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Radyo Gazetesiı.den : 

Verilen habere göre Ruslar Har· 
kofon dış mahallelerinde dö~üşmek
tedir. Leningradda Alman hatJar,ı da 

------------------------ yarılmıştır. 
K S:tY ASİ S.AEEF F'"!KİR. G-AZETES! 

Sahibi Te Omam NetriJ•t 
Madara 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
tw ııarıtıı l&!Jm"ı • ııarıı. ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. e2 

Cumartesi 
21 

ŞURA T 
194.2 

Yıh 1 Sayı 
14 4132 

İJ girz ha p 
kabinesinde 
Değişiklik yapıla

rak a~a adedi 7 ye 
indirildi 

Yardım Sevenler Cemiyeti 

Hail{evinde kongresini yaptı 

Riyonda Erdemli Nahiyesinde 

Yeni idare heyeti ile faal azaları 

Fransız nazırlarının 
mahkemesine baf· 

landı 

Nahiye müdürü 8. Celal Girmenin 
riyasetinde yapılan toplantıda 

seçimleri yapıldı 6 I . . I ... ---.-. am an soz soy ememege 
Patates ekimi ve köyler i~tiyaçlan görüşüldü 

Grips avam amarası 
li eri olou 

Biverbrnk Amerik ya gi-
derek müttefiklerin harp gAy 

retleri ielerinde çalışacak ve 

ara.sıra verilecek başka vazi-
teleı i de yapaoaktır. 

Lo!ldrn, 20 (a a.) - Tay
ınitıin parlamento muhabiri 

şunları yazmaktadır: 

Bayan Semahat Orge tekrar karar verdi 
idare heyeti reisliğine seçildi 

neral Gamleotn suemasıle b ır 
uourum eoıldığın: ve G mleuıo 
ıuemeeına ıeıırvk etmı.,eceQını 

d ha nıahke e btte medau bote 
aıabküm edılmıı olduQ'uou ve 

Yardım Sevenler azaları çalışma esnasında mehkemı:ıoin ıı1uklAlindeo eup· 

17 kurue te bu , ıI büdçesi •s2ı 
1 
ilk tedrisat müfetlielerinden bar beli olduQono eöylemietir. Dala· 

lirara ait hesap tasdik te kabul ', Reeat Gürtuna ""e omumt kogre dire ben bir müt.ıeb.im olar_ak 
Harp kabinesinde yapılan .. hk -. . 

9 
edilmietır. murahhaalıQına da mebueuıouz deQ'il 17 ardanberı bır ma um 

değı~ıkhk)e kabına . e.~ası Cemiretin oizamnameai muoibi bar Refık Kornltan seoilmiehır olarak mehkemere oıkıror~m 

Şark 
Cephesinde 
Rualar Smolenske 

yaklaftılor 

Kırımda da 
kişiden 7 ye indirHm1ştır. Bu bu yıl 6 idare be~etine ve tO faal ,e idare heyeti de kendi arala· demış\ir. Bızim mahkeme rd1l· 
HUretlo başvekilin iizerio:hn azahkla iki mürakip te bir umu rıoda arrıca seoim raparak iı memid isıeren Atmanredır. ~ı- Şiddetli muharebe .. 

irandan 
lngilız ve Ruslara 
hızla nıalzenıe gdn· 

deriliyor 

Montajı yapılan tayyRreJe, 
Ruslara teslim ediliyor 

hilyiik •azife kaldırılmıştır. mi koogrere murahhas aeoilmeai bölümü teebit etmi9lerdir. manra börlelikle harp mes~lıre /er olmaktadır 
. . . gerekıiQ'inden azanın eeoimine idare hereti reieliQ-ine saıın &inden kendini kurtarmak ııte· Tahran 20 (a.a) _ 

Mııbım hadtPeler çıktığı geoıımıstir. Yapılan teklif te aoık baran Semahat Örge .k. . • ror. Fakat harbin meeolü ralnıı 1 .le zı,man avam kam~ra ın?a rerle iadere heretine sarın va· ieliAe baran Beaime K~~::: :eu Almımradır. Moskova, 20 (u.a.) - 19 A r~k ve l;anda bulunan 

