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GÜNDELİK SİY ASİ HA.BEJ:-\ 

ugoslav 
ıt-• ••••• 

Başvekili Simoviç diyar ki 
Alman muvaffaki;ye 

ti muvakkattir 
Zafere eminim 

Amerikan l 
vapurları 1 

Stiveyfe kadar ~·
lecekler 

Va ington, 12 (e.a.) 

Ruzvelt gazeteciler konfe· 
Belgracl, 12 (a a.) - ransınaa Kızıl clenize Ameri 
Yııgo8lav başvekili gene- kan vapurlarının girmesi için 

ral Simoviç Yugoslav umumi tekrar oçıl.iıgını siiyleıniştir. 

karargahından ~n hitabda bn-ı Razvelt bu hııırnsta demiştir

lunnın~tur. Almanya meşrn ki : 

hiç bir sebeb olmaksızın Ya- Kızıl l!eniz Si.iveyşe kadar 
goslavyaya. lıi.icum etmiştir . harp dışındadır Mıınr da bi
Tahammül kıyas kabul etmi taraf bir topraktır. Birleşik 

yecek kadar kuvvetli oldngu- Amerikanın hitaraf bir mem 
nu miidrikiz. }"'akat manevi· Jekete Mevkedeoegi eşyanın 

-
s 

R 11. dyo Oaz~tf'si ııden : S•hlbl V• Umum N••rlyet Pazar MOdOrD 
Üııkübürı cenuhunda şidc.letli FUAD AKBAŞ 13 muluueheler olmaktadır. 10 A iman 

tnnkı tahrip ~dilmiştir. Kosva ova

smt'!a büyük meydan miılıarebesi 

-idare yeri 
ıuı ııenln luımnl • 1111'1111 ---
Sayısı 5 kuruı 

NlSAN 
1941 

y,\ l Sayı F!K.:tR G-.A.ZETEdİ beklenmektedir. 

General 
Papagos 

Yunanistandahi 
ordulara kumanda 

edecek 

Jngiliz Tayyareleri 
Harp sahasında fev 
kalade faaliyet g6s 

teriyorlar 

liahire, 12 (a.a.) -

vrta,ark tngiliz bava ku 
IJoudra, 12 (a.a.) - maadanlığımn tehligi : 

Londrada ~alahiyettar ma · Havanın fena olmaınnn. 

kamların bildirdiğin~ cöre Yu ragmen bütiin giin şimali Yu 
nan orduları başkumandanı naııiıtan ve cenubi Sırbistan 

general Papagos Yunanistanda da Alman kıtaları bom ha ve 
bul~?an İngiliz ordusunun ve mitralyiiz \teşine tutuhnu~tur 
lngılız orduları kumandanı re :Mırn&stırla Pir lepe M881 uda 
neral Hanri Vilsonu idaresi al düşman zırhlı teşekkülleri 
tma verilmiştir. General Hanr·i boınhalanmış ve tanklara tam 
Vilson Libyada Vavelin baş - İt\abetler ~lie edilmiştir. Bu 
kumanhtı altındaki haı·ekatı tankların bir kısmı tabrib ve 

Telefon . No. 82 13 3870 

Yunan 
Kralının milletine hitabı 
Vatanımıza karşı 

vazifemizi ifa 
edelim 

Almaıı 

KuvvetJeri 
Filorina bölweaine 

sarktılar 

Atina, 12 a.a. -

Atine, 12 (A.A.) - 1 i9 numa.rah Yunan res-
Yuaao Kralı Jorj millete ml tebJiti: 

aeaAıdaki beıannanıeyi neere\- Kıtalarımız Ma:ıastır mın-
uıietir: takasmdaP gelen Alman kıta. 

Yunanlılar, Yunan ordusu: ı · 1 F"l · d 
Memleket tarihin ea ulvi a~·ıy e . ı onna a temasa gel 

sarf&.larını kanla yazarken ce· mışlerdır. Arnavutlukta keşif 
surane ve riQitçe durumunuzdan ve topçu faaliyeti olmuştur. 
rüksek, eğilweı ruhunıuıdan Atiııa, 12 (A A.) -
hiQ bir eeyle kırsa kabul etmeı Royteriu hnsusı nıııhahiri 
eecaatiniıden mücadelemizin bildiriyor: 
haklı \'e mukaddes neticesinin luı;iliz bava kuvvtlel'i Yu-
mutlak lehimize olace~ı hakkın 

d d nan hattını y:ırmaüa ug·rac:.an 
kuvvetimiz -ve bosnMi bir pa
ktla ovyetlel'İn doRtlnguna 
İngiltere ve Amerikanın tek
nik yardımına itimadımız 

vardır. Seri Alman muvaffa
kiyeti vukua gelebilir. Bu 
bizim cesaretimizi ;cıraoak 

