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G"Ö"N :OEL' 
Japon ~aşvekili Tojo diyorki: Libya da angın da 

tehlikede 
Maarif Vekilimiz 

Çankayşeke Kıtalar aroaında 
· f ç· 'I J ' h eaoslı temas henüz J aponlar 170 kilo-

l IS er Drçı ,,. arp · Ôldu .. ,.r..ca d rbeler k l d · 
u a vu ua ge m e r metreyahlaştılar 

Singaµur..ırmasın1 

ğiinü 11orlar vurmak azmindeyiz lnuiliz uÇakları 
H in~isıan ve Birmanyanm 

istiklalini isteyoruz 

Rengon 17 (o.a) - Birman· 
· r a muharebeleri senı bır sttfhr>

Tütüne en çocuk ve gençle-
rimizin orunmasının lüzu

muna işaret ettiler 

İngiliz Milletl 

Alman miknatiıli En keskin darbeleri 
maynını yendiği gibi indirmek için savaşa 

Sici/yada bir çok 
hedef le1 i bomba

la .. 1ılar 

ye girm ıştır. lngilııler Bı llu ır- Ankaro J7 (s.e) - Maar if ctını anlııtmıe te tahsil Qalında• 
moQından Reri oekilmiolerdır. VAkı l ı H ean Ali Yücel dün ak· k i cocbklarla genolerimlzio Ui· 
J apoolPr ei mdı Rıu gone !70 ki· eem rod,-ods soa, bnba ve öR- Lündeu korocmaaı hakkındaki 
lome\re t e kue balı:ıeı 110 120 

re\menlere tütüo hakkında bır lamımınden te ana haba. ötret· 
kilometre uzektad ı rJar. Bılln neh hitabede bulonmue ve tOu:>nüo menin tü&ünOn feoa1ıQı \herin· 
~i s~o~ego:a,o anca; :~/''t~~~ 08811 zararlar verdıQinı ve hauKI de durmalarınından bahıetmJeılr. 

Japon-vayı daye· devam edeceti~ 
Kahire 17 (a a) - 1° 1uz~ ıa .

0 11~~8

1 ;. h~f a t in· ha stalıkları bazırlfld ı A'ını ve hu "Bahsi geoen tamim ık inci 
Libyada hentiz kıtalar kı~ erıod g:rı oe 

1
t 11 0 

M odalara hueuelll ne gıbi tedbı r ler alındı· eerfamııdsdır." 

necektir 
_ _ ıear o8 urmue ur. a --------------~--------

arasında buyuk temas başla- giden rol üzerinde Japonlar 6 
Tokro 17 (e.ai- Japon bae mamı~tır . Her iki taraf keşif günde 120 kilometre ılerleoıiıle~ Şark Hind Millizetperver gazetesi 

Londra 17 ('l.s.)- Gaze- vekili Tojo beranatta bolunmoe hareketlerinde bulunmaktadır. dir •. _ l~ail ~z kuuetlerinin Rerı h • d 
' ve AB anın aldıcıı reni dorumu El 1 'k ' Qekılıeı bır rerde toplu halde Cep esın e p l t"L b" 

t6ler tJon hadiseler dolayısiyle f .. k" gaza anın l l tarafmda

1
kotVetlerin taheidini anlatmak· O 1 fRO)'ı rr tarafa 

anlatarak dem ıet ır ı : b 60 k'I b 
ştrnları yazmaktadırlar: . ve uraya ı.om~tre cenu a tadır. Kücük gurupların \eke~ b k l d' 

Q
.. .

