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Yunan resmi tebliği Bulgarist !na ve ilen 
lngHiz notası 

Atina görüş
Bulg" ~·ıs~,a. . melerinde 

Almanya et~ ışbır/ı .. Ik . h ""k A t t 6. . ı u ume am ır 
ğı yc~pmağa hozır· b k t h 1. d 

l 
muta a a a ın e 

anıyor. 
bulunmuşlardır 

Londra, 6 (A.A) -

1 ingiliz 
donanması 

Heyeti umumiyesile 
)'erinde durmak· 

tadır. 

T..ıoudra, (i (a.a.) 

Almanya - Yugoslavya 
münase~atı 

ı ı Jg·t ristana Kreı l Corc ve 
Alman as~erleri akın halinde General Dill 

Yugoslavya geimeUe ~evam ediyorlar Yunan umumi ka
Tflf gahında 

Üçlü pakta girmek Sofya hapiıhdneleri d .1. Ati na, 6 (a.a.) _ 
için tazyık e ı ıvor ğıncahınç doludur lııgiltero lmparatorlnk 

( ) - - - Genelkurmay başkanı general 
Londr"'. 6 a.a - . Relgrad, 6 (A.ı\.) - DiJI diin Ynnaıı umumi ka-
.Mıiıüakıl Fransız ajansı Al kıtalllrı tren. otobüs · ı 

. 1 .ı. • man rarga ınıı ;,,i) arot etmi~tir. Ro:;rter: SaHl.biretter kar 
naklardan ö~renildı~ıııe göre 
İngilteren in Sofy elçisi Bulga• 

riıtaoa verdi~i nolada Bulgorie 
t~nla üçler paktına iltihak ve 
Alman kıtalarırıın Bulgaristaoe. 
girmesi hakkında elden g eleni 
isaf elmek suretııe Alman nekeı 
Jerinin Bulgaristona girm i ş bu· 
luoduğuou kn1detmi11 u Filo 
fun he11anııuna uszaren bu Al
man ieul Asıuın muvakkal oldu· 
~u 9e vazifesinin de Balkanlarda 
ıulb u euküou muhafaza oldu

B!\lıriye :Nazırı A leksandr 
Atina, 6 (AA.) - Bahri~·e biitçesini Avam Ka.
lngiltert1 lla riciye nazırı markı.una vorirken hadiseler 

Eden ve imparatorluk genel lıııkkrnda uzun hir nutuk tıüy 

mııhahiri N evynrktan hı 1111•1 -ıve tay'-'aJ'"ler·le dalıYa halinde " 
, .. rı Yunan kralı Oorc da. ka-

yor: . .. . . . Bıılgaristana iİrerek Yunan rargl\lıte geıtoral Dill'e müla 
Hıtler Turkıye Reııncnm· t d d ına doğru ilerlemekte- ki oJmuQt:.ır. 

Qunu bildırmiııtir. 

kurmay ba~kam general Con len.iş~i r . .NRzır ezciimle; Ifran 
Dili ite Yunan hükumeti ara- ~ız hezimetinin tevlit ettigi 

sında cereyan eden konuşma- biiviik sartnntıva r:ı~men do 

lar neticesinde neşredilen resmi na~ manııı rn.n vaff:kiyeti, 0 

tebliğde der.iliyorki: zamandan heri inş1tatrn olaun 
fngiheko harieiye nazırı Eden l. 1 1 ıd·n-· •·"J ~1 . oır H\ e go ı,.,ı ve ua "n u6· 
ve ımparatorhık genel kurmay . .. . 
b k S .. .., n· l · ı uız uzerrndo bulunan g-emi 
aş a nı or uorı ıt resmı . . . 
· tt t.. ı k - 'k· uevılerının hogün daha fazla 

zıyal'e e uıı tınma uzre ı 1 
martta Atiuaya ~elmişlerdir. 1 o.ldugunu 194:1 - 1942 sene 
Y ıınan Kra h Jorj ve Başvekil sın~ıe hizurnte girecek gemi~ 

K 'd' t f d k b l d'I lerın yalnız bı~"'ma herbangı orı ıs am ın ara a u e ı - . " 
hır uevlet donanwasile mııka 

İllgi\tera mevzubehe sulh 
te ıüküouu Cc;ler paktına dahil 
olmıran h iç bi r devle\in ula 

mı~ı .. rdir. 
tehdit etmediQıuden, Almnnra Eden, yunan ordııstıntııl k"'h ye~e edilemiy~cegini sı)yliye-
nıo muetalıebel müdafaa almCJeıoı '"' k k k d b l k 

1 kte ramaıtca mukavemeti ve z.af.:ı.r re pe ya ıu a a~ ıyaca 
bir mugalııta tellikki ef eme " olan Atlas muhareheleri kar· 
dir. . 1 ~. leri hakkkmda hayranlığım iz- ~ıımıdf\ enerji ve daha. fıtzla 

Buluer hükümetı rap 1
1'1 bar etmiştir. 

