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Roma, 23 (A.A.) - ••ttlbl V• Umum N••rtyet 

Cuına MOdUrD 
l11tefani - Y onan ordu sn ile mü 

tareke Selanikde Alman komanda· 
nınıu ikametglhında iwzalanmı~tır. 

F'UAJ> AKBAŞ 25 
idare yeri NiSAN 

ful llerlla tuımnı · •enıa 19jl - --
Sayısı y,, 5 kuruı Sayı 

Telefon Ng. 82 13 3880; 

~,UNAN 

başvekili 
diyor ki: 

Almany& Bal- Ytınanistanda 
kan hadise ASKfRi VAZİY[T 

italya ve Al
rrıanya 

Reisi Cumhurumuzun 
Fotoğrafları 

Yunaniatan galip 
olaca ve kgenişliye

cektir 

leriyle 
iedefine yaklaşmış 

Jeğil .. tir 

E · d k · y k Balkan hudutlarını 
pır e ı unau ı· 

taları teslim oldu. Ta~in edemiyorlar 
Tarıuıto merasimle ihtiram meuki

ine kondu. 

Londra, 24. (A.A.) -
Almanlar agır 
zayiat verdiler 

Beri in, 24 (a a .) - Tarsus [Hususi] - t\ceei milli lındutlarımız için-
ltalyan baricive nazırı Milli Şefimiz aziz Oom de huzur ve emniyPtle j' ve 

Royterin diploıuatjk mn· 

Atirıa, 24 (a.a.) - lıarriri hildiı i)'Ot: 

Yunan Başvekili Elen mil- Mütecavizleriıı karşıl'.'lm<la Kahire, 24: (a.a.) -

Kont Oiyano Hitl;ri ziyaret hur Rei11imiz lsmet lnönü- güclerimizle me~gul balonu 
etmiştir. Viyanada vukua g'3- nün kazamız p~rti ida~e he· yCJroz. 
lon koour.ıwalllr Berlio s·lyaıl· yeti ve Halkevıoe bedıye bo - H d 

letine şu mesajı neşretmiştir. bir ba~ka kr.ll ve lıükfım6t İngiliz knvvetleriniu sol 
Y on an dolayı büyük kah 

mshfellerinde l\nlatılır bir yurmn• oldukları kıymetli 
(ll .. ınleketiııi terk et ınok mec <.• .. nah nd e y d Yunan millelinin yapmakta "' '" 1 • ı;ıuı nnıın or usu 

... . t' M·ı ramtlo Qefimize ve cnmburi-
tar1,da karşılanml~tır . .Alman fotograflt6rını Hakiıoıye 1 1 

lıa.riciycıinde şo <:ilıet kayde- liye V'.\ Çoook bayr.amı .mera yet bilkftınetimize karşı doy-
k f b k dnfnmuz minnet ve •ükran 

bııri,·etinıle kalılı. Di'•or bir jv· d n kt d y · b··1 olduğu yüksek mücadelenin ou " 6 .• 1 ayanı a l\ ır. erıı o -
elim anmda şurasmı bildirmek kü~ük memleket. de Almnn gede Almanlar müııakale az-
isterimki milletimiz ~Elen ru· ların zırhlı kuvvutleri tara- lı~ındaıJ m işkil vaziyettedir 
hunu müıııtevliye itaat etme fıudao i•gal altına ahıHlı. Bun ler. Yollar çok olmamakla 

diJmekt~dir. Yogo~lavyanın ~iminden 11onra esı ır a- v 

hezimeti ve Hırvat devletinin labahğln iştirakiyle balkeviıı bi8lerirnizi l>ir kerre daba tek 
korulw&sı bazı meseleler mey 11e yapılan törenden sonra par rarlaruayı bir bor9 bilirim. 

elana getirmi~tir. Bu bu•nlsta ti ve halkavi hioalarında ha- Partimizin değişme~ g~. 
iki lıarı<'iye nazırı miidavelei zırlanmıf olan ihtiram mev oel başk"nı Milli Şefimizin 
efk!rda bulunmu~lnrdır. Bo ldine merasimle konulmuştur. parti ~o lı~lk evlerine karşt 
bususr.a Berlinin siyasi mab- Törene htildal marşı ile baş besledıklerı sevgi ve muhab

felJed BaJkarılar diinyanın eu lanmlŞ ve balkevi reisi. ha~ hetin bir ni~aneı\İ olmak .. 