de~ildir. Almanya Yugoslav
yaya lı:up ilan etmeden ant 
bir hücumla bazı ırıuvaffaki
yet eld~ etmi,tir. Bn muvaf
fa1ciyet muvakkat.tir. Esas 

muharebe hatları üzerinde ur 
domuz tnh,id edilmektedir. 
Yugo.,lav vatantla,ıarının va
zif.si so~uk kanlılığını mu
hafaza Te nizamata riayet et 
ınektir. Vatandaşlar ordunun 
ı.rka!!ındll karıQıklıklar tevlid 
etmemelidirler. Düşmanın oy 
durduğu yalan haberlerden 

bir mubarib momlehete gide- idarA eden kumandamhr. bir kısmı devrilmi~tir. Bazı 
daki sarsılmaz imanınız an o b " 

tarı siıt! derin minneltarlıl}ımı A~manl~ra ağır zayiat verdir-
herecanla ifade etmek isterim. mışlerdır. Almanlaı· cenubi Yu ceği mesflle~ini incelemekte· bombalar yo~ iizerine ve dtı · 

yim. Kızıl denizde Siivey~e Groanlan ha~km~ı kırar mir ydn yakınına düş::nüştür Mılle&im, l{oslavyada da l\1anastır1 i"gal 
Orduna ıarık olduaun11 gös ettikleri zaman ha va me;da

ter. Geridekiler, cephedekilerle rıında bulunan tayyarelere ve katlar gidecek Amerikan va- Koçsnada demir yoln ve Pir-
purlarınrn Port Saide geçme- Va,ington, 12 [ a.a. ] tepenin 16 kilometre civarın- ıeref rarışına ~ıkıo1ı. düşman tanklarrna şid,~etle 1 . 

Yunaolıl11r, . . u Hl Ieri hakkında biT ~ey f!öyliye Pan Amerikan konıresi da buluııao petrol koyusu ate 
miyecegim. hmailiye maha. kararı mucibince Ruz- şe verilmi,tir. Rir çok ölü ve 

Kalbimiz gibi kalb taeıdık cum etmışler ve bir çok Al-

rebe bölgesi dabi1inde değildir velt batı yarım küre· yaralı vardır. 

Son zamanda Amerika li sindeki arazının diler bir Libyada, dü,man kıtaat 

tan, demir gibi sıııllam bir ira- ~an ask.,derjni mitralyöz ate 
dere, aııne, mukavemeıe, ferf'• şıne lu~a.r~k imha etmişler~ir. 
aati aefee malik olduktan •o~ra İngılıı tayyareleri berızirı 
on binlerce ·dıleınanın te due· ve bomba almak için Yunan 
ınan tanklarına mukavemet, ~a- ha va meydanlarına )ndik\eri 
unımı~a kar,ı vaıifemizi ıfa zaman hummalı faaliyetler sar 

manlarında möııadere efülen devlete devredilm~ıini tanı- tahaşşüdleri ve hava meydan 
69 vapurun denize sevkedile- mamak hakkını teyid eden tarı üzerine hücumlara devam 
ce~i zannedilmektedir. bir kararnameyi imzalamı~tır edilmiştir. Derne ilf' Tobruk 

Hah yarım küresiıı<le laaki- araııında düşmanla yapılan 
miyet degi,mesi ınutasavvar bava muharebesinde 8 dii~
bnlundngn takHrdq 21 Anıe- man tayyaresi tahrip edihni~

edeceQıı. · · fettikle · ö ··ı k ı· 

Macarlar 
Yugoılavyada iler 

liyorlar 

Budape,te, 12 (A.A.) -

Macar ordnırn Tiryanorı 
katiyen ihtiraz eylemelidirlor. . . . . 
B d f d t f 

mnalıeclesı ıle tayın edılen hu 
u e a a va anın şere ve 

• c! dnthnı geçerek ileri tıareklitı 
refahı ıçin mukavemkett' ~ eıı na devaw etmektedir. Macl\r 
Belgradın battı hare e mı va . . . . 

k l 
geııel knrmayının bıldırdıgıne 

· tanda,lar misal olara B ma- göre Macar ordusu 11 nisan 
hdırlar. Haklı davamızda ~au 
lı ordumuzun ,.e müttefikle da tayin etlilen hedeflerfl her 

tarafta varmı~lardır. Düşman 

rikan hüktlmetinin isti,aresini 
Jerpiş etmektedir. Groenlaııd 
hakkında bu bükftm~tlere ma 
11lmat verilmi,tir. 

Malta 
Üzerinde 

Mihver 132 tayyare 
zayi etti 

tir. Gazzalada dü,wan otomo 
bil kôluna yapılan taarruzda 
8 otomobil tahrib edilmi.tir. 

