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Radyo gazetesinden: Bolgariıta 

nın istilaıu, harbi bir adım daha 
ileri getirmi,tir. Türk miHeti hAdi
sata Milli tefinin etrafıods vakar 
ve azimle intizar etmektedir. 
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Bulgar Sof.va i ngiJiz ' Hava harekatı Ç k E · Vil8yet Umu-
Meclisi Eloisi İngiliz, Alman OCU sırgeme mi meclisi 
Yeni v;,,anaanlaı· Bulgar Kralı ile tayyareleri Kurumu balOSU Dü n •on toplantıaı-
maaını ?lkııl~rla g~'.?.'!_6. Mutehabil hava ta- Fevkalade güzel ve eğlen· nı Y•ptı 

taadık ettı Sofya 3 (a.a) _ arruzları yaptılar VilA -t.- . 
1 

'.. • • ceı·ı oldu ye ımız umumi mecliHİ 
Sot'ya, 3 [a.a] - Royter - lngıhz elçısı Ra.n Loodra, 3 (a.a) - dün saat. onda sayın Valimiz 
D.N. 8. - 'Bulgar Başveki· ~el Pa~ar ~kşamı ~r~I Borıs . Bombardıman tayyareleri- . n Bazılarını o li• Bay _Sahıp Örgenin riyaaetiede 

Ji .Filof düu ögle<len sonra ı)A göruşmuştü~. Goruşme hak mız Kolonya şehrine fiddetli Çocuk E,.ır~e~e Koru~o ~~luoıı!ord . h k'kf b' Renelık murat toplantıs1nm 
k da bi tı.bl ii ed"l b' k nuo "ay·ın Valımız B Sahıp tundekı altıohr a ı ıı nt t-0 mebosan mecli~inin fevkal"de ın r "' 1" ııeşr 1 me- ır a rn yapmı,ıardır Akrn ' · . , k d d mcusunu yapmıştır · · ı· R d ı h - k,/\ · 3 • ö · h' · <1 t 1· .,rmaye olahılece« a ar a n- .. · toplantııunda hükftmet namı- mış ır . . an e' l1 umetme mu • saat sürmiiı;ıtiir. Şt1hir alev- r~enuı ımayeıno e er ıp ~ uoaü toplantıda -

b b 
1 

k fassal bır rapor gönderip ce- ler içinde kalmıştı R eh ettı~i balo r~vkalide güzel QOktu. ferde tetkiki iknaı ed~ncumen 
)na e~aJnat~a . a u!lara şan· vabını beklemek mecburiyetin rinin iki sabı· ı ·ınde~·. hedn nfle bir 'ekilde Tüccar kolübün- Sayın Valimi1 milli kos işler miizakere • ve 1c' en lson 
arı so1 emıştır: ;cı e e - . 1 b · · b arar ara 

.. " . 
1 

de olduğunu söylemiştir. re tayyareler f 1 .1 ele verilmit1tir. Baloya uıuay. tüm geymı• olan ar•n epısı- atl11ndıktan sonra da. . 
c- Ahnan hukumetı Bu - ası 8 1 8 var- t · · · olmaları do cüme 1 ımı en-

.. . . Bulgar kralı Randelden son mışlardır. Muazzam bina ve yen Vft.kitte stiklil marıtiyle nio iyı ge~ınmıt . . . n a~ _akları ~çjmine ee-
g"r hukO.mehnden Bulgarıe- ra Alman elçisini kabul etmiş fabrikalar tut t l t baı;ılanmıştır. layHiyle bıli tefrık bayanla C!lmış, gızlı reyle yapılan se 

. oş ura muş ur. k to çikolata ve çımde B y k · 
tana Almırn kıtalarının gır- tir. Din-er bir kı t . Çiçeklerle ıüılenmit olan ra birer o . . · a up Ersoy B 

• • • . . 1 . e ıım ayyare . kutu Botazıçı Must· fa K • . 
mesmı ıstemıştır. Bu kıta •- ôtrenildıtine göre fngiliz ler Rur l!avza•rnda bazı he- s11lon hınca laanç dolmuş bu. bayJara b~rer a araaslan, B. Emin 
rın •azifeıi zamanla mukay· elçisi il? Kral Boris bu gün- detJeri, Roterdam ve Bolooy lunuyordu. tevzi etmıt&ir. " Al~r. ve _B. Salih bankurun 
yed ve hedef Balkanlarda eul kü vazıyetin vahameti üzerin Jimanlarıoı deruiry·olu .-.et- Başta Valimiz ve mubUt :Marattan hu11ueı 8Urette seçıldıklerı anlaııJmtıtır 

