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• 
A~~;~ g~:phesinin 1 ngiliz 
cenup kesiminde r·ı 

Anudane müdafaada bulunan 1 OSU 
kuvvetler yarıldı Marsamatruhu bombaladı 

Voronejde 
Bir mihoer gemisi 

batırıldı. iki gemi de 
hasara uğratıldı 

2 milyon 
asker 

~isli görülmemiş kanh mey
~an mu~arebeleri yapıyor 

Rostof istikametin
de yeni bir Alman 
taarru.zu başl,ıdı Rus kuvoetleri 

kuşatıldı 
lıkenderiye 14 (a.a) Roy... Londra 14 (an) - Royterln 

ter ajansının huıuıi muhabiri askeri muhabiri yaııyor Mısırda mevzii 
hareketler oldu 

bildiriyor: Kanaata •göre Hitler Kaf-
İogiliz donanması Mısır mu· kasyaya varmak için bütün va· 

harebelerine iştirak etmiştir. rını, yoğunu kullanmaktadır. 2 
Berlin, 14 (a.a.)- Alman Düşmanın en ileri iaşe ÜHÜ olan milyon asker 400 kilometre bir 

Marsa Matruho şiddetie bombar· saha üzerinde tüyler ürpertecek 
dlman etmiştir. Filo, kıyıya çok müthiş muharebeler yapmakta· 

reRmi tebliği: 

Doğu cephesinin cenup yaklaşarak top ateşi açmış bir dır. 
ketıiıniude inatJa miidafaada çok yangınlar çıkarmış uçak Rostof istikam etinde yeni 
bulnnau kuvvetler yarılmış- uvarlar dövülmüştür. Bombar bir Alman taarruzu başlandığına 
tır. Düşman geri çekilmek- diman pek çok ha&ara sebebiyet dair haber gelmiştir. Bir çok 

tedir. 
vermiştir. kesimlerde misli görülmemiş 

Filo bombardımandan önce 
H.ioat ederı düşmana hava bir mihver gemisi batırmıştır. 

meydan muharebeleri olmakta· 
dır. Almanlar her kazandıkları 

toprağı pek pahalıya ödemekte kuvvetlerimiz birbirini takiplBir ticaret gemisine de isabet 
eden dalgalar halinde hiicum kaydedilmiştir. Vapurda tiddetli 

f dirler. 
etmektedir. Voronejin etra- bir in ilaktan sonra yangın çık-
t dı. bir Rns kuvveti kuşa· mıştır. Bunun hamuleıinin cep-

'"1 B" muharebede hane olduğu tahmin edilmekte 
tı nııştır. ır dir. 
ormanlar arasında gizlenmiş I 
olan ikinci Rus hücum ko-

ngiliz gemilerinden biç biri 

mutanı e!J geçirilmiştir. 

Mısırda mevzii hareketler 

ol ınoş 12 lngiliz u~ağı dfü~ii

r ii lmiiştür. Filiı\tin sahillerin 

de bir deniıaltımız, kavvetli 

w:ı ha faza altında sefer eden 

bir petrol gemisine iL.i torpil 

atıuıftır. 

hasara uğramadığı gibi bahriye 
ye mensup uçaklar da üslerine 
dönmüştür. Uçaklarimız Alman 
ların 15 inci, 29 uncu tank t6-
menleri nin taşıtlarına ve bir 
mOhimat deposuna da bombalar 

atmıştır, İsabetler olmuş ve in
filaklar işitilmiştir. 

Başka uçak gemileri de Tob 

Voronej kesiıninde 
muharebeler 

Rus 
Çeteleri 

2 tren 14 köprüyü 

berhava etti 

lngilterenin cenap sabi
liulle bir İngiliz gemisi batı
rılmıştır. lııgiıiz açaklsrı 
Rnr havzasına ve Lizbnrga 

boınbslsr atmıştır. Siviller 

araRınds ;;lö vardır. 

Moskovn 14 (a.a) - Resmi 
hücum etmlt ve iki isabet olmuş 

tebliğe ek tebliğ: 

ruğa giden bir iaşe gemisine 

]Jizburgd• ikametgahhr

da haı.ar ınevouttor. 