Habe'iı~tr.nda, Oenubi Af 
rika tayyareltıri ricat eden 
düşmanı hırpalamakta devam 
etmektedir. Sera11aikde iki 
tayyaremiz zRyi olmu~sada 

pilotluınıo aağ oldukları zan 

edilmektedir. 

Borkum ve Bresi 

Kral, ordu, mille' hepımıı . rı g ru me le< ır. Mütte 
birlikte örle mOııbet ve hay:au fık tayyareler Alman pike tay 
tı"'a deQer bir bütünüz. Mueıe yarelerine büyük zayiat ver-

• "' reıl• d' · l d' rek irademiz bu varlı&.1 .aa. . ırmış er tr. Yağan şiddeti ' 
d Mille&ımız ıçın ğ ı maz kılmakta rr• . ya murun ve kara ra~meıı tay 

ulvi ohan bu saatte dıodarıı~ıe yareledmiz kabil olduğu kadar 
r b"r çok Yunan neeı • l k bir nuıula 1 h aça tan uçarak "e hatta ka-

. . h' e eden Alla a ve dl lerıoı ıınaı na arı kayalara deaecek dere 
M eme 913 ebedi Yunanıstanın d b' " 

err refıni haratlarr La hası ce e ır. uçuşla düşmana çok 
ıan vetldeeraa edenlere ıeucoüh ağır zııyıat verdirmişlerdir. 
aa m 8 Yuna ·ıı · · edelim: Dıleüoceterimlz vatanı n rn& etmın mauevi-
mııın mukaddes topraklarıoın yatı. her şeye rağmen çak yük 
müdafaa de"ıauı rapılan rere ~ektır: 
haQlırnsın. Yaeasın Yunau or· Atına, 12 (a.a.) -
duso. Atina radyosu: Cenubi Yu 

Alman Kıtalan gosla vyadaki y ugoslav kuv-
rin yardımı ile zaferi temin 
edeceğimize ümidim vardır. 

Ve katidir. 

mukavemet giisterıni,tir. Bazı 
ietihkamlarda anudane muka 
vem~tler olmu,tur. 

Malta, 12 (a.a.) - "dd l b b [ d 
.Maltaya hücum eden düş- şr et e om Q an ı Jngiliz oe yunanlı

larla temaaa geldi 

vetleri Almanların ftalyanlar 
la Arnavtıtlukta birleşmelerine 
mani olmak için çalışmakta
d~l'lar .. Alman hava kuvvetleri 
~ıın anı taarruzlariyle teşekkülü 
mk.ta~ .ıığrıyan Yngoslıw kuv 
v~tler~nı.n yeniden tertib edil
dıklermı soy!emektedir. 

Bay Molotof [ritrı ve ea~ışistında 
Matsuoka ile tekrar Şimdiye kadar 46 

g6riJıtü bin eair alındı 

manın iki tayyaresi düşiirül

mü.tür. Diger hiriıinin dü'fi 
rüldüiü muhtenteldir. Şimdi-

ye kadar hava mnliarehele
rinde düşmamu zayiatı çok-

! 
tor. Avcı ve dafi bataryala
rımız tarafından "imdiye ka 

dar 132 mu hak kak ve 44 de Moskova, 12 [a.a.] 1,,. 1 • 12 ( ) . . ~a ure, a.s. -
D. N. B. - Japon harıcıye İngiliz karargahını:ı teb· mubtııneJ olarak düşman tay 

nazırı Matsuoka bay Molotofla liti : yaresi dii.üriilmii,tür. Bu 
üçüncü mü)Akatmı yapmıştır. Libyada _ Tobrun-no gar müddet içinde ingiliı. ?.ay.ia.tı 
Mültkat iki saatten fazla sür- e ı 29 t d binde kuTvetlerimiz dü~manla ya mz avcı ~y~are11~ ır 

. müş ve muhtelif· meseleler bu · temaaa gelmiştir. Bunların on taneııoın pılot-
ıörüşmede aydmlanmıştır. ları knrtnlmnttnr. 
Matsuoka akşam operada veri Eritrede - iki anayoldan 
len ternsHde hazır bulunmuş- cenuba doğru ilerliyen kıta-

Iarımız temizli«• deTam et- · istilaya 

Londra, 12 (A.A.) -
İngiliz hava kuvvetleri diın Nevvork, 12 (a.a.) -

öğleden sonra küçük bir teşek ~so;yeytıd presin verdiği 
kül halinde. Boı:kıım üssüne bir tıalıere ~ö:e Almı\n kıta
hücum etmışleraır. Hemen he 1 1 

Ege denızı boyunca lııgi· 
. Ar d • Ü - ı. 

men deniz seviyesınden uçau 1. kıtelarına ogrn v rııme" 
. . l iZ Y l d tayyareler tam bır sfırprız e dir. Alrnarılar . ugos .avya. a Kanh ~arpler ~aşla~ı 