A h d r·ni ı o· istihsale lüzum oldnn-ondan 
anlaema ile iman e e 1 Yunan Başvekili I:oridiste e 
laylaetırmııı ve genle seferbırlik b.dısetmiş ve İngiliz douan-
raparak boau ilerletmie\ir. Bul· Yurıanistanın hiç bir .~uretle masınııı diişınan için kabo'1 
garietırn me9cut ihtilAflnra biıa sebebiyet vermeksizin ltalya olliuguou fakat filoyu ta.kvi 
raf kalmak eö,ıe dursun Atman taratmdan marnz kaldığı teca "·e i . d 1 k . d h . . J çm a ıa ço genıı ve a 
ra ile ıebirlifli r apmal}a az.r ı vüz netı~esınde hu davlete k • l'~l lıa ç•>k adam hıtiyornm. de-
ıanmakLadır 

1 
gösterdiği miicadelede lngilte- ıuiıottı'r 

Bulaarietau hükılmeti ngıl· · y · l t - k " · • renm unıuııs ana yap ı~ı ıy 11..,.. t :.• 'h ı· d - f k ' p ı 9 Bel- . .1.'I lizır, .orp.-uo cı e ın en 
tereniu muHe i 1 o Oll;' ' metlı yarılımdan dolayı Yunan b d ,.. r· 
·k H ı d ı 0·11erı'ııe memle . . . . . 'av 1mız var ır. .ı.ıı.aama ı 

Qı a, o ao 8 e htik\lmetımn ve mılletının de · 
keti terk etmetıini bildırrnitlir. vaziyetimbd 
Halbuki meıkür tarihe ka~or rin şükranlarını arzetmiştir. ısllib ettik . 

rion derece iyi 

bu bükümetlerin mümessilleri iki lıükOmP.t Ralkanlar va Akdeniz ltalysn ılonan-
ohı hilviretıeri meuubaha olma ziyetini itinalı bir tetkike tabi 
mıetır. . tutmuşlardır. O Balkanlardaki masını limanlarına kapayarak 

Bulgar lıükümetinin hekıki bütün gayretlıwi harbin geniş. oıılıu zsrarıuz bir hale konul 
•Ara hareıt eldıQı tedbirlerle leme-İni öııleme~i istihdaf et- ınnştnr. İtalyan f}eniz kadre 
ıngl·ııereri alakadar etmeı. t.n k d l tı· T t ft' kı'yetı.Je me te evam ey "'mcktedir. Va \ sraıı o mavs a. . . 
giltere Almoufa ile harp helıo 
dedir. Bulgarielaoda Alınan 88 ziyeticı bütün vechelerinde tam ı m~v~kkııte~ . yar.ıya ındırıl: 
keri artmak\adır. fogl1'ere. hO bir mutabakat halinde hulun- mı~tll''. ln~ılız f~ 1080 heyetı 
kume\inıo mı1meBBili eıfatırle maktadır. nmumıyeınle yerınde dorwa.k 
burada kelmaklıQ'ım telif kabol tadır. Yanan douanoıasını 

etmaz. }{endi ve eloilik memur ı·ng'ıf terenı'n e ur ad elç"ıs·ı gfüdiiğü muvaffakiy1c1tli işler· 
Jarımıu Bulgarisloodao ayrılma r]en doları hürmetle vscltlede 
ıarına ıardım iQİD hük.üm~1tl.IJ Edenle görüşerek rinı. . • 
den talimat aldıAını bildırınıetır Doııanmamız altı ay zar 

'lelgrada döndü fında O~tand, Şt•rhurg. Av· 

Norveçte 
ingiliz Donanması 

Belgrnd, 6 (A.A.) -
lcınya, o~nova liaoaularıu1 

h<ımbardınıan ve Afrika hare 
katında da orday6 müzaheret 
etmiştir. 

1 ı t 1 .. .. b' ek Hl u l . d' " 
ıurn ~ıntı norıune ır m <lirler. En az beş fırka şım ı 

• up r,<;ndttrerek 'l'ürkiyerıin Bulgari~tatıa giı mii bulunmak 
hitarnfhğını istemiştir. Hu tadır. 
bitaraflık Türk - lngili~ an· YnukP.rS 52tayyareleri mii 

ıa~musırıın foshiııi tazaınrnün temadiyen cenuba doğru .m~l 
ode<·ektir. Hitlorin Türkiyeye rr ıt 

ingiltereye 
A iman t·aarruzu ha

fif olclu 
.. ' h' T"' k zeme tasınıakta, messer~ı J 

ınuracaatınırı se.>.e ı ur or-
110 

larda cenubi Bıılgarıstan Lcndre, 6 (AA) _ 

:ıu~u:ı un kuv.-etlı olnıaRH.lır. 1 daki y.,ni üslere yerleşmekte- Dun gece fogiltere ıh Ari o 

Baıulıuı haşka Yugoslavya llı'rler de diiemnn ha9 f 1 . 
. . l .ı • • • • l kb'h a aa ıretı ufok 

hakkında Hıtlerın meta ebatı B laar sıyasetmı a ı mikrr.sta oln l 
ıı ., . S f ıue ur. Cenub ıah. 

