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Hariciye Vekilimiz B. Şükrij· Sar8cQğlu B; Edenie Kıbfıs 
ta görüşt_üler Afribda askeri hdtt Kiyel ve lngiliz 

Her iki hü Umet araslnd;'iam bir görüş Habeşistanda Vilhemshafen tayyareleri 
birlig~ i bir daha kayded·ıldı· J ... k h . Şiddetlebonml,ardı· Dr'!ç ile diler hedef 

ı~ı. a şe rı man edildi leri bombalaJıl~r 
Kahire, 20 (A.A > - ' /ngılızler tarafın· 
Kıbrııtı• Bıır Eden te sa- ReS A t bl • v d l Londr", ı 20 [a.a.) -: . . Kahire, 20 (a.a) _ 

fllOOQla araaında taki olan mô· m 1 e ıg an zaptecli di lugibz hava n~zariitmın ıs- logiliz Uav.a ku d l 
Jlkat halen ıki b6kQmea araaın . ~ illan '\D 1 
da mlı&erek iıbirlitiniu lenf Kahire, 20 ( a.a. ) _ Kahire, 20 (a,a.) - tihbarat bürosu Atlaııt!k har~- ğıoın tebliği: 
bir mi111idir. Edenin Aakaraıı D ln~iliz umumi kararg&bı· binin baflamaaa4ol•J181fle Kı H ab~i@tan ve Somalid 
ılrare&lni takip eden 16 gG11 .~n .'kşam aşağıdaki resmi tebliğ ne,rolunmnttnr: nın tebliği: yel ve Vilhelmshafeııde Alman barek>ta ın,üaqeret eden ta e 
toiodı bir Qok ıerler olmuıtur Turkıye ve İngiltere Hariciye N'azirluı dün birbi- Trablus oepbe\inde hi9hir harp gayM!tlerf bakımmdan yuelerioıil!in faaliyeti de•a~ 
Bu ıcdlllut loailiı, TQrk, Elen rine müllki 1>lmoşlardır. lki Hariciye Nazırı seçen değişiklik yoktur, Eritre1'e her zamankWdeiı fazla ehe°!- etmektedir. ~r.Jtr~ Ke-a 
miUeUerf arHındaki iı birlifioi Ed · A • b o ett t f •• 

ay enm nkarayı ziyaretindenLeri enternasyonal Kerenio cenubunda yeni mö- n11'yeti oldufunu te er z ır 8 r• ında dü•rnan kıt• ... top lıba& ioio bir t11ile teıkil etmiı· ... n ""' 
tir. iki N111rın KıbrıH ıeıccek vuiyeite haııl olan mohtelif inki9afJarı gözden ge9ir him mu,affı&kiyetlerle mevzi- mektedir. l . "'- mevzileri •id~etli ~qdııı,rdı-

' lert 111111 tataftldt faede bıltCD mitler ve hükftoıetleri aratııın::la mevcnt olao tam örü ler zaptedilmittir. Borada 1taJ logiliz ~- nl ~· tknı ~l r mania oıitr•lyöz &taaine -•""t l 
ada Gr milletin ba.rraklariıle do b' ı· · · b' k g ' ·ı.· · de h.acum a ao ve er mu, ve d" ~ .... 11 

-. ır ı~rnı ır ere daha kaydeylemitlerdir. Bo mülakat yau mukabil taarrDJd•rı tara ıaısıne. :k rd u,nıan ••kJiJ ol-
aahlmıı " bGrdt bir halk kit · K b t Ed . d ,, odilmittir. Vaziyet möıajt f8 saoBlenne fııla boma bata l a yan J•rıoa tam iıabetler eJd .. d'l 
leai iki detlet nasırını karıııa 1 

rH 
8 ~nın aveti iizerine Tukubulmoıtor. Eden infilak m arı at- mittir ı 

mı1t1r. Olomobil Letkoıanııı dün tayyare ile Kıbrıaa gitınittir. Gerek Eden ve ~kilde inkişaf etmektedir. gm ve gi ele aat 21 de H. . 
halkla dola aokaklarıöı ıorhı k S .. k .. S 1 .ı;ı abetistaoda Debra llar- DJJllardlr. y ha hın ı'lk abe,ıataucla oeoap L.,r gere •, u ru araoog o valiuiu reaoıi ikametgahında l hücum .. 1&hnett1 d ... P 
•evmiıtir, mitafir olmutlardır. kos oivartlida haı-ekit inki,af baı ıy~n kadar ttürmü tür .. n e pike Uflafl•ra ile 

