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Paraşütçüler I Fransızlar 
Yağmur gi~i Giride indi- ' SuriyeJeki harp 

f rarısız - Alman is~irliği 
Eden Franıız mil

letine bir ihtar 

yaptı. 

Oa~lan Diyor ki ; 

Almanya 
Fransadan 

Hindistanda 1 Almany~da 

Müslümanlarla r~ecusiler t Yaban~, Rad. 
yo <l in liyeıı 
iflanı ~dildi • 

rilmektedir. malzemesini arasm~a 
. 

Şimdilik vazi
yete ingilizler 

hakimdir. 

Iraklılara ------
vermişler Fransız fabri· 

Dorıanma ve müs
temleke/erini iate-

Arbedeler oldu. 

Ahmet Abad. 23 (A A) -

kal r Al a memiştir. Mecııısılerle müslüman lrır Rra 

Londrn, 23 <A.A .) - a 1 m n · aındR 1euldeu arbedeler 1Jık· 
Dön hsy Atli avam ka- ya hesabına L<ıudra, 23 (t\.a.) mıetır. Qıken karıeıklıklarden 

ıuarasında Soriyeıleki Franınz Arniral D.ulan Paristeıı biıkac kiei ölmOe ve allı kiıi ra 

Lonul'a, 23 (a. a) _ 

y ahaucı radyo dioleınek
teu ilk olarak ölüm ,,. 

.,ozaın 

N<>nenbergde iııf'az e.1 1· ım· ı· u ış il'. 

Zürilıteu g~len hir tel ~ 
Kalıire, 23 (A.A.) - teohizatınıo Iraklılara vuil- Ç8hŞlyOr • Vişiye ılörıdüktmı ~mnıa bu raıınmıotır. 
Aıkeri sözcü Girid hadi- di~ioin tıahit oldognnu ve tay -..-- sabah radyo ile beyanatta ----

.. l graıa 
gore clnm edilen Yohau Hu 
hakkıuds.ki lıa.herleri yay
mıştır. seleri hakkında şu izahatı yare meydanlar111ı Almanlara Loııdra, 23 (a.a.)-- bulunmuştur. Darları Beyana Giridde 

vermiştir. verdikleriııi süyleıniştir. İngiliz hariciye nazırı lıny tında; Hitlerin lngiltereye brf: 
lngiliz fabrikaları Yunan halkı ve dağlıların ~tli s~:derine lfr:~ıısızlıLrrn Ji~den lugiltttreniıı Vi~i Fı-aıı kullanılmak üzere Fransız do· .Şimdiye kadar gÖ· 

yardımı ile lngilızler adada vordıklerı malzemeurn tam ge sıtMrna. Karşı vaziyetini izah nanmasın: ve müstemleke:-.iui r{ı/memİf bir harp 
~imdiye kadar vaziyete haki~ nişl~ği. hak~ıııtla t~giJiz bükft etnıi~tir . Vi!$i lıükftuıeti git· istemediğiui veya l>ilfıil :~Rkerl F azlo istihsal 
bulunmaktadır. Alman zııyı- metınm sarılı tafsılti.ta malik tikçe artını hir :liı;bet dıılıi- yaı·dımda lmlunmağı taleb et- devam ediyor. 
atı çok fazladır. Mlllema tay olmaihğını da ilave etmiştir. linJ.o Fraıısız toprak)armı ve mediğiui bildiıımiştiı" Darlatı yapıyorlar 
yare meydanında agızluına eo:lü!\trisiui A lmaııyaoın tım· Alman - Fr:ırısız işbirli~inden Londra, 2S (a.a.) - • -· ~ 
kadar ~ker dolu tayyareler Heligoland rine amade kılmaktadır. Bn ve harb sanayji ile iktisadi ıeş Ha~ vekil hay Qörçil be- LouJrn. 23 (A.A) 
havada parçalanmıştır. Al- tezahürün tın ı-ıoo vo yeı:.ıi de l'İki ffi?,Saitlen bahsetmemiştir, yaoatta hulnnarak Girid ha- Hny1eriıı p:ulamatı to 
man kuvvetlerinin ekseri~i bu A1 l b b l d ~Clh-ı l. kk d .1 • t' k' t l · · b ld ' li'lll-IYGaı om a an f. lili Alman motoı·bııtlarrnıo .. disesi us llJ a uemış ır 1 