<~ok ileri gitmektedir. Bitler ien c 0 vyet bayann~mesı O linde bir ııeh b 1 

et ,, v re oın bili a 
:ugo1.4Javyayı y~ni ~iz~t~, vada neşredilmemi~\ir. Fakat mıttır. r atıl 
nçler pııktına gırmesı ıçıo f Rulgar komon:stle~ı ~u beyaıı Eç-eı>lki g ece üo Al 

ta;.;yık ediyor. namenin metnini ıht1va eden yaroı:ıi tehrlb edıldlai ,,:a,o .~:: 
11 itler it1tiyor ki Eylftl k~~ıllttruı metrıini sürat le tevzi vüt etmıetir.Hir deniz taJrareıi 

ayıııdanlıeri Ma<·ıtriRtan, Ru tmektedirler. H~riiseJer zuhu Atlonlikde ikt Alınan \aJraresi 
manya. Slovakya ve BulgariR e 1., mani olmak üzre hafta ne toMedOf etıni.. bl . . dü 

nır ,.. . . 1 • ... rını ıür 

tandan Roura Yugoslavya da tatilinde bir çok komımsı er müe di~erini hasara uaratwııtır 
iiçler pııktırıa iltihak etsin. t t lmi"htr<lır. Sofya ha 

ıapse a ı Y d 1 d 
. leri lıınca hınç o u ur. Yardım projeıiıJde 

yapılan tadilat 
13 ~rıhı\lta. Almanya Yn

go81avya Ha~vekili ve Harici 
ye N a11arına hu talebi örtülü 

pısene . 
1
. 

MP.mlekette hasıl olan y~ıs ·~ 
'lt "\·10 münacehotlerin• katı R' ere.. · . 

bir tarzda dolayıMi!e yapını~- etmesiyle daha zıyade artmış- Va~irıgtoıı, () [a.a.]

Ayan meclisi demokratla. tır. KınınşmR eKnasındfL y.,ııi ur. 
A nupa toşki lata mevzu ubahı; d ra Amerika tıtrafındau yapıH abeŞİ Sf an a ııu:ak yardım kaunnuoda şöy olınn~ ve YugoKlavyanın üçlü 

pakt" girnıe.ıi ihsas edilmiş

tir. Fakı t Yugo8lav Kral 
.ı.:' a.ibi l' rens Pol dört de.-le 
tin ~incir arkttdsşı olmağı ka 
hol etmemiştir. Yugoıdavya 

kralı Pi yer gelecek Ey liil<fo 
t1thta ~akacaktır. O zaman 
genç kralı alo geçirmeleri ko 

tay olttcaks" dl\ Almanlar u 

zaınaııa kadar sabredecek mi
dir't 

be' 
oatanperver- le hir tadil yapmıştır. Buna 

. a nazaran B1t'l'bive B h . .1 l' f I " • a rıye ve leri ( er ,yor ar diğer nazırlar devrerliJe<ıek 
e~ya•ıın kıyınetirJi t"kdir ede 

bile<' ekler ıli r. Hartnın, 6 (a.a.) . 
Haha~ vatanperv~rlerı çe-

l bı. ueticeRiııcle Burye 
te uır . 

J l ılM rıcat eııııege 
doıı t" yar 
haşlaını~l r rdı r. 

. t aı.)tHJ lt.slyaıı)ar hır 
Rıca ,... . 

ktıuhrlBr. Jhr Halh·~ 

Hallevi i~are heyeti 
toplantısı 

p:ı1Rnmıt t ıııulıarelrnlel'irıd~ B Ha~k_e;i id:.ıre heyeti ev reisi 
Preıı.- Pol Vardar yolunu tnhu~·u 9e 

1
°ler oynanıal.tadır. _ay ~ 11 l11t Sözenirı ba§karıh-

A.ı ] k · t ·.,,0 r ını hım ro · . · · H _ aında Halka,.· ı man .ıra ttçma ıs erm,, . ır k dü"ınaıı fırarn:n a " ı sa onıında IOP-
Hu vol açıltlıgı tl\kdirde Yu- m;o .Jt:hsk otuıoktedirler. )anm1ş1Jr. Bu'topl tntıda Ebedi 
go~lavy"Y" feci Akibetler do- be~IS~~ı 1

ge
1

1en lıahorlere giire Şef Atatnrkün Mersiuimizi ilk 
ğnrmas·ı ınolıtemeldir. Ayui Dobre 1\brkoviç kaıonhaın~ıın deta "eıefltmdiıdiklef'i giin olan 
:'.amanda Mn8oliııi Dalma~ıys şarkındaki yorl.eri Halıeşhlor 17 Martta yapılacak ihtilafın 
sahillerirıde a!\ker bulundur- ·, ııl etıni~lorılır. . . programı tesbıt edilmiştil'. 