GôrGımıden ıonra Eden etm.,ktttdir. 17 Martta kuvvet ~tlenne . k 'bi ıx:ıut~ flotmao boınb&rdunan4cii1 . 
•arrare merdan1bı kadar Sarac· ledoıiz mühim bir 111av.,.,ı. mfilaklar 11?11' «•çok büyQ ~e Harar y.ola ii .. riad mıt 
oıhaoa ••eri .. tyl HJ&baıler Arnavutlukta l·.). Al merkezi olan Jijikayı itı•• lara aPe&ıP•I ~... "ld :au mnt•ıü .... lıitr ... iiit-
&emenot atmi1Ur\ Ankara loıiliı .:.> i f ffi 8 Il etıuişlerdlr. UUJuml U•Defi• yangmlar bariz b1t ee: •• :!9 .. ~ Si~~ .bjr t-1! ... ..;.~~ 
•ltıiıide ıörGımıde hasır bulun J / 1· d d. • devam etmektedir. rOlmQftftr. Kiyel~fj lak- yboz at~şı _ıı~ dn!waıa '-"'ec. 
••t&ar. Bdend• biru ıonra Mı· to yan taarruzları ı a Si 'Londra 20 (a. a.] referoe uzıktaP ,.,.. o par ur edılmıttır, 
ııra h1relret etmtıtir. tar Jedı.IJı" ' b 1 ti ir.indeold~u ArnaTutlokt D . 

c:;ıJ A 'L j . . Habe§iıt&nda İijikanın ln- ve kııal ıı !f ~ 'f ve dokl •, raç hman 

Amerika me- r , mBrlıl JrUpl 11118 giliz Ve Habeş vat.aoperverleri moşahede edıın!•ı:ı;· a ıla hiioıuıaJ:;ıoa moy ttakiyetıi 
İ epedeJen L tarahndan zapll 1talyanlano Vilbefmı~~ ! ~n 1• , ... ılm1'40k •iddet 

bUS8 n meclisi ~ ılflJllJll Habeşistandan ÇJkarılması ta- tahribat d'alla ko ay mu~ la 
1 r•?g~n ve infilAklar kua 

. Yunan ~ıtalan tarahn~ın Almanya da A meri- rihini de~ derece y~khaft•~- edilmiotir.· Bir lçok .:.:~.ı~ ~:.::•tır; ~ii~ID~D cı~n batar 
• , mııur. Jıjıka Berbera ıle Adıs dok 'e ters&Dfl er 111~dcl•tlı aa.,ıae raı-

7 mı/,arlı/ı )'ardım zant1d1ld1' kaya lıarıımıY,acak. ababa: yôlµotln ci,..nndacir. da patla"'~ büyO~, .lnlçOk men P+T1 'N•r hedefteriai 

la • L b l · '- ı.ı.ı•_ b" k aftlln(ar çıkllllftır. bumbalauutıar.dır ta •••atını ICO u et(ı Berlin 20 (A A ) Bu snretle aerberadaıı kaçan ır Ç8 ' n.n ( )- n· . " 
Atina, 20 a.a.) · . : · - ltalyanlar Mopdrırodan ıe- ~,., ~ a.a. • •l•r bır bom.bir.tıaaa 

VAfiagton, 20 f a.a. j Yooırn resmi tebliği: ı,·ı y ~~1 ı'esmf bir meobaaan lee lntalart0 muhanraıı allloa lnt1ff• bombardıman 'fr ~.ayy~re tetekköli Bezi yolu 
Birletik Amerika me-u- Oeplıouio merkez kHmın- 1 dfrıhym: ~ dOşakterdtt. yaaQ9hriı ~": ~ "~y~ nzer~."J.~ dü,111an kamp •• 