Berlin 14 (a.a) - Yarı ret· 
mi bir menbadan öğreolldiğine 
göre, Ukranyaoın boz karlarında 
düşman kovalanıyor. Yeni Al
man tabiyeei, Rus kuvvetlerinde 
karış1klıklar yapmıştır. 

Berlln 14 (a.a) - O. N. B. 
ajansı bildiriyor. 

tur. Bu muharebede limana ve 

clnrına 700 den 

atılmıştır. 

fazla mermi 

Beyaz 
Rusyada 
1 edhiş harekatı baş 
ladı ahali arasında 

11clık var 
' 

Moskova 1 (a.a) - Tas 

ajansı bildıriyor: 

12 Temmuzda hava birlikle· 
rimiz dGşnrnnın 26 tank 115 kam 
yonunu bir nakliye gemiıi ile 
iki devriye gemiıini tahrip et
miştir. Voronej kesiminde şid 
detli muharebeler oluyor. 

Bir kesinıde düşmanın mü 

teaddit hücumu püskürtülmüş· 
tür. Almanlar muharebeye taze 
kuvvetler getirmektedir. Kuvvet 
lerimiz çetin muharebelerden 
sonra yeni mevzileriııe çekilmiş 
tir. Seyyar bJrliklerimiz, hava 
kuvvetlerimiz düşmanı hırpala

makta ve ağır kayıplal' verdir
mektedir. 

MalUllere ikramiye ·!"ansız 

illi bayr&rru 
Genis mikyasta pro· .. 

J.942 senesinde verilecek ikramiyeler 
tesbit edildi . 

pagandaya yol açtı. 
Aııkau - Harp ınaltil 25 altınoılara lHi,60, lira er-

Hür Fransız adı 

Savaşan i
lerine 1942 ı.eııeRinde verilo- lerthm birinci deroceclo malili 

cek tiitiiıı heyiyosi tesbit e· olanlara 138,25 ikincilere 

Fransa oldu 
• dılmiştir. Birinci dereco nıa- 110,60 iiçiincülere 82,95 dUr

lal snbayltıı a 267,5 ikinci dünciiJero 55,30 heşiııcilere 

Ankara 14 (H.G) - Giı
nün propagan1ıt. faaliyetı ;ki 
nokta ıizerinde ıoplarımı~tır. 

Biı incısı 14 Te-:11mnz Fransa 
milli bnyramı miinasebetiyle 
yapılan tezıdıürat ikincisi Rus 
yada yapılan şiddetli savaşlar. 

derecedekilere 248 85 üçünoii ve altırıoılnra 27,65 lira ve

:lerecei!~kiJMo 193, dördiincü rilecöktir. Şehit yetimlere 

lere 165,90, heşincilNe 138, otuz birer lira V'3rileoektir. 

zonguldakta 

Yüzme 
Müsabakaları na 

baş,andı 

Hıir FraııSiZ adıyla anılan 
LonJradaki teşekkül btıgiin· 
deıı ba~layarak savaşan l!"ı:rn. 1 
sız adını almıştır. 1 

An ad, ilk defa L:byad:ı ı~ ( a) .Zoııgul<lak, ';l: 
8 · · -

harp eden Fransıdard:u1 ba h k 1 
'\7" ınu··Rahn a aıına 
.1. uzıne 

serfen Çörçil tarafırıdaıı söy v 
1 baıılanmııatır. M~rıı~iınde a-

lenm:ş ve Ge'1eral Oegeu ıa- " ,. 
rafımlan beııimsenmi~tir. li, Hal!< Partisi erkanı vo 

General Da~enl dlin gece daha birçok ze\'°at hazır hn

Londra radyo unda l!"ransaya luııwuştor. 
hit ben bir nutuk söylemiştir.

1 
M . ı· .. ı1• klal msrşil~ 

erAsııne C'I 

Bu nutukta fi'ransızları bay-

Bursa Askeri lise-
si mezunlarına 

Diploma 
verildi 

Al'lkeri lise Ron sınıf tale-

belerine ınerarıinıle 

te-,zi edilmiştir. 

Diploma alanlar 

diploma 

Atat ti rk 

anıdrna gidorek çelenk koy

muşlardır. 

