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İngiltere Harhiye Nazırı İngiltere Hariciye Müsteşarı Alman - Fransız münasehıtı ü <;l ii Pakta Maçek Arnavutluk 
cephesinde Morison Batlerdiyorki: Almanlar girm~zse söylüyor 

Yago•lavyanın ta· Yunan n•ke,./erinin 
tiıyor ki: 

Aftikada kaybımız 
177 4 kiıidir 

Or~umuz hürriyet ve hak için 
silaha sanlmış vatan~aşlar 

ordusudur. 
c.eı, .... 

Lcndra, 7 (AA) --
Dün Aum Kamaraıund:ı 

Harbiye Nazırı Morieon büdce 
nin arzı münasebetir1e beyanat 
ta bulunmuıtul-. 

logiHı ordaeanun tarihi ha· 
rekAtla doludur. Bunun ilk kıtı-

ulgariıtan p;ıman 
olacaktır. 

Londra, 7 (a.a) 
Royter: .A ~anı kamarasın

•la f ugiltereniu ~ofya e1çit;i. 
niıı geri çokilmesi sehep1eri 
hakkrnda ıMrnl w suale H ari 

oiye .Mtisteşarı Bntler ~n co 

vabı vermiştir: 

l ngı 1 terorı iu :Sof ya elçitti
n itı evvelki giin dtillumatik 
ıııiina:;ıehetlerin kesilerek geri 

çekilmesi bakkındtt Bulgc-r 
biikihn6tiııe ~eriligi ııottL ma 
lfıındıır. İngiliz elçiRiuin Bul 

garistandatı cek ı lmo i ~ehehi 
1 1 

Bu lgarista rıdıı A) ınarı kıta tarı . 
mı muvaffakivetsiılıkle g Qınıe 
isedtı ikıoci kısmı parlak zafer rıın füzlRlnşııı1tsı ve buunn 
terle doludur. lıedefinjrı müttefikimiz Yunx 

Franeada ordunun rOzde ııistanı telı<lit ohnaın vo Bnl
eekıenini geri çekmeıte mo•11f 
fak olduk. General Gordon tel 
grıtlarının u~erı Franaadaki ha· 
rekAtı ardınlaıacaktır. 

Ordularımız orta 111rltta 

gsri tanın .Almanlarla i~biı Jj 

gi yapıLtŞ bulunmaıııı.lır. Biiy 
le bir vaziyet karşısınde tlip 
lutnatik miinasehetleriu ida

mesi knbili telif değildir. 
Bu vaziyetten Bulgar hü

kfimetinin pişman olmaınntıı 

mümkiin degilclir. 
Bir Mubueun, Ha'rici_ye 

.Nazırı Eıleniıı Ortaşarktan 11~ 

Vuelıo idaresinde bOıün harp 
malzemeıile milcehhez 160bıo ki 
ellik hatrao ordusunu esir f'e 
tahribini ikmal etwııtir.Bu hare· 
kU ve ıarkt Afrikadaki bütün 
herekAUn garbımız 30 ıeerin 
uniden eubala kadar 138 ölü, 
1248 raralı 98 82 karıb olmak zaman ı•iiııeü• ği snaliııe karşı 
(hre 1774 kieidır. Ha11er: cTeknıi1 vazlfeı:-ini hi 

Bu harekdlla babrire ve tiriıH'e» demi~tir. 
hata kuneUerioin bü7ük bir 
rolü olmuıtur Faka& lbu lnu· 8 
anam ıei ıapan ordudur. hal tkanlar 

vaziyeti ren orduları irı teohız edılmıı 
te adeden faik ohnaeıoa karııı 
elde edilen zafer ordumuıun 
maoevralarwın mükemmel ve 
kurulan iaıe eenislerıoin mü- Londra, 7 (a.a.) -
keaımel suretle ielemeei He Taymisin Balksnlar muha 
merdane gelmietir. biri 1>ildiriyor: 

Eritrede ileri harekAumız A vrupanın şarki cenubisiıı· 
oo~rafi vazirouen dol~ı ranı de iki memleket masun kal
lamııur. Kenyad~n b~r.eket tı• mı~tır. Türkiye lngiltere ilA 
den or-duuuo surat .•ubarıyle bir dostluk muahedesi a tığı 
Librada!due 'f&rıı eimııur. h ld y ~ p l!~ranea seferıude aQılao ınu a e ugoslavya bu gıme ka 
uzam lnal,eme karıbı aıedıai dar muhteşem infirat politika 
kapatılmak ıçin muazzam gar sına IHeÇ gibi devam etmiştir. 
retler sillrf edilmietir. Hall renı Yeni i\lmaıı tazyikindEin sonra 
fırkalar teclıiı edebileaek vaziret Türkiye ve Y mıanislanm vazi 
ter iz. yetin:. gözden ~eçirmek l~zım-