1 ' ' r h h · ı "aıklar uz çal Seçim · · hun ıırnhafazaıldır. A man de mutabık kalmışlardır. Gö- rol tasfiyelıanelerioi bomba- rem eşleri olduğu alde şe rı gelmiş o an ~.. .. . netıcesi anlaııldıkta 
hükftmeti Hnlgaristaoın kom- rüşme dostane olmuştur. lamıtlarc:!ır wizio bütün tanınmıt ıimala mış milli havalar ıoyleıoışler ~:nr~A~yın Valimiz veciz b'n 
tnlarına karşı ahdi vecibe Bitaraf müşahitler İngiliz- Diin .. gİ d t rı ve Merıin İngiliz konııolmı Ye çok begeoilerek uzun uzun ııautXJe bulunarak tonlanb ır 
lerioe muhalif bir talepte bu Bulgar münasebatmm yakında rele F 1° e keo aoAnrla ayya· loğo Prokonıolü B. Kattoo aJkı,ıanmıtlardır. son verm:şJerdir. • ya 

..,. .. . . r e emen Ta man sa- 1 .1 .
1 

k iJİ 
Juomamıştır. Komşumnz Tur ınkıtaa u~rayacağı fikrındedir- bili an kl d t t k e~ erı e hazır bolonmutlardır fialonoo sarı ve ıyme 

.,.ı arın a aarroz e· ç k r ğl eli . çok 
kiye ile geçende imzaladıgı- ler. Fakat diplomatik ~tinase- şif hnrek&tında bulonmu,ıar . 0 0 8'9. 

1
• ve e ~ne • bediyeJer.~le P~!angosu 

mız beyanname hassaten na- batın salıdan evel kesılmiye- dır· Holandada HolJingeo li- o)an baloya ıttırak etmı' b~ ragbet gormlftur. 
Uza~ıark ıııılııi 

. . "-' · tah ·0 t ekt d' ı lnnlin hayan ve bayların mıl k Esirgeme zarı ıtıbart\ ahnmıttır. Bu c~~mı mı em e ır er. manına taarru~ eden tayyare .. . . . . Hül&aa ç°"o 
Hddiaelere aalterf 

mülahazalar ha. 
kim o/aralı 

. . . h .. 1ı kuıtümJe ıştırak etmıe ol· ' · diye ka. 
vazıyet dahıhode Bulgar u- ler hangar ve kıtlaları mit· 1 . 'h ti . Knrumn balosu fl 111 

. · -11 BU J ga K . } .. . ma arı geyım ıöı cı e erıo- 1 hepıin-kAmetı memleketın ve mı e- r ra ı ralyoz ateşıne tutmuşlarl\ır. de h k . ti' L JA.Jı t dar yapıl•D balo arın 
. n er eıno ev&a aue eceı- .. 1 Of •• ll-"1 oratte 
tın yafamak haklarını kora- Londra, S (a.a.)- süsünü ihya etmi,tir. den gozel o m . 1 .. .ı L r-, l L D" l ·ı k 1DiD'f Lır ıa•• ıçm e ondra 3 (a ) 
mak arzoıile ve Bulgar· Al- UÇ Ü parc,la girdifin °0 gece ogı tereye ar Filhakika bua bayanların kadar•• 

1 
e ile deTam &. . : k ·8:· -

man dostluğuna nazarı itiba- J şı dütman baYa faaliyeti bü· elbisesi 90.k güzel ve güsel nete ve eğ ene 'ld" . ıyı aynaadardan O~re 
en memnun yük mikyaıta olmamı,tır. old9.ıto kadar da iyi yaraamı• etmi,tir. nı ·~•ne göre Japonya mev-

re alarak Bulgar menfaatleri- e -.. " cut huh 
Döfman cenubu garbide p 1 ranm mutlak surette 

ne uygun olan Alman hükft Sofya, 3 (a.a.) - küçük bir 'ebre kıaa •• ta- B ld• Prens O harbe sürükliyecetine hokom 
metinin talebini kabule karar D .N.B. - Alman elçi•i Ba kat 1fiddetli hticumlRr yap· • in etmekte ve. t.n~ilterede Japon 

y.,rmittir. roD Ribtlıofeui kral Bori ka mıttır. Rir mikdar hasar, bir General Dili' e Ati- 8 ıoelıil ,,. Harici- ~f~atlermın vikayesi için 
Bolgariıtanda Alman kıta bul ederek Bnlgaristaoın üç- kaç ölü Ye yaralı vardır. oare.iılar o v• Alosırı ile ıımdıd~n terbibat almaktadır. 

