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------------------ şamLa günii toplanma'< üzro toplan 
GtrN:OELİK SİY .ASI H .. ~E ;_.J:-\ FİKİR.. GAZETESI tısına nihayet vermi,tir. 

Sundıy Taymis yazıyor. 
Yunanİ•tan ha,.be 
devam edecektir. 

Türkiye 
Nazileıin paılak vaitlerine 
inanacak ~ir devlet deüil~ir. 

~un an Başve.ı Yardım 
kili diyor ki: Kanunu 

Mücadeleye aynime Kabul haberi /ngil· 
lanetle devam terede .. memnuniyet-

edeceğiz. le karfılandı 

1 milyarhk 
malzeme 

lngiltereye sevke 
· amade bir vazi-

yettedir. 

Fransız 

Afrikası 

Her hangi hir taarruz 
karşısm~ı 

Holanda Hari
ciye Nazırı 

-=-···~ 
Hollanda Hindista

nına gidiyo,. 

A tina, 10 a.u~ -

Yunan Ba,\"'ekili 

yalnız f ransa tara· Va,ington, ı o [a.a.]-
J"'oucira, 10 (a.a.) -

0
·-'•" Ad 1 Holanda Hariciye ve Müı 

Atina MiiMtakil Frırnsus ajansı l.JODdra, 10 (a.a) - fınJon mu a~aa 
hiJdiriyor: Royter: N evyork Jurnal eJı./•c•k temJeke Nazırları Batavyaya 

ve ]>ire lşçiler hirligi toplan "' "' "t k · Vaışington, 10 [a.a.] - Amerika. HJiin~ v., kiraya Ot' Amerikan ga7.eteeinin yaz gı me iızre yola çıkmışlar· 
Sunday Taymisin diploma tısında ~u bey.uıa.tta bulun· verme kanununun Ayanoa ka dığına göre borç ve ariyet Vişi, 10 (a.a) dır. Nazırlar Holanda Hin-

lik muharriri yazıyor: mııştur: bul e<lilmel'li lngiliz malıfelle kanununun kabulü üzerine Ht,vıuı: Mare,al Peteı.~ ta distıunuda ınahalıt dahili iş-
Yunanhlar ve onlarm İn · c-Biri•ıoi Te~rinde başla rinde hiiyük bir memnuniyet bir milyar kıymetinde şilep, rafından giri,iJen taahhutler leri. daha yakından yerinde 

giliz mütttefikleri, Alman taar tlığımız ıoiieatleleye ayni ıne- dogurmattur. Hô.diıo1e bir mu tayyare, tank, top ve yiye- ve mütareke şartlarının çer tetkık ve teması ile lf 
1 ı F . Af .. k ızum n ruı.unun genişlemesini tema- tanetle devam edecegiz. Ma- zafferiyct lu~beri gibi kar,1· cek ugiltereye Hevke amade çevesi ılahiliııde mnl'l~ .. · mnzaT erelerde buJnnaoaklar-

men müdriktirler. Yunan mil lanınaQtu·. Gazeteler evv .. ıce bir lıaJde bulu1ıınaktııdır. Bir rikı: fmpuatorluguuuo mu- dır . .Nazırlar Amerika Hari-nevi kuvvet ve adaletin neti- " k 
leti tek bir hedefte birleşmiş- sabırsızlık gfüıtererek Ameri lıtı.fta zarfında beş milyarlık dafaası yalnız Fransız_ u~- ciye Nazırı Kor<!el Hali zi\·a · ·ıı k Q cesinden eminim. Hu teklike k J d b k b ·ı t mın edı t 1 tir. Büyük hır mı ete arvı kan oırnlünün ağırlıgından şi mu ave e en a' a e• mı vetleri tarafından e. · re edecekler ve kısa bir m•ı·a 

· li anlarda mnkavemet bi11leri 1 k b · · A ı Dıt.r d t H ' harbfı devam etmek, "\:unanıs· ki.yet etmekte idiler. Ekaeri- y·ı.r ı mukavele da a ıstıye Jeoektir. Bo s(;z mıra e olanda Hiıadiataouıda 
t&n g·,"mdiye kadar altı aylık nin sağlam ve lıer tiirliı feda yet tarafından kahul eılikn ce~i bildirilmektedir. "lTeygaod şerefine ver- kaldıktan tıurıra Lo d .. 