MüUefıklerlm iıe maddi rsr: dır. HAdi~ ·Jer sürat le · nk· · f 
dım yaptlmııtır. 1Cehraman Yu . . ı ışa 
nan ordusunu teboıl ederim. etmektedır. İrıgıliz malzeme ve 

-
Vifin;n hattıhoreke-
tini ihtiraz/o kar

fılıyorlar 

Yugoslavyanın baıı· 
na neler geler.ekmiş mamiyet l)fl menfa man~viyatı mü-

atı g6zetilecelttir. kemmeldir 
LoPdra. 7 (.A .A) - • I 

Oeyli Telgraf başmakale- Relgrad, 7 (A.A.) - 118 yanlar geril8f8 8lllmıttır 
Berlin, 7 (a.a.) sinde şöyle demektedir: St&fani - Av.~la aj::rnsınm ' 

Yarı reMmi 1ıir ıuenhadan Atina 7 (A A ) Almau, ltalyan gazeteleri bı'l<iiıdi;ı;ı'ne lYÖf'C Yugoslavya • · -
bildil'iliyoı: y IS e Cepl d f ngoslavyanın üçlü pakta ~ir başvekil muaviui Ma .. ek gaıe- . .

1
e e muva fakıyetli lop 

Roı lirıde gerek l'esmt ve d' " çu atPŞl olrn t me ıgi titkdirde başma neler tecilere: Yugoslavya tıarıci si- M· b ıış ur . . 
gerek yıtrı re:'lmi r,nehafil Vi- (leleceği tehrlidiııi savurmak- yaseti hakkmJa bir çcık taraf- l kt. ka.t ukaı ııezaretı Arnavut 
~i HiyaHi inkişafında. ihtiraz lildıdar. 1 b ı u a ı aH ert harPk '\t h kk kayıtlRrı ileri sürm.,ktedirler. Jardan ivar olıınau ıa ~r er d f . a ın 
D Yugoslavyada bir beşinci lıakkınd<\ beyanatta bulunarak la dşu hta sıl~tı verere1' ilk haı 

arlamn Parisi 8on ziyareti kol yaratmak içi:ı büyük gay h\diseleri dikkatle talı.ip ve t~r. a Yat vel al tm,.k kabiliye. 
miiua8elıetile Lllvale dair çı- retler sarfedilmektedir. Yugos- d~vlcti~ bütün kar.ularmda lltJ~n unan ı ara ait ve vazi-
kan ~ayialar Berlirııle az Rla h kk- · k k ye ın şavanı memnt · ld lavyaya yC1pılacak ta a um devlet ,-e milletın yü se men - k · ınıyet o u 
ka oyırndıruııştır. Alman ha- Yun:ınistanda uğranacak bazı faal ve tam:ımhğınm gmetile- RUn~ ~y:etmiş_tir. 
rioiyesi bu lıusu~tuki şayialar zorhıklan kolaylaştıracaktır. ceğini söylemiştir. ilerle e~. ele keşıf harekeli ve 
0 kadar çoktur ki hepsin'} Yugoslavlar Alman militariz- İt' l .yış o mı~ştu_r. Müstahkem 
l\lakf\ gi)~termek iınkan~ız<lır. mindeu nefret etmektedirler. ~1 a ts ll Oka u: y~n mevıılenne karŞt Yu-
AJmau · ..b,raıısız siyasJti iki n opçıısu.nuu ateşi tesirli 
merhale geçiruıi~tir.' 8irincit1i Pref) S PO 1 Fransız elçi•ile olmu~1•ur:- ftalyan kuvvetJer·i 
Frantıa.va kar.ı;ıı kazfLnılan yüz 'Ü mevzı.enndeıı dalı· · v g6ıiJf, k· ı a g111 ıye çe 
de yiiz zafer ve ikinci mer- ü/ı{imet ve ordu 1 me~e mecbur ediJm" . -
hale de Mıuıtuvar ınerlıales1 ~ L Merkez ceph · · ıştır. şeTleri/e müzatcB• Tokyo, 7 (a.a.) - lar iteri lrntl.tı· esmue l~lyan 
<!i r ki hu da BHJ"r - Maıe- Hariciye nazırı .Matsuoka Hürtilmtistıi. Vuubn aerılerine 
~lll p t .. ·· ·a· B relerde bulunuwor F b- ok .. '· e azı mevzii .., e eu goru~me ı ır. er- J dı1o saat 17 de ransız uy . . işga\ edilmi~tir O d er 
Jin MİyRsi mabfolleriode M.on l ·ı· ... e .Jj(ierek Fransız elçısı . " . 