: ı:ıoın 1 ır·iyoı; 
tayyare meydl'UI civarında Hou nelıriudeu geçmeleri h<Ak 1 RA K r l'A Dihıman bazı ınevıii mu- SelAlıiy~tli kavnalwııı hil-
yere indirilmiştir. Diişman Lonclra, 23 (a.a.) - kıuda verilen r11ii aaJedir. S1t ' vaffakiyet ehle etmi~tir. Ha dirild ı~İrıA ~öıe bu- seııerıirı ilk 
en galabahk pa.ruşü tyii)~ii Kan lngiliıı.: tayyareleriuin He- nayi miil1!1'4eseleri tarafmdan F elluceyi İngilizler vadau takfiy~ ~ıtaları l~iiyiik üç avı z·ı l'fınd:~ki har b malze 
diye civarın!\ indirmiştır. Bo ıı·g«>I 0 :ı 'l .. .. k Al ·k] d · el 1·1Jrı1<ıkt~clır -,;r,.. • • ·ı a u ~~ ... mnn 11R11uue 11 ıu ınanyııya ynpıiau ysrdımda tekrar gerı· a/d*ılar. mı •tar ıL ırı 1 

• "., mesı ı~tı ısalı er • .ı · 

h
. . d k" d ıtlarda or .. k d D.. . ~eçeıı s .. ııeıım şe ır oıvaruı u. 1 8 1'!1 ettikleri :1.aman bir l!"'ı.thol çok uıiiessir olınu~ vo hatta her guu artma ta ır. uş- en verı'n ı· \ · · · 

d 
ı . d 1 1 { evr .. ırıeekı ıhtıh 

man var u ve orman ar ara- maçı yapılmakta idi. 1ıayva bu erııHistri .b"'ransaya c;a- Kahire, 23 (a.a.) - man Kandiyeyı f~er no ka ar sal ve İnıalatııı yüzde ollisin~ 
11odan ge9en yollar iyidir. reler ha mahalJe lö n;e.tre lıştığmcfau dalıa müeıuıir ol· İngiliz kıta.ları Tohrukta nldıgıııı iddia eclıyorNıula hu den fazla olmu~t . ı ·ı 
Y 

· b'l ai.it"ülerio · ı d'l·1·r.· · 'ur. ngı tere 
ere ıne ı en parav "S kadar alçaktan u9arken dafi mn~tur. Jfrarııozlarıu alman civardakı bir düşman karako- bazı biuslarrn iwga e 1 uıl'!lı~n üzeıirrn Alrnau lıava kuvvetJe 

armanlardu. gizlenmesi miim- t 1 1 tJ t tı•ı•k vo Deııı··z ı•ltıl .. rıtlırı t .. lun11 tahrı'betm!1111·1·. Burada zanuaı11 nruıektedir. Ş~lırın . . k <'P arı ıu;ıre e "' eş açmış- • • • .. .. ! "' rıııırı a ınlarma rağmeıı falı -
kündür. larclır. Tayyarelere 11te~ et!trn mirloriııe ait lınberler gelnıi' müteaddid dtişman tankı talı bava meydnnı eJimi ~~dedir. 'k l . r.·ı a a.r iyi ~alı~mış vP. i~"İler 

Düşmanın karaya asker topçular göriilmekte idiler. tir. Miilıimmııt imalatlıtıııele· ribedilmiştir. Tobruk bölgesin Retmoda «liişmarı gen atıl- t n-., 1 ı11ç oır t <lak~l'lıktau çekinme 
9ıkarmak teşebbüsii MMadan Bir ta.yyarenı"n bırakttöı boııı ri ı·esweu bir arılaama ile de düşman hazırlıldarma de mıştır. ~iınJi bu hö ge ic;in . 1 d. "' " mış er ır. Razı istihsal madde 
geçm~li. ~Mtiyen k~ç~k gemi· ba dört toptan miirekkep ba nhıandanberi Almsnlas.r içi• vam etmektedir. bir şey söylemek ıoiimküıı lel'i btş ·ıltı ay ev ı . ·ı 1 
lere mhısa.r etmıştır. Par_a-. tar.vanıu üstüueı diiMmihl.u"r. çah~ıuaktaclırlar. Bo çahoırı• Irakta Ç·:ır"an,bA geceııl detildir. Muharebe gittikçe . .' ve l1'lı ısa '" ' • ' \: . d 1 d t t1" ve ıınalı muJıal cr}·-ı b" 
'üt9üler g<;kten yağmur gıbı Tayyareler alçaktan uı~arak ictirı Rauo vo Sitroen fabrika- Irak kıtaları FeHııceve taarruz şıd et 