1 
·r · · ·· k ·· Sıogapurun düemeeile bll\On kadar muharebe hattı uzamak teker renılmeei rerine kunetıı lenı"ngrad ıJe r.enup ıra Q ım IYOr 

orçı va.zı esının yu u ı T A k ü ı · · aal 

lı k d B
. o~ı ı~ ~e merı an s erı •e. . tadır. Bu cephP. hattı ti1erinde bir noktada toplu bir halde bu· / • d "Jd tli L 

:\Jtında Ra anma ta ır. ır edılmıetır. Blrmarırııda lagılız r l' . lunmak daha do~ru addedılmek cep ıesın e fi fi ondra, 17 (a.a )- Hind 
milletin şefi metmliyeti ayır- askeri daranak noktaları almak topcuB aa ~y~tı tolmaktadır. 1 &6dir. Bilin 1rmaQından sonra muharebeler ol- milJiyetperverlerinio gazetesi 
ı:ıAltdır' ~e OungtinQ' rolono kapamak . . U ."': a ~ ıava kuvvet ~- ~ıtang nehri geliyorki burası bir yaıısın:la. şanları yaııyor: 

. loiu taerrozlarımııa devam ede- rımız Bmgazı, I:seı kaya yenı- UQBUZ bucakeı~ prlnQ tarlalarıdır. maktadır 
Qör9il t914 _ıs dek.ınelceQiz. Jtı ponra Birmanra halkı· den hacumlar yapmışla ve av Ranaon 17 (a.e) - s.ehirde Singapurun müJafaaeının 

beuzer bir konsey ibda etme d- 1 k k b 1 t ~· . . . d s· .1 d A ıeeızlık vardır. Halk eehrı terk- 1 nndra 17 (a.a) kahramanlıgının höyük men-
nı aeman o ara a u e me111ı nı gece ıçın e ıcı ya a gusta & kt a· 8 k ç ticaretha· JV kib · k 

lidir. Bn gibi tedbirler onun aklından bile geoirmemektedir. Siragıizaya hücum etmişler ve ~e'ı~~ g~~~·t 4 a~ae~ a~ıkur. 8ovyet kıtalan taarruzi . e11ı ar'ı~ında politikayı 
nüfazonu artıraoak ve bn sn- Şaret Birmanya bizimle iş birli· buralarda infilak ve yanamlar hareketlerine devam ~tmi$lir, hır t.a.rafa bırakarak hareketi " a· J d . it hı'' bı ·~· d takdır etm ı · . retle milletinde kendisine Ai rapar u 1n11illr.leri atmak çıkarmışlardır. Katerıa, Komi- lf 8p0n 8UIZ8 iSi Dün geceki Sovyet te 1"ın e eııyız . 
kArşı olan derin itimadım yük hususunda rardım ederse Bir· zo ve diğer hedeflerde büyük ~ duşrnaodan ba~ı ~.esk~ı~ yer- SiogRpurdaki in11an, mal-

. manra ı etik lAI \'ermekle Japon· a 8Jl topa tuttu 1 · J d ·ı "'ıldıı ılmıııt;r. aeme aJlah · ırnltecek ve knvvetleııdıreoek- . . . basari r yapı]mı~tır. Pazar erm a ın ıg u 11 ve ıosanhk na-
t . ra bnhtırar ol::ıcaktır. BıedıRta· - .. kd . d .1 • • ouı:ımana malzeme. v.e mına bir katliama manı· ol-
ır . J .1 • b 11 . gunu a enız e J?emı erımıze s·d 17 ( ) Gi 080 'ı d l 

l nın da aponra ı e ıe ır Qı h- d d kl · ı ı ney' a a . - r insanca a~ır zayiat ver ıı ı mı ş mayi emrediyordu. 
Biaim istediğimiz ya oıy, ıapmaeı ioln en iri bir uziret ucum e en uşman uça arı e adasına bir Japon dooiz "ltısı . ·ud ı çarpışmalar 

tli:işünmeA-e vakti olan bir baş heeıl olGJoetur. Japonrll Bindir uçaklarımız arasında vokua büonm etmiştir . Deniz altı tır. En şı e~ 1 
henin cenu 

vekil değil ayni z manda nza tanın kendileri tarafından miie- gelen hava muharebesinde iki limanda bulunan öç Am~ri Lemugrat ve c~~ . Almanlar Alman aıahf illnine ıöre 
ıu mesuliyetten kurtarılmış tekil bir hOkOmet kurmasını is- duşman tayyaresi dü;ıürülmü~ kan vaparuen top ateşıyle bunda olmakta 