Gonc;ler hogön Aııkaraya 
k 1 F 

başlanmıştır. 
ramlarıııı ut amaya, rnnsal ---- hareket edeceklerdir. 

bayrağını ıa')ımava. davet et· Od l · en köy 
miştiı'. ! un a geçın . • . d 

Lundra radyosu da bıı /ü/er ka.zanÇ ıJergı- iZ mir e 
b~yr<una biitilrı dıHerde. ııeni.', • d uaf tatuldu u·· zu·· mıu·· 
hır yM ayırrııı~tır. Deylımeyıl atn en m 
g zetcsi bu miinasebetile neşr Ankar-a---.1\iali)O Ye ekmek 
eıtiği bir makaledo şunları kıwıı-

kt\loti, kazanç vergitıi 
yazmaktadır. dava· lzmircle 

Fı a nsada hürriyet yoktur nnmııı hi r maddesine " çıkarı Ticaret 

Fakat mu. avat ve kardeşlık narak orman kıuıuuu ınuci- gazetesinin yazdıgı:ıa göre 

vardır . .Musa.vat, i.keııcedır. hince ge9imleri i9iıı verilen İznıirdo haftada iki gün ü

Kaıde.Jık isteyen binlerce ki- 1 agaçlardırn koıeııto yapıp sa ziimlii ekmek çıkarılması 
şiniıı kalbinden do~makiadır. tan kiiyliileri -rergideıı muaf miimkün olup olıııa\lı~ı araş· 

Köy koruyucularıJ 
nın kıy af eti 

Ankara - Kfy koroyu-

tutmuştur. Hıı hııRnRtnki ta- tırıhmtktadır. Hn Ruret!o ge-

:ılAkRda.rlarR hildiril- çeıı ıunrndon kfdan üzürniiıı 
mim, I 

tiiketilmeRi tomiıı edılecoktir. miştir. 
·--------------------~-------cal"rıuın kıyaf~t ve silalıl~n 1şu ... vıı.li:: 

nııı şttkiliori lıukhındt: hirı- s • • 
kaı-arnamtl çıkmışdır. Bana por, lSpOT Ve lSiOr • • • 
göre kUy koruyucularrnııı el-[ _ _ . 
biseleri lıaki reııkto, sirnhları Gençli\( kulubunde Epora, ıspora ve istora dair konuşu) or 

Rus cephesinin cenup kıı

mında dütman kuvvetleri kova
lanıyor. Birçok esir ve harp 
malzemesi aldık, Motörlü Alman 

Beyaz Rusyada Alman
ların tedhiş hareketi başlamış 
tır. 100 bın kişi gö~ hapsine 
alınmı~tır. Ahali arasın fa aç 
hk başlamıştır. Almanlar Or
todoks ve Katolik olanları 
idam ediyorlar 

ds birinoi ve ikıııci sınıfıduk. 
. I ı. Bir arkadaş "gençlik ve spor,, hakkında bol bol laf etti. harp sı labı o acsı\1 ır. k" 

Kalenin kesiminde· düşman Ben dediaı ı: 

birliklerini takip eden piyade 
kuvvetlerimh düşmaDJD ricat 
hattını keımiş ve düşman mu
kavemeti kırılmıştır; 

Don nehrinin doğuıandaki 
topçu mevzilerine hava filoları• 

mız birbirini takip eden dalga 
halinde hücumlarda bulonmuf• 
tur. 

Rusların hücumları ağır ka
yıplar verdirilerek püskürtül· 
mlştür. 111 tank tahrip ettik. 

ingilterede 
Düfnıan uçakları 

• 1-'ondra 14 (a a) - Hava 
ve iç emniyet nazırlıkları 

tf'hligi: Bu sabah erken 1 n
gilterenin oenııp kıyıları iize

riude tlöşman uçakları hır 

mıntakaya bombalar atmışlar 

dır. Haıar azdır. Az sayıda 
inMıuı ölmüşttir. Bildirmeye 

de~er ba,ka bir bAdiso olma 

mıştır. 