8 e~aın 8 mekıe ır. .,ı ıu eıı ır· 
• T • - J{ o· "iti b. .. l . dereceyı V<frrnı"h' r T 

inmekte olmasmdan herkesın hu aynı sekiziude ya11ılau hü ları da clalıil tutıılıuuıo.lur. etmışlerdir. lngiliz kıtaları ba arp ıraı e ıç ~up ıotıız _ .. ·. ~ .
1 11 ~ 1 ız en 

• r '" b' "'c)ı] t 1 b c) 1 rl11~trHUIJlll Ve 1 tıhsat ı. 
kendi başına iş görweın camda yapılım hasarları fes- Bu firmallll' Tay_vare ·''edek zı karakolları g~ri çekmeğe ır uıu e 'a a evırnı ete- . . ~ 1111

vvet-. ()" d" leıwın lıarh lıedefledııe · t"b 
ioabetmektedir. bit etmişleJ"ıJir. par9Rl:ıriyle Tank imal eı.- mecbur olmuş ve bu arada <·ektır. uıı gece uşman de- . . • ın 1 

R , . . k . k k ışı a~ağı yukarı larnamlaıını 
Girid halkı kendiliğinden ---- uıekte idiler. l!'ranınz mılli lı·aklılar şehre girınışlt.r~ede oızde karaya 88 er çı arma . . . ış-

H ık P 1 b 
. .ı ·t· ki' tır Şımdı ıın·ılat e ·-k ı. 

mÖRlevJiye karııı ayakll\omış- 1 arasu·tçu· ere ekonomisiuin Pari~ elokt.rik yapılaıı şiddetli iı · mfıkahel~ İHtt'Ulif ıAeue l J na ıye l(e- . . 
1 

ll yu ı;eK v t .. ki" der~<·esı110 v·ın 1~k ~ d' 
hr. Halk askeri kıtalara yar- istilısalatının dtirtte tıiri Al- ile düşman geri atılmış ve misi ile kıtaa yu u mav- · · 

1 
m.ere il'. 

dım da büyük bir rol oyna· B ... , l h maıılar için çahMmaktadır. Fellııce geri ahnmıştır. nalar h•tırılmıştır. Btt arada Almanlar 
ıça11 ar a ücum -r k. ı t · u maktadırlar Ru ırnretle ad•- Bundan başk~ M.ıırsilyaya ıliişınanin i ı < eıı royerı e 

aın en 188ıZ köşelerine inen ediyorlar. gelen ham maduelerden 10 Diplom~tlar batırılmıştır. 
AJmanlar yerli halkla mü- bin antimuvan 8 bin ton man Diin Hahah otuz vapurJarı 

---
Giridde bir tayyare 
meydanını zapt 

ettiler. 

oadoleye mecbur olmaktadır. Kahire, 2:3 (a.a.) - gaııez ve 38 bin ton Boksit Pariai terke Javet mürekkep diişman kafilmıi 
Royterin hususi muhabiri tiO bin ton da me.vve verdik- knvvetleriwiı tuafrnclaıı gü-edi/di/er. 

KIBRIS bildiriyor: leri (iğrenilmiştir. Almanya riilmüştür. 
Girid muhar~beleri Velsir .. MarsiJyaya gelen yiin cleri Berliu, 23 (a.a.) - Kuvfetlerimiıin bu dii~-.1 . tt"'· JJOUdra, 23 (.A . A .) -

fantazı erme benzemektedir. gibi şeylerirı 14G hin tonunu Yarı resmi - Alınan ha- man kafilelline taarruz e ıh'- ~ 
Takviye edildi Hayret verici hadiseler cere- almıştır. Mareilya yolu ile riciye nezaretinden öğrenildi- lerini zannediyc ~om. De~tro Hauynuııı 17 kilom"tre 

yan el~ektedir. Soda koyunda gelen mallann yüzde 80 ni l~ine göre Paıiste hııluıı:m lui ytfrlorimizle ~Bfıf ~:uvvetlo- cenubu g&rhisirıdeld Mnliva 

Lorıdra, 28 (a.a.) _ sema zıkzak yapan tayyare ve Almanların ve İtalyanların hin ecnebi diplomatlar Vişiye rimiz hu kafıleye hucum e~ tayyMo meytlılnıım ı\ lnıaııl.nr 
KıbrIBtaki İngiliz kıtaları paraşütçOlerle dop doludur. eline geçmiştir. Edenin ilıta- gitmeğe davet edilmişlerdir. mişlt'rdir. Düşm1tıı <la. gttı~ı- ~~~tHı lıa~im htılıırırııakt:ıcln. 