Alman gemilerini 
batırdı ve esirler 

aldı 

İrıgillerenin Belgra d elçisi 
Atinada Edenle görüştüktrm 
sonra Be!grada avdet etmiştir. 
Elçi Belgrada gelir gelmez 
Yugoslav Bllşvekil ve Harici
ye nazırı ile derhal görüşmek 

talebinde bulunmuştur. 

Donırnrnamız A kdeııi?.G.e 
Yunıuıİiiıtaıı, Malta v') diller 

mak isliyecektir. B<>yle bir ıı;:g J)~hro .l\lllrkovıç ı\<lıs:dıa Muhtelif vi la.yetlerimizde 
Jtalyan har~keti Yugoslavya ba yolunun hıışl:uıgımdır. P.rolesörlel'İmiz tarafından ve-
dalıilinde infi11alıı mucip ola ·Burge .Atliritdıalı~dırn 250 rılen konferanslar kitap halin 

Londra, 6 (A.A) · 
SRlı aüoü lngiliz harp geın1 

leri NorveQte N r~ık lımcoının 
eQ-zıuda bulırnau adaya cü retlı 
bir barekeı yapınıe&ır. Burada 
bulunan balık raflı fabrikası 
ddımau gemilsri &ubrip ve basa 

Norteolıler te9kif ediloıiııtir. . 
BuradR 18 bin tona balıA 

olan dilemen ve'• düıman koo 
ırolunıı tAbi gemiler battr1 ı ını1 
tır. 

lhti~otla kııra va Qık ıırıl a_n 
k dü .. muu mukabeln et mııı 

ııs ere " 215 
ve 7 AlmRU katledı lmle ve 

eıtir ahnmıehr· 
• 1 0 .,ui zamAn 

fngılız kıla arı , 
ı. ıuüeod~ de fng ııenı ııtı IJMauer . 

ı.ı 1 e de9am etmek ıı<tefell bıı 
Çl"lk No r eQlı vatııopenerleri bll 
'ııber ıı l ı ıol nro tt·. Ada lınlkıun 

. bı· 0 11ra ikram 
ırnburı ve ııgera eı " 
ndiltn;~lir. Burııı1aki Almurı ger 

. tadan kaldı nızonu tamttmı • or 
rı l aıı~hr. 

logiliz reralı. ölü çermemıı 
iM VA m:ıd di huaı·o uıtra ı mıı 
!ardır. 

General Antonesko Göringle 
görüıtü 

Londra, 6 (a.a.) -
General Ant6nesku dün Vi 

yanada Göringle görüşerek 
Hükreşe dönmüştür. Viyanada 
askeri ve iktisadı me11t>lelerin 
rmiza kere edildiği !!öylt1nmek
tedir. 

Bulgar Hariciye Nazın 
istifa etmedi 
-- -

Sofyft, fS [a.a.]-
Balgar Telgraf ajansı, 

Bulgar Hariciye N a.zırı Popo 
fon istifaAma dair çıkarılan 
haberi tekzip etm•kt.dir. 

yerleı·e ghlen ticaret kafilele
rine refakat etmiştir. 

1940 Mayısına kadar tica 
ret vapot· zayiatımız haftada 
vaRati ·olarak !O hin tondn. 
Müteııkip aylarda hu yekfiıı 
90 hi11 ton iizerinde ısrarla 

durmuşta . Lakin 80D haftalar 
vaAatisi 50' bin touilatoya dü' 

müştü r. 
Bu sukot aJdıgımız ted-

birler ıoıaye~inde olmuştur. Dü~ 
marıın tioaıet filoımna taar
ru1larını beklemeliyiz. Mas 
mafi bir kafile taarruza ıığ· 

-Sonu ikincide-

Japon ka~inesi içtimaı 
çağmldı 

caktır . .Mnsolirıi bu lıarekoti kilometre ruesafccledır. de çıkarılmış vo bu kitaplar 
aylardaııberi beklemektedir. k d Al g~uel sekreterlikçe Halkevimize 

inoiliz tayyareleri 
u ozablan a a - ~ondo.ı ilmişt iı· ııalkevi kütüp-
man aıkerleı i vor h~:.n esme konuları bu kitaplar 