san mecliıi 56 re1e kartı 887 da cıtt~ınamn tankların yard1- Almanya _Mo_nroe kaid i Berba~a ve Depburdan pfeı fi3ooth 'e muva fa ı t.Jı ınoıo_rıu Y•••ialarUe binaları 
reyle inli tere1e 1ıardı01 ka· l mı ile yaptıtı hücum iarde- lıakkında k1tı hır beyanat ilerllyen bntftn lmnetlet mu1r bir 1arrnızd"a b_ulunmuştur. tam IHbetle bom bai•IDlflar
nuuuuuu yedi milyarhk tab- dilmi,tir. ŞimaJdeki dö,ıuan bııluomamıı ve Almanya- bu teınel o_l!lrak yakında idotman llObho. bir. sa.nayı ve ~ftna •· d~r., Bir ._,,.,.. ..... •••-•• 

ıiaat.ını kalıal etmiştir. ta~rruzu la püıkörtülmn,wr. ~rensi~ .it:r~z. etmeditioi de la temasa geçeceklerdir. Bütftn ltt mer~eıi olan r Kof~:~:~~ d~.ger -~ayya~elerimia itlerine 
Hükftmet bn tahsisatın 25 Dutman<lan bir " ikdar esirıfat~ hıldtrmııtır. halya ku•vetleri ciddi tehd~t bu 62DCI taıruıdu. doomu,ıerdır. 

Marta k•4•r iyaa meclisi ta ahuroı, Te dört tangı ta~rip !Jitlerin hu m~le hakki.o altına girmiılerdir. ltalyanları ciada petrol aahrıoçl.~ ve !f Y Ç--. --
rafından ıkabalö iqin hazırlık edilmiştir. lıerliyeın bir ttal da~ı .beyana!• ecnebı _gar-etecı- takip eden seyyal Habeı ıırrup yarı ıneydşn'arı a~ m~ fD ıne 
ıar ya'pb:faldatlır yan hölüğö teorid edilerek ~erı~·~·ısualme. cevap olara~ larımda n:.zarı itibare a.lmak mıfbr. 40 Amerikan ta)' 

iki taraftan aç1Jan ate, aıtın a~ e .1 w~ktedır. Fakat b~ı CI· llzımdır. Artık ltalyanlar kara, -- bombe - . . ~ )'G• 
dA tsmamile iınhı: edilmi.tir. hetın ıkı. larafl~ olma~ı ıcap deniz ve havadan tecrit edl(- Ham6ar1 Ttaı UerıllJı 

Yunan kıtaları merkez cep eh.ıektedır. ~anı. Amerıkanm mitlerdir. ltalyanlar metbur!D maitfnda 67 
l •ıt •ve na oı.bi he&inde fitldetli bir ~ı.kıt ya- aa Avl rupad ışlerm~ karı§~- son bir muharebe yapacak vep ·1__

1
•
11

• l/JiJ Çuog-k!Dg. 20 (a.a.) 
ng~ ~re., ~ • parak ddfmaodan esirler al ması Azım ır. Aksı takdırde leAlim olacaklardı~. R All'erika t•~tuıdp., .,, •• 

CUI• ~ ... eıailer:ıaerruorı mı,tır Almanyanın mukabil tedbirler Tehdit altında bulunan Ha b g oo (a a) albnd&. holanmayan Qiae 40 
• • . .,, . l lh b'ld' ·ı L ed' Bam ar ' A • t . 

Loodra . 20 (A.A.) - a aca~. 1 ırı meal ır. rarm ehemmiyeti bqyilktdr. D • .N .B. _ 18/14. llart g~ a7~are gönderjhnittir. Bu, 
v..-olwn. !IO (a.a) - Roy&er ejeueı aın Arnuul Burası zaptedildiii takdirde Mo o•sı· Bamborga yapılmı, olan vkerılecek 100 tayyarenin bir 

merU[a Har iye Nazırı B Eden "' ıeoıuu t k·ı 
iuk hdudunda ~uıuoau mubabl· • gadişyodan gelen yol .yerine ln ili• tayıare ali.ınından ya- e~ 1 etmekt'!dir, 