insan ve teobizat bakımından Bir kısım tayyareler yere in- rına giire Fransa ha yolu Fraıısız hiıkunıet merkezinin lerioıize lıiicaın etmı~l:rdır. uşıutrnın bir kat; zamnu 
takviye edilmiştir. Ve halen meden havada parçalanmakta takibettiği taktirde Fraıısanın Paris rieğil Visi oldu~u ileri Akdenizde deııiz. ~ar.ekatır~ııı ic;iıı yogaııo tııtuııahilcligi \·er 

d
- 1 . . 1 d"l a·ı . k .. . et verıcı bll' Jll}t)(•e hurasıı\ıı J\ ı j • 

de takviye edilmektedir. ve yere uşen tavy~re erın par ışga e 1 en ve e 1 ınıyon ı- sıil'iilmektedir-. ınemnuıııy .. .. , " < a tıı.rRfırıdn ce-
l Al l t ( . . · · çe başka turlu ola rnyı 11 e i t 

Mevcut İngiliz garnizon- ça arı • man ar ara mdau te- sımlarıuıu uyırd eclılmıye- fı veı-ecegıııı .ı· ' 
1 

<m ıu.lıri hartikat . 1 k d'X. . s.·, ran ,. v pu lt 1 zıuıuouıyoruw. hıkkınd l l.ı .. ı laruıa birde Anzak kıtası mız enere l15er tayyarelere cektır. • M a ru uııyac1oın . • ı 611117. ıaher alın-
. . . . hazırlamaktadırlar. - _.,..._ t•VLı·fedı"lJı·. o· · 1 adasıııda ganb ve k~aııı.aktadır. Giridduki Jıare-
ıllve edılmıştır. .-. R ıru "'t Askerler meydana çıkar o rtaşa r k ta şiddetJi bir uıubar~be devum . Şii ~ııretlo UOrtıyan otm~k 

Bulgarlar 
iki Yunan aclaaını 

İf gal ettiler. 

çıkmaz bir bo~u11ma başlamak f_,onılra, 2:l a.s ~tmektedir. Biziın tarafımız- tedır. 
tadır. Puaşütçülerin inmesi Amerı·ı..an Royter Birleşik Ame d• kara kuvfetlcriınize mü- Boradaki lııgiliz avcı ta ~ R. tayyare• k 1ıava kuvvet- ya ı · Y 
gece de devam etmektedır. Gece rikadan Kazablaııkaya gitmek zaheret eclece re en meyfüaılınııı kifavet 

l • • dwl b "f' nikdarda ıneY- ~t · • 
sema rlüımanın attı~ı patlatıcı erı ıeruiıe gır ı er. te olan ir FrP.tıS1z vapuru !erimiz ka l ı b h r;.~ın~t1ındoıı vo fazlıt t.nl.ıri 
maddeler, fi~enkler ve lngiliz tevkif edilmiştir. Bu vapura cut degiJclir. Fakat un.a 

1.0 ~- 6 1 nı;~ olıuaımulıtu tlolan 

K h. 28 [ ] 1 "Jt h k' ı· f ı . kuvvetlerrnuzrn .. 1 · harb gemılerinin proı'ektör!e- . a ıre, a.a. - rıgı ere iı 11me • tttra ıııuau kabıl kar.ı g~ı ı a ıuınıştır 'fi"ıııtR if'l . 1 
l · f - l · . ardır. Alman- k . ~ 1 ıarıy ~ 

riyle pula makta ve pal"aşül- Amerikadan Mısıra gelen ev ve ca seyrı se tw musıtaı esı eHnde her şe) v . . . ara ve ıleııız kn vvet leri kul 
Offi - Bulgar kıtalan Se· çüleri göstermektedir. Ilı su- yeni Amerikan tayyarelerin- verilmiş olnı11kla h6rabfl!• son la.rın ise ııav~ knvvotlerı ıyı laııılmaktadır . Ada.ya anca•~ 

~aderek. ve . T~~z. adaları.Dl retle iyi bir hedef teıkil eden den Marten, Alarileıı Kapo,.- hadiseleı vapurun tıwkifine se ve hona rnıık"hiJ karada elle- Mısırıları gelen tapvareler ha 

ışpl etuklerı bıldırılmektedır. paraşütçüler yere cansız inmek ıo fü.;erine yapılan hücumda hep olmuş~--... rinde hiç bir ~eyleri yoktur. ~~~nlnntnAkt~Jırlar. 