S 
· G · ereoektır b s Ö Mabat günü kıtalarımız Al- merı an askeıı mütehassu'-
or rıpJ cevap v · limlzin eei arat emahat rae haaipliQe Zıraat bankası muha· • 1 d ,. l · ı 

Bn d~gişikJikle deminyoola .. Zira ' bankaaındao bar Osman aibi bar Osman te teznedarh- ıta ya a ~ıl&rs karşı faal taerruzu arı şıma ae bulunan Britanya 
rrn iRtekleri de yeriııe getiril· ilk ~edrieel m.areuieterindeo b&r Qa bar Naoi Aydemir aaoıımııtır. • barekerleriııe devam etmiş- ve Sovyet Jutalarına mühim-

iştir Nam Aydemı, Baran I Besime Yeni idare heyetini tebrik Yedek subav adedı lerdir mat yetiştirmegi hızlandır-
ın Bu suret.le deminyonlar !~.~aarn s'eeo~IQr~t,med~ baran Ültire e~er .•e oatıımalarında ba9arılar 40 bı'ne çıkarıl1vor M~btelif çnrpışuıaJardıuı ~a~ ve lüzumlu silahları ye-

. . . . ... ı mıo er ır. dılerız. .., .. . tı"tırm k ı. da harp kabına me gırmış . sonra duşmanda:ı lnr çok mes . ~ e ve ııafkasyaya alman 
lınlunm'l.ktadırlar. Başvekilimiz 1 v k·ıı H et"ı Roma 20 (e.a) - Vehabl kt1ıı yerler geri alınmıştır. ılerleyişini durdurma1' üzre cra e 1 er eı Moeolini ziraretle teftiı EUiQi S u9ak kaybımıza karşı döş- mevcut tesislerden azami su-

l d R f •k S d rede~ .subar hakkında izahat manm 16 uçsgı tshribedil. rette faydalanmaktadırlar. Oç 
on ra el~isı· Rauf e ı ay amın termıetır. Son ıamenlarda redek . . u k . k 

7 
. . mıştır. .nos o•a cıvarındıı umpa.nya ile mald~e infaat 

O b l 
ri"a•etinde fonlandı euber mekteplerınden 10 bın .. .. ivleri ·ç· b. k 

İngiltere 

Harp güd
.r..m{j hak- r ay a acJrÜffli .., ,, b k ordunun ren i duşmauın u~ tayyaresi düşii- ~ ı ın ır onsülüsyou ku u e ıu ar Qı mıı •e ... .. ı·· rulmu"tur B ı. 

Ankara 20 (e.a) - lora ve· teekillerine verilmietir. Gelecek ruımuş .ur. v • U ma .. satla 5 bin-
kında müzakereler Ankara, 20 (a a.)- Başve-f Idller hereti dftn ıtant J5.30 da aılarda mekteplere 30 bin yedek Leningrad cephesinde döş- den fcı.zla leknisyı:ın çalışmakh 

k l 
_ı • ı · kil Doktor Refik Sa d d ·· Battekileue Baetekıl Dr. Refik ıobar a1mak ioin talebe alınacak manın arkalar rnda faslivette montajı yapılan uçaklar ~imale 

gelece ce •eae ,,~ ı y am OD Sardamıo rira86tinde mutat d k b kad • " d ·ı v 

k 
ögledeıı evvel baRvek&lette &oplaotıı!lanı J'evmıetır. fe bu suretle re 0 80 ar boJanan çetelerimiz &lmaıı- gon erı erek Ruslara teslim 

L d•l "< roaa 40 bine oıkarılaoaktır. . d"l . . 
m1Jzc11cere e ı ece Londra el9iligioe tayin ola· F, T üzer lara lll!lan ve malıemece ol- e '. lllPktedır. hmleıce kilomet· 

Londra, 20 (a.a.) - Atli nan Rauf Orbayı kabul et- Çine Malzeme dokça ağır zayiat verdirimiş· l'elık yol, demir yolu ve lima-

k l d L. l'- ., . a~ı lerdir. nm yapılmasına faaliyetle de-
uz.:k doğu da dahil olma miştir. On 10 RO RB.,f T • 
üzere harbin güdümü hakkın lııı miJna•ebetiyle Hindist.a_n yoliy/e LondrAt 20 (a.a) - RnR vam edilmekt<.dir. 