1 ~ d - l d 

h. h k b' .d. teror. E.ıı.er Hollanda Hindistanı tür. batırmıştır. Leningrat cephesıu e mu ea - Çorçı"l · ·ı 
ır arp a ınesı ır . 111 

• l - l· r yapmışlaJ' ıngı terenin 
. . , . . Japonr.anın ~ü~Q~d.ükterinı anlar Malta ya düşman hava Petrol tesisatım ~a. topa dit karşı. ıucum_ a · _ 

Deylı meyıl gazetesı ya ve biıımle ıebırlı~ ı reparea bu k l . h- . l tntmuşsada lıRı:ıar lıafıftır. sada gerı atılmı ~lardır. Smo mezar kazıcıaıdır 
d Q.. .1. k . . uvvel erı ucum etmış er ve b d d 'nveııe-zısın a, or91 ın nnt u cesa- Japora tarafından ırı bir anla- b _ . .. __ , • leuskın ceııu urı a ve. 1 • • l 

ret •e yazife hiR imizi kuv- rıeıa kareııanacaktır.Oıne geline: unla_rdan dort adetlı du~uru .- Japon Tayyarelefl rın bir kolu olau SoJ nehrını Rer ın, 17 (a.a.) -

ti d
. . ı· 

8 
tuk saf Bu memleketle Fallar keeılecek mOştur. Duşman bazı hasa r R lar aeı·mişlerdir . Ukrayn&- . "'! a~ı ıesmi bir kaynaktan 

ve en ırmış ır. u nu lara 8 bep ı 1 • 8 .. 1. AA .Ek u "' )' d bıJdı rıhvor: D ve Qankanek ıecrit edilecek ve L. o muş uı. n tın ,,,_, ütteı; donanma· k ftan Gavaroga ka ar 1 

ı ,rımız~ sıklaştırmıştır. e- bu surelle rardımeız kalacaktır. harekattan 5 uçağımız geri dıı Bar coe he üzerinde Sovyet Çöıçilin son n utkundan 
ınektedır. Japoora Oaokareeke öldürücfi dönmemiştir ya neticeaiz bir uzanan p 1 ~ bahseden siyasi mahfi1Je l . 

Deyli ekspres de: Qör9ilin · ter şiddetli y~ğmur ara rıt men 1. ' r ngı-
darbeler vurmak azmindedir. Ja ~ akın yaptı 1 1 ktedırler ı_z ~a~vekilirıirı hakikat ölçu-

rıııtkn büyük bir güvenle kar- ponra Oin milletile kardeıoe el· Maıı~ adı'sesı' "akkında i er eme 17 .( ) - - -ı v il Londra a.a - sunu kaybetti~i j , 6 b- _k 
••lanmıştır. ele vererek rini nizam karmak Sid ıı ey, 17 (a a .) - Avusta . . 1 t 'I B .1 uyu 

1 T d sı daha fıkrindfıdir. Ç6rçil tahkik&Jt ra ly a b ava te bliği: Taymis gazetesd·ı?ı? s o . rı 1.nranın ~~zarcısı olduğu· 
ngı ız onanma. . . Cenubi Amerika te diAer 48 .T.•p on bNnbardıwan holm muhabiri bil ınıyo~: nu gız emek ıçın hayal saha-

evvelde almanlarm mıknatıslı tarafsız milletler hakiki Japon emretti tayyo.rceıi Ti mor adası deı.i- Son zamanlnr?a hafıf .~~ smdan kaçındığını ve nutukt&ki 
m"yınlsriyle kareılaşmış ve fikrini anladıklarını te onların Lon<lra, 17 (a.a )- Deyli zinde rn ii t te fik deniz kuvvet- şif ve ıslilı~flm. mufı~ze~erı 1!e tevPkkülü edasuıa dikkat na-
Hitler hu silahiylc öğünmiiş- etlerini aıoee eokmıraoaklarıoa ıerine bi r saat ören nmvaf- eksPriya en •lerı mev. zıl.erırJ yuz zarlnrı Çek'ıldı· r.ı·nı· 

t ı ' lk kanilm telgraf gazetesinin yazdığına 1 d n söylemekt 
tü Filhakika bu eila ı 8 ı • fakiyetsiz bir lıtioam yapmış lerce kilometre gerııerın e ve dirler. 6 