Sofya, 23 (A.A) -

D tedirler k il 1 t n· ' a· . .. 'e bir wnharehe ~-... 
ı n · n anı mı' ır. ıger tip Ta· Vaıimis teFtiflerin- ırıdd~ oyı ziiıı<\eu bi · at a Bazı~.yerlerde parasüt"ülerle ma.hok tayyarelerı· de ı'lk de~- d" 'orki lıurAda Ler zım fatıkımı.., ol . ~ ... J J d l ceroyaıı e ıy . dugu nuuı . . -

Oirid halkı arasmda heyecanlı olar•k Suriyedeki Alman tay· aen cıon Ü er. iki tarafın .ı~ rical etuıesırıe .. tllHı11 çıkaı·mak müm 

Viıiye tl6ndiJ l ı 1. a· •ctı·ı OereY&D eden kıııı olup ()1 .1 
sahne er o ma"ta ve ırı ı er yarelerine hüoum etmiştir. Bu Silifkeye tefti~ nitıniş olan imkan yoktur. • .. ıtnauığıııı sorma' 

Viti, 23 (A.A.) -
Amiral Darlan dün 

Vitir• döum61&4r. 

l l ha 30 
"r· "' • bir lıs.rp ola- ve ()orçi l • M.. k 

A man ara ta nca ve san- Amerikan tayyareleri talı- Sayın V:ılimiz Bay Sahip Or~e harp ~~ok 9etın . .. . UY.n ereyi hiç 
Patiı&en timlik bıçaklarla. hücum et- ıııinlerin fevkinde iyi netice- lefti~lerinden evvelki ~üu ~elı- oaktır. Bu "ratla bır meb~tt ş~plıosız lnı Vttdiye sevk.,tmek 

_mektedirler. ler vermi,tir. ı·inıızc dönmüQleıdi1. d" - tankı olmadığı so- nıyetind6 c.!ea·ı· . . -. uşwauın ~1 ıuu demı~tır. 
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tbuat mensupları yardım 

ayfa 2 

sandığı 
Ankara Radyost1nda 
Bugünkü nefriyat programı 

i 1 a n 

1~ürkiye Cumhuriyet ziraat 
bankası Tarsus şubesinden 

Tarh Ba•ın Bir/iği çok güzel bir 
karar oerdi. 

CWMARTESt 24 - 5 - 941 f saat ayarı 
7 30 l 'ro~,.am vt> m~mla- J8.03 Müzik: 

ket saat ayarı Karışık türkü müzi~i prog- 281 4 sayılı kanuula taksitleudirilıuiş rniiteseı .. 
Türk Basın Birliği Umumi mü halind? Bankada mevcud 7.H3 Miizik: HHfif program ramı vı:ı. ~il kefaletli borcuım 'ıadesi ot>c.·tiği lıalde ödemi -

Merk~zi çok güzel bir teşeb- hütiin para ailesine derhal Ye- (PJ.) 28.30 Zira&t . takvimi .. o 
büst;. bıılnnmn~ ve almaıı ka ril r:t!k ve yRrdım saııdı~ aıa 7.45 AJıuı:oı lıaherleri Toprak mahsııllrrı borsası yen ince hnrk mahallesiıı<leıı Fal mi Salih oğlu 
rarla bıı teşebbüs fiil sahasına !arı bu ~arfedilerı vardım pa- 8.00 Mü1.ik; Hafıf progra- 18.40 Müzik: İbrahirnin j.;uıj hiza~ıuda hu<lut ve evsafı aşağıda 
girmiştir. Umumi Merkezirı bu rasını tekr.ıtT hazırlamak üzer.e mırı devamı (Pi.) _ R:ıdyo_ caz arkestra~ı (ibr~- vazılı bir ımrca tarlası tahsili emval kanunuua 
kararı ile, Turkiyedeki bütün teshit Pdildiği üzere tekrar hı· 8.30 Evin saatı hım Ozgur ve Ateş boceklerı) · • . . .. 
matbuat mP.nsuplarmdan her rer lira i~tir~kte bulunacak- 18.10 Proeı .. 

111 
ve memle 19.00 Konuşma: tevfikau 24 5 941 larihinueu ıtıbaı·en 21 gun 

han~i birisinin ölümü hali?~e !ardır. . .... . ket saat AVQJ'-ı 19 15 Müzik; nıücldetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
a~Jesıne yardım yapılması ıç~rı 'fıirk Basın B~rh~ının bu 13.33 Miıziic: Radyo caz orketrası progra- ihalesi 1 3-6 . ~l4 l tarihine ra~tlıvan Cuma gii·· 
bır .«~ardım sandı~ı» teşekkul ka~arını memnunıyeth~ karşı- Türkçe plAklar mımn devamı uu saat 1 O da bankada yapılacaktı;. 
atmıştır. lanz. 13 45 AJANA 1. b .1 . 19.30 Memleket saat ava-