k Z
• t V k l tebliğlerinde Smolensk şehri- R 

daki müzakerelerin ~eleoe ıraa e i imi• t~brı"k .dı"ldı" gıt1ecek uslar ._ 5 nin adı ge9woge başla.ınıştır. 

celı;ede müzakere edileoegini 1• •mı•tte O ( ) 1 · M Ankara, 2 aı a . - ogı Çung Kina 20 (a.a) - Ruslar Smoleıu~ke kadar olan 
ıöyleuıiştir. Atli demiştirki: liı büyük el9iııi Oomhuriyet . . ., . . 

l k t Hındıstan yolıle Çına mal bölge Rrasında bir 9ok yerle-
Eter mtt•akereler etraflı- Adapazarı, 20 (a.a.)- Zi· Halk partiei gene se re eri . . .. 

cıl görüşülecekse celsenin giz rast l'ekili Muhlis Erkmen bay Fikri Töıeri ~iyaretle zeme gönderılmesı ışı Mareşal ri işgal etıni~leıdir. 
li elması gerektir. Müzakere- . . . Londrada. "çılan balkevi mü- Çankayşekle Hint liderleri ara Rusfor bu suretle Alman 

Be)'a.z Ru•yada 
Groatin ıehrine 

uardılar 
J 

.k. . .. .. k 
1 

k demir ışlerıne aıt fabrikayı n8sebetiyle kendisini tebrik smda halledilmiştir. Çine oide nıödafaa batlarıınn sonuna 
er ı 11101 gunu a9ı o aca - e -----
tır . Müzakerelerin öç gün sör gezerelr. pollnk, araba ve aai etmiştir c~k malzeme HindistarJ . ~olile dayhnruış ohnaktBchd ar. Har Londra 20 (a.a)- Diln Rus 

mesini başvekile bildireceğim. renin yaptırılması imkanını Denizlide gıdecek Japonların tehdıdı al- kofon şimal ve cenubunda.ki ' cepheeınden alınan haberlere 
.Mecli

8
in istedigi şey ka- tetkik etmiş ve saban demiri tındaki Birmanya yolu artık müstahkem AJma.n hatlarını göre Rus kı,aları Beraı Ruıya· 

bil olduğa kadar harp duru- açları hakkında demirci esna Kahraman aıkerle- kullamlmıya~ktır. kırmak için RoRlar çalışmak da Groatin kaeabaeına urmı~-
h kk d ld t d

. b d. tadı l lerdır. Buruı Smoleuıkten 100 
mn " ın a ma ma e ın- fiyle görüşmüştür. Vekil bun rı"mı·ze kıtlık kflrlerimize kışlık e ıyeRi r ar. 

· D · · 8080 J l 1 "1..ı K d d kılometre eımeldedir. Ve Moeko· 
mektır. urumu bilmek m~c dan sonra Arifiyedeki tohnm ıçın ira top amış ve ..., ı:1: ırım f\ a şiddetli mu· 
lisio Te milletin hakkıdır. bağıfları par9a muhtelif eşyayı da ait harobeler olmaktadır. Ruslar tara .fOO lı:llomelre uzaktadır. 

M r b Ik . ki ıslah istasyonunu tetkik ettik D l ( ld k .. d Ruelımo en ileri aeoen kııatarı 
ec ıs ve a ın ım n . . . . eniz i, 20 a.a.)- Kızı- o nğo ına ama gon ermiştir. Ker9 yarım adasında ve Feo- bunlardlr. Leuingradı ()enberle 

nisbetinde vamiyeti öğrenmesi ten sonra valıyı •ıyaret etmış law ve yardım sevenler mi:a. 1.'eberru)u devam etmek dosvacla "imale geçmc.ı."' ••u. k " y J y eu uı uıo&eo aıuıaıJaıa karıı eıı mo-
gerektir. ve lzmite hareket etmiştir. terek komitesi kahraman as- tedir. vaffak olmn.11lardır. d k .,. ero tan lar kallanılmak&adır. 
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--,--~----- • Sayfa ; 2 

• l a n ~-1 ~imizde ____ 
Casus Var! 