N okı, lngiltereye Amer· D ri ildu-l~or: en kısa yol elde edilmıı ola mı!n•JJl•rın bir kıemıntn ö)- .. Ronlart1ao ha~ka Amerika 
Clonanmaıınıu ilk yardımını . Yunan Boıue/ıilini caktır. Habeıaı'standa ya11rmur me.·ile ölenlerin mikdarı 57 ~or_t Uç".n kalenin çı·n"'e go"n-afif gemilerle motör Te ıor l \a lyan kıtaa h ı le Yunan kı· ;. a ,,, 
itob&t~a?~'ıddfdnu ıö İf &ali ara&t ;.ı da rapıla.Q ıtidde\li tebrik etti. meVAİmİ baf(&mak Üzer~İr. klffye 91k!11Jftlr. d.enJmeııne DIUYafak•t et .. lf-
İr Kö ük kıtalarda boluoa:ı bir muharebeden aovra Yu au . ..-1.A 'L tır. 
o. ge!uer Mauo.; dooiıinde -·••a&ı Tepedelene arirm ieıerdir. IAtı~lat, 20 (A ~-~ - HalkeVİn~ lı.ilfll iZi jlllftıiD 

. fam~tte olab ~ mau Birook halran askeri esir n~ı ere Hıuıcıye nazuı F Jı•ın Hır'ı"iJI Uaz 
!::u::n. mnoadelede T6 umu edilmı,, mGhim mikdarda m6· Eden Yunan başv~kili Koridise Dan bir lıonfe,an• tarıı•lıfıi iıtiyar p "' il ili 
ı •a•it•,sörmekte çok ite himmaı iauoam oıunmJetur. '" teıararı roodermiıım- verildi _ ... - Mo.kovada aç .. n 

ar1yac gını JlAT• etmiştir. ltalyan teblifi ltalyanlarm KOn ıj.ddetli ta- Vafinfion, ~ (a.~.) _ lıalaet:Ht 
20 arruzlarım kıran yem Yunaa Oumbıırlret Halk Partimi· Am ika bıtbrıye nazırı 

DO biı kiıilik Frınıız udusu ~~~·, (a,t · ~ - l muvaffakıyetini sevinçle haber. sin tatandaı llWlJA• tı:rD ,011- No !I gaıe ecilere " ~btilterenio Lond~·a, 20 (A.A .. ) -

hllÜ1 
llll-'·uııdı r~. numara 

1 
ta yan t~b- afdım . Tebriklerimin kaltolOn e1ifi iotb erli~ irUal tardalı bazı ters:uwiteri Jrullanmasaıgm ~~11.0~ geçmekte olan ~J.-

a R 
1 

'· • recn ederim. Y14oan ıp;mi bü- ko ferauslardın bf~~ cı. dGa . edi~ini 86ylemi~tir. pon arıcıye nazırı ~ta.,ga 
Yu~ıuı cephesinde iı:•~e t6n dOnya milletlerinin hayran aaaı t7,80'1tır. HaıW!.t\ ~l'looondi ıst - • Moskovad~ _uç gün kalaca ı 

Viri, 20 (A.A.)-: . . deg~r bır_ şey olmamı,llr. Şı- h~ını ~azanmııt.ir. Diı, Tarıh,CJotralra dooeoılerıb Y• •nanıı;tan tR9.P har~cıve ~ ·. ~-
iki buçuk ay i~mde Vııı- mali Afrıkada ditman mot~r (len Bar Eoter zıra Kırat '"'t "fi iflir. ' 

elen 10 f>~o kişi çıkarılmıftır. ıo vesait ve ~ataları bomba- B. Razvelt Opnova· hodan •erıımiııir. . ı Razoelte A tina ua kütateke ahkimıoa Dl.UnQ lanllllflır. •Amiral Nelıoo •• 0•••011 • 
ud IOO bini geçmiyecek ki Af 'kada t1h" 'k nr 'cJin/edİ lmpareaorlabp• meuplo konl~.. tanJp1/ı11nı IJ@rdı O B 1> • 