Am~rikada 
Huıuai otomobillere 

el konacak 

Vaşington 14 (a.R) 

HavRR sjıul~ın111 iyi Wl\lti
mat alan koyuaklardan ög. 
reudigiııe göre lıuımsi otomo
billerlo HİRtiklere el koymak 

kararını almak iizeredir. 

13 günde 460 b;n 
tonluk gemi 

batırıldı 
Berlin 14 (a.a) - Alman 

tebliğine göre 1 Temmuzdan 13 
Temmuzn kadar 460 bin tonluk 
müttefik gemisi batırılmıştır. 

700 ölO b1rakmışhr. Avcı uçak 1 "İki yıl önce umum müdür General Cemil Taner Tarsusa 
larının himayesinde bomba uçak 8. Rıza 8ozku1 l '•elmifti. Gençle~i leftit ed ken, onların mt'ılelderini de ıoru-
larımız bir dü,man hava mey- . H' -ddetıerıberi Arıka- rordu. "Sen ne ış yaparsın?., "Senin sanatın rıedh? diye 
d 1 ır mıı K" •. B b k' . . " • anına hficum ederek n tmış C mlıuriyet. ımıın er er, ·ımısı Demirci, kimisi Bahçeciı kimi i Kun-
uçak t h •• t . t• ralla bu hrnırn u ..... raca kalfası k" . . k' 1 • a r P e mış ır. . I ·eti UY ' ımı!.ı şu, ım sı bu mulekten olduklaunı sÖ} li-

Moıkova 14 (a.a) - Çete H. P. vil!\yel ıdaıe ıeJ . yen gençlere, sevgi ile bakan, onları dinliyen sayın general: 
grupları 60 köyü düşmaDdan reisi B. Hıza Hozk~rl. evvelkı ı "Bu ço~uk:arın üzerinde dikkatle durun. Asıl bunlara ehemmi· 
temizlemiştir. 2 treni 14 köprü gtiıı şehrimize gelmıştır l yet verın,, demişti. 
yü berhava etmiştir. B Rıza Bozkurt şehrimiz 1 . Sonra tanıdıklardan biri1 bu çocukların klhklarına, kıyafet 

belediye iskeleleri et:-afmda 1 f~rıne .":e mesleklerine bakarak .. Ayaşlnr, esrarcılar, serseriler,, 

.Hollandada alrı~adar zevat ile görfışmekıdıye ıoylemiş olduğunu duyduk. 
üze ·e 'tmişti Kendisine lıoıs 1 . Maksadım bu lafı tazelemek değil, çok ehemmiyet verdiği-

' 

l harekatı ~ . . ~ 1 
• ımız gençlerin bir araya gelmesindeki sebepleri incelemek. Ku· 

Ba ta ama gelaınız. derız lüp albömnndeki rotoğraf1.,, iyt çalışmaları gösterecek kadar 

devam ederse ' " canla. Fakat gel gör ki, asıl beklenilen iş, hiç bir kulupten çık-

Rehineler ~urşuna ~izilace~ 
Londra H (a a) - Hol

lırndadaki Alman işgal lmv
vetleri kumandanlığı bir teb
liğ neşrederek baltalama ha· 
rekMı devam ederse elindeki 
rehinelerin km şuna dizileceği
ni bildirmi~tir. 

Yeniden biıçok kimseler 
rehine olar~k A 1 manya ya gön 
derilmiştir, 

Mevl udu Şerif mıyor. Ben öylelerini tanıyorum ki mütahassiı oldukların~ ıöy
ledikleri h ılde, bir gün gelip "Arkadaş ne yapıyorsunuz? Şöyle 

Babamız merhum Veli yapalım böyle yapalım,, demiyorlar. Ya:ı:ı yazıp kopyasını dos
Tevfik ruhuna ithaf edilmek yalarımna yerleştirmekten başka hir iş yapta~ımız yok. " Şu 
üzere önümüzdeki Cuma günil böyle olacak .• cBu yanlış yazılmış- •Bunlara lüzum yoktu> gibi 

Öğle namazından sonra Yeni 
camide Mevliidu şerif okutaca 
ğıınıı.dnn merhumu seven dost 
ve ebibbalerının ve din kardeş 
!erimizin teşriflerini saygıla

rımızla ricalarız 

Merhumun ailesi 
Namına 

Ziyn Ok 

-----

yeniden yazmalar, yeniden çizmelo:ı-. Sıkışınca t. Ben yazdım efen 
dim, ben çizdim efendim. itte kopyala•ı. Ne yapayım iş çıkmı· 
yoP gibi göz boyamalır. Soran olmazsa; şişirme raporlı:.r ııra

lıyarak kendimizi aldatmalar. 
j Spor hareket işidir. Onu hareket halinde takip etmek la-
zım. O. nznif ve masa başında halledilmez. 