. . f Singapurun düemeei Japon göre, Maıış deniz, bava harbi 1 d ı d f; r t 
Hııoe mukabele edeme ık a mllletine gorur vermemelidir? b kk d " A. r ır . . duşman kanat anıı a aa ıye A lıuan h . . . 
k t k 1- b'l İngiliz • a ın a ._.,C>rçil t ahk ikat açıl Atı lan bouıbalardan bı9 aö termektedirler. Yapılan bu ·~ııı· n h be. Rr..acıy.es_ınde, Çör 

" ' .>r .. o ı meyan ' Düemanlara en ktlekin darbeleri maıunı 6tnretmiştir. Tlllıkika "' v ar ı ~ 

m'. lletı' alman maynını ma.ğ· indirmek ioin Japonra ıataea birisi hedefine isabet etme· akınlarla dnşman müna ate tere t .•. . . ıy~setı ıle lrıgil-
.. tın mev,;nu: 1 da d atı ııem şımdiye k d 

ldp etmiştir. azmile deum edecektir. Göpe gündü?. 3 haça k toıa- miştir. Şimali A vnstr~ ya hatları keııilmekte Te u~ma n gö . d . .ıı;- b' a ar 
liman ii r~erinde hir dnşmarı vıpratılmakta ve Alman askeı i b 

1 me •.sı ır mağlöbiyete se-
Şimdi de Japon ınsynını Sangapurun Adını at süren bir miiddet içi nde t . .. .. • üşıc;ede uçsk . . ep olduğu V(i jap k ayyarnsı goı u m 1 . vazıyeti ve ku 7,·eı manevıyaleıi onyaya !r 

magldp edec~ğiz. düşman gemilerine niçin za Bavan topJariyle tar•l .. dı mış hakkında çok kıyrnetıi malıl şı tahrikleri net ı cesi harbe 

J Japonlar Şananggu rar verilmemiştir' tir. mat sliıe emektedirler. soktu.ğunu ve bu suretle fngil 

bam Kamarasınua olarak Jefiıtirdiler M Amerı' ka tereyı Amarikaya sattığrnı u t d a ~olşqviklere .!lkıl almayan ı:e 
Çörçil Tokyo, li (a.a )- Singa- v~zlerde bulundııgun ve Hin-

Harp uaziyeti hak· 
kında izahatverecek 

pnra bundan böyle Şnnanggu Avcılık ve Atıcılık kulübü Sovvetlere yeni dıs2anı akıbeti şüpheıiz bir 
cAyclın cenup> adının veril- k d • teraziye attığını beyan edil-
mesine karar verilmiştir. sürek avı yaptı re ' açıyor mektedir. 

Ç• ı·ı VAşington,17 La.a]-Bay 
1 n 1 er Mat ( Huıosi ] - Mnt '~· sır~~& dsglar~ fazla kar Ruzl'elt barb malzemesi Ra- Hitler Londra, 17 (A.A.) -

Royterin parlamento mu· 

ha biri yazıyor: 

A 1 k Atıcılık kulübii-ıdu~mesınden sabıl mıntakaya 1 k .. S tl .. vcı ı ve tın aıma uzere ovye ere 
r-1Ç bin kilometrelı"k nün mevsim dolayıR_i.yle pro· böoum eden ve mezrnab za- f . . k d ' ı·t l 
V 1 k d 1 1 .. d 1 t aıı-.:sız munzam re ı verme- a yan aenel '-ur-

h d hJS gramlı bir aurette sore avı rar omuz ar o. muca e e ~ - e R 
Anm kamarasının önü- ~ep e en ucuma · · t ry .. t· mek üzere tertip edilen kolöı> ği teklif etmiştir · 