Almanları sığnaklara iİr~e- ~led şehrini işgal et.mışlerd~r. 
den evvel mitralyöz ateşme Alrnan kıcalıu ı Lublıyan~ ıs- Yugoslav[a,. Dracı 
tutmııtlardır. 'k metinde iledemekt~dırler. aldılar 

Rıır havzasında havanln fe tı a ·ı.tevyork, 12 (a.a.) - ı • 

.L, T · · -ğ Atı na ı ·> [ ] 
na olmasına rağmen esas Nevyork aymısm o ren- Yu ' . ..., a.a. 
hedefi teşkil eden Dilsel- . . göre Alman kıtalan A· T k nauıstanda bulunan tn-
dorf bombalanmıştır. Diğer bir dığı~erya hududundan Sava gı 1Şi~r~_rg~hmın. tebliği: 
bombardıman tayvare teşelc- vubs . ovasından harekrıtta bu- i ·ı·· a '. un~nıstanda ulın 

ne rı . Al k 1 ngı ız ve ımparatortuk k 
külü Brest limanında bulunan kta.ciır. Bır man ° u ı .· d~ ııvve.t 

luoına b l'yösüne varmıştır er 1 uşmanla temasa ı · 
tur. 

Alman ve ltılyın 
mekle beraber biraz yav•• 
ilerlewektedir. Muuvvanın 

zaptına kadar 41 bin dü~man 
ttair edilmi,tir. Bunlardan bini 
italyan subayı 14 bini İtalyan 
ve 24: bini dı mfüıtemleke aıı-

Şornhort ve Gnayzenav Alman Belgrad an 1 d K 'k tir. Şarki Mak d d ge mış-
y f; ... k h ·ı · · b b ı ı Sırbistan ıı oçanı • e ouya a va:ziunan Ve a rr a a harp gemı arını om a amış- Alrnan ar ~ geçememi~lerdir. Y?t karışaktır. Buradaki lı;r. 
rekatından sonra lardır. Atılan bombalar bu ge boğazından zilerini mulıa bın bariz va~fı muhle!Je y 

Kıtaları birleıti
ler mi 

keridir. 
Berlin, 12 [a.a.] -
Alman radyosu. Alman teb .Habe,istanda - Oenubi ha 

liğine gire Alman ve İtalyan be,ıl!lt~nda ltalyan ımmalisio
kıtalarinın Ohri de buluştuk- den ılerliyen . kıtalarımızın 
larını bildirmekted{r. harekatı •eTa.m etmekt"dir. 

Atina, 12 (A.A.) - Diger tarafdan Adisababadan 

Atina radyosu Üskübön ricat eden dn,man tazyik edil 
oim;f ti garhisinde şiddetli mu- ınektedir. Adisababada dü,. 

harebeler edt'n Yugoslav kıta mandan beş bia eıir alın 
ları Almanların İtalyanlarla oıı,tır. Bunun 4 bi::ıi İtalyan 
birleşmelerine ma•İ olmuş- ciır. Bir çek esir daha toplan 
lardır. maktadır. 

milerin yanına düşmüştür. Yugoslaviar. ınt:-vkdı'rde Osküp nan mııkavtıme'idı'r Alınma lu-

6 l k b 
1 "klerı a v . · · n ar Of anaca mtf lluke urg tayyare mey• ıanı faza ettı 1 o vaziyeti fena ı enıce ve ~hnastıı·a · Al an arı ' 1 d · varmış-

Lundra, 12 L a.a. ] - "' 

Nazi partiiinin yüksek 
,ah"ıyetleri İngiltereyi istila 
planlarında tebeddülat oldu
ğunu anlatmaktadırlar. Ro-

ma radyoiill İngiltereyi il!ltila 
pek yakın olarak gUstermek 
ten iotinab etm'3si bu tebed
dülü gfüıtermektedir. lngilte
renin iıtilHına ~eşebbüs Yu
ııaniıtan ve Afrika barekltın 
dan sonra yapılacagı bildiril
mektedir. 

ayrıca bombalanmıştır. Bu ha tein rn tt tyanlar ağır zayi- ar ır. Cenubi Yug l 0. 
rek~ttan tayyarelerimizden 7 si olacaktır: 10;diı. Yl!goslav muka veme~~ avytaJ a 

- . . at verınıŞ ~ ınektecr ser eş-
dor,memıştır. sof ya ır. 

IJonılra, 12 a.a. _ 

Rupıl Kalesi :.---esı· Moa 
1 

Yunırnistan şiıiıalinde Fi-

s t ates • oriııa bölgesinde.. · ı· 'k ovye 1 
• • l . ıngı ız · ıts 

Atina 12 (A.A.) -
Ossi .l!,ranınz ajansı : Alı

nan bazı haberlere güre Rıı
pel kalesin be bulunan Yu
nanlılar bala mukavemet et 

mekt~dirler. 

ko~~ıyO gıttı arıylo Almanla l 
11 kaıılı çar r arasmc a. 