1 Biribirimlıe karışarak, biribirimlze noksanlarımızı ıöyliyerek 

\

omuz omuza çalışmalıyız. K~lüpler,· bu işlerden anladıklarını 
iddia edenlerin yollarını beklıyorlar. 

Topuroğlu 

ar 

et 
ri 

dı 
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LAN • 
1 KüçüK motörlerin ecne~i li-

1 o· d Neler oldu 

1 
' 1 ' ' ' URY8 8 Neler oluyor 

man arına gıtme erıne mıı Jtalga Kraliyet Mersin Vis 
verildi Can kurtaran şaman~ıralar Konsolosluğundan tebliğ edi-

l, . 'd 1 t 1 .• .. D,rnıze düııeıı pıtoıların kur· 1 ı • 
-,ı r mu ı e ev ve , goru- l!J 

len Juzurn ıızArıııe eoııebı ktHa - d ,.,, b ' l k 
.. .. . '. tulmalnrı iç o Almanlnr deniz! 07: 

uzerın n fuzen ır a ım es· . . · l 
sularıııa sefor edecek gemile- mandıralar yapmıelardır. Üzer· lleyetı Vtike!:\nın kararıle harıçle bulunan talyan 
rin seyahatleri, yeni hir işara lerıudo kırmızı renkten eaQ bu· hıs e seneılerinin isme muharrer ettirilmesi hakkıııda ki ka
ka lnr munedilmişti Haber l.ıoı:ın bu kurtarıcı enmnndıra.ıa- 1 rar. K_raliyetirı 27 lla;1İran tarıhli resmi gazetesinde intiıar 
aldığımıza göro brı ya~r.k kal rıı uzun ıpler _hactlanmıe:ıı~. Şa- atmıştır. 

mandıralar ruzerken suruklea- A l k 1 · d hT d b 1 h' 
<lırıhnış ve 50 tona kad \r mektedir. Denize c!üeen pilot v~ı~pa . mem. ~. et er ı a ı ın e mevcut u mıan ıhsse 
olnn TLirk motörl~riue mutad b 1 d ı . ekalırerak ., seııetlernın ıbrazı ıçın 31 Temmuz lfl42 ye ve Avrupı a-, un ar en uırıııı r wa . . . . . . . 
formalitelori tamamlaııdıktun mnndırerıı uıaeır. Pılot, halezo- rıcı memlekctlerdekı hısse senetlerı ıçın ıse 31 A~ustos 9j2 
sonra ecııehi Rnlanna ııefor ni b ı r merdivenden eemandıra· tarihine kada; ibraz edilmeleri kararlaşllrılmıştır. (955) 
etmek mfürnacle i vorilmi~tir. oın IQiue iner. 14-15 
Bu arada ınoWrlerimiz Hul- Dört kıeı alan ee~aııdıranıu 

. . , . . ioerisinde, pılotlara ılk r ardım =--=------~-·-"""""--..... ....... ---~"""= ......... ~~~!'!""""!~ ..... 
garıstdll hmııularıua da ı~h- k t b ı . y- 1-. olarn • ıer eer u onur· un u A 

yeoeklerdı r. örhinecek 5oyler elbi~eler, arak a n 
Diger taraftan nlfikadar kabı, ıçecek su, rırecelr, eczr, o ı İ I! 1 il Ad 6 • ı t M•J• , ...... 