)arının mevcudiyeti Bulgar lü pakta iltihakından dolayı J,ondrada k11a bir alArm naya T 5' JYI h Fı:an~nm U1.ak tarkta da 
ıiyaıetioi delittirmemi1ftir. memnuniyetini h'ıldı' . t" olmu,tor. Atioa, 3 (a.tt.) - 66tilfld ad~lzı~h. hattı hareketi zan-

. . . . rmıt ır. ne ı mış ııede · 1. Bnlgariıtan gırı,tığı taah- lngiltere hariciye nazın B. ı 81 . . azım ı hareket 

hütlerine ıadık \"8 her türlü Alman kıtaları Keren Eden ve imparatorluk aeııel Belgrad, 3 (a.a.) m\f:;i'ı.oktım ti 
taarruzdan l'ctı'naba karar Ter kurmay ba•kam aeneral Dili k'I' 'k . e lRrafından v 19 y ıavya Batve ı 1 1 a- verılen kararm fevkali\de bü-
mi,tir. Bununla Balgariıtan Bulgaristana Mahaaara altına maiyetlerindekizevatla dftn öa ~::kte oldota Nişten yük olsada JaPonya ye . 
Balkanlarda ıolba en iyi tarz alınma L a· sre leden sonra Atioaya gelmişler met e" B da f' •eden leple d b nı ta-
da Yardım ettiline kanidir. gı· rd ı" " dir. Misı\firlerin aelecelecekleri Hariciye OAZJrl o p , . b' .rh ~ ulunacallur. Silahlı 

., d b ır ı tılaf önune ge il . 
. Bulgar milleti tarafıodan Kahire 3 (a.a.) _ halka oildirilmedi~inden me· döner döomea Belgra a are . h~l alacaktır. Amerfk;trn:: l~~ 

tanip edileceğini ümit edi- Berlin, 3 (a.a.) - Eritrede şimaldeki kuvvet- rasim ve teıahürat yapılma- ket etmi,tir. Başvekil yanın- gıltere bu hususta mü ·ı 
Al d ı ler Keren civarına hAkim ge- mı§tır. ~a Hariciye .Nazırı Marko- manı hekliyecektir V 

881 
dza-

yorum. man or o arı b1&,komao M" fi l 1 T elçiligin Po- sonra patlıyacaktır·. e on an 
Meclis Filofon nutkunu dımJı1tının tebJin-j· çid elde edilmiftir. Habetisbtn d Yısa ır er ngkı.lı_z t da vin oldogo halde Prens Lo d 

~ ~ · d 0 d 'd ld e unan Baıve ı ı tara ıo n • . · bir n ra ile Vatillgtoo ara 
ayakta dinlemiş ve uzoo al AJmao Jntaları Bulgaris- a, . on ara gı en yo a te- istikbal edilmi§tir. Akşamda hın nezdine gıtmı' ozon sı~~a devamlı noktai nazar le 

B rakkıler kaydolunmuştur. Oo- Ed K l J . t . . d boluomuttor. at d lntlarla kar,ılamı,tır. aşve- tanla mutabık olarak Oenobu k d d - _ Bay en ra orJ tara 111- görtitme " ısı eva.m etmektedir. Bade-
. . çan mm ta asın a uşman SU· d k b · l d ' l . · ma askerı m • 11.h 

kilin beyanatı ek•erıyeh mo• lf&rkt Avrupada l11gilt~re t . . d 1 . . k an a u e ı mıştır. m-l"h u d azalar siyui 
. . a- T'UJ ve pıya e erınıo çı ışı B Ed Tü k. seyaha KOf ra u d azalara hAkim olacakt 

laka ile kabol edılmı' ve ha- rafından alınan tedbirlere kar agır zqyiatla netieelenmiştir . ay en r ıye l Japonya t .1 . ır. 
.. · tınden son derece memnun o - lerı·nı· ö;ır, nkgı t~renıu niyet 

raretli te~ahürat yapılmıttır. •ı koymak ve oolemek içirı Bural~r?a başka düşmau kuv du~unu söylemiıtir. ta . 
1 