)ar Almauların lıedeflerintt mek suretiyle göstermiştir. Yu beraber ~ok huara uğramış-
. ya~laştıklhrını ifıule otmez. A nan milleti misli iÖrülmemıo tır. iman iJerleyiAinin aıtır· 

Bitler vaktiyle c lngiltereye ... e 
adilige karş• kahramanca har- la,ması pak mnhtemol olarak 

Gidecegiz • şarkmnın be8te-
betmı. ıı.tı· r bununla izah e ·1 ı·ımektedı·r. 

v • karını nip.IJla taltif etmi~ti. u 
Bu misli görülmemiş harb Yogoslavyanuı boyuuduruga Hu Alman a~lr ilerleyi~i lm 

de mağlup dttilimiz adi düş· alııımaıu ve Ynnanhıtaııın kıtt peratorlok knvvellerioio yodni 
f d b b . Y uzere 

;ı;or l.ıudııtlarının 9izilmesi Fikri ünlii taı a ın an ır 1 ımzaları:ıı bşıyan birer fotog . 

d. - b' , hatta verletm ı · · . .. k .. mana yardım eden ıger ır meıı h.ttilaın 1 ngiltereyi za:vıf · e erıoı ruuın un 
adi düşman bizi arkamızdan latmaz ve bn hal Alınllnyayı kılmtştır. Belki Almanların 
furmuştur. Bu imtihanlardan da kuvvethn<lirmei':, Ynnanis- ııgradığl ağır zayiatta bn lıa
pnh, plip ve genişleıniş ola tanrla müttefikleri geri yakil- ltı sebep olınoştur. Romanya. 
rak çıkacağız. Hiç bir sal ahi- meğe mecbur edtm Alan kuv yıı geri çekilen bir Alman 
yet vef'ilmeden Almanlarla im veti 4: m•.>törlii ?e 25 piyade zırhlı fırkası in8an ve malze 
zalanao mütareke dogru bir fırkası olduğu tahmin edil- me ınevoudıınuıı yüzıle ö5 ni 
hareket değildir. ~lücadelemiz mektedir. ltalyaular da ayni ~ayi etmiştir. 

wevoud olan bir yerdir. Yo- tabe irad oJilmittir. Törene raflarını hediye bu 

g?ıd~vya komşularının keo· i~tirak edeu zevata. past.llar lardır. Bu kıymetli arı:au:nıın' . 
dılerıne rnal.ısn!4 menfaatleri ı"krl\m edilmiştir. . 1 . !!'tan ar 

1 k ıtız ennde lıuzurve iştirakioiEJe 
o ması pe tabiidir .. AJm"ny.a Bay Fikri Ünlü bitabe-
ve İtalya nıesdelerı ohjektıf . . •"mle deıniştirkı: layık oldukları ihtiram aıevki 
bir surette lıaHedeceklerdir. tıınd~~.z~~>koz aydanberi dün ine konulacaktır. Milletimizin 

Şimdilik hudndlar hakkında ı'lletleriniıı bir çoğo ken saadeti temenniBinde bulunur 
b. ı.·1· k K · 1Ya ın k f t f ır şey uı mmeme tedir. atı . h.. ·yet ve istiklllleri ve en o ogra larını baAlarımız 

. . dl urrl Y 

maddi felrıketler doludur. derecede fırkalan bulunmnk- Kahire askeri mahfelle 
hududlanu tayınme dokaoıılı b··t"ulükleri uğrunda üstünde ~e daima yükaekler-

ıt • • • lvatao u u 
aııyaoael eMatt ıtıbarıyle ka- . .. delelerle otraşır- de ve sarsılmaz bağlılık hiR-

Milletimizin uğradı ğ ı tadır. Selalıiyettar ıuahfelle- rinde Ynnaoistandaki Alman 

maddi hasarlar yerleri- riu beyan ettiklerine ~C.ire Cilü nıolasınıo uzamaRı tahmin 
ne getirilecektir. Bu milleti- ve y3ralı olan rniittefil. ı. nv tıdilmemektedir. 

bu) edilmiştir. çetlll b~ıncTaö kler baııt" aziz 1 · ken ız r ... .. eri111 de kalbimi·ı:de ı,,şıdığı-