v l' l . . 11 ~ h ttıa lanın ' ıı rayk do 
mücadelede olduğu gibi iftihar karlığa hazır olan Yunan ıuil bir kanuıınn ekalliye~ tJ\ra- "uzve tın mı 1 aya . ld go ziyafet eınasrnda neceklerdir. 
la biı' mücadele yapmamış ve !eti bu tecavüz karşısında fınlJ3n tehir edilebilecegini h~üıatabceHyet eaaıuoa dayana~ =~~r:• 0ettirilmİftİr. Bu siya ----

d b" bT 1 ır •yaor.ıame neşretme.ı b" ve )(üııtemle- 1 ·ıı bir ın için sarsılmamı~tır. bir karış Yunan topragıuı a 1 ı ıyor ardı, muhtemeldir. rette Har ıye H M .. t naı l tıyyırılerı 
Yunanhtanı korkutma~a terk etnıiyecektir . > demi,tir. Amerikalılar uzun ı'.m~ltır kit nazırı ile ava u11 ota-

r Jenbttri uörühneıl'İlf bir buh s· H' d' . . h bulunmuşlardır.· ve bir mütareke akdine maltı ~ ıyım ın ıçını rı dl\ av.ır 
MU .. t·,a 1'9keV 1· ranııı geP.iriluıe11iud 'ıı ve va- • z· fı t" miiteakip Frao· 

Propaganda Yunanistan üze- , ')' ıya e ı 
k *' tenda,ların g<;zıerini açtı&ın- .. JAkatJar eden 

rinde hir bir tesir yapmıyaea e A I h sız Afrikuıuı .. .. 
y Yunaaistan kabul dan dolayı Ruzvelte minnet n Gfma eniiz . . -keri nıeseleler mu 

lir. Yunarılıl.ırda Tdrkler gibi t.u lak gö8tel'iyor, ayni tahaa· im.zolanmadı. sıyası ve a~ 
Nazilerı'n v.!litlerine inanma- t · 1akere ed iJUJi,tir · e mıyor SÜ'4 ve minnet ayandan Oor· BilAbare yapılan delrJer•8 
maktadırlar. 0~ da iÖiilterilmektedir. Tokyo, 10 a.a -

A · d yapı Atiııa, 10 [a.s.]- f yoocla: . 
Ankara ve tına a - Royter: ~apo?la~ .ta!a ıo- Afrika Fransız ımpua-

lan müzakerelerden ·~e alman Yarı re mi: ltaJyanın her Çan kayşek dan Siyaın ıle Hıoılu~ını ara- hariçten yapılacak 

1 rablu•garp ve Ar
navutlukta faaliyet-

te bulundular 
Kahire, 10 [a.a] _ 

Orta.şark lngiliz lıa•a kuv 
vetleri omnnıi kıımand l 

'.\tı ığı
nın tebliği: 

kararlardan pek az kimse ha- türlii wiitarekeyi red ve mii- sında t11nzim edilekn muvak· tlıorllıoğnog~\ir taarruz te,ebbö . 
. kat anlaşma bu a şam para- er a .. dafaa planla IJi byada ııı-8 Mart geceıi 

berdar olmuşıur. Yunanıstan cadeleyi silahla Jıalledf\ceğini Çin komüni•tlerini fe edilebilec~ti biJ(lirHmiftir. 11ü kart11ınd& ~~~ Ye herban· TrabJnagarp bombardıman e-
harbe devam ve düşma:ıa mu ve Yunanistunın yaptı.tı ha- ithom ediyor Keyfiyet yarına bırakılmış· rı dikkatle tat 1 dilmıştir. Atılan bombalar 
ka•emet azmı"ndedı'r. Yunanis- k ti · • ıç.· tır. Sebebi, Fransız murah- ır'a b"ır tehlike k•rıpıilnda Fran demiry<,lu .. . d 

T re e erın ceza:imı çeıcecehıııe e k tıo ~ u11:erın e patJamış-
tao iogilterenin yudımmdan ()ung-King, 10 (a a.) hai'larrnm Vişiden talimat aJ sıll Afrikası Jfra~.sdızf u:~~Je- tır. l\.eza ınevont ha va m 
emı.ndı·r. dllİl" iddiaınun kar'ı Yunanis Çankay.ıek milli halk mec dıkları ve tercömtt itinin ri tarafıuclan IDll ~ a danları d" hombardıman eedy.ı-1 

··t k · ""' 'llE. d " ' ·· ı ·· d ·ı · ld· ... ·d· ·ı ktedır Bay Eden ve general Dili tau mu are eyı ' ..ı.U.artta re liıü louseyiode nzun beyanat gu9 ugı u en ı erı ge •eı ır. cektir. denı ıno . miştir. 