1 
unun ma Relgrad, 7 (A.A.) - e çı ıgın ": . . . _ nevıyatı mükemmeld' y 

tııvar morhal~~i 13 Kl\nun Naip PrenR Pol Başvekil Hanriyi zıyaret eım1şt11. Go- askerı her ihtirn· l' k ır. unall 
evvel 19'0 hAdiselerile inkı - . . . d f _ b'. saat sürmoştnr. h a 

1 arşılamata ıle harıcıye nazırı ve or u şe ruşme ıı . 'htilM d az1rdır. Te~ebbüs r . 
tıu' ugra.nnştır. Bunft dti Vişi 
11ehep olmuştur. Vişi bn ıner 
lıııh yi nihayete erdirmiştir. 

leri ile uzun müzakerelerde bu Hiudiçini - Sıya.m hı 1 m k a dir. e wnızde-
hmmuştur. BilAhr.re Sofyadan Japon tekliflerinm aş ıcas~ 8 

gelen y ugosl:\V elçisi ile görü bul edilmiş oldıığuııdau le ~r,. Li by ada 
· meseleler görüşn -

şen Prens Pol Hırvat lieeri ve roale aıl l ~"'ranıuz işbirliği için baklkt devlet nazırmı rla kabul et· mOştür. ngi/is/er tnott.Jr/ü 
sdam Lavaldı. d .. miştir. Veygand uşman mdfrezesi-

Bıı mJrha.lede A:lrnan -

ç K Ş k 
J..ıondrR, 7 [a.a.] - • an- ay- e Resmi mehafil vazi'-'8tİ pek D l nı lardettiler 

J A ,,.irnl ar anı 
gizli tutmaktadır. Almanların Kahire 7 (a.a.) _ 

Çin nihai zaferin· 
den emin 

Çung-Kiog, 7 (a.a.) 
Mareşal Qau kRy-~ek halk 

uıilli clelegeleri koos&yine hi-

taben -şu beyanatta bulun 
mıı~tur. 

Sovyetlerle, Amerika v" 

Ingilterenin Çine kartı battı 
hareketleri ne olort\a olsun 
{)inin Japonyaya kar~ı nıu

kaveıoetine zarar vermiyecek 

ilk talebi Almanyaya ihraç edi bekliyor 1nıriliz Umumı k 
len ia~nin arttırılması, tama- mn tebliği: arargQhı-
men mihvere tabi bir mathuat Vi~İ, 1 (A.A.J - Amiral Librada mo&örlü ileri ko&-
va mihver aleyhine matbuatta Pariste bulunırn . larımız Agellanm garbiude 
yiipılan propagandanın kaldı- oarlamn Vişiye dönmesı bek niden b' d- ye 
rılmasıdır. lenmektedir. General. Veygand · . ır uşman Zıl'hlı müt-

1 
rezesıoı taı detmi,tir 

Yugoslav efkArı umumiyesi Amiral Darlan gehr ge mez H be · ~ · • a Şıst11nda Habeş vatan 
Rulgaristanla olan şark hudut görüşecektir. pervt:rleri rical eden it l 
larmda Alman askerl~rini mev Vişi, 7 (a.a.) - laf'ı hırpa:amakt<f ve a y~n-
cndiyetinden korkudaıı ziyade Viı.:iye gelmiş olan general v~rdirmekte dev zayıat 
nefretle karşılanmıştır. Veyga)nd dün öğleden. son:a dirler. am etmekte-

MarAllAI Peıenle uzun hır mu- l talyan 1 u-r soma isinde ileri 
IAkatta bulurımuştur. harekat 1devam etınekted' 0 . ır. 1 Amerika 

tir. Bilakifl yardım edecektir. iki Jtalyan honsoloı 
So-..·yetler veya Amerikanın 
t.ıarhe i~tirakini Qi:ı istiyor. luğunun kapatılma· 

~er mmt.akalarda harekat -
yarn mem · şa k. a~nıyet sur etle terak 

1 elmektedll·. Şimdiye k:id 

~1iu kuvvetliclir. Bizim ~afe- aını i•tedi 
alman it l ar a yan esiri 1 o b. · 
geçmiştir. ' mı Yurlanlı!ar dılemana karıı tayyarelerine ihtiyaç 9iiphesiz 

lık sıkı duNo m6uelıkimiıdJr .. dir. Atiua görüşr:ıelerinde el 
Yunanlılar diiemaorn ezici faiki· altınd-ıki malzemenin tetkik rimiz Sovyet, Ameri'ca ve 
re,indeu k~r~m~mıı. biraY ioio edildi~ini jddia etmek yanhş İngilterenin monfaa.tine ola- Vaşington. 7 