10/ony'yi tekrar 
bombaladılar 

lı'ilkımızıu okumaları tavsı· e 
L<mdra, 6 a.a.) şayandır. y ye 
~.,rautHZ .FuıuııdB Kaz&h 

lanknda Alman a~kerlerinin Bu. toplaııtıda Du ay için 
hıılunııııun lıtıkkındR sm·uhuı d? bır p~yes lP.msili ile 

L ( ) 1 Hatl•n· cevabrnda: aıle t_op!antıs1 ve birJe mu·zı·k ondra. 6 a.a. - l'll 8 0 .. k k<>-. . b Alman mııtaıe e gecı:ısı t o r t · b 
lnıiliz hava nezaretmrn le 1 «- · . .. ·ı· t · · 1 i n e karar 

· ııııııurı hır uıume~un 1 nr ver·ilmiı:tı' r. 
l 't§.' llı18VO -. 
ı~ı: k • vdır Ka:r.ablankada bu-

TRyyarelerimiz M:rnş ve t\Ç a · ı · ~il hnt nvı iniıı -
d h k b J nmuş Jııomakfs il ı . ._. . ,, T 

Fransa a are :ıtta 11 u h' . k Almar• asker ve . b m tlo ırc;.o 
lar ve Rolorıy iç limanını o. i ~uiıa)' ı Kazahhwka) a gelmiş 
bahr.ıışlardır. Ôğl~~eıı . S(lora tir.> deıni~tır. 
avcılarımız Manş nzerınde lO ---
bin metre irtifada ct11şma11 ıav 8. Hami~ Bay~un 

R onferana 

,. D.üıı Bal\ievi r-;~loounda Pr 
Kerım Orııer Ç~-ı""lar t· .. f . 
d ·r- f<, ttra ın-
arı « ur ki ve ve t k 

l . opra ve su 
arı, mevzıılu bir k • 
verilmiştir. orıferarıs 

Ru f, yd·· lı k f 

yarelerirı~ ıastlamışlar ve ya- R .. miidcletttrnheri Ankn-
Lor.dra. 6 (.A.A) b d b'. dü~m:rn 11 . 
Jap t kl·rı . v· . pılan muhare e. e JI ':'/ . 1 lıuluıınn '~pnk fahrıknsı 

. o~ e ı erme ışı hü- . . . . ha etmişlerdır. 1 :H 1\ H k ·· · ., on t l'ans bir k guııde diu t ~ · . ço 
rin b' eyıcı tarafından de-

. ır alaka ile t k' d'l 
mı§tir. a ıp e 1 -

kametınm Ron zamanda cevan tayyaresmı ım ··.>fıriı n. Hamid ay un 
· · · · · · de imha · muı. 

vermemesi üzerine Japon ka- Oığer altı tın~sı<lın . ld" kii ttkspreRle şehrirnhH 
binesi fevkalAde bir içtimaa edildiği zarınedılmektedır. Av- , ~~ 11 

.. Ato"r 
" k t donmıı,. · davet edilmiştir. eılarımıadan üçu ayıp ır. 
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Çocuk Esirgeme kurumunun ııkara 
Rati 70Rtınc1a 

S.ayfa 2 
. 
ı j a n 

1ı· e, sin /...la/keııi Reisliğinden: 

Şufiat tayyare zayiatı 

ihver 417 
ingiltere 80 Qoı!ıık Esırgenıe Kurumu· 

ugünkü neşriyat Halk~vleri idare ve teşkilat, talimatnamesi 
Lıra ıuucibince nıiid<letleri lıitanı bulau komitelerin 

Açık Teşekkürü 
nun 1-3-94.1 tarihind9 verm ı KAmıl Kılınç ıo CUMA 7 - 3 - 941 

f;oııdrA, 6 [a.n.] _ nırtu.ıtu kostümlü bnlo münsse· Mehmet Sabohitiu 
betifle kurumumuza teberru le Reş t Rdg di 

Şubat ayı içinde diişma-· mln etmek için mesoı sıırfeden Şefık Kebfln 

10 s.oo Pro~l'anı ve mr.rnle- i111ilrnphır1 a. ağı<la yazılı gün ve saatlerde yeııi-
!~ ket saat ayaı·ı 1 leneceğinden şu heleri ne kayıtlı arkadaşlarıu mu-

nın V6 bizim ;,,ayiatımız ıudur: Cumhurirııı,t H.alk Partisi ııiıhet Meeııjo · 
Avrnpa, Orta şark üzerin idaro hest>ti reısi BAJ Rıza Boz l•'uaı Mörel 

de şııbat ayı zarfında Mihver kll' ~·8 , te Bımk!leı n:üöürô ba1 ~·uat Ş e:ali 

417 tayyare kaybetmişlerdir. S ı'ip Gülmen'e, tBcr.ar har Mus~ t~met ft:ıeti 

10 8.0S A!a~s haberleri rayyeu gii1ı ve saaUttrde llalkevin<le bulunmaları 
~~ (Pf.)18 Muzık: Hafif. parçalar, rica olunur. 