1 Cenuptaki ~· nler 
Çakuvooa da ve diğer bölgelerde bulunan 

madenler işletilecek 
Devlet Oemiryoll r1 6 1r cı ışletme A. E. Komisyonu 

Reislminden ; 
.Riiyiik devJetlerd&ki OsEıaıı 

te,kilfttının i~ yüzü. 
NAKLEDEN; 

A. B. C. 

. Toprak fiqtü sqr~etl.erimi-ısek lıır maden mti_he ıdis!~iz iV2uJmmrneıı bedeli l700 Jira olan Sı toıı 
zın heı yıl dııh'i verınılı o!mn bıı husııs'a şu bılgıyı vermı~tır: - · k" .••. •l · r) J ·ı 7 ~-!-l4"> O _ 
S o • ı !i lııke topı·ak altı ser· 1 k .-1 K· 1• sonmemış 11 ec şaı name:sı '' c ıı e -o - u ırı.:. Ç<t ı:tı. u s en·Je onan 11· ı ve . .. .. • • . . 
vet ' erimiziııde m~ydana çıka- Ne rgizlik kö~ıirıde Krom, Ka nıartesı gurıu saat J < da at;ık eLsıltrn<l usuhyJe No. 22 

Kadını posta neferine kattım. (Siperden salıversinler .. ) 
diye emir verdim. 

ı Küçük :Matmazelin .mektubunda aynen şu spzler yazıh idi. 

- Vadimi tamamen yaparım, iki harta sonra ellerinizi 
öpmeğe geleceğim. 

rılmas.n:{ ayıu Rayretle devam rar,öz kHyüııde ve Kızıdağda A<lauada 6 ıncı işietıııe nıiidiil'lüğü biuasrnda sa 
edilmektedir. Bu alanda h~r- Amyant, Elmacıktada asflt bu tıu almacaktır. 
ca~ı~n ~~ekle~in hu~ün _ bflkyük Jıır.mu~tnr El azıt! n Ergnı;i B 11 i~e giı·rnt k isteverıJeriıı 2< 2, 50 I i ralı k 

On gün sonra idi. Bir gece yarısı posta neferi beni uy-

mnjdec;;ını verlJlrnn oz yure .eıı l • • , • o·ı 
b. . .-1 • k y-k m2d0·ı k z 0 ııın Gu eman ve nuıvakkat tf•mıııat akrt hırı. 9 ~ 'ıh fıcaret ua-ır sevıoç •ıuyma tavız. ıı K .. d"ka t 1 1 . d K • . 
------..- · mı 1 

n ° g~ .ın f' rom. sı vesikalaJ'J ve niıfl s cüzd .. uılarıyle hirJikı ~ ek-kudan uyandırdı. 

- Sizi bir kadın bekliyor .. 
1çeriye giren kadını görür görmez hayret içinde kaldım. 
- Siz KOçOk Matmazel... 

1-ngı'lı'z L.8fp k~bl.08Sl'nde Kebr e ı kaz . ' me. kezinde del ·1 d I I 1 l ', d . 11 u b k b 1 k. 1 .1 . . . SJ lrne e >n urıma arı azım ır. a ·ır· u t:rıaı ış e.ı n-.esı ıçın • • . . 
dağişi~Iİ~ yapılaca~ Etıbuı t.'·ı devr~'i·tm ştir K ıreçler ~'ersın J~kerırlerun (dalııl) ıst.ısyoıı 

Eiazığm kPlı:ın kazası Sn- ları arasmda her lıaJ\gi hiı istas~·onda 't> vagoı - Evet ben ... Sözümde durdum ve geldim. Zannederim Loadra 20 (a.a) - Roylerin • · d J • .ı · ı k 
lumağ. r. eh trırıd da Simli ıc.nı e les mı euhece ·tir. diplomatik muhabiri tiÖJliror: işinize yarıyacak şekilde geldim. Elim de boş değil demek 

istiyorum ... 
Hemen bana bir çok kağıtlar uzattı. Sonra: 