[a.a..J-

Halk evinde 
verilecek 

konferanslar 
Irak fiariciye Nazı

rı Mı•ırcla de ezileceQ'ı ıddıa edılen Yunau bir tahmin olmaz. caktır. ~rleşik t\meı1ka bükô.- Oumlınriyot Halk Parti 
tılar dtıımaua kahramanca taar- meti ltalyacıın A merikada ., in lıalk,uıızm bilgi sevi-
ruı etmietir. s 1 A • v Biz bu devletler tarafın k ın kl d uıız • 

b
- e anıga bulunan onsoloıuU arın aıı . . · "kE1tıltJ11ek maksac.!ile 

Yunanistan gösterdiQi u- -v dan J ıtponyaya karşı bir ha- k ı yes111ı ) 
0 

"' N evyork ve Detroit ouso os d tanıuJDJA adamları ta 
rDk oesarelle neler )apma .. a d L" reket yapacaklarına inanını- · yur uıı .. "' 
kadir oldu~UDll komıularına DnO Q TlrlıGSlnfn lakJaunın kapatıhua.ıını ııtte- d verilmek özre koo-yoroz. miı;ıtir. Bu karar İtl\lyada rafın an . . 
iıbat elmieur. çıkt l'r l ç· . v v fı anslar tertıp etıuı~ ve hu 

Hür Fransızlar dôeaıana le ı OSf arz. ın ıııhai zafere kadar Amerikanm Palermo ve .1.., s- er 1. k H 1 karıı muvatfalurelli hareke&ler mücadelesine d6vam edecek poli konımloslııklarının kapı· koııferauelardaı~ nr ·a~ı . :. k 
da bulımmuelardır. Polonratılar Atina. 7 (a.~.) - . . ·ıtıvinıiz salonun a verı mı~ ı. 
d "ımaola karıııaem•k iQin sa· Bir Kanada fırkasmm Se- tır. t_ılm~81 nı İtalya.nan ııtteıd<'SI Un konferan~l"r seri•in 

b relzllnmakta"'ırtar. •t tizerıne alınmıştır. d .. rı ı'kı" konfe.raoa .daha hu 
\" lflnige ı 1raç edildi gine dair A] ] ., 