T . ile atıf tahmlerı aa ı ~ ıne 
müzdeki toplantısında Çörçil geçtiler Laşlamıştır azalarında11t yirmi beş kişilik 
harp vaziyeti hakkında beyanat Milli ve asli sporumuz bir grup 7/2/942 tarihinde sfi. 
ta bulunacaktır. Müzakerelerin Qung kiııg, 17 ~a . a ]-Çin olan Avcılık ve Atıcıiığı Mnt rek avına 9ıkmış ve bunlara 

kıtaları ö9 hin kıloınetrelik eonleri arasında yaymak ve 11 köy avoıları da iştirak ode-
iki gün sürmesi muhtemeldir. · d g y d 5 t do bir cephe üzerın e hücuma 1 h 1 1 .. d 

1 
rHk av sahasın a a.ne -

U d 'h b' h k'k t d zı.rar ı ayvan ar a muca e e . . 1 d ' rt~ a sarı ır a ı a var _ır başlamışlardır. . .. _ mos ıtlaf atmış er ır. .. 
HükQmet bazı bııtrp sahn&lerm Qimali Kiyang ve Honanda yapmak gayeeıyl_e nç sene e~ Sürek avının oubeş gun 

l b l. D l..an "? vel M.ot merkezınde teşek kul d k veren avcılık 
ma umat ek ıyor. ün aır.rm Çin kıtaları yeni Baferler ka- eden Avoıhk •e Atıoılık ku- evamrna arar.. . .. 

Cavanm mü~ataası 
neye ~aüh1 

Novyork, 17 {a.a,)- Hol 
land~ haTioiye nazırı gazete
cilere demiştir ki : 

Oava bizim kdlemizdir. 

mayına nİfo uerdi 4 

Berlin. 17 {a.a )- Führer 
İtalyan genel ktıTmay baş· 
kıını general Kaveleroya miit 
terek hareketlerin idaresinde 

~öster<liği yüksek meziyetle

rinden dolayı demir salip şö

vaJye rütbesini vermi~tir. Ni-ki nutkundan daha geniş beya za.nmıı:ılardır . l'' bii her Bene < lduno gibı· bu ve atıcılık kulı~b~nohn gaye,-
... u ' e mn tahakkuku ı9m umma ı 

nalla bulunaca~ı gibi muhak- Çanka.yşek Birmanyaya sene de kulübün atıcılık ha- bir surette faaliyet6 devam Burtmın müdafaaiu Amerika· şan Alman gen6ralı tarafın. 
kak surette Çörtile karşı bazı yeni . Çin kıtalarının gönde- kemi idaresinde 1 IJCi ö9 a:-- ettiklerini memnuniyetle gör- 11111 giindereoe~i av uçaklarına dan Kavtılleroya tevdi edil-

&enkitler ileri sürülecektir. rildiğini söylemiştir. lık atı' talimlerini yaparak mekteyiz. bağlıtlır. miştir. 
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18 - ŞUftAT - 194.2 Çarşamba 

• 
~-l~imizde_~ 

Casus Var! 
Büyük d6vletl6rdoki OaRu~ 

re,kilatınrn iç yöv.ö. 

No. 20 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Yaptığım işler size benim ne kadar doğru söylediğimi 

isbat edecek. Yalnız sizden bir insan sıfatı ile ricam var. 
Eğer ben ölürsem, babamın Alman hududundaki mezarını 

bulunuz. Adresi şudur. Bu mezarın üstüne bir taş yaptırı
nız ve cKız, babasının intikamını aldı> diye yazdırmağı 

unutmayınız. ÇOnkU ben ölmeden evvel bir babama muka
bil 1000 Alman mahvedeceğim. Bu vadimi tutmazsam Allah 
beni öldürmez. ÇUnkO böyle bir kan intikamı muhakkak alın
mış olmalıdır ve olacaktır dal 

Kıza 1000 frank verdim ve aramızda bir parola karar
laştırarak saliverdim. 