me1c u k d ~~ u ID ım mı radıta battı Valimi• Bar Şabıt . . ·-.. . •ıj~,t jd_,_ be 
olan Franınz orduıuna ay ta~ ka,_ hata .ha kltı V-.in rt 20 [ ] - Örıe olöatu balda )lldiran, m• Atiııa, 20 (A.A.)- 1e.~ reiıi B. Rııa Bof)'1f d -
bir kaç ay e•vel . ~ti dı~ı olmu~ ve dü,nıan loplanmaktı Ba gRoo, lt H.t.a.k. m':.rıar Maarif meoıupları ,1 .Atioa belediyesi Rozvelt aakerlik ltizmetin& •it rl un 
t ld r-tıeom bitmemıfır • J Y uzve op ms v • . . k ..ı 11 "' .. b !t':"'5ırı 
ıa ·la'J , ıı1 lil 1• Cli(lultı A~ 8 •ukua pl81J bahriy~ nazın Noksu be ! ötretmeoleriınıale bır oo ın fahri vataoda,lık anYa~' il .-.~uaıe etile 0.B.P 

ze(ele iU lfll' 10 ay 1 k tal r . . ~ nener hasır bolunmaıtor. . ltın yıadalyuıoa ••r aı,1etı rei" k. . . 
mıtımı talep ediyorlar. Ha•a harpte ı arımız düımaoa uraya davet etmıtllr. Dooova D ı bir ıllka il• dioleo• A!•n.• a At' ı" oadclelerinden heyet· ve ıUıtıoi 
kuvvetleri için ilzam olan beif Qrtm~~- Mm Jaty4trf Awupa ve Yakm şarkt•dli in bu kı;::aui konferaoım bir bG ~ı~t~r.. ,.;; BozYelt o~ddt•i Erso; •zaaından B. 
bin k' İnin k::\JQI bitmek iız.µ IOmU• 8 l111iUz- tayyare la til.Jaları hakkında izahat 'Yer 14111101 11rtn okaruoolarllDlllt l bırl.=~lDfl 8cliltte•Jifir. J Ut! ifa edece6i 
- - :;.ıa...ı.:.. • • ı l ı oe •••• • ınnaıttı • redir. rıı •ta..--· llUflar. ter"1411. r. 

Amerika 
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.21 • MART - 19'1 Cuma YENi MERSi" Sayfa 2 

. Suriyede Alrrıan_ya LO~draya / Ankara 
NiJmayiı ve grev/er Yunani.ta11alnıiliz En ıiddetli hava Radyosunda Yurttaş.• 

devam ediyor k lı /maaile k a• eri çı arı a ını )'apıldı Bu~iinlıü neşriyat Türkiıe, bu harp İQinde, eo aı harp sıkın\ısı cekıo mem· 

Berat, 20 (a.a.) _ a/a/ıaJar - - CUMA 21 _ 
8 

_ 941 ekeUir. Bununu kırmetını bil. ı içinde 
Londra 20 ( Sıkıntıra dilememek islirorean, bir harp dOnru 

Taa: Suriye gazet(•)eri hal A.A.) -
J 20 (a a] Buau· - d 1.00 Pro~ram ve memlı- raıadıQ'ımızı, daima dütftn. ruf ede 

ka tahmil edilen yeni vergi Ber in · · . 11 n gun ıiz Britanya üz.e " Tasarruflu raea Nerelerden, nasıl tene kadar tasar 
Y , ıni bir meııbadan rınde b' k ket saat ayarı b' 11 den doh•yı y~ni nümayiş ve arı re~ ır le bomba atılma· ıleoeaini daima hesapla. 

gre•ler yapıldığını yazıyı.>rlar. bildiriJiyor: . y mıştı~. Sahilde bir Alman tav , ı.o:l MAjans habfiefı leri 1 ı ~:~e~: ~irebileooAindeu fazla ekmek alma. Kurureu b':,~~ 
Polisle nfü.oayi,_çi taleb.-ler Alman Jlarioiyesı una- y~resı dü§ürı1lmüvtür. Gecele- .li üzik : Ha 1 parça ar lan bir lokme ekmeıtın bile, bugün her zamandan deha u u 

arasında arbedeler olmaştor, oiatana İngiliz ihraçları b~k- yın Londrada tehlike işareti (Pk~45 Ev kadını - Yemek bir haram olduQ'una inen. ı fl 