}ar, ecnebi RUIBrl\ sefor OdO- sıg&.ra, Of Un kfıQıdı 9e Saire. eve uemuyo an ana • mcı iŞ e me uuur ugu 
cek moWr kaptaıılarına deniz Kendilerinin eamaııdırada bu- A it ['' 'il K . ff ·"ı• ... • d 
nltı iirdiikleri takdirde nasıl luod:ıkl rıoı haher Vermek iQin r ırma, ~sı me omısyonu Bb ıgm en 

g duman eıılıcı A.le\le rakec da 
hareket edilme>ıi lıi.zııngeldigi çıtrdır. Can kurtaran eamandı- ,,1uhamnıeıı bedeli 15,000 lira tutan mulıle-
rıi öğretir tebligatta t,ulnn- raiar. h_er gün ziraret edilerek lif eb'adda 120 ~J~. çanı kereste şartnanıesi veç-
mnşlarclır. ioerılerıode tükenen luazım tek • ,., , .. •• 

rar yerine konulur. inle p l '1 t!Jllllı uz ~ 42 cuıua gunn saat 16 da 
Bnııa ıiire berlııuıgi bir 

clenizaltı gören motür, bii \'i
yetini belli etmek iizore bay-

Denizde rüıen bu ııamnndı· kapalı zarf usulilu Adanada 6 ıncı işletme Mü 
ralar çok pilotların harahnı •. .. _ .. . 
kur&Jrmıelardır. durlugu bınasıuda sat111 alınacaktır. 

rn~ımızı gösterecek ve roiim
kiiıı oldnr,n kadar sahildeıı 

tıefer udecektir. 
Yiyecek ma~~elerin ~ozulma· 
sına sebep o1anlara ceza 

Ru işe girınek isıiyenlerin 1125 liralık nıu
vak kat teminat akçaları veya teminat mektupları 
kuııuui ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları 

rocuk [s"ırgenıe Kurumu F'rensada nPeredilerı reni ve 'ficaı·et odası vesikalarile yukarıda tayin edi-
y [. Lıir kararnameye ~öre rırecek N l · · k'l 

maddelerinin boıulmneıııa sebep leu giiııde 24:90 l o. u kanunun enırettığı şe ı -
Çocuk bakıcı okulu olanlar allı ardan ou seuere ka de hazırlamıs oldukları teklif mektuplarını ek-

/ b k d . dar hap• ı:; cezusıoe mohkfım edı . • • • l d 
na ta e e ay ıne leceklerdır. Hükümet memurla- s1ltme saalmdeu hır saat evve .\ anada DJvlet 

başlandı rıııdan rirecek madcteıer111io bo llemiryolları 6 ıncı isletme Miidiirlüğü binasmda 
zolmasına sebop olıııılara daha ' • , • • • 

A k ç k E' i a~ır cez verilAcekı r. ıoplaııacak Arllırma, lı..ksıltnıe Konıısyorıu Heıs-
n aı a ocu rgeme 1. . d. l · l ·· · ıA l S 

K 1. k b Hapis cezssıııden haeka ığıne tev l etme erı UZUlllU lan O uınır. 'lartna-
urumunun gece ı çocu a· uz bın frnnk tan 5 ınılron fren ' . •. • 

kJCI okuluna ljlobe kaydl03 ~a l. ıclar da J.)Ora cezusı VtırıJe- JUeleJ' kOJlllSYOna Hl\lf3Caalla hedelSlZ olarak Ve-

başlalılnlŞtll. ce kıır, rilir. (853) 1-5.1.0-15 
En az ilkokulu ve on se· 

kiz ya~ını bıtiren ha yarılarııı 
kuruma murac!\atla kabul J 

şartlarını öğrenmeleri IAzını · 
dır. 

Rüzgar kuvvetin~en geniş 
istifa~e imKanları 

araştmlaca~ 
i ' 

içel Oefter~arhğm~an; 
n " a 

R d HCızgiır kuvvet inden eimdi· 11 <ld . d kA. K • d a y o tık yel deQ"ırmeıılı·rı ılo yelkenli astahane ca esuı e . alil ırtasıye epo· 
gemılerde islıfnde edılmektedir. :unda yapılacak 700 liralık tamirat 2490 sayılı 
Bu kuvvetten umumi sureıte i&· k 6 dd · · ıı f k ·b· 

Türkire Radvosu t'fı\d . k 1 1 k - . Hllll llllf) 4 lllCI JH3 eSIUJll ' l l'ası llHlCI HlCe 
ı e ım a ıı nrı araş ırma uze 