D
.. pışrnalar b.ı..ılamıı;ıtır 

)2 "· s. uu akşa ' ' 
Sofya, ti · S f d 

1 
ınuauheri (levaın 

O 
. 59vye enrı o ya e en ıarp k . 

ssı - . "foskov~ya ait- . . tı bir netice çe 
Tterı !' l'l ı ıcogı t h . 

ateşe mı ı d ki at09e~ vazi 'l'-eyit a. nıın odilaıekt~dir. 
miştir. SofY~ .

3 
tarafmdan i~a y etınıyoıı hir lınhere glire 

ırıı !lgoıoıJa 
fesini muaV laı:dı ' ordusu Dra\a alını~ 
edilecektir. r. 
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Kiikre~ik, ~ 1 g' ti t \'tık, er ginl• r çöktü dize: Pos Orınanı e 1estele i içel orman çevirge müdürlüğünnen Tarilı •alıJ l'ldı )Orirıdeu, dizgjni verdi bize. 

l~ğilin gükler, eğilin i te Tiırk geldj lııza, 
8a kaniı nkın şeref verecek 'Bayrağımıza.· Satılıyor MuhanunenvahiL fiatı 

M' 
963 

K eresle cinsi Lira k. 
Ca uı a i'Tacı 4 90 • e lstorse güue~ yerinden kop un, kırpma g<iziinii, 

Hakkın blikül1nez knJıı ınd:ın çevirme yiiziiııii. 
Ba meydan bey, er meydaııı, erler tutnı· sfüdinü 

O nıaa ks todecek < ii~mıuıın çıkarır üziioii. .. 

Oevl~t Orman işletme i Pos Beviri imalatı ıı 
dan aşağıda ya·Lılı dört paı·ti Aı1ana çeşidi kere:!Ste 
açık arttırma ile satışa çıkarıhnıştır. 

1- içel vilfıyt>tinin Güluar kazası dahılin.Je 
bökbüket d vlt·ı < rmurııu<l~n 963 metre mik~p 

Bil iu kimsin, kimdensin, seni tarihten öğrensin, 
T11ribe şanlar katan, şaııh bir ırkın eri in. 

Bır Metre Küp Temine' kert'StP-lik Ç«lm tlh"1WI satışa çırarılnııştı_r. 
Partı No• A k dedi \\etrA KGpu Muhammen bedeli Mikdorı '2- Çam t>ŞÇ3rltıf() beher metre Oll. ap gayri 

L r Korş Lira Krı. uıanıuliiniin nmhamnwrı bedeli 490 kuruştur 
Te mntlu Türksün, imanı b'lkle erefJi günü; 

İçimizde (Atatiirk) var, h11şıımz<111 İnönü .. 

I 
!I 
ııı 
rv 

1226 132 lii9 80 297 34: 
4i6 50.117 30 112 76 3 - Ş 'rtırnme ve mubavelt>namP. proj~lerini 
2 5 30.839 30 69 39 görmek i ·tf>yPoferiu nu r~iu ÇPVirge naiidiirliiğihıe 
217 28.488 so 52 85 Gülnar orman bölğ.- şefliğine VP. ankarad? ur 

Ou
·nyada l oıuu ı An kara İhale ı risanııı 14 ne tesadüf eden pazartesi man uuıum miidiirHiğiiıw mdrHcaat etnwlerı. 

Talat Aytekin 

e er Olay(ır giiııii saat j .ı <le Heviı-irı \ <la11adaki merkez bi ..ı .. satı~ 18.4 94 l giinli ~uat 15 de mersin 
'-~.--' • • .. n • l{ ad yosunda ırnsmda yapılacaktır Fazla tafsih\t ve satiş şart- ~··ıııaıı •t• viı·ge r~ıfıd ii rliiğii 11(.h~ ya pılHca k 1 ır. .. 
Askenn tahmh yuruyuşu ne . . t laı·ı J'L!\rı'ı• ,L, • d . H r . 5 atış UllHllBI olup ·ıı~ık aruırına usuluyle Bugünkü nesrıya v mer,r.ezm en ve er~ ın vrnıan ,)"ev1rge 1 1. • 

Zaman.13n '·almıC!tır? .. müdlirlıig'linden ölrreuilir. , YHP• ucaıdır. . . 
U 1\ v • ~···- ,.

256 
t) 6_9•11_13 6 · Mu\'akka le mnatı 352 lır:ıdır. 