~~en~e ıçın Vi,inin 
:Mecliste 150 mebus bu- 2 Marttanberi BuJgarietaoa vetler~nıo kar~kollan terked.e- Hör Franaıslar ta- . 1vız edrmı Sıyam yolu ile ln-

. • 1 d 2o i . ceklerı tahmm edilmektedır. A I kt gı tere en i~tiyecektı'r. 
lunmakta ıdı. Sun ar an 1 gırmege başlamışlardır. So . . . rnavut U 8 tafıından alındı B 
B 

J b kTnin beyanatı malıde harekat memounıyetı r ~ 1 '~· mesel~de lngiltere h't-
o gar ıfve ı ı B J k 1 mucir' inkişaf ~tmektOOir. ( '. ' e er ı .hek.hyebilir halbuki 

aleyhine rey vermi,ler ve söz a an arda Mahdut harelıtJt Lordra 3 (.A.A) - Japonya ılen atılmalfa mecb 

il 1 k '1ur '5 ur 
ıöylemek iıtemiflerse ele pak inin tayyara 8fİ o/Ja Har Fransa umumi ıu-ar . 

tın kabul edildiği ve cebenin /ngilizler de malıa- ........... - gllunın tebli~i: B tı I ı2'R ri sta n 
hitam bnldogo kendilerine bil tgdbir alacaklar Yugo•lav toprakla- Atioa, 3 (a.a.) Cenubi Libyada Kufra 1 c .~ 

•Ea•••.. J28 numaralı Yuuan teb- tt Hür Fransız kuTvetle- Romanyanın m. 
hildirilmi,tir. tından tardecJildi liği: mar a . rao ... 

Bir taraftan alkı' diğer Nevyork 3 (A.A.) - rine tt~shm olmuştur. lini tercih etti 
taraftan gürültü ara~ında Nevyork Taymis yazıyor: Düşmanla mahdut temas · · e mühim miktar 

Bul arista Sofya, 3 (A.A.) - hareketleri olmuştur. Topçu- Bıtı asır v . , ~ndra! 8 (a.a.)-
pak t ' tasdik edilmi,tir. g . .n.ı~ Almanya ta . Alman motörhi kıtaları Sof muz bazı bölgede düşmen top d8 harp malzemesı abnmı~hr. . '.Iaymıs gazetesi başmaka-

rafmdan ışgah ı~ı. n~k~da top- yaya vasıl olmuştur. Alman çusunu iskM etmişlir. MQk~m e> ~ lesınde. ıu~,ları yazmaktadır: 
Bulpriıtının landra elçisı 

istifa etti 
!anmaktadır. Bırmcısı Yuna kıtalarmın Yuoan hududuna r.ıel atışla bir düşman mühım . . E t _ Başvekıl Cörçilin b d 
nistam korkurtmak, ikincisi yakla~tıkları hennz teyit edil- mat deposu infilak etmiştir. i 1941 ızmır n er- · uç hafta evvel Bulprista~n. ~n 
yakın şarka doğru ilerlemek memiştir. Alinada bir alarm işueti n••ron•I fuarın• rpmış ~ld~ıgu ihbar talı~~~ 
için Oı hazırlamak. her iki Almanlar dikkatlerini Yu- verilmiştir. Şimdiden hazırlanamz u~ 61?11 ttır. Bulgaristaıı bu 

Londra, S (a.a.) - noktaya karşı demokraei ha- goslavyava çevirmişlerdir. Cn ltalyan tayyareleri Pazar Bir ıoilyon mtt,teri, İzmir 1 vazıyetı görd~~ü halde Ro· 
Bnl~ariatanın Londra el- zırdır. martesi Yugosla_vyada u_ça, ~ i~i günü Larissay_ ı bomba!amı~ Enteroaey••n•I F o arı oda :~~i~a.nBınulmaı~lini tercih et 

