl\6Hl8mışttr. Halen . .. · '"'ıra:, a vımı . ıoırf otnıit;1 olfu. Hıtma mü<·A-
l iirkil."Hde iiı' VJıJll 11 lıt ııkıılullık o!Jı<rnkltr. Bıırıfııra o~ret- 18 55 Müzık: Uarıs llıı~ıkr-ı le)e"'ı· .. f'k t ı.t l 7 - isleklilerin ticarel odası vesika~i.yle ()irlik-

.J ... • • <ı " muş ı c Ol\ oru ıllY 

mevcuttur Hnrılarııı 31:! tıt- m~ıı j;flh Mı, iuşunt n·. Ramla- sı (PI). u• 1 · .. .. le belli edile11 u\in ve saatle ih..ıle komis.vouuua . . j 19 'lO M 1 k 1 at ay· r· r. ıı ı ı ıye tt'('NRınum ayr: ayrı o 
leheRİ varılır rıııı )eliı;ıtirrnel; iizero rlıı bir ·' '.em t O Sl1 a 'I flliİ1'3(•aatları lazımdır. 

ve Ajaus Haberleri. teış~kkiite maui olıl.n~.uııd_" ıı 
Ru oknllarııı hrı!!ııııkii 1· 11 .,Kıtt ı;ıuht>si ilftve .ılaıııteak- y l l f'l07J 0 7 l 5 \() ıc ., ... 19.45 Mıizik: urt:an ses erı hn ., em ve keJ11rlerımıze ıı;ı- - .c. - - - · o 

teşkilat clnrıım•ı ~l'lıi1;1lt·tile· -----------------tır. Hurıdarı haşım ıtkş~mı ya· 20.15 Hadyo Gazete~i. lıirllk etmiı.ı cloRtln.rımıza ı-ırzı rek hurılRrcla 1200 t81<ıhe ye- v 

tietiri!ecek vtt lıl'r hir oknl Jll okullıtrı dil knrnlıu·aktır. 20 45 Müzık: Suzauik M~kalte~tıkkiirıı hir vecibe telakki 

400 talol.tt RlıttıılOC~ktİr ltı· mırıdarı Ş8J'kıl:.r. t>ılt-r oldtı~nmnıı lutfen lı{aZt'-

8 G . H. d• 21 00 Konıısma (Orrtleşmej . . . . . d 
k 1 . f R _ .· ' lMıJ/.lll Vf'8tltHITıl rlCll ( 6 şaat llRta o il larınııı yeı:ıı teş • Tip• ın 18 a c• 

kilatını ynpmıtk özero iki ısaatı). . irim. 

' 
· · h J/ dı· 21.15 Mtizık: Karı~ık Şarkı Nota milyon liraya ibfi)'A<; Val'Oll". mese earnfn Q e • . 

Şimdilik lııınuıı 250 hin lirnı0ı 

bütçeden ayrıltHak miitı•ah 

bidtt vArilooektir. Hnııılfrn 

ba~ka yoııidon Adana, İzmır 
Kayırnri, ~am11uu, Rı:zfl ,·ila-

Lükı T elgrof 

kağıtları 

l€ceğini söyledi 

I.ıoııdrıt, 4 (a.R) - Hint 

lid ıı leriı cltırı .Maharaııın yaz

d1~1 bir mektuha covap V6-

ren Sör Staf'ort GripH demi~

tirki: 

Hiiyük Britıuıya ilo Hin-

Her P. T. T merkezlerınde c!istaıııu şimdi karşıl~nkları 

bulunmakta olen ("öke ıelgnıf 
vaziyeı.. dolayısiyle Hindista-

kAQ'ıtlaril hıbriklerıoızı gönde· 
rebılmek ıQio memura (L O K S) 11111 hir hal ırnreiirıe yakla~-
deraenıı vereceQını~ 15 kurue maRı hususunda elimden 60-

taıla ücre&le mıllelın J ııdım len gayroti yapacağım. Man

ve eefkauoa muhtaç Qocuklsrı tıki ve adil hir anla~maya 
koruınue hemde muhatalıını~a 

iııcehk çe zarafe&ııı tımsRlı kA 

R\\\arla tebrıklerlnııı göodermie 

olursunuz. 

vara.bilmek i9i11 sizin ve do t 

}arımın yardımını ümit edi

yorum. 

ve Tüı· kfıler. H kkı Beeman 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Ronıatizma 

VE SOGUK ALGINLJaIN/ 
DER:E:AL KESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 85 -90 

Hediyelik 
Donmamış Yafa 
-- Portetkalları muhayyer 

Halim A l p tekin de 
Silifke coddesi No. 44 

(213) 3.4 ____ ....,.__....,.., ____ .__ 

Zayi Şadetname 
939 ~eue~inrlA Kazanlı ilk oktıhıııdarı a'mış oldu~nm 

şahadeınamenıi kHz:ıen ZRyi ettim. Yt:ni~iı j Hlacağımdan 

e~kİ8İr,in tıtikmfı yoktur. 

(216) 
.\f ersin Kaz~rılı köyuııden 339 

do~umlıı Mehmet o~lıı Ce;i.il Coşkun -- - - ------------------
Vatandaş: 

. H. kururrauna üye ol 
~----------------------....----~~-~-