Ankara V
a Atı·naJa ı"tı·mat 1·z. - det!miştir. Yuuaniatan Başve- tn buloııınn~tur. Qaukayl!iek Hanoi, 10 a.a.) D :. lt J 
v ~ M J t0ya .. o~n a yaıı Afrika1110.::1a kili bir Martta "'apt11tı be.ya. (.'in kornüııiı~tlerini Japonlara Hurada }.,rans1z Hindista- 8 a ı 

1 
Q 

bar eden sev~i tezahürlerinden .; " · · .. d ngı u; tayyareleri Keren _ 
. d natla miitarekflvi kabul etmo karşı Çinin giri~tıgı ınuca e- rıı ile Siyam urasındaki 110- J Asmara yolu üzerinde bü\•iik 

Jtek mütehassıs olmuşlar ır. . . . ltıd~ .Japonlara ~ar~ı yapaca lııı;ımauıo pek yakın zamanda ş,,·J J·tli hür.um ar 1 . 
d t mı"'tır kt ~ a~ ıasarlar yaı•mıı:ı, düsmaııın Almanların ibtira:o;lannm a ıa "' · . . . . gt mukabil tallrruza se ~yo imzalanacagıua uair Japon J • ~ . 

k klara oittiğini Türkler ltalyanlarm ııJdıa ettıklerı ııgrattıkJarırıı ve harp vazıye lar tarafıııdan verilen haber- Jevam e IJl.Or nakliye ve ınev~iltn ini bom-
ço uza ., · d · t't' d ·ı memleke- -- ~alıunııflardır. b·tmektedirler Türkiye nazi- lıe~apların tf\~viyesine gelince t~rı e~ı ıı.A ı a e ı e.. .. 11 . lere kar~ı biçhir teeyyüt mev ) 

ı • .. . tın ınyaııı kontrolunu e erıne . . Malta, 10 (a.a. . Dün Ooınıbi Afrik,. 
lerin parlak vaitlerine inanacak bono nihai zafer floyhyeccık· almak İHtt1dtkleriııi izl\h ve cut degaldır. . ' Diittnan tayyarelerı Mal tayyareJerı· A"mara ~ avcı 

- . · tı·r Fakat kı·ını·n kı" d h . . Tokyodakı zorluııclarııı be ,. cıv 
bir devlet degıldır. ' nı en 6 hu hareketlerini takbıh etmış .. h il a·ı . ld ıtn •t Iyfü!;le hücum at- arın-

eap istiyeoegioi bütün clrlnya tir n~z ". e ı m&~ış o ne tah taya ~~ ra Bir Yankeu Al- dllk~ döfmanın benzin depo 

Y ıınanistan 

Milli idealine iha
net etmiyecektir. 

bilmektedir. . (ıaokayaek. Çin hiikftmeti mın edılmektedır. mi,ler ır. i dfişürölmii,- v~ amyoolarını aft•,leıni,ıer 
-s ... mao tayyareı . . dır. Tayyareler tt•Jiınen 

nio dı' tehlikeye maruz oldu E rı· trede .. H'" k6aıet emlakıno hır .. l a· dön-y 11 h 'k d tur. u .
1 

. . muş er ır. 
Un an 1 ar gu kadar iç te h eye e m•· 'kd basar ika edı mı~hr. 

J S ki k mı ar Atina 10 (a ) ruz oldngu:rn, ()inin Aponya ıca ar hare ata D"" .. ölen tayyarenin dört ki 1 . ~ .~. -
k k b. zam oda u;ur ngılız ha k ya arşı Y8 ın ır a .

1
.,, ınürettehatl telef olma~ va uruaııdaıılı-İtalyanlan pus~ürttülar mühim hir aRkeri kuvvetio tesir ecli1ov şı l• Tavyare ıle yıınmı~- ğının tebliği: 

) harekete geçtil•i takdn-de 19:18 tur. · .1 Yunan k ~ 
Atina, 10 (AA. - " H"rlıım, 10 (a.a.) _ Dün gündüz auada üç 8 15 erı harekatına 

deki hatta kadar J ponları ... tır. · · uıüz \ t 
00.Jman propagandası sinir E•ir ve harp ma/ze- atacağını M(;yıemi~ T6 komii· İngiliz :ıtıtalan ve Habeş va defa daha t~blike ışaretı ve- a ıere eden İngiliz lıom-

harbine davam etmektedir. mesi alın .. -iı niRtlor işbirligi ettiği takdirde tanperverleri şimali garbi Ha- rilıni'"' de zikre değer bAdise hardıman tayyareleri avcı 
Du·n su yan resmi teblil Ro- hükftmetin buııu kabul edece beııstanda Heri ~rekAtmaltal- olmamıştır. tayy:uelerirıin lıiınayesiııde 