Aradan tam 10 gün geçmişti. Verdun istihkamlarının 

etrafında gO.rliyen sesler arasında sinirlerim sapasağlam ... 
Dnnya ile alakamı kesmiş evimi, çocuklarımı, annemi unut
muş şarap içiyordum. Emir neferi postayı getirdi. İçinde 
evden de bir mektup çıktı. 

Mektubu heyecanla vırttım .. Bir de ne göreyim... Ber
linden Salibiahmer vasıtasiyle gönderilmiş bir mektup. . İs· 
vlçreye gitmiş . : Oradan eve gelmiş .. 

Karım Paris yakınındaki evime gelen mektuptan birden
bire QrkmUş .. Benim esir olduğumu zannetmiş. Fakat ayni 
posta ile benim cepheden gönderdiğim mektubum gelince 
iş anlaşılmış. Mektubu hemen bana göndermiş. 

Zarfın üzerinde Uç mühür vardı . Birisi garnizon.. İkin
si karargah .. Oçüncüsüde sansör .. Hep de muvafık diyordu. 
Hayret eltim. Zartı yırttım .. İçinden bir pusula çıktı. 'Bun
da aynen şu sözler yazılı idi: 

- Anneciğim .. Verdun önünde esir düşerek buraya gel
dim. İşlerim iyidir. Memnunum. Hayatım muntazam geçecek 
gibi .. Ellerinizden öperim. 

İmza : Küçük oglun 

Bu muammayı halletmeğe uğraşırken birdenbire KUçUk 
Matmazel aklıma geldi. Adrese baktım. Ve derhal cevap ya
zarak eve gönderdim. Paris postahanesinden atılmasını rica 
eltim. 

Fakat bu tuhafıma gitmişti. Amma KUçOk Matmazel de 
gözümde bOyOmUştu. Demek Alman cephesini geçmiş. Al
maııyaya geçmiş .. Bravo. dedim.. Çünki harbin en civcivli 
zamanında cephelerde kuş uçmazken bir casusun cepheyi 
geçmesi ne demekıir? Bunun ehemmiyetini düşünmek kafi .. 

Aradan epeyce zaman geçti. Bir gun bizim cephede ileri 
hatta bir köylll kadının ineklerini kaçırarak diğer köye 
geçtiğini ve bu kadının şüpheli hareketleıinden dolayı ya
kalandığını rapolar arasında okudum. 

Gayri ihtiyari Küçük Matmazel aklıma geldi. 

İnsanlar çok garip oluyor .. Bin bir mtlşkilat ve mesele
ler arasında .. Top, tüfek, ağır makineli tüfek sesleri.. Plan
lar .. İleri, geri hareketler arasında hiç ümid edilmiyen bir 
şey akla geliyor, 

Derhal telefona sarıldım. 

- Sonu var -

Maarif Vekilimiz 

ll'1oterıo<ı~n her kimBe eoruleo, 

Birmanyada 
İngilizler bir mik

tar daha geri 
çekildiler 

Bu günkü neşriyat 

programı 

eeneıer ııeoııll&eu eonra alıekan- lar. 
tıl \esırıle kerıfıı öör6oeu bu 12.46 Aians Haberleri. 
ıeb ı re ne k ıı dar filÜQ H na11l 13 00 Müzik: Karşık Şarkı-
uksınerek baıladık:ları kolaroa Jar Proğramı rıı k devamı 
öQrenılebilır. K k 

Görenek eairliQioden doQan 13.30 Mlizi k: arışı proğ-
UhOn dOekılnlüQOnO ö ılemek, 14 00 ram (Pi) 
ötretim u eQılim kurumlarımızı 18 00 Proğram ve Memleket 
ıenolırlmiıin uuire&lerinin ze• saat Ayarı, 
hirleodiRi muhitler olmaktan 18.03 Müzik: Radvo Dans 

Sayfa ; 2 

ı a n 
. 
1 

No. ıa 

fiat Mura~e~e Komisyonu Reisliğinden · 

--------~~- -----------------------------------

i 1 a n 
Kılllay Kurumu Mersin ~ubesinden : 

Kurumumuzun kongresi 18 şubat çarşanılw 
günü saat 17 de Halkevinde yapılacaktır. 