Bir İngiliz 
Zırhhsı 

MilJi Şefimiz olJoğıı . lı~l~e mız aziz mllli •efimi~e ulu 

O boriret bükftmetaıoızm tanrıdan sılı lıat ve uzan ömür-um . mize kar~ı mukaddes bir ta~ vetlerİn zııyiatı nisbeten yiik Yunan ha~ komandaolığı-
ahhüddür. Sıkı durunuz. Yenı tH k değildir. Alıuanlnrın ~o nırı 181 numaralı tebligi: 

büyük V. unauistanın kuruluşu· hiu esir aldıklarına tlair iddi- Yugoslavya cephesinde bek 

na yardım edirıiz, Emin oıu- alarma rağmen bn kuvvetler lenmedik inhidam üzerinde 
llOZ ki milli aünfin pRrlak 0 ü· A lmaıı ilerleyifi Y ngoslav 

.. t dilti basiretli ı.iyaset ne- ler dilerim . gos er e 

Donanmaya iltihak 
etti. 

~ 8 deniz yolo ile kurtarıJuııştır. 
DA§İ d9gacaktır. orJosu ile aramızdaki irti- Londra, 24 [a.a.] -

ingiliz 
Tayyareleri 

Sovyetler 
u~akfa1ktaki kuf.1· 
uetlerini garp hudut· 
larına çekiyorlar 

Almanlar batı ke.ımi~ ve ordomnzno K ı b · · o hlı 
ra eşıncı urc; zır - k 'hver t '" ·~rkaeınd t hd.d - ·1 . 8 ·, ço mı aJ. 

Yunan ıehirlerini 
şiddetle bombalı

yorlar. 

• . . an e ı eaı meın sının e•i oiao drıtnavt donan ı 
şeklını almı~tır. Bu vaziyet maya iltihak etmi,ıir. 85 bin yareıİ düıiJrdüler 
lrnr"ısında ordum se · · · · 

T. • oz rı ve tomll\tdok olan bu gemıorn 2·~ L Kahire, '* a.a. -
gtmı~ ır geri çekilmeğe mec esas teslihatı iki, fü~ kule da Orta Ş:trk fngiliz hava kuv 
h.0. r kalmıştır. Alman motör biJirıdtı10daoe14: pu8lok toptur 1 kararaAh 
ı vetlerinin umum " 4 ı-
u vaıutaJarının cenoba doğru Geminin zırh levhaları 14 bin bl· ıt' 

t ki nın te ıeı: 
Atin~. 24 (a.a.) yap 1 arı seri ileri hareketi tondan ibarettir. Yunanistanda keşif tayya-

Stokholm 24 A.A - Yunan emniyet nez~reti- ve başlıca ricat yolJ&riDın ke •

1 
relerimiz karadaki kuvvelleri-

Demekraten gazetdsinin Ber nin tehli~i : ttilmesi tehlikesi ve orada bu- ingı tere mize rnOzaharet ederek şiddet 
lin muhabirinin ö~reodiğine Bir çok Aiuıau t ayyare· lunan ordumozon tank ve " li harek13tlerde hulunmuşlar-
.röre Sovyetlerin Uzak Şark leri dalga balincle Pire. Sala clafi bataryalarının az bulan- Uzerinde pek az dır. A•cılarımız bir çok ta~r: 
tan imvvetlerinin Avrupaya nıin, Atik uııntakalanna lıii- nınsı .Epirdeiki ınisli düşman h fı ı· · ld ruzl uçuşlar yapmışlar ve ıyı 

·ı h ber t · 1 d' D · d k' la çarpıAaıı omam kuvvetle aoa aa ıyetı O U netı'celer almışlardır. Tayyare çektiklerine dair varı en a - uum e tnış er ır. enız tı ı ... 
ler teeyyüt etmektedir. Sovyet- vasıtalarla bazı sınai teıi•at rimizin geri çekilmel'lini mec· Londra,25 (A A.) - meydanlarımıza düşmanın ta-
Japon paktının imzası ü~eriı~e oldukça zarar g<irmüşlerdir. bur k1lını,tır. Milıvtıriıı bü· İngiliz emniyet nezaretinin arruzu şiddetli .t>lmnştur. ~a-
Sovyetler uzak şarkta Vıladı- lu anoa zayiat azdır. Bir Al yuk hava kuvvetleri ve gayri tebliği: ka\ hasar hafiftır. Kara mııd~ 