çhıi Bn l~"rt"tanın mibnre Al an la d b C ha'-· ııddeth k " i nstan R • • .. . • • 1 _ tlkbahardıt tabribatm mü m . yyare~m ~n. ırısı m Ur. umartesı sa ''> _ . maJlarıaııı göreoe ve 1a- da olduA- . . . . o~ıtnya 
ıltıhakı uzM111e 18tıf" etm ' . l 1 meğe ıcbar edılmıştır. Tuna zelzeleye u~rayarak büyük hır t alacaktır. dev ·1 kı .aıbı Şımdı ıçinden 
tir. Mumaileyh iki bnçnk ıe· hıo '>laca~ an aıdmaktadır. mıotakasında yedi Alman tay kısmı harap olan ~ehrio sağ- ın t - 20 E1ltll 19ft lrı ece t~r. lleriyi gören Bul 

1 · · 1 ·ıı · Balkanı d bo 20 Atoı 01 gar ar vaı•y 1· ·d 
no<lenberi Londra .a. Ç.•R.• ~e 0~ erenı~ ar a -~~·- y~~i ~itralyöz atqi ile ~fe- lam kalan kııml doıman Dl (116) dirler. • e 1 ı rak etm. kte-
•laha evvel UerJin el91aı ıdı. bhıl tedbir alacalı aal»idir. dilmiftir. balar atllllfbl'. 



- MART - lt'l Salı -~--_.:.:YE::.:.Nl:.:..ıı..,r,1~~:::RS~l.::N _______________ __:S~a~yfa~2-

T. ij. kurumu- 1 
....._ F 8 iil Ankara Radyosunda i ı a n 

na yardım --. . Bug6.nka ftefrİyat programı Mersin asliy~ hukuk mahkemesinden 
1 fJmülı nahi eıi lı6 Fatbol, Güreı, Bok• SAL( 4 - 3 - 941 20.15 Radyo { azetesl Baboe mahallesinden Hellao Ahmet bahçe&iııde aıolı im Bile l 

• )' !.>' Ü bakaları ~.00 ProA-ram ve mtmlle-
0 

L •ı Dirim tarafınden aıni mehallede buluneıı karııı NezbP. aler 
leri soa lirıa teber- m aa ket saat ayarı 4:0.,,5 n üzik: Radyo salon hine 8Qılan boea ı ma daueının icra kılınan duruemBBJnda: )fu 

8 orkestrası (Violonist Necip Aş· ınaileyhio ikametıAhı meçht:.I oldoQunden kend isin e illnen teb 
Futbol: .03 Ajans haberleri . km idara~intle) tigat ifasına karar verilerek duru~mı;nırı ıo rrı:rt 9·0 çere fmba 
Puar g0n6 Merain ı&adıu 8.18 Mtizik: Hafif parçaiaı· I G .t M ııiloü Hal ıo a bı rn kıln111 olduQundan mu.kor alin •e 

rü etti 

Köyün adı 
Alala 

Lira 
35 
20 
25 

(PJ) - n · arş da Adana ôıtretmen okulu ta • • . . eaatto müdddiR\01 he meıbor"rıin muanrn gün ve sE&le Mersin 
kımı ile Menin idman Yurda 8.45 Ev kadını _ Yemek ~ - Haas ·· Lırık Enler- aeliye hukuk mahkemesinde blual haıır 1 ulunma~ı .ura tekil 

Arpao Haheiı 
Qeımeli 
Çekoklu 
Oartcılı 

Oakatkee li 
DaQlı 

ııenolik kultıbft ıalı:ımları araıın listesi. mezzo göndermesi aksi takdirde hakkındaki duruımenın gııabında 
da rsptl3n dostluk müsabaka· 12.10 Program ve 1 3 - Liliuokalani - Havayi icra edilecelti ilAn olu aur. (178) 

16 
ıo 

15 
15 
20 
30 

1101 Ooe karıı beııe Menin ka ket saat Ay<ıı·ı mem '' adalan şarki ve tangosu ı.::a-w = ·---

zanmııtır. 12.33 Mftzik: 4 - Graener · Akşam şar- ı' l A H 
Her iki takım arni renk tor kısı. 

mal .. rı •aııma .. ı 1.•erain alerhioe Tl11'kçe pl~klar. . 
Dotlu 
Elfanlı 

.. • '" ... 5 • Rmısini - Hırsız s<:tk-
bir earıra mal olmue. bunun 12.50 _AJANR haberleri J 1 p J T ,1 1 d 

Fakılı 5 
öznine Mersin takıını formala· 13.05 .\l()zik: sağan ÇB • • • ffiÜuÜf üg~ün en: 

T k 6 - Pfeuffer - Lüzumsuz 
H. H Arpıo 
ltemı n 

10 
20 
80 

rını çıkarmıııardır. tir çe plAklar programı- ser~nad. llersin P.'f.T. binasının birinci ve ikinei kat.-
Boks: um devamı. 