Yanlara nefeM aLdırmadan de- ---==--- ltalyan aRkeri tocemıuii 
1 

.. r-d ed·lmı."tir· Atı"rıa ıo (A A) rrirıi temin etmiştir. 
1 

.
1 

.... 
ma ~ neşr 1 

v • ' • • -
0 

vam etmektedir. ltelyttnlar Gon d erı e Tepa<leleu mıntakaıın-
Balkanlarda sulhu temin ve 13, numaralı Yunan teb- H b . t dar etrafınd~ bulul'maktadırlar Ha beşi 8 tan a da düşman ınotörJü vaaıtala-

Yunanistttnı bertaraf etmek ligi: a { ş l s a il ve AdiMhabaya rical etmek- Bir ,ehir daha rıoa. tl\a.rruzla biiyük zayiat 
maksadiyle askeri ledbirler al- Düşmana karşı yapılan la- harekatı tedirlAr. Habeş vatanperverleri ve~dıruuşlerclir. T:ıyyareler 

d k d. y Gondarm garbinde faaliyet sar zaptacJi/di. ••lımen üıderine d'" .. maktan ziyade yerin -ye usu- arruz evam etme te ır. eni- . onmuşler. 
d d ·ı . . l I' k k d ona (etmektedirler. . _.... - dır. 

h1a tatbiki kalmışur. . e~ _ ii~an_ mevzı erı ışga e ya. •.n a 8 İtalyanlar bu ci~ete ıu ikı Kahire ı O (a.a.) -
Bu tehdide cevap Başvekı- edılmıştır. Duşman taarruzu- erdırılecek sebepten çekilmektedırler.. . !ngiliz umumi karargAhı- Mat•uka B 

1
. 

lin sö ledilini tekrar ederiz. muzu durdurmak için kuvvetli ı . _ B~rincisi yolla_rı~ ~az~t~~ nm tebJili: . .d er ıne 
'· . . mukabil taarruz yapmış isede Pretorya, 10 (A.A.) -:- dıgerı Tana gli~ııourı mu . H2.beşistanda Huryenın zap gı ecek 

Ba~vekıl dıyorkı:. . . . . _ _ _ Cenubi Afrika başvekali ge· hir iaşe merkezı oluşudur< Bu sonra firar eden hal· , 
Yunanistan hıç hır tehdı_de hepsı ağır _zayıatla puakmtııl- neral Simsou şimali Afrikııdau ralarda yerli kıtalıırdan. başk~ •mdan ~·dJ tle takin edilmek Şanghay, 10 (a.a.)-

aldıl'IŞ etmez. Yuuanistan ıs- müştnr. Duşmandan J50 kadar Pretortaya dönmii.ttür.General: bir kaç siyah gömleklı ala}" ya~lar 1 e ' Japon hariciye oa· M 
h r . l t o· l o·ıı - d tedır. k zın at-tikl~l 'f'f) temamhğını mu aıa- el'ır a ınmış ır. uşmanın ter Eden ve geuera ı e görnş- var ır. . . ft lyan ssı:ıalisinde Maga- euo a Siyam H" d" .. 

. k r~· k ll' r h . d ~-·k E . d t t derecesuun 3 - Hl ıçmı Bu-za edecektir. Yunanistan hır et 
1 ~1 ü ıyet ı arp malze- melerım en ve orada gör"n - rıtre e ıarare . di 

0 
_ Harar yolu üzerinde taşması imza eci"ld' 

k· kl k 1 T detildir. Yu- me~i ele geçirilmiştir. Ihva lerimden çok memnun oldum yük~eldi~i Kere~ Ş'ihrm~ -:J.P• M11
yrozorbay işgal edilmiştir. Berline harek t ~ ıkt~n sonra 

arı~ı ı t mı :. kartı11nda mil kuvvetleri m:z kara ha rehı •na ve çok isti fa de ettim. Afrika da lan ha' e kAI• tesı r et~~ \. •~· y :n iden bir çok esir alınmıştır edilmektedir ~ t eceKı tahmin 
Dcunstau aarr 1 · . . . pek yakmda mühim de~işikliğe Kerende takriben 40 ın ışı- ' Mo.ıadişyoya 200 ve hatin · k · 3 suoka ıeya-
11 müdafaayll ha~hdır. Yuna- muvaffakıyete ıştırak ~tmıştır. ~ahit olacaiız. Habeşistan ha- lik bir İtalyan ordusu vardır. HBurası 380 kil()metre mesafe. paca~ ısmen tayyare ile ya-