Talebe]er arasında birçok ya kında bütün haber ve hAdıse- verilmiştir. . Lokanttılarda önüne rirebileoetinden fazla ekm~k k~r ar~r~ 
b nımiyetfo L d listesi. kı daima korlar - benıen garııonu ÇeQ'ır, deha kilQUk bır p 

ralı vardır. Birçok nümayit- lerin Almaııyada e e .. . . orı raya yapılan taarruz 12.10 Program ve meml" si1 on ie\e. 
·ıP.i tevkif '3dilmiAtir. Şam, Ha takip edildiğini bnguo . b~r şımdiye kadar yapılan Alman Oarına iiQ ıeker 1erine iki ı:ıeker at 
• ,. · t bıldır t ket saat Aycırı w 
ma ve Humuata gtevler de- kere d'lha Yonanıs ana aar.ruıunun en Qiddetlieidir. Fazla raA'lı remeklerden sakın. 

· d ger o f b ,. 12.33 Müzik: h bu 
vam etmektedı"r. mi~tir. Mamafi ı~ara 6 a l ataryası bir Alman tay S Mıde, karac ı aer, baQ'ırsak, eiemanlık haatalıklı..rı ep, 

ı... 1 ıL otist okuyucular ı doktora yeni bir degi,ikli• o mam ,. yar.esi düıürmüştür. fazla realı remeklerimiıdeo ileri geliror: oanmauan 
12.!SO AJANS haberleri da Lir sor. 

Yııgoslavya 
Bulgar hududuna 

a•her yığıyor. 

tır. 

l·na'ılı'z tasarruf sandı~lırına 13.05 Müzik: Boe fl4re 9e lüzumundan fnzle elektrik rakme. 

1 Sol. k Pııpuouo delinireP, pençelet, sıkılma. 

Amiri.kan vapur an ı~t o uyucular programı EthiBAD lekelenırse, temiz i( ı; utanma. 
l·ı..,· d t l nın devamı YURDDAŞ ! 

R ay a ya ırı an a o Kızı/denize gire· JS.20 Müzik: Karışık prog Bunlar •e buuıar gibi tasarruf i'!lkAnlarıoe her "ün. d ~le; 
paro 30 milyon m (PJ) n~rek u tatbık ederek yaıarean, netıcede mııı~nıuk kırme 

Ce L../er mi? ra · 
1 
zır en olmaktan kortnlur. Hio ııkıntıra dOıı.oeru:. 

Londra, 20 (a.a.) - R 18 00 p M ı k t k "'ıo 

......... 
Lond 20 ( ) • rogram ve e~ e e Bir dilim ekmekten ue çıkar, bir şekerin, bir kRBt ftt• 

Royter: Yagoslavyaoıo -~- • ra, a.a. -
K lı . 20 ( ) 1 ·ı· saat ayarı sözOmi\ olur, diye hourdalık etme: 

oenubo şarki müdafaa hattın- a ıre, a.a. - ngı ız posta idaresi son k~ •Damlara, damlara p:öl olur> unutma 
da aaker tecemmü ettirdigi Hali hazırda AmerikıA ta· mm ve şubatta tasarruf san l8.0S Konuşma Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

baberi gehoi,'-ir. Yeni ba.ıı rafından muharebe sabası ad- dıklarma yatırılan paranm tak Ziraat takvimi 

•ınınar askere çağrılmakta- dedilen Kunldeoizdeki -vaziyo r~ben 30 miıyoll arttığını bil- 18.08 Müzik: 

dır. Martrn nib·ıyetioden ev ti Amerika gözden geçirmek- ıiırmiştir. Bu ııara geçen 96• Radyo •S•ng» Kuarte.tı (l. 
YeJ Yog•••lu·yada bir milyon tedir. ŞarL.f AfrikRda ttalyau nenin ayni aylarında yaıırılan Özgür ve Ateş böcekleri) 

dan fazla askeri ıil&h altında ların zayıf ve harp gemi1erin paradan 7 milyon fazladır. Bu 18.30 Müzik; 

holaodulana dair verilen ha- ııden tecrid edilmiş holonmaın paranın ı1aha artacağı kanaati Çifte :asıl 
b6rler mübali~ahdır. üzerine Kızıldeoize Amerikan vardır. 19.30 Memleket saat aya-