-~ PAZAH 13 - 4 - 9_.1 ________ ,, __ .:.J"' 7- Talip ~ri11 Şl rtrıarıu•df• yazılı vesaiki gelir 
Herkes, askerlerin boluk 9.00 Proaram ve memle-

tabur. alay ve s ire gibi bü- mel~ri lfız11ııdır. (247) 3.~.13.17 
yük gruplar halinde birLirle- ket saat ayarı İ } 3 ll -----
rine ayak uydurarak talimli 9.03 Ajans haberleri 
yiiriiyiişlerini eskiden ~alını 9.18 Müzik : İ"el orman çevı'rge mu·du·rıu·u .. u·nJen 
zallneder. l:la\buh bu, ancak .. farşlar ve hafif parçala!' Y U 
ıs inci asrın başında başla (Pi.) 

i 1 a n 
i~el vakıflar mü~ürlüğlln~en 

mıştır. O zamana kadar piya 9.45 Ev kadını - Yemek ııınlaanunmıvahil fialı 
deier, ayak uydurmadan i te- listesi. 

0 
l1, D' kPrtısle cinsi lira k. Clnııl Mevkii 

dikleri gibi yürüyorlarmış An· J2.l Program ve memlt~ 204 Cam :ığact 4 90 Gazino Gümrük karıısında Liman 

Seufılik Kirası 

Lira Kr. 
800 00 

cak İspanya veraseti harbinde ket saat Ayeırı • • Sirkeli bina ı altında 
Hesen alaymda kısmen bira 12.33 Müzik: , _ı- içtıl vilayt)tinın Silifke kazası ch.thil!rı\~ie Yukarıda ci11s ve mevkii yazılı olan Gazino 
yakta yürünmeğa başlanmış Karışık şarkılar . feyıu d. e v t e l ~rnı uundan 204 nıPtre mı kap ihale tarihiıiden 31-5-942 sonuna kadar icaı·a 
Bu tecrühe muYaffakıyetli o - 1ı 32.0s5o A\lJu-Azı'k·.s haberlerı kert s .. t• lık çanı ag. rı '"Hlışa .ç•b: 1·1lmıı:t.1r. verilmek üzre nlüzayedeye ~ıkarılmıştır. 
mu • a-yni adu .. ı\a yuı um • 't 
a keri güzel, disıpfinJi göster- Radyo ince ~az heyeti 2- .. ç~.nı p~çarııılll lu hPı ıu. mı~ ab ga) 11 ma Bu biua sırf O'azino veya tJastahane olarak 

· B d d ı ıuulunurı mulıaıuuıPn bt'd lı 9() ~uıu tur. c ., 
~ış., ~n" an ~onr~ askeıin ta- 13.25 Müzik: ~a yo . sa on . . .. kullanılacaktır. 
hmh yurumesı dıger m~mle ork trası (Violomst Necıp Aş· 3 Ş,ffl IHHHt> Yt

1 ıuu ka veltırı: oıe fH'{tjtl lerı rıı il l .. .. 1 5 9 4 ... l .. ·· , l d d , 
ket. 9rdularma da sırttyıt kın idaresinde) Jgörnwk i~lİH•11IPri11 UH r!i\in ormarı (;t•virg~ miidür. ~a e_gunu .. 4 ~. !'ia 1 gumı saat . 6 a .11

• 
etmış~ıı·. . 18,00 Program ve .:\le~leket JiiTrliıw :"ilifke orman lıölo·,.. şefJıoirıp ve ar lvtratla 1stekhlerm ke dırıleıı gunde Vakıflar ıdaresıne 

B1daye \ o v.avn nkt a ke "" M ~ ' ( ) 
rJ miilehassıslar, tıılimli yıhu .aat ayarı " . ()rlll n umum mlidiıı lliğiiue rı iırac:rnl tıluıf>leri mürac: atları. 255 

l 
.
1 1 

. 18.03 Muzık: Radyo caz or 4 S 18 9 1 ·· ·· ll d · 
yen Hasen a ayı a ay Atmış- k ( b 1. ô·gü ida- - •al Ş 4. 4 guntı ·a t e mersm Or 'ı 1 1 n 
ler ve bu yürüyüşü muv fık .8 .Lı~ ı) ' ra um ı m·•n ce:vırg~ müdür lüiliinde apıl 1 c<tkllr. 
bulmamı la'r Pru y kralı Bi resın e . • • • •. . Mers"ın 

1 

1 ... d 
· · F d .. · 'k \\ lh l d 1 50 Müzık; 5 c.ıtış uııınmı olı•· "'";~ ar~H·uıa u~ulıle )<!- ICra memur UgUn an 
rmcı re rıc ı em ç: R d lh . l k tnuıırp aç 
<Askerin boyla yürümesi gü- a ~o fa ı eyetı pı HC i lır. Dosra No. 941-57 

1
- ~ d . . T 

1
. 