• DOemauırı lngiltereri istılA Stefani ajansmm verdiöi haber m an ar Al k 1 k . nı :ıy ;çindtt venleMhtır. 
~~~~~·:~t~:k :.:~:;~~:·~1.:~:; tekzip edilmektedir. ~ 16 HolanJalıyı ida- man ita 811 U~llD~ l~;;!:;a·:~~ti:7;:;,:•İ":;0~.~~:~~ 
ı•Y "'kik ertiımııur. g Ed m~ mahhtim ettiler. Sofyıya pldı 1.;ııd•ıı ş.,vki ,ıkçuy ••r•trn 

Boe durmaroroz. Ordumuzu ' e 11 - -- ~dan .cSıhhat ... e .mrnrıomi ııok 
lıe'" gu·u daha iri bir bale soku G l n·ıı' Sofva 7 [a a1- l h 1 . ener o ı e /(o- Herlin, 7 L a.a. ] J ' • ·J lll&rndan iusıml . r 1\ ayvan ar 
y ruz, D 8 • A lmll'I liıWJ11rı .. ) l l 

b
ilir hı"reye JtSndii D.N.B. Amıtterdamdan hil · · . ..dd t arasında ınnnue ıe > ıneçzu u Nazır söılerıoi t6rle g, k d lusa hır mu e diriyor: uman anı · k fe anil ve 20 ·~ 941 ta 

·ıietır. için Sofyaya gelrni,tir. Mare- hır oo r . . 
Bngüokft ordu bftrriret ça Londra, 7 (a.a.} _ 16 Hollandalı askeri malı .. J • • .F 0 'binde de Dıl Tarıb ve Ooğ 

h 
ı ,, , bı' ld;"'·ı bereef İQİD ıllllha . k şal yauın,la alman e Çl81 .. o rı f . Do ·twti • Enver Karal ~ •M Atiuayı zıyaret et mi~ olao emece ölüme mabkdm edil· a·h h ~ ld g h•llie Kral ra )tı c; il arılm ı a vaLaudaelar ordusudur. 1 H · · · 1 

t oıen () u u H f dan da cAmiral Nel-
J ııgiltere arıcıye Nazırı ve miştır. Bunlar gizli te.akilat, Boris, Ba11vekil FiJof ve a- t.,rs ın . 

Hu 
01 

•
0 

-Akemmeidir. Mninio "' ... O mııııh ıwparatorJu 
A .... u k imparatorluk genelkurmay caıueluk ve Alman askerleri . riciye N aıurı Popof ve Har- sııu ve ıl . . . • · cı s l ı anantılerioi idaaıe edece k k b 1 ıta> mevzulu ıkınca bır kon. 

~ . r. Notku mateakip b6dce taa ba~kaoı general Dili dün 1'a- ne ar~ı ttuikaet basırlarnakla biye nazırı tıul\fından a u e . 
bireye dönmö.lerclir. ithanı •dilmi,tir. . . edilmi,tir. ferıntt verilecelttır. 

j ' adılrni~\ir. 

Kahiı e. 7 (a.a.) _ 
Imlc Haricı·y N 8 •ztrı dün 

MHır.a varmıştır. 

Mil ii Pjvan O'O 
9i ~ ----

Kozanon numaralar 
' 5 000 Lira 

42077, 56720 
195644, 260679 ' l30235, 175649 

c numara'"· 
~ooo Lira 

34430, J 08055 
194579, 288384 NI 164747' 17288•, 

_ urnarara. 
500 Lira 

Son ılön rakamı 
4806 numaralarn. 8226, 4626, 

200 Lira 
597, 829, 1931 llU 
Sonu 003 meralara. 

198 oiaalar 60 olaııl a r 100 er '8 
lar 10 lire S eer, souu 76 olen 
leuer de ü~ 0

?u 1 te 4 olaıı bi 
dır, er lıra kazaomıelır· 



Cumar&esi Y8Nl MF.RSl~ Sayfa 2 

Bulgar 
Ordusu 

Bir Btılgar ·Habeş ordusu Ankara i 1 1 n 
muharriri /lerlemeltte devam Radyosıında Mersin Elektrik Türk Ano-

Selerber edilmel- Bulgari•tanın Ttır- ediyor Bug'/inkü neıriyat nim şirketi miidürlüğünden: 
lıiveJen lıi~bir tale-

.., T a· Londra, 7 (a.a.)- CUMAHTESI 8 - 3- 941 Yapılacak tamirat dolayıaile 9-3-941 
bi yoktur ıyor Habeşistanda bulunan roy 8.00 Proğram ve mP-ınle. 

Londra, 7 a.a.) 
7 

[ ] ter muhabiri bir yerden bil- ket saat ayarı Pazar giiniJ •aat 9,30 dan 12,30 a ka-
tedir. 

Royterin askeri mnharri Sofya, a.a - diriyor: 8 03 · h be l · ti ı· t trana~ormat~rl eere"anı Btikdmetio oa,iri efkArı 1 T A . AJans a r erı ar B aayon T~ ~ • 
ri ya•ıyor: Aakerf bakımdan ngı ız ve vustralyahlarla i 18 Mü "k H fif ı /ı J [ olunur. (186 \ 
gönön al&kul Alman lutalA· Veçer ga•eteai Türk - Bulgar dallık mıntakalarda Hallet or- (Pi) , zı : a ı program nın eaİ ecefİ İ dn ~ 