. ~ e en son Düşman tayyarelerı Ligo- . . k an tıal- arara ve Uzak Q!:a k h d. . 
n11tau en 800 çoc l15U y . . rekAtı uzun sürmıyecekıır. Bu Debra Markostan aç cJ • Habe~İ3tan hududuna 25 hakkınd n· :r A Utelerı 
nefesine kadar bu milli id~a- riyi bombardaman ell~uştır. Ha harekltm çabuklaştmlma"ı tet lar müdafaası kolay dathk era ~l ve etrededir. •ir. a ıtlf~rı tenvir edecek 
lıııe ihanet etmiyecektir. sar ve zayiat yoktur. kik edilmiştir. Demiıtir. ziye varmışlardır. kı om 



Çok doğrıı 
iki Yıınan 
cevabı 

Alin11, 10 (A.A.) -
Alioa ajao•ı - hP.lraolar ta 

Hfından •vunaoiıtan mBnferil 
t11iyeUe bQlaouror. ıekliode 
rapılan ı~tocu bıb&!'lere ıu ce 
tabı teririı: 

Bu l&alranlarm kendi \emen 
nilerldir. Yananiııanıo icabınde 
rakın tera uaak müttefik doı\ 

larıodau ıöreblteceli müthie 
rardımları hRIJaular UUUlDJOf· 

lar. Faka& Yuoıulılarm bu mü& 
bit rardımlara ib\iracı ıok\ur. 
f uoıniııan ltalra ile ker han.ıi 
bir bııbap oarpıımada neler 
rıpabi\eCeliDi klfi derecede İl 
bıt etmiı bulunuror. 

Atioı, 10 (A A -
Atin,. ajao11 - ltalrao ba• 

1101 halrıoın Vanan ınilletioe 

karıı bi9 bir dtıımanhtı olmadı 

YBNI M«RSll' 
• 

Tayyare mı 
zırhh mı? 

Oiayıda lılır ~:!;0• 11 Ankara 
--------' RadyosuniJa 

AY ve çiçeklerin 
12 mitral)'6Z 4 top

la lngiliz tayya

BugiinkiJ neıriyat 
rengi 

releri. 
Bir Fraoıız Alimi, arıo oi

oeklerio renaine olao tesiri bak 
_ ~ındı .K•rip tedkikleri oeırelmiı 

LJodra. ıo (A.A.) lır, Alım leoıllbe iQln, tomurcuk 
Amtrikao A•iJaRYOD ~~ze\e halind~ h~nOı Qİçelı: aomamıı 

ıioio raadıtıoa göre. lnsıhs 8 ~ fto nebat almııhr. Bunlardan bi· 
kert tayıarelerioıo aue klldretı rinoısini çiçefiııi aomak için nor 
ni daha zlrade arU~mak meeele mel ardınlıta bırakmır, dlterinl 
sini tetkik e&mek&edır. Makalede kanulfta kormue,öoılncil86n6de 
bllhaan deoilirorki: fagilizler ey ardıohaıoa bırakmııtır. Bi 
ler ıuna kanidirki. atış kudreU rhıoi nebıt, oloetini kendi tabir 
bir tarrıre ioio ıarUır, Bazı ri· renginde ıomıe, ikinolıiolo oicek 
va,etlere göre lngilterı>oin reni leri ıaftıf, renhiı Qıkmıı üollo 
tarrareleri on iki mi~ralröı H oGıOnıln raol ar ıiyHıo~a bu· 
dör& topla u:6cebbezdır. luoanın olQekleri çok gftıel renk 

ıe olmuıtor. Alman 
tayyareleri Aiırlığmca pırlanta 

SALI 11 - 3- 941 

5 .00 Proğram ve memle.-

ket saat ayarı 

1.03 Ajans haberleri 

8.18 Müzik : Hafif parçalar 

CPJ.) 
8.80 Konuşma 
Ziraat takvimi 
8.35 Müzik proaramıııın de-

va mı. 
8.45 Ev kadını - Yemek 

list~i. 
12.10 Program ve memlti 

ket saat A yısrı 
Türkçe plflklRr. 
12.33 Müzik: 