1
. " 19 30 Memlekit saat aya- 6 \1 ~kal l ( Aleonklı : KAınil Qomu karısı Emicc Qomu 

UllÇtur> emıştır. a tm 1 yu • l b l · UVt e... •ı 10 \\r3 ır. Borc,lu ·, N hli Kerum 'ereeeei ' 
rüyü e taraftar olan 00.ron rı, v ajans ll:ı. er erı. Yon Kalkıştayn, birkaç tabur 19 45 Konuşma 7 ·ı aliplerin şartnume<le yazıh ve~aiki getir- Tapu kardı ve tarih numaraeı - Topunun eubot 325 tarih 

Zu-aal takvimi 1 · I' d (248) ~ 8 l3 l 7 ve mar' dsimı S26 tarih 20 No 
veya bölüğe yürüyü öiretmek ıne erı azını ır. ..,- - - Mevkii ; Hududu ve evsafı ve vaziyeti hazıraeı • Meninin 

ı·çı·n k .. aldan nı·hayet ı''lı·n kop ı9.5o Müzik h , 1. Bahoe ma elleeinde eorkan bolun gar:ben Anluan cebrim eimalen 
Fahi\n 1~\ir. Tf'crübe\er iyi n - Halk türkuleri • } keza çenuben Manomo'i ile mahdut 2 döoam 2 evlek tarla Qze 
tice vermiş, kral da bundan ~0.00 Müzık: l a n rine tnea edilmie H-42 kapu n.ımaralı evler ravılmıe ve kıımen 
sonra askerin talimli yürüme- Solo şarkılar roln giLmlı olup eatılon yer mezkur e'lerin rerleri -'68 metre 

sine hararetli taı aft r ol mu~- 21.15 Konuşma ı·çel DefterJarf ıg"ınJan,· murabbadan ibarettir. Binalar eaııedan hariotir. Dooada met-
tur. 20:10 Müztk: U U cul kroki mooibiooe olen rerlerdlr. , 

Bundan sonra bütün dün- Karışık şarkı ve türküler Yukarıda göfilterilen gavri menkul açık artırma te peein pa 
ya orduları talimli ynı üyıı,.ıı k 

2 5 
I · , k . . . . ra ile muhammen kİymeti olan l 360,00 ) kurue rftzde retmie 

kabul etmiştir. 21.00 Müzı ; 1 6 ..ılJ a 4 5 ll I UŞ bedeli keşıfh Cllllliyel beıini bulduQu surette 3-5-941 'erihinde saat 14 de Menin 
Ofa mn~ikı i d · 1 .. l t k ih 21.30 Tem il mii tiı· iiğu ıiııa 1 allmdaki maliye matbu evrak ora dairesinde en QO ve en eon artırana ele olunacaktır. Ta 

Ti . . . . ~ fin edilen zamanda arhrma bedeli mezkur garri menkulfin mu 
])e~et Kon ervatu.nrı ·lrıbarında f)l'OjeSı veçlııle yaplll'llaeak oJan raf hammen kırmetinin ruzde fetmfe beeini bulmadıAı ıaktirde eo 

2 90 li an bilen 
adam ölmüş yıı.tı" şabe i t lelliile~ı ttarn- ve kapalı dolaplarla taYUlllH tah1a ile kaplama iş- Qok artıranın tuhhiiôü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha 

290 lisanı, o~uma yazma fındıı: ıt~ji1o1üı· Kl\rl :F.ıber ·, leri 10_4 _941 larihiııden itıharen Oll beş gün miid temdii edilecek ftmı 13-5 941 hnihinde eaa' 14 de en c:ıok ~r 
si le, bilen Alm·uı a.limi Dr. 22.30 Memleket saat ayan . ~ . . t!!'.!,na ıhale olunno· ktır, Artırma eartnamesı 14-4-94.1 tarlhın 
ı..rıdvig IIarald ölmüştür. Bır Ajans tıabederi, ve Ajans spor <letle eksılt.rneye çıkarılmıştır. 25-4-941 larıhuıe der~ ~tibaren Ioro ~airesinde aQık olup herkes tarafından ıörü 
adamın iki ü nilıa et edi servisi. · te a Hif e<len Cuma .crliııü sual 15 <le Uefterdarlık ıebııır. t~otek.eahıbı atacakıııa~ıa dı~or aınkadartar•n.aayri m~n · r b'tl'- · ~ l J .. ' 22 50 Mfızk· o kut ozermdekı haklarını husueıle faız u masrafa deır olan ıd 
~kız ıs:n k 1 d ıgı göı ~·mu ~~r Dans mıiziğ.i (Pi.) ınakamında müteşekkil konıisyouua ihale t <lile· dialnrını evrakı müebitelerile .20 güu ic,inde icra dalruine bil· 