münasebetleri bakkıoda. ta- duın ilk aQzel mu••ffakıy"etı"nı· · -----------------
rınıo BolgMİBtana girmel'İ 9 8 45 E k d y k • j n 

. nmmı, Bolgar mobarrır)e- iyi tahkim ediJmiş liurye ka· . v a IOI - eme } a 
ne~u'_~ıin~e yakın Balkan 88 rioclen Sioıkareıkinin bir ma sahasını ele verirmekle kazan listesi. 
ferı uzerrnde toplanmaktadır. . . . . !:' }/ 13 10 p memı.., Mırsı'n •• ,.,,111 hukuk ıQhLııııı'ndın 
Kara deniz limanlarıoı Al- kaleaını oe\'~et~ı~tır. 1 k t mıştır. Burye ltalyao topçusu . A ~ogram ve t • 1 

. •. .Moharrır ıkı raem e e tar1thndan müdafaa edilmekte ket saat yilrı 
maolar tarafıod•u ı~gaıı de- .. b ı d - · . ı J Ttt '-1 k araıındaki aınna"e .,ı er en ve her tarafı istihkAm ve tel 13.33 Mıızık: 
!UZ a tı arın r\l. ere ar•• b h d k d" k"• T- k l ki 
t 

~ b" d "b . l" a s e ere ıyor ı. örgQsü ile çevrili bulunmakta ur çe P l ar. 
aarruzı ır tan a ı iıma me T"" k" k lı tt b . . . ıs llO AJANcı t b ı · . . . . ur ıyeye artı a 1 •- tdı. Burada iki liva llalyan . ., ~, ıa er erı 

al&met olabılecegı gıbı RH · · · · ı k . 14 05 'I "k . . . . reketıuıız degışmeını' 0 Ara kuvvetı mevcuttu. Bundan son · ·' üzı : 
ıeyr~ .sefıunrne kar'ı da t~bdıt kalmaktadır. Bu battı hare- ra Habeş ordu"unun hedefi TOrkçe plılklar programı-
olabıhr ket ıon deklaraıııyonoo toey- Adisahaba yolu üzerind~ Debre mu devamı. 

Bulgar ordoso aef.,rber yüd ettigine dair do.i>tlok mu- Markl)S kasabasıdır. Buranın 14.~0 Mtizik: Riyaseticum 
edilmekte Ye pek muhtemel ıtlıedesi çerçevesi ı1abiliode Buryeden d1ha iyi müdafa ~ hur Rı ııdosu (Şef thsan Küo-
olarak Türk hudutlarına ytt daimi aolb v6 dostane kom- edilmedili zannedilmektedir. ~er) 
rilmekı.tdir. Bdiroeden Kara tuluk münasebetleri içinde Debrf\ Maı·ko~tan 50 kilo- 1 - Fr84leric Curzon - Bra 
denize kadar 160 kilometre yaşamak Bulgariatanın Tör· metre ilerideki ı:oo metre ge- vada (Pasa Doble) 

Meııinin Bıhoe mRhalleei Silifke ceddeai 277 11ııh etde 
otarao Mehmed k111 Emine &arafından balen mabıllt ikame& •e 
uimell meobol kocaeı abres Sülerman otla Reıid bakkınd~ 
Mersin Aslire hukuk mahkemesine açılan ibtır dauıının Tapı 
lan muhakemesi sonunda dua olunan Reeidln medeni kanonun 
182 iıı<ıi maddui hClkmClne tnfikan bir sr ioiode daH'11 kHıll 
Eminenin etine dönmesinin ihtarına temrls.I kabil olmak Gıre 
15- t-941 tarihinde Jrıırar terlldiA'i i l An olunur. (1815) 

--~-~~---~ ---
Zayi Askerlik terhis oe•ika•ı 

Silifke Jandarma okulundtn aldılım aakerlik terbiı Htilra 
mı zari eUim. Yeoiaini alacııımdao eakiıinio hilkmii olmadılı 
nı ilin ederim. Mersin Orta okulda bademe 

Ermenek Keoipuar mahalle 

lik huclodan tamamen tehdit kiyedeıı hiç bir tafohi yok.tor. niılilindeki mavi nil tabii bir 2 - Waldteufel Eıtpaoa ıinden ssı dolumla Oıll'aD 
otlu Hakkı Dölek 

edilip edilmedili benü• sarih Tarih gi;atermi•tir ki mndafaa teşkil etmektedir. (Vals) (1M) · _ 

delildir. Balkan harbinden ıorıra bizi 3 - Massenet - Roı De La- i 1 1 ft 
Pakat ıon haberlere gö ayıran davalar ortadan kalk- Vlliyetlerde hora UvertOrü 

re, Alman ileri kuvvetleri rnıttır. Bugiiu Türkiye ile 4 - Saint-S:lens Prelude l'-ıl Sıtmı MDca.ıaıe Reı'slı'u-ı'n,Jan.· 
,ımdideo bo hattıa •lt•da Bolgariııtan araeında ebe<ll Çocuk E•irgeme Ka du Deluge Y U U 