12.50 AJANR haberleri 

13.05 .\10zik: tını iddia edlror. halrao baaı- /ngiltereye taarruz• Hintli famailtıerio dini reiıl 
nına ıöre halranın reAlne ıı ·ı olan Alaban bir kao eeoe etteJ 
... , 'Yuoanl•,aaı halıao alerh /arına deoam ettı er 60 yaeıoa baemıııı. 60 raıında Türkçe pl~klar programı-
darı bnı ıirael teeirlerdn kur altın bedlreler urildilindeoken om devamı. 
carmikhr. Ve Yunalliıtıını Anu Loodra, JO (a.a.) dlıioio aadık tebaa11 atarııtınoa 13.20 Müzik: Karı~ık prog 
paôa IAyik oldugo mnkii i91al lngiliz hava ve dahili em- ıltm hedir• etmtılerdlr, Banan ram (PJ.) 
edebilmeai ioio b6o6a ukiı aec niyet uezar~tlerinin tebli~i: ioln Atabıo bir teruire olar· 
mtı delildir. tıu iddialara ıa ce Bu gı1n lngiltere Ozerinde moı, diler teıraslı• altnı seıoe- 18,00 Program ve Me~leket 
upları veririz: do,man hava faaliyeti az ol- teri r'lmıı&ı, saat ayarı 

Fıoiım Teooı ıuikaadını. muotur. Gün doğmıtdan biraz Atüanın ba HD• •lmH jO 18 03 Müzik; 
Noel 116aO Kotfu t>ombardımaoı evvel bir kaç noktaya rlüşmaD bile1I rapılaoaktır, Ba aloıu· Cazband (Pi) 
Aı11ofraoin &abıibfD!• ıelaele bömba atmıpır. HaSClr azdır .. betle kendiıtol dini relı &anıran 

18 30 
K · 

dıa ıonra Lariaauıo oombar~ı Ô~l· den sonra münferit düt- Hintli mlıMlmalar ıtırılıtıocı : . . onuş~a 
mananın hio flpbeeis Yunan mıl maıı tayyareleri şarki fogil- altın ~· klfllM&ti \af bidl)e ede (Çıftcınm saatı) 
leline karıı be1le~ili muhabbe& terede b~zı yerlere bomba at- ceklerdlr. Atahan ılımandır. Sık l~.4? .Müzik;. 
wlslndm yapmıııır. mı~tır. Bır mikdar has:ır ve az leti 187 ki .. dar. Bioeenalerh te Cıftr.mın saatı 

• \&il &etr\a4•n ber\ baı,ao miktarda yaralı ve ölfl vardır. rHintu diler kcfeıioı ne kadar 19 OO Müzik· 
tar Yuoaolılarda urandırdı~ları Cımubu şarkide bir kaç yere ook pırlıota te kırmelll aaı ı•I , · . ·. . . 
kio oiıbetiode dırak remııleı d b b l 111· mak lbım 11elıcefi takdir edilir [.ı..emanla ıkmea devrı'\lem. 
dlr Etet artık haıran alırh\ar d~ Aolm a,atı mhıodtırfı •. T '-!dece Bereket Bindiı&•n dllnraııın eo Çalttn: Walter Gerhardt. Piano: 

, . . ır man ann e e mı LAl'U ra uı . Ce l E k" hlı rabt bır akıde hallol al· k"J . . ool kı•metll , .. nıa 111an1r olan vı ma r m. 
mttnr, teş 1 etmıştır._ mtmlıkenır. ı - Bloch - Fil~stin emp-

lnlİll8f8 Dzıtildl SPOR: 81 yıltlanhri rler1am ro,ızasyonu 
1 L 2 - Mikloş Roua - Macar 

Haftalık toyyare ır ıDŞDSU eden yangın köylü şarkısı ve dansı 
sa,,y.iatı. Beden Terbiyesi Genel di. Amerltada Obıro'd• l&M s - Bederich. a .... - Roko 