Sanıldı~ıııa göre Oöroil a~am kıır~un bulılflmtıştur ki hunun Şarlııanıel~r komisyon tarafrndaıı lwdelsiı 
kıımarasında iki günlük görüeme Devletce işletıner.e değerli oi- olarak verilmekledir 

- Müsaade ederseniz ben gideyim. Yarın kasabadaki 

lokantada görUşürUz. Çok yorgunum. 
zamanından euel harp kabiııe· dıığu kat'ıyetle a.nlaşılmışhr. 
sinde deA'ieiklik 1apacaQ'ın1 bil . . . 
direc~k\ir. Eski Mo kota elQiEi Etıbank ve De lefı!e _ı~letıl~c~k 
Gripsin harp kabinesine alınması olan lm madenler bızım ıçın 

T~Jiı)l~riu ınuavyen "iİrı 'e saatte isletrııı· 
• • f') 

KAğıtları karıştırınca ağzını açık kaldı. Çünki bunlar 
bizim istihbarat memurlarının uzun zamandanberi peşinde 
oldukları ve bir türlü ele geçiremedikleri kAğıtlardı. 

komisyonuna 
f 174] 

uıtiracaatları llizumu iliıu olunur. 

Almanların biHOn tahkimat şekillerini, askerlerin v1tıi
yetinf, istihkllmlardaki kuvvetlerin adedini ve saireyi, en 
ince tererrOata kadar gösteriyordu. Hazırlanı~ şekline göre 
de bu işi bilen bir elden çıktığı anlaşılıyordu. 

Derhal yüksek kumandan heyetine malamat verdim ve 
KUçOk Matmazele icap eden nıUkafatın verilmesi için de 
söyledim. 

Küçük Matmazelin bu kadar büyük bir işi başaracağına 
doğrusu aklım ermeyordu. Fakat hakikat meydanda idi. 

Ertesi gUn lokantada kıza bir ziyafet çektim ve çok 
merak ettiğim için bunları fütsıl ele geçirdiğini sordum. Kız 
güldü. 

Ve sonra hikayesini şöyle anlattı : 
- Berlinden size göndermiş olduğum mektubu aldınız 

değil mi? Onun içine istediğim kadar yazabilirdim ama ... Si
zi şüpheye dUşUrmemek için yazmadım. 

Evvela. babamın mezarını ziyaret ettim. Mezarı başında 
botun alınanlardan intikamımı alrnağa tekrar ahdettim. Al
lahtan da kuvvet niyaz ettim. Sonra sahte olarak tedarik 
ettiğim sansnr, garnizon ve saire mUhUrlerini yalnız bir 
dera kullanarak size mekiup yazdım. Bunları Ren nehrine 
attım. Çünkü Almanyadan size yapabilecek bir yardım 
olmıyacaktı. 

- Sonu var -

mohıemeldir. büyiik bırer servet olacaktır. 

Fare mücadelesinde 
Bütün ziraat ve mücadele i& t syonu 

teşkilatı Seferber edilecek 1 
ı Ziraat Vekaletinin mühim bir tamimi .ı 

Eklnlerio fare vo di~er za- temirı ol:.rnmrıktr.ıdır. Ôğreodiki-
1 

rerlılıırden ziyan görm~mesi iQiiJ mize görf', VPkale\ mücadele et· 
Zirant VekAletince h ıQbir feda- rafında ı eoı bir tamım fHpmış, 

1 
kArlıktan ka9ınılmamakta mal- aeuQ'ıdnki husuı.lnı hakkında 1 

. . ' dırektıfler ~ermietir : 1 zeme "e elemen ıbtır&oı hemen 
1 

K 
11 1 

f 
- u anı an rem arere 

Valiler tam tesir eımediA"i \ekdırde 

z:.hi r tozu bırdcn 4-5 nisbeıine 
Qılrnrılocakhr. 