Karahadırlı Adana Miııt Mensucat 8 eno· J3.20 Müzik: Karışık prou 7 - Wacek · Krııpp (Marş) ları helalarıııın 1162 lira 91 k.uruş keşif bedel! i 
. M . (Pi) " 21.30 Konuşma . I - k l Karaıakup 

Karaıpıoarı 

Kör pınarı 
Ohu& 

25 
25 
20 
10 

lik kul6bıl boksörleri ıle euıo ram . (H k k İl .. y [,. lamırall pazar ıga OUU lllllŞlUI'. 
idman Yurdu Ge1>9lik kuhlbü 18,00 Program ve Me~leket u 11 mını ayma l.U k .1 • ·· d"f . 
araaındaki karııtaımayı Millt saat ayan rumu adına Süleyman Faik Pazarla 1 ü-3-941 tarı ıme ıırnsa 1 pazartesı 

Sandal 15 
15 

Meoıu~al bokaörleri kuanmıı&ır 18.03 Müzik; Ozkan: «fcra kanunu karşısın güııü saat 15 de ~1ersiııde P. T. 'f'. miidüı·liiğii 
Gureş: Cazband (Pi.) da vatanJaşıo vazifeleri»). odasında toplanacak konıisyonda )'apılacakllr. 

Sıra o 
Ser menli 
Sorgun 
Şahua 

15 
15 
15 

Nahireler arasında rapılan 18.30 Konuşma 2 L 45 Müzik: Muvakkat temirıal 87 lira 22 kurustur. 
K~rabuoak aüreıi asçme mün· (~: • 
babları çok herecanıı geçmiı· ~ftçinin saati) R.1.dao küme heyeti - (Koro) isleklileriıı bu rnikdar parayı makbuz muka-
lir. Ôaümüıdeki baf&a kaza bi· 1 tt45 Müzk: • kl.\sık program. . . . ) • 1 •• ... 

Teoe 
Tömllk 

3li 

60 
rincilikleri rapılacakıır. Çiftçinin s ı ati . Köy 3azı ~2.30 Memleket saat ayar• bılmde ~lersıu 1 . 1. T. nıerkezı ~andıgma )'3tırıp 

19.00 Müft Ajans haberler•, Ziraat, Es· ehliyet ve Ticarel od:'\Sı ,·esiknlarile o giin 'e 
500 

Karabük mamaldtı 
fiyat cetueli 

Aı koıaları 
23 .Mart 941 pazar günti 

Oımaniyede at kofoları yapı· 
lacagı habor alıemı,tır. 

Piarıo resitali - Fuad Tür- h:ım - Tahvilat, Kambiyo - saatta kumisyoua ye bu na ait içel Nafia nıiidür-
kAy. Nukut Borsası Fiyat). lüiiünce Jıazırlannuş olan keşif evrakını görmek 

19.30 Memleket saat a 22 45 .~ ... 'k l' 

rı, ve ajans h:..berleri. va- oa.ns :;:~·~·ğ; (Pi.) istiyenleriıı de her giin nıiidüı liiğüuıc ıııiiracaaı-
K bü ı. 19.45 Müzik 23.25 Yar.ııkı Program ve hll'l ilan olunur. ( 158) 2 3-28-4-9 

ara a demir fe oelık tab Ha"'Uan lıa•ta[ıfı , 
rika ları mamulAıının liratlarıuı .'-'. . . . . . Radyo fasıl heyeti kapanış. 
aöı&erir oeheller tilAret tarafın Sılıfkenın Telnr çınıgın- ---
dao kasalara •e belediıeıe bil · de koyunlar arasında Stron· 
dirilmie&ir . Bu fırRt cetvelinde gyloaiı [Kıl korda] haıtalıgı DEVAKaşeleri ıöslerilen M. K6ıeben&, G. M. çıkmı,tır 
Köşebent, U. Demiri, 1. Demiri 
Z. Demiri, JIBll demir, ra• ro 
urlak demır, dörl köıe demir OD d N ı Oldu 
ih&irao halinde dotrudao dotru DJI 1 8 8f OJuy or 
•a KıuablUı: demir u oelik Jab ~----------~ 
rikoları mOdQrlüQOoe mGracait 

Amerilıada ~bir kdp· 
ra yılultlı 

etmek 11ureli1le temin edilebile 
oektir. 