1 
akadt u "a "alr ço~ .1 an 1 

23 25 
YarAuki Program ve cektir. Teminat 95 liradır. dirmeleri lazımdır, Aksi halde hl\kları lapu sioilile sabit 0:111a 

en a am goıu memıştı. dı~ça salış bed~iinln rapılnemaeından bario kalırlar Arlarmara 
Dr. Ludvig hayatının onu kap mş. ''2 3,, 10 13-16-19 iılirak edecek olanlar garri menkulün uıuhammen kırmetinin 

na kadar mesaisini lisar öğı en Tı t bir Cinayet -..... rüzde vedi buo.nk niebetiude pey akçası vera muteher bir Ban· 
me~e hasretmiştir. Kütüphane arsus a kanın teminat mektubunu .ereceklerdir. l'ekhtı taki toıao alıcı 
sinde y bancı lisanlarda yazıl Tarsus [Hu usi] - İ j 3 Il.. sattı için munrren olan zamatıda icra dairesinde bulunmadılı 
m1ş 14.000 kitap vardır. M 

1 
k t' ·ı muteber T bulunupta artırma meclisini terl(etıiQi taktirde rukeelr teklif va 

Alimin bilmediğı lisan yok ·r . e~n e ·e llHlll Jrourıu• oğlu a. rsus tapLl sic\I muL.Afızlıg-m~an . ki olursa olmaktan voz geı;ımie eö<i:Olunacakhr. Kendiein" ihale 
. çı tçılermdon o • lfd · b · · ı k muş. 8ülı"ın l1>1anlaı la konuş- . rşe.ınba olunan kımee ede! ıbalerı vermezee ihale feahedi ece H ara 

tuğıı gibi Afrika Hindistan h~cı. ~8ınan ge9en ?; ,i oglu Tarsu un Tiz 'k k" .. d (sag'ı vol S l (., dakl farklardan ve zararlardan mesul tu\uler.aktır • 
.., ' • gunu oğleden sonra Çı tç ili oyun e J o ti ,e- (267) 
Çin ve Amerika kabihlerinin . . . . jftliği ara nıaı ark il N .· . .. T l ·ı ,.. 1 ··ı· 1 ------~-----İlllİIİll ____ .... _____ .. _____ . 
dillerine de vakıfmış çıftlıgı ıle şuanot 9. , ' ası . acı lifi, önu J o ) 1 e ( e\I J ı ıane 

ersin , ı ıne o ma ll'aa. * 
----------~ eınıla~i tarlasıncs Y ·rtliğin<lo .. arsa otuz seııeyi miitecayiz znnıandan beri 

23 Nisau Çocuk lı~lcl~~i çiftçi ogı:a~~P Musa .~ 1~net oğlu Mustafa Fhrişiıııin ta. arrufunda ol-
Bayra nı ı çırtçıhk yapan ~ utwuııcla b l ·ı l ... 1 . . . 

f dan taban- 0 n a ı ı e tapuya >3" armıa~ını ıstenııştır 
B vramda rnHul rı 1110 oglu Abdo tara ın ..,. M ., t) 

bıırramlıklarıuı hazırlarken Mıl es ile katletroi~tjr. ~ulrtşnn 
1
. . ezktir lıane11İn hukuki tasarrufiye ve zilyet 

oıesı a ın- ıırı hakk l • • 
le&in sardıD) ve eeflı:aıivle vaşa erlııımaıı tiOl ın.e v-e beman .o HH.a 24.4 941 pazar [J'iinii mahallen ke-
ren çocaklnrıde eevindırmak dJ\11 isabet otınış şıf ve lal k'k 1 ..... b .. 
için Qocuk E ırgama Kurumunu .. .. ırooştur. l 1 at yapı acauuıdan H yerle alakal 

' 

d ·a 1 k ""6'1 d cılunıuno sebep o .. rı·rar ta arrı·r· . . 
r ımı rıau: 8 0 • • .. eı ırırı ı Katil ça.k"oatı sonr·· 

1 
_ \ ıye ıddiasııı<la btilunanlar versa evrakı 

A ıne k o vla f rnU•llı oo ıı l takip o arı IUUS )llele · '( 

Yeni 
NUSHA..SI 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir " 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
t• 

Hari9 için 

2000 
1000 
600 

Yoktur· 

kuruş .. 
~ lllU atıla b~s'fl nel' (ir ~ ı~ .. tmi dir. Şiddet 6 I · l w ,f'ı \ e birlikte Tar 'US t••JH1 sicilli mulıa-
8 ıv b hııkmtılı, ın ktadır .. iZ lgllla ve · k · 

Qocuk E!3ırgeme Kurumu Jt b .h katil tarhı rnunn- m.. ~'evrııı IUllU) ende eşıf nıemlll'llll3 ~mi iıinawa .atın il iwı pt=r. 
Gf!Dal Merkezi zaa ııı:n~ İldfİ geJnıi~tir. uracaatları Harı olunur: (268) ,._ ______ Y_e!lllru•.--ftl'R--in_B_M_ı_m_e_vı_·ıı·cı··-btuilmı,ıır 