Asker ailelerine var 2 - Yemler behemehal ha• 
' zırlama merkezındo \'e memur 

dım işini bizzat 
ele alacaklar 

nezarel i altıııda hın:ırlanaoektır. 
3 - Yemler 12 saat suda 

tutulacak ve sonra ietriknin 
mahluUı ıçioe eukulRcakur • 

Dahiliye VekAleti, muhtaç[ 4 - Zehi rli ıamılerin tarla· 

Temiz, 

17·~1 6-3 

Sa~ıatkô:r ne Fotoğrcıflar, 

4ğ andisman aY 

l:rav Caddesi . 

. 
aşe erı 

Nezle, Baş, Ş, 

Ro ıı 
p, 
zıa 

VE SOCU" ALGIJV GINI 
DER HAL KESER. 

DE 
---------------------- asker ailelerine yardım işi et- 1 

lara konulueu amel6 baeları ne· 

Haıkevlerinin Açıhşlarının rafında viltıyetlcrin tekrar na-ızaretinde o:eo3 ktır. • Her Eczanede 
d·•·k ı· · k b" t · 5 - Mücadele eahalıırı bae zarı ı .. a ını çe en ır amım . 

b • f 1'.11 .. • • • • teknisrerı •e ml'cadele ıstasronu (620) 81 -90 
1 o uncu yıldöniimü münase etıy e !Y.6€T• gondermıştır. Tamımde Valıle müdürü tarafından her gün kont ---------------------.c 

rayınız 

aincle yapılacak tören programı rin bu işi bizzat e!e almaları roı edilecektir. 
ve tatbikatı sık sık kontröl et- 6 - Lüzumuvdıı bütün ri-

1 - 21 · 2-942 Cum~rtesi lan köyü Halkevleri Sosyal ı · d · · ·· , t reoı •e müondele ıstaeronu tee-
1 me erı, yar ım 1şıne sura kilAtı fare aueeıuda Qalııtırıl~-

yardrn komiteleri menfaat e- iuti1am ve l:\ik olduğu ehem- oıaktır. giınü ak~m saat 9,30da Tüc 

car Kulübünde Mersin ve Ar3 

Siyamhlar 
Japon kuvvetleri 
karı ıaıncla geri 

çekildiler 

Qangking 20 (a.a) -

rina Balo verilecektir. miyetin verilmesi lüzumu bif- Vekalet ihtireçlerm derhcl 

22-2 - 942 Pazar günü dirilmektedir. 1 bildirilmesini vilheıteıı hıtemietirl 
ı - Merasime saat Tam d 

o•,5o) de rstikıaı marşiıe baş- Ankara Radyosun a 
nanacaktır. 

2 - Halkcvleri marşı 

Koro tarafından. 
Bu günkü nefriyat programı 

3 - Saat (15)de Ankara C..;martesi 21-2 942 ı9 00 Konuşma (Büyükl 
Ilalkevinden_ . C. H. P. Gen~I 7.30 Proğram ve memleket Adamlar). 

. Başk;rn vekıh Doktor Refık _ . 
Birman) a Siramın batı eı· .

1 
k saat ayarı 19.ı 5 Muzık: Radyo Dans 

malinde oin lutaları Siramlılarla Saydam tara~md~n veı 1 e~e 7.33 Müzik Hafif ProQram Orkestrası Her telden proğra-
raptı'tı muharebeler ne\ioesiode Nutuk Radyo ıle dınlenecektır. (Pi.) mrmn devamı. 
Siramlılarıo muk:ıtemetioi kır- 4 - Halkevlerioin irfan 7 45 Ajans HaberJari. 19.ao Memleket sHat ayarı 
mıı 90 Siramlıları geri Qekilme· ve terakki yolunda merulekete 8.00 Müzik: Sonfanik Proğ- ve Ajans Haberleri. 

ae meohur etmietir. Siramlılar yapılmış olduğu hizmet ve 3.45 ram (PJ) 19.45 Konu~ma (İaşe Saati) 

100 kilometre kadar geri Qelfü· açılıtlarıodan bu günü kadar l:l 30 Proğram ve Alemle- 19.55 Müzik: Karışık Şarkı 
mitler 'e Bangok demir '

010 yaptıkları j~ler hakkında Söy- ket saat ayarı. ve Türküler. 