yani Sivrilmigrad önündedir. bir doatlak •••reıi b~'hy~r: I 940 5 - G. Bizet - Karınen'den 17 .\Jart 941 tarilıiude başlanıak üzre Adana 
Fakat Bulgar ordoso iyi tec 80 doıııtJogu aldıeehm ıkı rum arı Seleksyonlar. Sıtma enstiliisünde bir ~ıtn1a )lücadele Sıhhat 
hi• edilmie delildir. Tayyare memle~etin . ıiyaei, ~oıraft rardımları 15.00 Müzk: k 
. d k d vaziyetı ve oıhayet maoterek Film mu3ikısi (Pi) Memuru yeli tirme kursu açılaetı Ur. 

aı e pe az ı r. . ._ B 1 K k k R.. .. 1 ticart, ekonomi menfaatler• Qooaa • rıem• uruma 15 30 MOzik; Orta m~ tep veya es i uştuye mezun arın-
d" kt t kt dt ~orası mem Genel merkesinlleo •erilen mı 1 e e me 6 r. Y • lftma"aı Konser - Arıkara Oe•lel kon dan askerliğini ikmal etoıiş bulunanların 16 -
nııniyetle kayd ~Ioomahdırkı hmlr Qoeak ıı:.ırıeme -:ne~ aervatuarındao naklen. \tart 941 tarihine kadar . .\dana Sıtma ensıiıüsü Alman 

t 1 • moıtakbel munatııehatımısı kesi 108081 kultarından Bır11 18,00 Program ve Me-;nleket ayyare eri her iki memleket de ayni W. B11oa 1'9 Ôıtım;ı 709, Urla saat ayarı direktörlüğüne nıüracaatları, fazla nıalömat al-
• ,_ 

1
. tarada aolaınaktndır. 901 ,. dlter kollarıoındt1 ~~ 418.03 Mfizik: Radyo caz or mak istiyenlerin içel Sıtnıa mü~adele reisliğine 

'n•ı/fere"8 ICUIJVf!f 1 dım\arlle İ14Dlr '9UAyaU dahılıo k (lb h" Ô "d .. • ( ')) 
•

1 
• ~ GranJiaılıer• •itmiı .ıı 11.• ooeok. es.lı·ası ra ım zgor ı a- muracaatları ılin olunur. l 7t> 4-8-12 
alıınlar yaptılar Zooıtaldak merkezi 16381 resıode) _ . 

Roma, 7 (a.a.)- kollarından Brelli 128, Setrau 18.40 Muzık; 
• ltatyıt 11dttJe nasın Grandi bola 111, Bar&ın 406 .. 4il•r Mızrap&. ..... r taCıltmı 

Dün gündüz düıman hava ordu hizmetine ça~nldıtınJan tıollarıoında rardım\arile Zon 19.00 Konuşma 
kuvvetleri İngiltere üserio~ Grandb,to vazifesini MulOliai pldak ~nıre&I dahilinde ıa.111 (Günün Mes'eleleri) 

tpeyce faaliyette bulunmuşlar deruhte etmiftir. fOCSDOlı:~alı: Bıirıeme Kara•a lı~.15 _Müzik:. 
. . uly turkülerı 

dır. Şarkı ve ceoubı prldde Maltaya haoa alıını llerlı:ea "kollarından 9'0 ' 1110 19.30 Memleket saat aya-
bi ka ere bomba ablm1ttar da dolam rardımı, kundak ta 1 . • be . 

r ç y \ w -~-d 
7 

(A A ) _ kımı, 901& Qoeaklu aılelere para n, ve ajans he. rlerı. 
~.... mWlılldlll"' 6lG ,,. yara ı Yar- ı....uu ra . . ki b ın M .. "k Ça b k mı bir dOş rardı•n, ..,.ı fOOD ara er •. 45 uzı 

dır. Ogleden sonra avcılarımız llftm a L~ şa M ltad 160 ııcak e&ll remek, huta ~0 Hüyük fasıl heyeti 
. . man tayyare ı.ulOtft • 8 oulr.larıo muareoe te tedatiıi 

Manşta bır düşman tayyaresı ıayyare meydanma taarruzla kl&ıb alamıyan oooalılP.ra kitab 20.15 Radyo aı.etesl 
dQfOrmfttlerdir. Gece Londra bombalamı~ır. DOnde dOfmao .. okuma leu11mı. elbise. ııak 20.45 Müzik: 
da bava tehlikesi işıreti Yflril- adaya yaklaemak va klfİRa kabı, •••aıır terUmılr ıar•&lle Makamdan Makıtma 
mittir. bulunmak içil' çahımtp. rardım ıOrmıııard6r. 21.15 Konu11ma 

Karam •er~ea te kollarını .., 
rılht konpelerln\ raparalr. Hl (Kitap saati) 
rardımlıarı lolo rarUa rardıma ~1.30 Müzik: Radyo salon 
rnab\ac dol•• toaukları ölüm orkestrası (Violoni~t Necip Aş. 
dea koraıeaak ıekilde ıGrekll k "d . d ) Yurttaş: 

Tl'lrkiıe, ba harp loinde, eo aa harp 11luohıı oeken 