l d b l / 'ar,Qa mba aı"ıııu~ , ... ndt"ız faa roız beş düşm. ıuı t:ı yyaresı vostuk ve sair yer er e u u- 111a11 tayyıue~i ege denizinde ınfü~avi kuvvetlerle mücadele v Y ~ "' 
1 ·· ı · b · ıt k' b. ı ·ı1 d" - müıı. ve bır ço~unuhasa nan büttin fırkalarını kadro a · bir adaya dü1ı1mtiatür. Mü ret- guç eş mı' ve Epirde bulunan ı ıassa şar ı cenu ı ogı e-- uşur v 

T v 1 h f ı· 1 a u~ratmıştır. 
riyle birlikte çokerek BJ\ltık, tebatıudan ü9 ki•i eıir edil- ~uvvetlerimbr. Almanlara tes-ıede A matı ava "3 ıyel> 0 r Lib ada dün öğleden sonra 
Sovyet Pelonyası ve Ba~arab- miAtir. Korent tuıntaka.ııııda hm olmuşlardır. muştur. Bir kaç bomba atıl- ' · d- t " öl M büyük bır u~man ayyare le · 
yaya yerleştirdikleri anlaşıl- zarar azdır. Bir Alınan tay· A •k mıştı1r. H:sar pek az u ve Şdkkülii Tohruk üzerinde avcı 
maktarlır. yare filosu Teb 1nmtaka111ıa m eri 8 yara ı yo tur. tarafından va kalan 

larımız _ · -

Libyada 
ltalyanlo.rdan tekrar 

eairler alındı 

Kahire, 24 (A.A.) -
ıogili~ kuvvetleri balen 

Solluın ve Tohrııkta teşebhü
._ü _,ııeriue slmı~ltndır. Pa 

ı:arteıiyi ıahya ba~hyao gece 
yapılan lıuruc; çok ~ır.yıı.aı msm 
uıı11 ivet otmoştur . Ögrenildi
ginc giire huruç hareketinden 
ıiOUrn 4.00 kişilik bir eıir gro 
buo u Al rn, n tBY.) areleri bow 
balamışlardır . Bu huruç en 
ıtou bir lınru9tur. Bo hu rnçta 
ltalyaularılaıı 1500 esir nlıu

mı,tıı:.. 

bom hal ar atınıı.ılarıtır . Ü ı~ dii" · B • • ·ı · • • t Avcıl.ırımız uç messer 
" 'S ... lngı'f t'ereye 9& Lı'fometrB rr ıngı ız gemııı mış ır. . . . uıan tayyuetıi dü,iirüluıü~tiir 1 battı ~iınİl ve hır çok katronı ltal-

Diger bir Alman filosu M.il"s • 

1
. , J d' yao tayyaresi düşürmO~lerdir. 

adattın11. taarruz etrulştir, lıa- SUflt 1 IOf PIOO ar Y8f 1 Londra 24 A.A - . . . Bir çok düşman tayyaresi ha-
sar azdır. Alman tayyl\releri . İngiliz Amjrallık daırel4JDIO sara uAramıştır. BombıJrdıman 
Loryonda bulunan bir Türk V~ŞlD~lon, 24 ~a.a.) - . tebliği: tavrarelerimiz dün gece düş-
tilebinecle lıiicum etmi,lerı1ede Bır leşı.k Amerıka ba~ırıye 1664• tonilatoluk rnüsellah man motörlü kolların~ azim 
netice alamaınıtlardır. n~zırı lngıl~er~y.e .20 serı .to~ · b:r ticaret ger.ıisi torpillene.rek hasarlar yaparak mılralyöz 

pıtonun. ve~ıldı~mı söyleml~tır batmıştır: Ölenlerin yakın aıle- ateşine tutmuşlartı:hr. Dıişman 
/Jreat tehrar 

balandı 
bom- Ru lorpıtolar saatte 96 kı~o- leri haberdar edilmiştir. ciıldi zayiata u~ramış ve k:\rl 

metre söratle seyretmektedır- şıklıklar çık.mıştır. Lliogazide 

Lomlra, 24 (b ,tt ,) 
Salahiyetli makamlarnı bil 

dir~iğine göre İngiliz tayyare 
leri Fraosaom Brest limanıo 
ffa bulunan Almanların Şom
horl ye Gneyznenav harb ge• 
milerine tekrar hücum etmiş
lerdir. 

ler. ispanya üçliJ pakta rıhtım iizerıne. a~ılan bomba-

yu nan Kralı k 
. tar isabet atmıştır. 