R k b·ı t ·ı· k b tnfa Kararnaucıffl, balo mahallı Sarrof Geni una mu a ı ngı ız ay ı . 1 s·k -
10 E k d y k Dil, Edebiyat 
10 8.45 v a mı - eme 

· , . f . · 0 ;0 ook iri ölr oekılde nazır on u ru ~ırep 
80 t.1yyarP.dır. Her uır ngılız . . 1 lnöuü basöA'· Hôs6 viu Anı b ili 10 listesi. Uzel sanatlar ı'-3-941 O uma Saat (17,30) 

. . _ ması ıcın ça ıean e e 
tayaresını:'! mukabıl du.şman ratrneoi bny Biwam Dalaün, Ga H'edon 1'ohinci 

10 12.10 Program ve memle Temsil 

beşten fazla tayyare zayı el- 7.ipaea başöA-retmeni bar Fuat Hamdi Onııun 10 ket saat A Yetl'l Spor 

!~ 12.33 Müzik: miştir. Fırat, CumnutiyPl tiesöQ'retmeni .. TİfUİ RamaıonoQlu 
s llh Timuçin te İımetpaea baş Giragoe Arnavutlukta öı:treırueni uar M@hma-t Somer Necnli Kınacı 
ve hıtfo geceel yardımda bulu SadetLiu lp0koi 

Devriye ve topça 
faaliyeti oldu 

nan öQ-retmen arkedeelara ve Ahınr>t Gönen 
kurumumuza eeu seve rardım Şükrii Akalın 
1 bul!.lnno aeaA'ıda ielmleri 1 8 Mehmet CaıılJ 
ulı BB'VIU h:ılkımızn alenen te· (rfau Taugu\ 
ş kkür e\mejfi bir borQ biliriz Elbiseci Ahmet 

Atina, 6 (a.~.) -
Y mıarı tebliği: 

Mersin euöesi idare h\toli Ekrem Yücel 

namınn Vali Saip Örge eel Mohmot N&ue 
Arnavutıukta devriye çar 

pışmaları ve topçu faaliyeti o\ 
Semahat Örge Eczacı Terfık 

Maarif Müdürü Muel<tfo 'l'ok 

muştur. 

Alina radyosu harp hare
Şefik Ergündüz[Mehmı ı Suphi 

L\re Hn:vdnr Sezer 
200 Selvetll k:\tı hakkında şu izahatJ ver- Tarsus Qukurova fabrikası 

Nazım Gandur 
miştir: MoRlafB GazioQ'lu 

Dim Arnavutlukh yapılan Eksporl Jhrılte 11irlie&I 
mahalli harekA.ta muvaffakı· Nazım M18k'avi 
yeller elde edilmi~tir. Yunan Ahm ' Riimazon 
tayyareleri düşman askeri le· $efık Hı.riri 
merküz kıtaları ve mitralyöz Llımaıı eirketi 
noktalıtrını bomhalamıştır. Ba Ml etfmGt Akıl~ 

. . nkieaf eirkeh 
tırılan Lıgorya ltalyan gemı· tdersrn Akdeniz Limi\e\ 
sinde foılyan Alpini kıtasmdan 8·rkttti 

1500 askerin boğulduğu ve bir Bay H cı fbrah•m Dart"e 
çok silah ve tı:>p kaybettiği an Murat Eqzır 
laşılmııtır. Mus&ııfa Gaodurt 

İngiltere 
ul gar mallarını 

müsadere edecek 
f J .... _ . 

f;onilra, 6 (a.a) 
Be~ Marttan itibMOD Bnl 

MuMafa Erilieli 
Nsonti H 001 

Şnşo Biraderler 
M erlrnz llıın k aaı 
Fahri Gtiruui 
Kııtoııi liımitel 

Zekerira Güraui 
li Sefa 

150 Şekerci Ümer 
ıoo lamail Ülgon 
100 Eczacı Sophi 
100 ~'uaı Akbas 
100 Fahri Merı.eci 

100 Mtıhmet Murat Ega 
100 Yasll Orguo 
75 Şeref Gerıç 

75 Hasan Şahman 'l 
Sedal Sahır 

50 A le Qell'bi 
r>o Bahfr Ta1lan 
50 lsmnil KAmil 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
(0 

Tahsin Soylu 
l"uat UaQırkonh 
\fohıttııı Omar 
Tıırsos Osmanlı Bankuı 
Tereoalu Mue\afa Mirıoi 
Tııreus Zıraal Bankası 

Tarsus le Baul:ası 
Müteuhhıt Yarvnnt 30 

30 Mehme\ Foct 

30 Bahri Ok 

10 Beraber karışık şarkılar 
ıo 12.50 AJANR haberleri 

13.05 .\1 fizik: 10 
10 Karışık şarkılar programı
ıo nnı devamı 
: 13.20 Müzik: Karışık prng 

5 ram (Pi.) 
5 18,00 Program ve Me;aleket 
5 saat ayarı 

J 8. 03 1\1 üzi k; 

: Radyo «Svng» Kuartetı (1. 