. - - n· r. · t • ft T- rk Ba~ın . ~ ıa eı erı - h· be 1 . p .. .. l . .. d 1 <) d lstıyeu butun matbuat men ı.seı aıa an u 14 00 M .. ·k- R' - n, ve 11Jans ~ ren ey paı·ası suru eıı peyın yuz e ur . . . 1. ,.. Ad 1 k 81 yar. . nzı . ıyasetıcum 
9 

M .. k· 
suplara bu sandı~a aza olncak Bıı 1 ııs 1 ana ~ın a. a : a hur HHrıdosıı (Şef !hsan Kün- 1 ·45 uz • A rUırrna bedeli bankamız alacağım kar~ıla · 
ve Umumi Merkezin lş Ban- dım sandığına aıd fışlerı h - ı;er) Çi~te fosıl 
kasında sındık namma açtır- zıdaınış bulunmaktadır. Bu 14.45 Müzik; 20.15 Radyo ı azetesl mat.lığı vt~ ~- ahut. haddi layik ~üriilıı;ediği taktir · 
dığı hesaba bir lira ile iştirAk fişler ve taahhütnam~ler aza- Türkçe plMdar programının 20.45 Müzik! de en soıı <ırllırauın i.aalıhihlii baki kalmak şar.-
edecek~ir.~ ~kdaşın ölii lam tfa~ıtılacaktır. ___ devamı . 8eçilmiş earkılal' tiyle aı · tlırrna 

011 
giiıı nıii<l<letle askıya alınarak 

Hıtler Bay ~örçilin eline IS.00 Mtı:tık: 2 ı.oo Konuşma 23 6-~l4 l tarihine rast.11\aıı Pazartesi ~iinli ayui 
Oaııs müziği (PJ.) Mf:mleket postafil ~ 

ltalyan elçisini 
kabul etti. 

Maaşından n~ ge-
18,00 Prov,ram ve Me~Jeket 21.10 Müzik; sanlle ihale olunacaktır. 

çiyor. 23-5-941 Sebze Dinleyıci istekleı·i ihale be<ldi pe~iıı ol<luğu gibi <lellaliyc \e 
21.40 Konuşma 

sair masraflar ahcıya aittir. Piyaaa•ı (Günün mes'eleleri) 
Berlin, 23 (u.a.) - Londra, 23 (A.A.) - -C:"':""'i-ns-i-------

8
- 22.55 Müzik: Hadyo salon Kati ihaleyi yaptırıp yaptırnrnınakta baııkaı· 

Alman-ltalyRD dodtlnk ROJl€'r • lnf,tıliz baevekili Çör ------1 ~uruş ....:.!.:... orkestrası (Violonist Necip Aş- mız muhtar olduğu gibi kati ihaleye kadaı· porç-
muahedesinin yıl dönümü mü oil a1da 10 hin lngillı ıtran m_a AB!ı~bekadıan ICın) <l 1 fı • 

ı kt d F k t her aF eh· .. uny 4 lu borcunu tanıanıeh ö erse ınuanıe e es \'e ıR-••••betiyl• Bitler l!alyanıo •a 
0 

ma ' "· 3 ~1; 1 T rra o Biber 22.30 Memleket saat ayarı .. . . . I 
Berlin elçisi Alfiyeri ile el- :.~ı~~~~:G:;:lall üçte D~~::in~eı: D~mates Ajans haberlerı. Esham - tal oluuacak, nıuşterı ıse pey akçasıuı gerı a . 
9ilik erkaurnı kabul etmiştir. tn.,,ıneı kaznn9 vergıflı olarak ao Kitbak 20 TahvHAt, Kambiyo - Nukut maktan ba:ka bir hak iddiasıııda buluıımiya<·ak.-
Kabul eırna ında lı!lriCİ}'f' na- ri alıaıno:ktodır. ~=t1:~n Borsası ı Fiyat). tır. Hauka<lau başka ipotek sahibi alacaklılarla 
zırı ]fon Rihentropta hazır Ham_ .... a ''2 4r: M- ·ı. R d I · d k. 1 k 

H t P h 11 ii - · " · " ı uzı~; a yo. sa on dig-Yer alakadarlarııı gayri nıeıık ul iiıerı 11 e ı ıa Loloumu~tor. aya 1 11 fıl lhyar orkestra"' programının aevamı . · • f ıJ • "dd" (• 
1 'I" f 1 • Sarmısak 2J.IS Müzik: Cazband (Pi.) laı·uu hu~usıyle faız ve ~n~sra a. aı.ı· .~ ı~ ~r11u naı iZ ayyare erı Adanada orta haili ~~~I•• 23.25 Yarırıkı Program ve evrakı nıüsh!te~eriyle .bıı·lı~te yı_rnıı guıı ı_t;ı.'ıde 