Sayın üyelerimizin bildirilen zamanda hal-
keviııe gelmeleri rica olunur. [ 175] 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DER.:S:.AL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 78 -9Q kurtarmak uıecburiretideri.z. Bu Orkeıtra'\ı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~- taıifenin ifaııoda ıöıtcrılecek 

825 
K (D p ı·r- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~ 

J i s • r ihmal Maarıf menıuplarıoıo, 1 · onuşma I~ O l l aponya ı ıngapu milletİmiı karıııındaki terbire ka Hadis~leri) . 
1 meauliretini ödenmemie bir boro 18.45 Radyo Çokcuk Kulübü 

Eline geçirditi 
toprakları teıkildt

landırıyor 

Neden teılim oldu? oıar&.k deum ettirmek olur. Bo 19.30 Memleket saat ayarı 
.. meauliret duriDBiledir ki aıaıı- ve Ajans Haberleri. 

Londra 17 (a.a) - daki kararlar ıhnmıehr: 19 45 Serbest 10 Dakika. 
Boyler: Siagapur baıku- 1 - tılr, orta, mealekl te 19.55 Müzik Hicaz Maka-

mandaoı Perııival en 800 me- teknik oare\im ok ol H karelırıle 
Şangay, 17 (a.a.) - A..ske· . . . liee 98 öaretmen okulları talebe mmdan Şarkılar. 

rt mahfillerin mütaleasıo<A Sf\Jtuı. Vavele gönJermıtl~r. Bu ıinin aoık ter• ııizli, nerede 20.15 Radyo GazetMi. 
.. s· d.. . meMJ Londrada geç vakıt slm olursa olıun tlİfil&ra iomeleri ke- 20 45 Müzik· Hir Man gore, ıngapurnn u'mesın- . . y . · .,, 

d J b d f . l mıştır. Bu mesajda yıyecek, Su ıio olarak meoedilmıetir. aaa- O~re:ıiyoruz haftanın Marşı 
en sonra apon e e ı n- . . . d h b"llf d b ı.. ' ede'"'ler ~ · ' benzın aılı~ı dolayısıle a a tın ' ın • areae .. 21 oo z· T k · · 

giltere ve Amerikaya kar'ı . okul inıibat talimatoamelerioin · · ıraat a vımı 
bir hat temin etmek maksa- fazla müdataanm ımkAnsız ol . ra ioeoler u kerif terici 21.10 Müzik: Bahar şarkıları 
diyle Oava ve Sumatraya du~u beyan edilmektedir. Sin- :::deleri kall&nanlar hakkında . 21.30 Konuıma (SaQhk saa
dogru inmeıine ihtimal v"ril· gapurda bir tahliye işi tatbik ta,bik edilmeeini Amir h'1k6mle· lı). 
miyor. Maleayadan Söveyşe edilmemiştir. Singapurdan ge- rine ııöre celftlandırılaoaklardır. 21.45 M6zik: Riyaseti Cum 
doğru bir sefere de ihtimal nif bir tahliyeden bahsetmek 2 - Birinci mad~ed~ ruı~~ hur Bandosu (Şef lb~an Kün-

·1 kt d. . okull.rın ötretmenlerıle ıdareoı çer.) 
verı meme e ı~. . .. yoıJhıtar. Buradakı ku~vetler lerJ, memur te mtıı,ıhdemleri; 