ANKARA Radyosu re Almanfada resmi bir müaııso pazarlıkla yaplırılacağı VH pazarlığıu 16-7-942 
Qareamba - 15.7.1942 ee kurutmuetur . Bu müe seee perşembe giiuü saat l ı de Defterdarlık nıaka-

7.30 Program ve memleket eaa\ bütün Almanrado hava ceraran 
ararı !arını tcsbı t etmek üzere reent lllllHfa yapıla<•ağıııdaıı talip olarılarıu ilk lenıiııal 

7.32 Vücudumuzu çalıeııralım erıbekesi ku muş\ur. oh\u 5 2 li ı·a f> kuruş ile Nafia müdürliiğündeıı 
7.40 Ajans Haberleri b" I° k 
7.55 Müzik: Radyo salon or· l • 1, k I, 1 • alacakları ehlıyet \'t,Sikasife ır 1 le Ve muayyen 

kestrası (Vıolomst Necip ayı 81\me l\Brne en gii ııde Defterdarlık makamına müracaatları lüzu 
Aşkrn) Mereindeu aldıatım Temmuz IUU j l aıı olUllUJ' . (864) 1·5 10-15 

8 35 Evin ea&ti ve A~ustoe arlarına ait 3163, 
12.30 Program ve Memleket eaoı 3164, 3165 numaralı ekmek kar 

&.ran nelerimi zari ettim. 
12.33 Mazikı Şbrlrı vo türküler Yemlerini alacnıtımdan eakilerio 
12.46 Ajans Haberleri hükmü roktur. 

14 30 Müzık: Şarkı çe ıüı kü•er Oıuuişerıf ıııab ı\llotıirıdsn 
programınıu devamı 36 N.ı. in evdo 

18.00 Program ve MemlekeL (9f> ) Sinyora Hiriınan 
f'o&t ararı 

i 1 i n 
iskenderun it~alat Gümrüğü mü~ürlüğün~en 

lskeuderuıı Güıurük anbarlarında döküntü ha~· 
tinde bulunan bir çok soda ve teneke levha ile 

18,03 Müzık: Radyo dans or· 
keslraeı (Nıhad Esengıo 

idaresinde 

Zayi e~mek karnesi iiçbirı ( 3000) küsur kilo yün ipliği 22 Temmuz 
. 1942 çarşamba g.ünü açık artırma ile satılacak.-

18 45 loco eaz Mersıoden aldıAım Temmu 7• t11·. Fazla izahat ısteyenleriu lskendeı·un ithahH 
ve AQusıoeı arlarına ait 27350 d ·· ı ·· -·· .. ] 
numaralı eAır işçi karnemi zari gümriik mü ur ugune muracaatları. f839 19.30 Me:nleket Sııat Ararı 

ajans hııberl~:i 
19.45 Serbest 10 dakıka 

etlim Yenisini alaceı:tımdan ee· 30-5-10-1 f> 

20 45 Müzık: Hüzzam 
cn111dan şarkılar 

maka· 
kisinin hükmü roktur. 

(957) 

Bahçe mahallesinden 

Hlllil Süryol 
20.15 Rcıdro Gazetesi 
19 55 

21 00 

21 10 
21 .30 

21.45 

22.30 

22 50 

Müzik Bir marş öQ'reni· 
roruz. Haftanın mareı 

Z rnaı talnimı 
Zayi ekme~ ~arnesi 

Müzık: Karısık ııarkılar .l\lorHiııden aldığım Tem
Koııuemn ( Av ve spora muz ve Ağn toR aylıu111a ait 
daır) 322 ~. 32058 No. lu lıafif 'e 
Müılk= Hıraeelioumhur 30761 No. Jn 8 ğır işçi ek· 
bando .:ı ( Şef: İhsan k k 1 • • • t · 
Kıiıı~er) me arne or11uı zayı e tım. 

M 1 k t B 
"• .. Yerıiıdni nl oagımdaıı e kii!İ-em e e na. ayarı ~e 

aj•rn ı haberleri nin hiikmii yoktur. 