Muhtelif hedeflere bir ailenin eylık g~~ ~edi Dünya kapanış. baukamıza bıldırnıelerı akşı t.aktırde tapu sıcılle · 
hücum ettiler. çim maırafı ne -- .... · riyle sabit olmadıkça satış bedelini paylaşıuasın-

İ 1 i n dau ııarie kaıacakıar• ve datıa razıa nıa1tin1aı 
Kahire 23 (A.A.) - oluyor· almak iste; enlerin bankamıza nıiiracaat etıneler.~ 
Libyada 1ngiliz ve Ctnuhi Ana ve b";b;ii':biri 1 5, di Tarsus 8ıla.11·ya rı'yınt"ındın 1 ı . 

A(rika hava kuvvetleri Kapıız Q-ım 7 ve ÜQÜDCÜsQ 17 JBltDdD u ' ilan o lllllll'. 
zu civarında dti~man motÖJ lü 0111~1 6 ııurusıu orta halli bir ai· Tarsusta vagonda teslim ve Toprakkale taşı 
nakliye vasıtal:trnıa lıiicmn et l anı n Adsooda muhtelıf rıllara ı L • ·ı b 1 d' . • (ç,.O 000) il' b. d t · · s· k k l . aıa gooim endeksi eudur: 1938 oımaa. şart1 e e e ıyenuzce .., , e ı ın a e mıştır ır ı;o amyou a ı ın "' k 
arasın~ atılan bcml>alar dtiş ıı_e a1d" 76 fıra 1.6 koruııa .ıe parke laşı açık eksiltme suretile satın ahnaca -

Qıoen 6 nufosu aıle 19'19 86 hra 1. d ı· ·u. k 
müilüı·. Bir ~okları hıtsara 25 kuruele, 1940 da 90 lira ile Ur. Beher laşıu nn·hanımeu ue e 1 Oll 111\.I uruş 
u~ramı lir. ~fı .manırı kampı geçiuirkeıı 94~ de lıu ail&u~n ar olup heyeti umuıniyesiııiıı muvakkat teminat ak
V6 top mevzılen şufüeıle boırı - tık mHsrafı 11:.i lırara bttlıa ol· esi 450 liradır. ihalesi 29 fu-941 perşeıube günü 
baJanmı~tır. mue,ur, Ç . .. • ..... 

Yunanisıauda: 20.21 gecesi saat 15 de beledıye encumennıde y~pılacagından 
düşman işgali altındaki t:ıv- T. H. Kurumuna isıeknıerin şartrıaıtt~sini beıediyenıizden aranıa-
vare meydanlarına tam mu- Jarı ilan oluuur. [aa6] 20-24 
vatf•k.yetle neticelenen akın- Teberruda bu/u-
lar yapılmıştır Elösiniste yer 
de bulunan dlişma\1 tayyare
leri arasına atıl:ııı bombalar 

nanlar. . 
1 1 a n 

- Dündeo ıırlao -
patlamış ve yangınlar çıkkanJ Veronlerin Adı Lira K. 

mıştır. Diğer bir çok yerltmJe Kiragoe Karacaoaio 15 T ırsas Belıdiyı riynıtindın ; de düşmana büyük hasar ve- Hnıan Mer7.uk 15 
ı ilmiş ve yanı.:-ınlar çıbrtl- Bahocrldin Küzberi 15 
rnıştır. Yukı1 p Dueı 12 

Habe~i~taıı ıfa: Hür Fran - Melhem Şelfun ıo 
~ız hava kuvvetleri yollarda Ed "ıırd ~umanı ıo 

. _ l Edvarcl hutroı 10 
dfişrnau kllalal'Jna mıtralyoz e 1 t Moııaı·o 1() 

M d. i L . , oze 
lıücıım etmişler, en He uır Suphl 'l'ıımb11y 10 

a kerl kamp, Bakirle bir kaleye Me· te lsmall SP-ydun ıo 
tam isabetler kaydetmişlerdir. Vuaı Stı umıa 10 

Düşman tayyareleri Mal Mehmeı Muraıo4lu 10 
ıay.t hücur:ı etmiş, sivil 11e as Leoıı Mat~lou ıo 

. b' ıJ h Fuat Şaeatı 10 k6rı ıua lar a asar yapmıs-
1
o 

. ~ Iıkeuder Butros 
ttr. Ir. kt:ı Hebb:mıye Alman ŞOkrO DlrRP 10 

tayyareleri trafmdau mitralyöz T. Cı ZiraP.t Banlum ıo 
ateşine tutulmuştur. Bu geniş Eeref !g 
lı .uek:lıtan dört tayy:lremiı tlöıı Azra 

10 . · Tnfık Gı:heJJQ 
m~mı tır. Metimef Bngdaıcı 10 

l·nu'ıltere u·zerı·nde JOI Nader lO 

Yine alman hava 
faaliyeti olmadı. 