O ) rekt6rlült1nce tertip edi:en prog rılıod•, Boleoı Vıler peırol ka ko valsi 
Londra 1 (A.A. - ram dahilinde Hataytia bölge ıularında oa!ııan ameleler arı 4 - Ravel · Habanı;,ra (ls-
8 mart ~~ yarısında sona ler arasmda yapılan kır k()fdsu aıoda ırH çıkmııtı, Bu eenadll panvol dansı) 

eren hafta ıçınde Almanlar İn· mıisab ıkalvrmda birincilili ıatuılaral•n pelroı koıutarı bl 5 - Kreisler _ Tombourin 
gıltere meriode 2 mart 2, 3 Hatay ta kımı kazanmıştır. Ur- "ıan11takl1dırlar, Yanaını •ÖD Chinois 
martta 3 4 martta 3, 8 martt_a fa ikinci~ lçeloçüncü, Seyhan dlrmek itin bftt6u tetebb6ı ne 6 _ Havai melodileri 
t dman 9 \a~"f11re zay\ etmış dôrdüncn olmuştur. tleeats klllmııur, Şimdire kadar . , . 

Sayfa 2 

T. Jş. Banka. ı 
Aüçük. tasarruf heaapları 

1 9 4 1 
I k r a ııı i y e p 1 a n ı 

KEŞİDELER 

4 Şu hat, 2 1 ~ ı~, 1 Ağu~l s, n ıkmeilt>Şrin 

Hi D EY PIL1H 

___ J 941 ikramiyeleri __ _ 
ı Adt ı ooo liı:ılık = ~ooolırtt,, 

'. 000 
" - 3 000 " 

~ 
" 

7 t)O 

'' ı.~00 " 4 
" 

5cıo ,, - 2 000 ., 
8 

" 
'5o ,, - 2.000 " 35 . l ()O - 3,500 " 

,, 
80 ,, 5o ,, - 4.000 

300 " 2o ,, = 6000 " 
Ttlrkire lı B nkasıua para ralırmakla ırnlnıı pnrn birik ır 

miı •e faiz almıe olmaz, afni zamanda talım ti rie denemıt 

olaraonuı. U) 

___________________________________ ............. . 
1 ürh~ye liimhu iyeh 

Ziraat bankası 
Kurulu~ tarih : 1888 S m· es•: 100,000,000 Türk 1i 

rası. Ş he \'(\ r:j ne edod1: 265 

lir•f ve ticari her nevi banke muamelelerl. 
Para biriktirenlere 28 000 lira ikramiye veriyor, 
Ziraat Bankasındı l; l ıbııı ıslı ıhb·ı 61Z ll s r uf hE< apıa
rında eo aıı. 50 ilreıııı hulunaı lrıı seııe-de: 4 dı fa QPkıler.Flı' 
kur'a ile aıatıduki plAmı göre ıkram y11 \'efeN>ktır 

4 adAt 1,000 lıro ık 4,000 l!rıı 100 · d \ 50 
4 • soo • 2,000 • ı?o • 40 
4 • 260 • ı.ooo , 160 > 20 "° • 100 • 4,000 • 

• 
k 6.000 lı. il 

4800 • 
S.26ıl • 

D1KKAT: Hasaplımndaki p alar bır sene IQinde 50 lira 
dan ııeaiı d69ruireulere ıkramıre çıktılı takdirde % 20 fu ı 
aaile terilecektir. 

K ur~lar s• nede 4 defa ı e) liı 1, ı hir · ecikauuu 
ı mart, ve ı haziran ıai·ilılt>ı iı ıde çe.kilerektir. 

(2) 
)erdir .. Hunun 1 i bomuardı- • l50 1Di1Joa dolar delertnde pet 1 -::' U!v~ •~emal Erkm - Zey 
man tayyaresidir ve beşi avcı AdlQ8 OemJrSPI O roı Y•amııur, bek turkusu. -----
ve dördü dafi bataryaları tara M · j y O 19.30 Memleket saat aya- ... _______ , ____________ _ 

fJodan duıorolmfittür. Ayni • • rı, ve ajans h~berleıi 
l futbol tıkımı arasındı wapılan 

ersin kımı ile Menin İdman Yordu DEVA 
moddel zarfında bir ngiliz tay Pazar gantt eehrlmiı ıtadın doıtluk mıc,ıoda &arafern 11f11 19.45 Mı1zik 
yaresi zayi olm_uş_lu_r. da Adana Demiupor futbol 'a· •ıtır berabere katmııJardır, Radyo fasıl heyeti Kaşeleri 

Bir haftada 
Mihvsr 59 tay_)'are 

zayi etti 

Loudra, 10 (a.a.) -
Geçen hafta İngilterenin 

16 tayyare ~ayiatma moka· 
bil Mihver 50 tayyare kay

betmittir. Ortatarkta 16 sı 
Alman olwak üzre mihver 
SS tay1are kaybetmittir. Or 
tqarkta İngilizler 10 tayya 
re ••Yİ etmitlerdir. 