YugoılaY &avvtııtleri Var YRporJarrnıo girebilir o)dogo n, ve ajans hAberleri. 

dar oebri boyun<'a 8e1lni~<t tahmlo edilmektedir. Sof,ada laddiae ol- 19.45 Müzik 

a()ıro ozanın hat tizeriode Bremen Tranaot/an dugu yalanmıf Tek şarkı ve türküler 

toplanmaktadır. ;~.. tifi yandı Sof ya, 20 (a.a.) - 20.15 Radyo bazetesl 
, , , Bir Alman subayı Ye bir 20.45 Temsil liman Hıncıyaıı Beri in, 20 [a.a.] - üniversite talebesi arasmda kan 21.30 Konuıma 

16 :Martta Bremeo Traoıtat- 1 h"d' l kl lh d · 
Y l h Lk ı a ıse er çı ı"'.na aır (İktisat Sa:itİ) gao• aO)'a GR fft• lantiginde zuhur eden kuv- ba l k 1 f e ya ucı meme et er tara m- 21.45 Müzik: Radyo salon 

Ja maltimat vetli yangın bestırılmı,tır. dsn ipe edilen haberler Bul-
• Yangın seheplerini ara, gar mahfellerinde hayal mah- orkestrası (Violonist Necip Aş· 

vermıyor tırmak iizre tahkikata başlan sulü olarak istihza ile karşı- km idaresinde) 1 

mıttır. lanmaktadır. l - Fischer - Tltil uünleri 
1 

lkYua. 20 (a.a.) 
farı rHm1 bir menbacla .-~-----=---------l!i!!~-------~ (Dört kısımlık suit) 

bildiriliyor: D ro ÜN y ı\.D \ NELER. OLDU •u~t'ı' - Decce - ikinci İtalyan 
Yabancı memleketlerde I~ / : NELER O L UY O B " 

3 - Driıo - Arlokenin mil 

••p vermemiştir. 

S~bık Yuıoslıv Başve~ili 
Yunaqistına çıkınldı 
8elgrac1, 20 (a.a.) 

Sabık Yogo~lav Başveldh 

teren enak goçen Hazirandıt 

eviodts holondogo cihetle bir 
köydo ikamete memur odil 
edilmişti. 

Hapiıanede milyoner olan yonları balesinden: Polonez 

4 - Zandl"r - Polka 

5 - Humphrıes - Eski za
manların rfıyAsı 

6 - Becker - llkbahar (Me 
lodi) 

7 - Doelle - Madlen soka 
~mda 

8 - Bela - Macar konser 

UVArlürü 

22.30 Memleket saat ayarı 

Ajans haberleri, 

ham - TahvilM, 

Ziraat, &
Kambiyo -

Nukut Borsası ,Fiyat). 
22.45 MGzik radyo salon or 

ke trasıprogramının dav"mı. 
23.00 Müzik: 
Dans müziği (PJ.) 
23.25 Yar.ııkı Program ve 

kapamş. 

i l a n 
En çok halılı aıJla· Beıinci Gıorıe. ~iÇ torpito Satılık bahçe 

I k t Çeşmeli köyiiude elbi-
nan mem e fi . muhrlb"ını muadı'ld'ır? s 

--
eci Ahmeı Haifiniıı li-

naorad3 en ook balık at 
ltyAO memleket Japonradır. 1936 lnıili:ıler\n Beıiuci Geora• mon ve portakal bahçesi 

t,. buout ıırblıeııun hlımeae airmeıı' m6 satıltktır. aeoeainde Japoorad• ır 
mılron kiti balık uile ıD6fiU1 naae.betile . bu ıırhlıuıo kao ufak Taliplerin kardeşi Ali 

--
i n 

Mersin asliye ~u~uk ma~kemesinden 
Mersinin Mtıhmudıfe mahalloıi 167 eokak 17 numaralı etde 

otura o A bdülkadır kerıaı :ve Yahya kızı Ane terafıodao, hAlen 
matıalli ikamelgAhı ıneohul bulurıao koc::ıaı Mehmed o~lo Ab· 
dıllkadir Tomurken hokkıoda Mersin Aslire hukuk mahkeme· 
iade repılen muhakeme neticeRinde müddei3Jeı hin dataoı 

mPzbureri bundan redi sekiz eene en,.J burada bırakarak Su 
r ııere 1riUili u bir daha da avdet etmediA'i sabit olduQundan 
medeni kanunun 131 te 188 inci maddeleri mucibince iki \ara 
fın boeanmalarıca aemrizi kaoıı oımalc ilzre ıs-11-940 tarihinde 
karar 9erllmie oldul}undan ilAn tarihinden itibaren 15 eıln zar· 
fıuda temriz olunmadı~ı takdirde hükmün kesbi katiret olaca 
Q'ı illa olunur. (211) -----··---------11!! 