5 Özgür ve Ateş böcekleri) 
18.30 Müzik; 6 
Radyo meydan faslı 5 

5 19.30 Memleket saat aya-
5 n, ve ajans h:..herleri. 
5 19.45 Müzik 
5 Solo Hesler (Karışık 
6 
5 ram) 

5 
5 
6 
5 
5 
6 

20. 15 Radyo ( azetesl 
20.45 Temsil 
2 ı .30 Konuşma 
(iktısad saati) 
21.45 Müzik: Radyo 

prog-

salon 
o orkestrası (Violonist Necip A~-
5 km idaresinde) 
5 ı - Lincke - Olimpiyat o-
5 yunlannda (Marş) 
: 2 - Lanner - Saray Balosu 
6 dan~lan (Vals) 
5 3 - Robrecht - Dans-entor 
5 mezso 
5 4 - Robrecht · Samimi has 
5 bihal 

SoıyaJ yardım 

Halk derRarıeleri ve kurRJar 
Küt.üplııuJe ve yayın 
Köycülük 

15·3-941 Oumarteıü 
Sa.at 15 de 

~rarilı ve Müze 

' 

LlS:l] 

T. İş. Banka 1 
/\.üçuk tasarruf heaapları 

1 9 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

7-9 

4 Şubat, 2 hıyı , ı Ağusı0s, a ikiuciteşriu 
TAlUH ...t!Ui (} EY \PILIR 

1941 ikramiyeleri 
1 Adf'l L'ooo liralık = 2ooolira,, .. 

1:000 o ,, 
" - J.ooo ,, 

2 
" 

750 ,, ı.~oo ,, 
4 

" 500 ,, - 2 000 
" 8 

" 250 ,, - ?.000 
" 35 • lno - 3.500 ,, ., 
" 80 ,, 5o 

" - 4.000 " 300 2o - 6000 " ,, - " garistı:uıa girecek veya çıkn 
oak e.sa kl\çak diişman malı 
adcleclilMektir. Bıttgar ınah
reçli v0ya. Bnlga.rlara ait mal 

TurvaA fabrikası 
S ıH Akıncı 

fakendor Bodroı 
Fuat Barbur 
Kurtalue ticaretbaoeıi 
Je Benk8Sı 

30 
30 
25 
25 
26 

\'ekup Araları Doktor 
Snkarye Lokhntaeı 
Carudi Türcnr : 5 - Ziehrer - Viyana şar- Türkire fe Bankasına para ratırmakla 1alnız para 

5 kısı (Vals) l . T miı •e faiz almıs olmaz, arni zamanda \aliini7.i de 
biriktir 
denemis 

lar möNııd6re edilecektir. 

İngiliz 
do · anması 

Biı·incidoıı artaıı

rıyor a <liğJr hirçok vapur 
kt.fılol<wlmiz erbesçe sefer 
6tuıektedirler. Almanla,. d&-

nizaltı lıarbi tabiye, ini değiş· 
tirnıişlerdir. 

1'eMlim 1\lınan, yeni inşa 
~diltm ve <1 ii~maudıua alan an 
vapurl"r ilil.ve edildiği ~aman 
gayl>lrnızuı üçte ikisiui telafı 
ettigimili anlaşıl r Döşw~n

Jarımrn iki milyorı touilAto 

vapur zayi otmi~lerdir. Bir 
milyon tonluk vapnrları da 

muhtelif lirnarılardll muattal 
kalmıştır. 

A merikad n aldıgımız 50 
destroyerden birkaçı düıpnaıı 

derıi1.altılarrna hücum etmi•· 
lerdir. Arnerilum tayyareleri 
tayyaraleri mizle lıizmet et-
mektedİI'. Yakında. daha çok 
Amerika Bahriye tayyare"i 
geltıcekti r. diyen ..._Tazı r tiUzle 
ri•ıi şöyle bitirmi~Uı: 

Modern harp şekilleri Av 
rapa kıta ının miistevlilerine 
kıu~ı mü<laflayı c;ok nııığlak 
koymakt dır. Fakat ku vvet1e 
rimizin rnlı ve fikri huna ga· 
lehe çalao.lktır. 