6ıerlnde totoomak i
9
io aarret· lev. 13.33 Mıizik: Türküler. 20. 15 Radyo Gazetesi. 

T. İş. Banka 1 
üçük tasarruf ~ eaapları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

2 Şuhut, 4 1tiyH,, 3 Ağustos, 2 ikiucıteşrin 

TARiHL RiND EYAPILIB 
._ __ 1942 ikramiyeleri __ _ 

1 adet 

a > 

:ı > 

3 > 

10 )) 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 J~irnlık - 2000,- Lir~ 

1000 ,. - 3000.- > 

750 » - 1500.- » 

500 > - 1500 - .. 
250 
ıoo 

50 
25 
10 

> 

> 

• 
> 

) 

= 2500.- » 

- 4000.·- )) 

- 2500.·- > 

= 5000.- )) 

=- 2000 - )) 

ıer sarfetmektedirler. Japonlar l k l H b · 
5 - Güzel sanat ar o u- 13 4.5 Ajans a erlerı. 20.45 Müzık: ş t ban Şırenmarda asker tabıit etmek· .. f d H Ik r- k- a ara . miş 'e faiz 

&edirler. muz tara m an a ur u- 14.00 Müzik: Riyaseti C~m ve Nihavent makamları. olursunuz. 

'l'ürki e le B nkasma oarn 1ahrmakls pnlnıı par 
nlmıe olmaz, erni zamanda teliin ıı c 

bitik l 

denerr tı 
{l) 

ıeri ve sazlar. . hıır Bandosu (~ef lhsao Kün· f 2 1 .00 Ziraat Takvimi _____ Y_e_n--.--------Am eri kan 23 -2-942 Pazarıesı çar). ı _ .k d" 
1 

... t k 
1 - Akşam saa t (20) de 14.50 Müzik: Karışık Şarkı ~J.lO Mıızı ın eyıcı ıs e · ------hazl. n es·ı n de ·ık l f d ·r- k~ı lerı. NUSH.ASI 5 KUR UŞT1 TR Evimiz Temsı o ıı tara ın an ve uru er. M- .k R d s 

1 Çocuk esirgeme kurumu Sine- 15 30 Müzık: Devlet ko:ııser 22 00 uzı. a_ yo . a on 22 mil"ar 135 mil- vatuarı Satanlarından naklen Ok rk)estrası (Vıolouıst Necıp Aş ' ma binastnda DEGlŞEN 
l K m . 

yon dolar a tın var ADAM piye~i temsil edilecektir. ~~~Ô Proğram ve Memleket 22.30 Memleket saat ayarı 
Vaıioııon 20 (a.aJ - Amr Amerikan haıineııiudeki altınla- saat Ayarı, Ajans: Haberleri. ve Borsalar 

rikan hazinee_i~in altı~ metcudu rın azalıeıoın sebebi Birleelk 18 OJ l\'lüıik: Meydan F aslı. 22 45 Müzik: Radyo Salon 
ıoo haf&alar 191ode bıraz azal• detletlerdeo alacaklı olan bazı · J • d 

Abone~ 
Şeraitı 

Senelik 
Altı aylık 

Oç ., 
Bir 

" 

Türkiye için Harır n 

1200 ·uru~ 2000 kt l t ı;. 
600 1000 
300 

" 500 ,, 
100 ,. Yoktur. H d 22 milrar 735 . . ıs 40 Mü~ik: Radyo Dans Orkestrası I roğramm.n evamı mıetır. ııııoe e detletlere ahın Ozerınden tedıre · Resmi ilana tın sauı1 1 O kuruştur. 

milroo dolar allıD bolunarordu ·ı . 1 Orkestrası - Her T~Jden proğ 22 55 Yarmkı proğram ve =-------.-..-ııı11m-ııı:aw ______ ıma;;ıı wu:;ıı--;ma:ı:nsı;;~"--=ımcı:ıı---
ki bo dılnrada m89cot olan al· JHpılmıe olmasından 1 erı ge • J 23 00 k Yen· erRin MathaaQmda Rsu~ılm1r;1• 
aıulırıo rthde .so oi demektir. mektedir. ramı. • apamş. 

,. 

-. 