50 eanal tecziye 
edildi 

Amertkada Vaıioatoo dahi
liode, Takomı körfezi ~berinde 
ki bü1ılk lı:6prtı ıon eiddeUi fır 

tına eeoaıuoda çökmOıtar. Fa· 
ka& fevkalAde bir teaa~üf eHrl 

89\ed&9e baı doktora Baı olarak ioeaoca &lJia\ olmamıı· 
Nureddinle Zabı&s müdürü Bar tır. Bu lı:öprft, inıa11 daha ae· 
Yusuf Gebe ıehir dahili11de bblı: oeo Te r muzda tamam olduQun 
kal, lokan'6, otel te eair eaoaf- dan reni aoılmııtı. lr&ifaı sudan 
ları leilıı ederek İ:>eledirenin 60 me&redir. iki sahilde bulunan 
tenbih tçı raaalr.larıoa aykırı ha ırakları araaındaki kemerin ge 
reke& eı&ıideri gör üleo e!Ji kadar oiılili 485 metredir. Danraoın 
Hnah muhtelif ıureUe tecıire OoılncO bilrGk köpr6ıa olan bn 
etmiıl ~rdir. Bo meranda bir be muuzpm eserin aoıldık&an bir 
kir eti temizlite riaretsi zlikıen kao aJ ıoora oökOp deoizio di 
doları lupalılmııtır. bine bataoaıı biQ beklenmiror• 

da. 

~araı Maarif mil· Ot 6 .1 lı l 
d 

. . oma ı aza arın 
ürü gıttı d ıt 1 a u en er 

Bir kıç aılodılr ıebrimiıde On dokazancu aarın tuman 
bulanan M a a r i f mGdOrll daolarıodao en Eok inaan 11rf 
bay Sırret istemi ta ilk &edrı eden Napolron ofmuıtu. 1812 ie 

aal müfeuiılerinden bar Fıbrı oeıinde Moakoudıo rioat edet .. 
Akında Maraıa rilm ielerdir. keo Ruıranın karlı aah.ralarıo 

içel 
mecmuası 

da 65 blu Franaıa ukerınio ce 
eedıui bırakmııtı. Yırmind asır 
da iolio aarfeden baıka bir 
Amil oıkmıetır. Bu, otomobildir. 
193~ aeneaiode Amerika MftUe· 
bit hükumetleri topraklarında 

Halkevimiz tarafından çı· oıomobil rChftaden tam 85669 
k ı kt ı 1 1 kiıi ölml'etCır. iki 1ene sarfında 
arı ma ~7 ~' 81.1 çe :ec Amerikada otomobil kazaların· 

muasımn ıocı eayı çı IDJlf da canını teren inasnların meo· 
tir. lçel mec.moa&ı bo ıay111 muu Napolronao Ruıyada bil 
il., dört ya,IDa hasmı' bulon- rftlı: barpıe terd ltı maktnl zari 
maktadır. Atından 7000 klıi fazladır. 

.M'lomna bn müddet zar· Cenubi Afrikada iki 1ene 
tında muhitindeki derin bot- deum ede~ . (Boer) ler.e . kanı 

.. harpte fnıılııler 4744 kıeı mak 
1030 mümkoo oldoğu kadar lal termiıterdi. Bu ıııriat lnglliz 
doldurmaga ç"hşmıo ve bun- mllleU ıoio ha&ıraaı unutuımıwan 
da muvaffak olmu.tor. aulellim bir f•ol• ıarılmı~t. Hal 

19.,lin bo ııayısında Mitat baki 987 ıeoeeinde loaıltetede · 
K ·· ıı F .k · M ti 8 6748 kiti otomobil kasalarında• 

aragu e, ı rı u n, or- tJtD termiıUr. j 
sa Müze müdörü Yalman Yal 
gın ve dokto? Tah"in SoyJo
ono yazıları, HM&n Dayı, 
HHan Ercan, Haıan Kara• 
bnlut, Oeu1aJ Ugnr Öoaho 
şiirleri vardır. Oknyucaları-

mıza ta vaiye ederia. 