Kı~n hir muz keretloıı son 
ra Bahriye hiitçosi kabu l edH 
miştir, 

O~m •nlı Bnnkuı 

SelAııık Bankaııı 
IQpnk fa lırıkııeı 
htil R lgin 

.. en'it Ş ınnu 
E e k&rik ş rkeli 
tehmeı Buğda> Cı 

kadri Srıbuncu 
~özmeu 'l'ecimevi 

"dvard Dummerıi 
oros Limilet 

R"CPp Ü tündall 
a hmul Romanı 

lirke14m Biraderler 
Mehmet Denılroi 
Beeir ticarethaoeei 
M 11stn tıı Yu u us 
Veysel Arıkol 
Yekup Alrnı cı 
l yaney 
Halıl Kemal 
Şe~ket Sumer 
Edurd Bodroe 
lrıgiliz Konsola u 
halyao • 
Mistt1r Roeer 
Eoie Turan 
Camıl Turan 
Hasna Merzuk 
Faık SaracoAlu 
Halil Daboaııı 
Balı11e\\ın Güıber1 

Rın Sefa 
Andı oa Mirıau 
Şefık Kavukoo 
Arnlof 
Ci!rnnl Alp 
Mahınuı .. JfoplD 1 

Rlhmi HiWliAk 
HRırl K ym"knnıo1tllı 
Satıh ıe ıkora 

o mnn İlhnmı 
Leoıı Mıitalon 
KltıtQı B ruh 
Vıtral Snt Rumza 

irfan Dok&or 
Menohim Da1an tüccar 

25 Bar Nuim 
5 6 - Ma vezzı - ramont() olursunuz. (1) 

(Entel'mezzo) 
~ 7 - Richt.er - Şarkı söyle-

E uıl Nadir o yen kardeşler 
25 Baran Adılo 

25 Yüıbaeı Fuhri 5 8 - Winkler · Donna Çikit~ 
26 Teni Muı;tcıfa Oıtak 5 {İspanyol Uvertiirü) 

25 

25 Talıeio Bosna <" t 22.30 Memleket saat ayan 
55 Joıef Dakkak 6 Ajans haberleri, Ziraat, Es · 
20 Kat3roı 2 ham - Tahvilin, Kambiyo -
20 Nukut Rorsası Fiyat). 
20 Osnıan iyede 22.45 MGzik radyo salon or 
20 k kestrasıpıogrammın deveımı. 
20 At oşuları 2300 Müzik: 
:
5 Hasılatı 'füı k Hau Kuı u Dans müziği (Pi.) 

ı: mu mMıfaaııuo olınak üzre 23 23.25 Yarmkl Program ve 
15 Marı 941 Pazar gönü Üdmaoo: kaparıış. 
15 rede yapılncnk aL kooulıırının r.:ıı-----....__._...__..._ ........ ~ 

15 prov3 mı: 1941 izmir Enter- 1 
15 

1 - T l7 ltoıto'Bu: V rll ve A rıı p 

10 ha r-ranlar iç i ııdır. İkrami1eei, bi nasyona1 Fuarına 1 
10 riucisc 80. lliiııoire ao hıaı 
10 2 - TtHiMbo koouıu: Yerli ve Şimdiden hazırlanınız 

10 Arap a! ve kıerr.klara mahsustur Bir milyon müşteri, l:ımir 1 

10 lkramlyesı bırinc.Je ııo, ikinci Enternasy(lııal F 11 ft r ı nda 
ve 35 lı a. ı · k ıo mal arıoııt g<irece ve sa· 

3 - Tohıımmül koeusu: Yerlı tın ftlacaktır. 
10 ve Arap al ve kıuaklara mah 
10 euetur Bırıocrre l25, 1kfncl)'e 40 20 :AQ'ustoe • 20 EylUI 19(1 1 
10 lira ılcraorl}'s verı,ilee~ktir ;...._ ______ _ _J}2~ 
ıo -------- -~-t.... . .... . . ...._._. ...... 
10 
ıo , i r( 
10 

10 Mersin Belediye "· 1ıetindın 10 
10 

ıo ~elıirdek':i canlı ve cansız bütüu nakil vasua-
~~ !arının sayımı lu.Mart 9 l l günü itfaiye kulesi 
ıo civarındaki meydanbkta yapılacağıııdau elleriııde 
10 

bu kabil ııak;ı vasıtası bulunaıılaı· sayım komis 10 ~ 

~g yoınuıa mürrcaat ederek ka~dettirnıeleri ilan 
10 olunur. [t82J 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizrna 
VE SOGll/Kı AtLGINLIGINI 
DERHAL KESER 

D E v ~ KAŞELERiNI 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 63-90 

G Ü E N 
Sigorta Sosvetesi 
at- Ywangın - Nakliyat' 
HER TÜRLÜ KAZA 

ıv.rü~ESSİLİ 

Vasfi Orgun 80) 