Türkiye lümlauriyeti 

Ziraat bankası 
Kurulue tarihi : 1888 - Sermaresı: 100,000,000 TOrk li· 

raeı . Şube 9e sjaııs adodı: 265 

2ir•f ve ticari her nevi b•nka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28 000 lira ikramiye veriyor. 
Znaa\ Baakuıud ı kumbaralı •e ihbıns•z ırsarruf heeapia
rıuda en u 60 ilraıın buluuaulııra senede f defa oekilecelr 
kur'a ile eeaa?ıdaki plana göre ikramiye verecektir. 

4 adet 
4 > 

4 • 
40 > 

1,000 liralık 4,000 lira 100 ade\ 50 liralık 6.000 lira 
500 > 2,000 > 1 ?O • 40 • 4 800 • 
260 > ı.ooo • 160 • 20 > s.26\l > 
100 • 4,000 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir eeoe 1olnde 60 lira 
dan ıteeAı düeruiven lere ikramire çıktıQ'ı takdirde 'it 20 faz·e 
aeile 9erileoektir . 

K ur~lar St\n~de 4 defa l evlill, ı hir~eciktmun 
Ol 

ı nıart, ve l haziran ıarihlel'iııde cekilecektir. • 
(2) 

DEVAKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJGINI 
DER.HAL KESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6) ıe-N 
Al11nlar Pıriı polis ıDdl· 

rüaü tıvkif ettiler 11emıre bedel oldutu hesap edil 
olu ı- ord'1 Tutulan balıklar •• oe mııtir Beıinoi George 35 bin Raifin elbise mağazasına -------------------·---lm!ll .. 
deo• 2 mılrar ""lloru bulc.ırordu toııluktor 8 ı t y tt 

Berlin, 20 (a.•.) - ,. aıuu Ro• ıu ' mı roo nııliıı: lirt: ruÜracaatJarı. ur aş•, 
Japoo balıkoıları r eıoa mal olmoıtur. Bıı tornito 

Pariı politt mfidörü Lan 1·ıyon kı'o b ... (210) l '1 
ıarıııda alU buouk rn ' nıu rlbi urım m il ı oıı lııgilıır; - iJ 

Jeron ihmali .vüzünden Al- lıraaına m 1 1 T Hava Kurumu ..... ,, .. a•hrortar. 8 o duQuaa da' 
t ı v .. • 1 16 d ı r ı ı r h •>2 b 1 ı;:ı • 

man as1cer makam an tara " ıar balık atı i910 ı ee&rorere bedel deınekr <) • topa ede dır . ...,u hr.ılde bır • 
f1Ddao te•kif edilmi,tir. Bir ıon :aom::,:~a Japoore. ile So• A\eı kudretiue bakılıreı:· topu 6 torpido mubribioe mua· •• 1 

k ·ııı.h i 1 L . 1 r. BlJ ı · rhlıoın 10 taoe 85 6 lı'- ı f dildir. Zırhl•nm 10 taue bllrOk na .u ye o no a· " t eı•o au &DJeron are11oda rapı su " 1 T re\ Roara • op 8 lopu olduı:tuna a(> .. e bu bakım 
•- f d k 1 ehemuıirelioi ıösıer rıoda.o her biri , . e 
-r• ID an me.vtlanl' çı arı - ıaımaoıo . · ' orpılo lllQbrıp dan Beeinoı Gvorae 50 torpido -----------------
aamıttır. mek&edlr. lerıoın lıbil •lllhı elıo 12,2 mı: muhribine bedel demektir. Yeni Kentin Buımniadtı beAll••tfU 

\ 