lelı:euır. Baoabo kırmetioı bil. 

rardıml1rda balanalarak n6fo ın 1 arasın e 
mem- ıamuılln ar&ımı ıayelerlne doa 1 - Slepputat - Şarkılı tan 

Sıkın&ıra dGımemek t1&1ıor110, bir harp d6nraaı içiode 
ra oahımalara bıı terilmealni go. 
karar altrna ahndıl• m~mnoui 2 - Löhr - Tem o tem 

T. iş. Banka 1 
Al1çl1k tasarruf laeHpları 

194 1 
ikramiye pllnı 

KEŞIDELER 

4: Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, a ikineiteşrin 
TARiHL~JtiND EY APILIB 

1941 ikramiyeleri 
l Adet ~ooo lirahk = 2ooelira ,, 
3 ,, 1.ooo " 

::s: 3.000 ,, 
2 

" 
760 ,, ::. ı.eoo ,, 

4 ,, 500 ,, = 2.000 " 
8 ,, 250 ,, == 2.000 " 86 • loo 

" 
., == 3.500 " 80 " 5o ,, == 4.000 " 

300 " 2o ,, = 6000 " re\le bıldirilm•k\edtr. (Galop) P ' po 

A 
Tılrkire fı Bank1110a pıra ratırmakla raln11 para biriktir Yeni dam 3 - Thomıeo • DAvet mtı ,. faiı almıı oımaı, arni umanda &aliiniıi de deneaiı 

4 - Walter - Eski tarzda olarHnuı ... ..-- ..... · " (1) 

rı1adıtım111, dıima d610o. 
TaArrafla raıa Nerelerden, Datıl H ne kıdır &atarruf ede 

blleotlinl dalma betaplı. ..... ,.: 
Ôo6oe ıirebileootiodeu hılı ekmek alma. Kururau ta a&ı 

ıaa bir lokma ekmelin bile, baıl'lo her aamıodao dıha blr6k 
bir haram oldotaaa inan. 

Lokao&•l•rda öotıoe rlrıbitecetlndeo faal• ekmek korlaru· 
ti daima korlar • bemeo ıarsooa O•lır, deha kGo6k bir por· 
ılroo lı&e. 

Oırına lo ıeker rerin• iki t•ker a&. 

Çlktf-~ UvertOr 
6 - Gnog'l - ldropat'lar 

Yeni mecmaaaanın 321 inci (Vals) 
18r111 oı lı mıılır. 

811 11rıda cinıi terbire, iu 6 - Manno • Serenad 
ba\h A&alar eki, ıe&kik\er, olıa 7 - - Trapp - Fuji-San el-
lar, 8. O. 8 H eodG•trl lnkillp h . 

DEVA Kaşeleri 
Fasla r•llı remeklerden 11kıo. 
Mıde, lı:araaiıer, batırHk, titmıohk baıtehkl&rı 

fasla fllh ıe•eklerlmiıden ileri 1ell1orı loaomaıaaD 
da bir aor. 

ları, cehenneme ıtden tol ruı rafında a eokh natmeler 
hep, bo ıarı tardır. S - M;cheli - Mavi gece 
dok&ora 

Baş, Oie, Grip, Nezle, 
Romatizma 

Boı ff.fre te Ulzumandao faslı elektrik ralı:ma . 
P•paoao delioirte, penoelet, 11lı:ılma. 
BlbiHD lekeleolrıe, &emiıl< ı; aaınmı. 

YURDDAS ! o ı 
Baat.r te baoıar ıibl tHarraf lmklolırına ber 160. d 1 • 

· d Uıonlolı kıı••U•r aerek H &a\bık ede1ek rıaanan, neaıoe • • 
alıao olmak&an kar&olar. 81' ıakıotır• d6t••t11

• 
Bır dUim elı:mek&en ne ısılrlr, bir ıalıerin, bir kıtık r•tın 

e6a6m6 olur, diye bonrdahk etme: 
cDımtara, dımları 161 olar• ano&mı 

Ulusal Ekonumi ve Arttırma Kurumu 

Bo ilim, ıaaaı te filrlr mee 9 - Mathis - Tady. Aya ı; 
maa11nı olıumalarıaı olı:aracn dansı. 
••rwmıaa ıat1iı• •dertı "2 30 M 1 k 

#4 • em e et 1aat ayan 
• 

11 
Ajans haberleri, Ziraat, Es-

1941 ızmır Enter- ham - TabvilM, Kambiyo -

nasyonal Fuarına ' Nukut Borsası Fiyat). 

Şimdiden hazırlanınız 22.50 Konuşma (lngilizce -
Bir milyon mti,terİ, lzmir Yalnız kısa dalga pootaıtile) 
Bateroaıyonal ır o • r ı nda 22.50 Müzik: Cazband (Pi.) 
mallarını•• görecek ve aa. (Saat 23 .. 10 a kadar yalnız 
tın alaoaktır. Uzun _ Dalga· ile) 

VE solaUK ALGINLllalNI 
KESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 

90 Ala1&ot - 10 Eıl6l 18'1 23.25 Yar.uk• Program Ye '--------------------.; 

===========~~====~====~-------~(l~U=t~b~~ ~~KM•B~~~~~~~tır. 

-