22 30 
M 

Japonya ehne ge9ırdığı takriben 55 bin kadardır. derıhane te llboratutarlarda, . emleket saat ayarı 
toprakları te,kil&tlandırmak koridorlarla bıhoeterde te genel Ajans: Ila~~leri. ve Borsa~ar 
niyetindedir. Buralan Japon Singapurdan kaçın gemiler olarak talebenin bolundutu yer· 2245 Muzık: D&ns Müzıiı 
endöıtrisine ballı refah böl· lerde ıigara iQmireceklerdir. Fe (Pi). 
geleri olaoıktır. CIVIJI gıldİIBr oaııaı takibe,oıek te ortadao 22 55 Yarınki proğram ve 

jVUllrllJldl Batavya, 17 (a.a )- ?080 kaldırmakla uılfeli olanların bu 23.00 kapanış. 
1 e fenalıkta örnek olmamaları ter• -----------

kö9ük bir 9ok vapur Sıoga bir enin birinci kuralıdır. idareleri tarafıodad muarren bir 
Umrıml ıefer6erlik purdan oavay• gelmeıe mu- 3 - 'Oniterıite te ytıkeek rer arrılabilir. 

ilan ec/i/Ji •affak olmuıtur. Hunların okallarla detamlı tera mutakkat • - Derecesine göre her 
i 9iode bir 9ok ehiller vardır. kursların dershane, lAboratuur, okulda, öQretmen ve idarecileri· 

Sidney, 17 (4'.a.)- Avoı- miUalAabane Kibi dere terilen miıio muhtelif te11ilelerle\ütOnün 
Bazı g6 miler Japonların tera talebe tirafından den oah· ıırırlı , 8 ıebı"rlerı· cı· teıirleri turalyamn müdafaası i9in bö· ı d 

taarruzuna ugramı' ar ır. ıılan rerlerinde; ra&akbaoe, re· b klı:ında konferanıılar terme!&· 
tün in1&n ve mal•eme kay- k d t · 8 

Gemiler.de baıı ordu men melı:hane, orı or te umum. ır rioi, telkloler rapmalarını ve 
oaklarıoın Beferber edilme- t Ullı b il d ımpla.rı da bulunmakta olup &irahat " ~ne . ma .8 erıo e aenQlerin bu kötü alıekanlıktan 
ıioi harbiye nazırı bükAmet · · ı ıreoektır HılAh hıra • 
teo iatemi,·ir bunlar adaorn mödafaaıunda 1tıara ıoı km •. "b t t I' kurtulmaları ıoio her vaaııadın 

. ket, her urumun ıoıı a a ı- J k " 1 Kadın er kek berkea A Yuı kendilerine lüzum kalmayan matoameıioe ıöre oeaara oarpı• iı&ıfade ertı ere ı•rre& ıoııeı ı 
' h b b·-r·k ı b .. meeini bütün meslekdeeıarımdan 

tralyanın mtidafaatıında vaziıtayyare ve mu a er" 0 u · lır. Sıgafll ıoen '• e eye o .. uı . . . 
fe alacaktır. teridir. bina11 ioinde Haili .kurumların ebemmırıUe rıca ederım. 

Zayi deniz ehliyeti ve ekmek kartı 
30 numaralı deniz ehliyetimi ve Kiremithane m~hallo· 

&İnden 215 sokak ve 8 numaralı hanede Abdulkadir Ekin 
nmına mukayyet 14056 numaralı ekmek kartım' dahi za

yi ettim. Y enileri.ni alacagı mdan eskilerin h ük mi.i olma-

dıgını il&n ederim. [178) Abdülkadir Ekin 

T. İş. Bankası 
A.üçük taıarruf heaapları 

19 4 2 
ikramiye plAnı 

KEŞIDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci lt>şrin 

TARiHL~ .. RiND EYAPILIR 
,_ __ 1942 ikramiyeleri---· 

1 adet 

3 > 

2 > 

3 > 

10 » 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 
1000 

760 
500 
250 
100 . 
60 
25 
10 

Liralık = 2000.- Lir~ 

,. = 3000.- > 

» = 1500.- ,. 
> = 1500.- .. 
> = 2500.- ,. 
:. = 4000.-- » 
• = 2500. ·- > 

> = 5000. - » 
> -· 2000 - ,. 

Tiirkire le Bankaaıoa para ratırmakla ralnıı para birikıir 
mie '8 faiz alm1e olmaz, arni zamanda taliiniıi de denemit 
olononuz. Cl) 

Y enı lı!erıun Matbaa11nda Bıt.aılmı1;11ır. 