Yurttaş: 
Türkire, bu harp ioiode, en az harp aıkın&ııı oekeo mem· 

leket&ir. Bunuuu kırmetinı bil. 
Sıkınııra dttımemek ia\iroraan, bir harp dlnrau içinde 

ra1ad1Aım111, daima d610o. 
Tasarrufla ıaıa Nerelerdtın, 01111 tene kadar tuarruf ede 

bileoelini daima beaapla. 
Meeell : 
Ôoftne rirebileoelindeu hılı ekmek alma. Kararau te alı 

lao bir Jokm~ ekmelin bile, baaau her ıamıodao dıha bftrGk 
bir haram oldatuoa loao. 

20.15 Radyo < azetesl 
20.46 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violoni~f Necip Aş· 
kın idaresinde) 

1 - Koester - Hind nionisı 
2 - Delibea - La'-e (Bed 

riye TOıünün iştirakile) 

3 - Joh Strausl'I - Güzel ilk 

bahar (Vals) 
< •• 

4: - Homann-webau - Ro 
mans. 

5 - Oodard Mazurka 2 
(Si b mel amal6r) 

Baş, Dış, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGJNLIGINI 
DER.HAL KESER. 

D E v A KAŞELERıNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 8 ) 65-90 

8. Vahit Sabaneu 
6ldiJ 

Lokant&larda öolne rirebileceıtırcten lh1• •kmek korlana· 
ki daima korlar - hemen ıarııoou Çatır, daha kDOOk bir por· 
ıiıoo iıte . 

Cırıoa ao ı•k•r werln• iki ıeker a&. 
F'11la rath remeklerdeo aalnn. 

1 - Lebar - Çipo atkı ope --------·'-~~--------~----~ 
retinden potpuri 

Şehrimi~ sabun fabrikası 
ıalaiblerioden Kadri Sabuncu 
ye .Moıtafa Saboncoono peder 
leri Vahid Saborıcn evvelki 
gön vefat etmi' ve dön cena 
seıi kalabalık bir cemPat bu 
sari1l4' ebedt medfenioe tev· 

dl edilmi,tir. 
Jl.erbnm bayıraever, keu-

di halinde yafayan bir zattı, 
Merıiiıcle Türk aabbncologo 
nrin inki,afıiUl Amil olmu,to. 

M.abdomlarn1Jn kederleTi 
ıd payı-.ır ölüye ralım9t di
leriz. 

Mıde, karadftet, baııreô, 9i91Danhlı: baatıhkla.rı bep. bu 
tula ıath ıemeklerlmiıdeo ileti 8elirorı laanmaaaan dok,ora 
da l.lr ıor. 

Bot rttre .. lttzumund•D fnl• elelıuik ••ltaa. 
P.apaoan ·dellnirae, penoelet, aıkıimı. 
E lh en ı ~ keleoirH, &emlılea; ulanma. 

YURDDAŞ ! 
Bunlar te bunıar ıibi laaarruf imklolarıoa her alo. döıl

nerek H tatbik ederek raıareao, netloed• mllıonlot kırmellel' 
ılrıo olaıakıan karınlar. Bit ıılıuatıra dOımırlı. • 

Bir dililll ekmekten Dl çıkar, bir ••ktrlo, bir kl11k rı.ıın 
ıödmG olur, diye hourdıhk etme: 

cDemlıf'i, dımlıra '6l olaıt• aoaıma 

Ulusal Ekonvmi •• Arttırma Kurumu 

21.30 Konuıma 
(Hukuk timini Yayma Ku

rumu adına) 
21.45 Müzik: 

Radyo Küme heyeti (Koro) 
- Klbik program. 

22.30 Memleket saat ayan 
Ajans haberler•, Ziraat, Es
ham - 1iahvilAt, Kambiyo -
Nukut Borsası \Fiyat). 
~.45 Müzk: 
Dans mü~iği (Pi.) 
23.25 Yaı·wki Program ve 

kapanıı. 

Veni Mersin 
NUSH.A.S:I 5 X.UR UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { Türkiye jçin Hariç için 

Senelik 1200 kurut aouo kuruş 
Albaylık 600 " 1000 

" Oç tt 300 ,, 500 
" Bir 

" 
100 ,. Yoktur. 

Resmi ilAnatın Mtın 10 kuruştur. 

Y 4'ni lılermo Baıumevindrı Rll•~tır. 

-

-