Ynr111ki Program ve MuRtafa Özenıir 
kapanıcı. (959) 

A a 1 • 
1 n 

Jakenderun ldhalô.t Gümrüfü müdür· 
lüğ'iJnden: 

iskerıderun gümrük aııbarında ı ı 5 küsur 
kilo pıımuk nıeıısucat ile 18000 kilo çimento 
23-7- ı ~42 perşembe güııü açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

Fa·1.la izalıal ist.iyenlerin İskenderun ithalat . 
giiuıı·ii~ü müdli rliiğiine nıüracaatları (841) 

1-5..:ı0 - 16 

Sayfa 2 

• 
1 " a n 1 

~1 o r si n 1 J l n1 a n 1 ş 1 er ı i n Jı h~~ a r ı 
T ii r k A ıı o ı 1 i n1 Ş i I' }{ H t in den: 

\lersiu Liman Sirkeli tnı·afırıdaıl deııiz vası 
o 

lalarile f.iiruriik ve devlet iskd,~lcrirıe gf\lirileıı 

ticari eşyaııın vagoıılar ve~ a arabalarla Giiuırii

ğliu göstereceği arıt r·epo 'eya umuıui mağazala
ra ııakli i~i t.alihiue ihale edilecek ı İf'. 

Hu gihi i)erle uğraşan isteklilerirı fiaı teklif
lerini 15-7-~42 tarilıiııde Şirket Umum miidür
liiğüue vermeleri ilan olunur. (Çt25) 9-12-lf> 

i 1 a n 
mersin Limaıı işleri inhisarı 
fürk Anoninı şirketind{~n 

}iersiu Liman Şirk P.ti mavııalaı•ında çalışmak 
lizere bu işlerde ehliyeti haiz ola11lar 250 - 400 
kuruş yevmiye ile kullarıılacaklard1İ·. 

iste ki ileriu bul 11 ııdu ki arı mahalli Linı ~uı Heis
likleri vasıtasile dilekçf\ le riııi şirkete gönderme
leri ilflu oluııur. (926) 9-1~-l 5 

Harita, Plan, Ma~ine . ve - Fransızca 
inıaat Resimleri Dersleri 

Tecrübeli bir Ressam 

tarafından kroki üzerine 

ebnn fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat resimleri 
yapılır İdarehanemlze mu-

1 racaat edilmelidir. 

12 den 1G re kadar mü· 
e88eeatta Qalışabılir. 

Tecrübeli bir Bayan 

taraf'mdan Ç oc 11 k la ra 

Fransızca dersleri verilir. 

Şerait için idarehanemize 

ıntiraca at <'dilmalidir. 

flll!I--------· -------------------·----------~ 
Sayın yaylacılann 

dikkat nazarlar~na 
Sıcakların şiddetle artması dolnyısile Yaylaya 

gitme, gelmo <JOğRldıgındarı m nlıtcrem wiişteriltni

mize bir kolayhk ol ma.k für.ere Fıııdıkpıııl\rı ve O<>z
neye muntazam ot.obiitı, kamyon ~eferleri yapmaktayız. 

Aynı zamanda ı-ıayrn hl'lkım::zl\ hir hizmet olmak 
üzere git.me, gelme iicret leriııi ı!e inılirdigimizi arz 
ederilli. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına Otobüale gidiş 200 

,, ,, t16nüı 1 5 O 
Eıya nakliyesi kilo başına 2 kurıı1tur 
G6zneye gidiı 200 

,, d6nüş 125 kuruıtur. Yük ve 
eıvanın kilosu iki kuruşa nakledil
mektedir. 

('178)15 -15 
Doç Garaji tıahipleri 

Söleymaıı ve Mitat Ke,rıl eşler 

Göz Hastahkları 
mü ahassısı 

Dr. Mui,tar Berker 
Mersinde: Yoğurt pazarı civarında 

. Doktor Abdullah Ersoy ınuayenehane

sinde her gün. 

Tarsusta: Salı günleri üğleden evvel 
Doktor Salahaddin ıııuayenelıaııesi11de 

göz hast.ala rııu kabule b-ı~lauıı~tır. 

Yeni .M erain M Afhıuu11nd11 ~P~ılmı,tır 