Doktor 

Aslan 
H utaoe caddeıti N o. 1 

['77] 14:-30 

i 1 1 n .. 
Mersin Ticaret 8ınkaıı T. A. şirketi tasfiye heye-

tin~ın hissa~ırana ilim 
\'eni l1ersiu Gvzetesiuin 29 su bat ~~30 tarihli • 

ve 2528 sayıh ııushasmda ilau edildiği veçhile 

tasfiyesine karar verilmiş olan Mersin ~; icaret t ı ai. 
kası Türk Aııomiu Şirketi hissedaraıı heyeti un1u 

nıiyesi "2.7 nıart 941 tarihinde Taşhaudaki banka 
nıerkeziude saat onbeşıe içtima edeceğiuden bu 
içtinıada ruznanıe müzakere olarak zirde göste
rilen hususau n1üzakere ve ta1'.arrur ettire<~eğüı-· 
den yenni içtimada hazır buluunıaları reca olunur 

8uzname: 
l · Tasfiye heyeti raporile miirakip raporu 

nun okunınası ve bilAnçonun tetkik ve tasdiki 
tasfiye memurlarının ibrası. 

2 - Tasfiyeye nihayet verilmesi hakkında ka-
rar ittihazı. ( ı 7 5) 

i 1 i n 

Baş, [)iş, Grip, Nezle, 
l1omatizmt 

VE SOGU/" ALGINLIGINJ 
DER.:S:.AL KESER. 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Ecza nede Arayınız 

( 6 ) 60-90 

1 iJrkiye liJmhari1eti 

Ziraat bankası 
Kuruluı tarihi: 1888 - Sermareei: 100,000,000 Tllrk li · 

r ee ı. Şnhe te ajans aded i: 265 

lir•f ve tıcarf her nevi bınkı muam•l•l•rl. 
Para biriktirenlere 28 000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Baokasındr. kumbaralı te ihbflrsız &c:sarruf heeapia
rında en u. 50 ilraın bulananlara sen~de 4 defa çekilecelr 
kur'a ile aıetıdııki plGna gör~ ikramiye tereceklir. lçel Sıt11 Mücadılı R~~iğinden: 

17 Mart g4 ı tarihinde başlamak üzre Adana 4 ndeı ı,ooo lira lık 4,ooo lira ıoo aı1et 50 liralık 5.000 lira 
4 • 1>00 • 2,000 • 1 ?O • 40 • 4 800 ııı 

Sıtma enstitiisünde bir ~ıtnıa )lücadele Sıhhal 4 • 2öo • 1,000 • ıao • 20 • s.2C1t> • 

Menıuru yetiştirme kursu açılac: ıktır. 40 
• ıoo • 4.000 • 

Orta Il1€ktep veya eski Rüştliye mezunların- DlKKAT: Hesa plarındak i paralar bir eene içinde 50 lira' 
dan 1 ~R A°I d09nıİJCrı l ere ıkramıye QlktıQ'ı takı.lir de % 20 faı 8 

dan askerliğini ikmal etıniş bulunanların 15 - asilo rerilecek\ır. 
,\Jart 941 tarihine kadar .\dana Sıtma enstitüsü 1\ uralat• se\nede 4 defa ı eylül, ı hir"ecikı\nurı 
direktörlü~üne nıüracaat.ları, fazla mah)nıat al- l nıart, ve l haziran ıaı·ihlerinde çekileceklil'. 
nıak istiyeuleriu icel Sıtma müradele reisliğine ._ _____________ ......... <2_.) __ _. 

ıuüracaatları ih\n ~lunur. 176) 4-8-12 

i 1 1 n 
Seyis alınacak 

iç•' VıtBJinır ıldirlüğünden. 
VilAyet Aygı .. r deposu için seyis alınacaktır. 

l\}Jırlara bakpıasını ve biuıuesiııi bilir okur ya-

NUSHASX 5 KURUŞTUR 
Abone 
~raitı{ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç. " 
Bir 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 
,, .. 
,. 

Hariç için 

2000 kuruş 

woo " 
500 

Yoktur. 
zar ve askerlikçe ilişiği olnuyauların ;daremizej ıo kururur. 
ha§ ~urnıaları ilAn olunur. · (J 77) ,;., 1-1---..--.... ·~·1-~j~~-~rr--in_.ıs~,~ ... ,~ ..... ev-1n•d•(\•l\•f)l•A••l•m•ıw.•1 ... _; 