Tahsıı ı Meu.eci lO 
Sed'aıtın f pekçi lO 
Sımear Yakup ıo 
Sari N 'rhtr : 
Edıp Behne avı 

6 Londre, 23 {.A A.) - Vaei Gözen 
5 Dılo gece de İngiltere üzerin lbrahiın' Nakke' 
6 de Alm an lınva latireti olmAmıtı Nev:ıat Şumnu 
5 tır. Londra1a on iki lifÜOdür hiç Fedoo Tahiocı 

bir hua ıoarruıu ırapılmamıe- Ner 
&ır. _ Soou nr -

Tarsus beledi~e parkı büfesi ı Haziran 941 
cso tarihiuden 31 Mayıs 943 tarihine kadar iki ~ene

liği açık artırma suretile kiraya verilecelüir. iki 
seuelik ıuuhaınnıen kira bedeli ( 1105) lira olup 
mu vak kat teminat akçesi (8 7) liradır. 

ithılesi 29-5· ·~41 perşembe güuü saat ı f> de 
belediye encünıfmilide yapıla~ağından isteklilerin 
~aı·trırnnesırıi lietediyemiz<len aranıaları ilAn olunur 

r 335] 2ô-24 
------ - "D 08 t f ıp$ Si T =it 

Zayi Askerli·k ve ika~ı 
A:lar 26 T. 3 8. 12 den te Fırka 7 uaklire kotuodau a4dı· 

lıoı aehrtik te1ikamı llJ! ettim. Y11oieioi ılaoaQım eıkiıloin 
bGkwO kalmadıtrnı il•o ederim. 

Tuaoıuo ıanıkdam köründen 316 dotumlu 

- M&bmet otld Mehmet $ftkrU 

i ~skerlik vesikası 
Alar 32 T. 3 B. 10 dan ve Alar 23 T. 3 B. 12 · den aldıfım 

aakertik Hİltamı zart ettim. ren\ilfti a1ai;tllfım e•l{f•lnın 
h6ki:ıiQ olmadıtını ilin •d,.rim. 

Tıraaıun K'u.tl oakar körGodeu M9bmın oliD 
316 dotumlu· Abdiılkadir 

Tapu Seııediuin 

Tarihi No. Dek M2 Körü cıneı Hududu Hi11eal 
T. etel 386 129,93,738 BnQ'lar öaııı Tarla Sarkan arap iımail ...!_ 

tarlaet, garbeo ma s 
J11lih ef, Küçük ılo'• 
mnhdomu cemil biri 
et. eimalen Taa-ibi 

(8'8) Am, ceoubeo pirice rola 

i 1 i n 

Askerlik şubesint.~ davet 

Mersin Bala~iye riyasetinden 
ı. lstanbul ŞubeJerine mensup gayri nıqs -

lüm 312 ila 382 dahil bütün doğuınlular sevk 
edileceğinden derhal şubeye nıuracaatları. 

' 2· Muı·acaal etmivenler askerlik mükelh~fiyeti 
kaııuııu'ımu hükiimle;·iııe göre şiddetli cez;,ıaudı 
rıla'!akları ihln olunur. (34 7) 

i 1 i n 

içeJ arman çevirge müdürlOUUlfdan 
2-6738 sayılı ol'man ek niz:ımname~ine göre Hazir!'ll 

1941 ayında ormau malları muayeue ve müstenidi n. iliye 
ve müruriye t~zkerelı~ri degiştirilece~inden ınuka•ele ve iı.io 
sahiplerite ticaı·et maksldila toplayanlar toptan v~ perakeed& 
satanlar ellerinde bulunan tomruk. kereste, mahrult~t va 
bütürı diğer orman ın:ıhsullarmm cinsi, nevi, adet, 1b'ad 
ve vezınleriııi bıılııuduldan yerleri mfıı.;fen1di bulunlıı uak

l liye veya müruriye tezkerelerinin tarih ve uumaralara:u 
hirı beyanuaırn~ ile ~fayı ... 1941 sonuna kid&r Ol'lll8ll iltare · 
sine bildil'meleri il~n ülunur. 

Yeni llertıin MatbıuuunJa Baf!ilını~tır. 