Giride ua•ıloldu 
Atina, 24: (a.a.] 

A tina radyosu Yunan kralı 
ve hükQmetinin Girid adasma 
vaı mı§ olduiuJıu bildirmitUr. 

girece m•f· -~-
pılmaıına intizar etmeliılir, 

.BerJin 24 (a.a) - Askeri ınalıfellıı Balkan mu 
Bir hususi muhabir hil- bıuebesini filen bitmiş adde· 

diriyor: .. 
1 
.. diyorlar. Berline gelenler ilk 

Yakında lspao~an•n u9 u •Tüude Belgradın kül tıaliue 
pakta iltihak etme11rne ve por 0 ld.~ini bildirmektedirier. 
tekize kartı bir baruket ya- ge 

1 

Vatandaş! 
Dıloranın, içinde bulun

duQumuz bu buhranlı :uma· 
nında, bHAistisna her n\an• 
da111 düıen esaslı te bftıtık 
bir tazıfe tardır: Uranık ol· 
mak. 

U rı:ınık olmanın rubu bir 
kelim~ ile her ıerden hio bir 
ıere ınaııaıamektır . 

. DoQru hıtberi ralınıı Det· 
letın radrosundau. &j neındao 
ve gaıetJlerimlzdeıı lakip et 

Size bCJ m b 1 . . en a arın ter· 
medıaı hnadialerde;ı bahH· 
denlere dikkat eı 

Çünki bu urdurmaları 
lekrar eden bilctok b 'J . . . ı mıre· 
rek Mıllı bırlıAi ıart-maya ça · 
lııan bozguncudur. 

~ill.i birliQimiıe, Mılli ıi 
r~seHmııe uymarao aöıler 
s~rle!euio muhakemesi kıl 
bır bıc;are olduQuuu kabul 
edııoreaıı oııu erdınlal 

. B~ sözleri eôıl&yenin eüp 
heli bır adam olduQuna kanı 
atıu ıam ise derhal ıabı. tara 
hRber termeri unutma. 

Milli koruoroa kanunu· 
~uı, b.u gibı ler hakkıoda çok 
tıddellı maddeleri ihtiu el· 
mek tealr. 

Senin göalereceQiu dikkat 
•o terakkuı heııimbio raha\ 
te huzuru iQiu g!ce güodOı 
o~lııan Dnletin idare maka
nızmBBının vazifesini kola 
laehracsktır. ' 

Uyanık ol 
rerin k ı .ıı. 

u 8 •• tardır. 
AQıını kape, gôıünü dört 

BQ, 

>tlı 

iz 

n 

~· t 
ı-

~ .. u 
)ık 

lt~
i n. 
tıii. 

~i' i. 

'•ili 
eek 
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Hor ıDR blr Posta Müvezzilerine fvJ ( cari s tana Bir F ., ns z bay an 
Maaş zammı yapı- ihracat yapacalılar ııktcılif' lıir r:ııısız hayan kibar bir .. ai4 neı 

lacak vekalete müracaat dinde l>am l>ö Koınpaui, muallim veya 01~re ~iye -13~ 

d ki olarak cahşrnak isth oı·. lstivcıılerin 1tuınıye\~1e-
MünakalM Vekili Cevdet e er.e er • . · ~ .. · ... 

1
racaa 

Akif Tarsosi'ye --
Kerim lncecfayı, posta, telgraf Macaristan klerinğinden lmde - F r~uısız uuıalhm - adresirıe llll rı. 
ve telefon memurlarının terfih mua YY"r. bir had daireginde \ 1 2 

ıstırabı ııeş'eye çevirnıek için, 
1\ ah rolası kederi de virn1ek icin. • 
Arta kalen h ya ta hı.ı vermek için, 
Haydi gi<leliıu Tarsus şellalesiue. 

• • • 
Bu bir bakikauır ev canınını ici. .. . 
Her şey gibi hayatta gelip geçici. 

leri için çalı,maktadır. llk iş mezktır memlekete ihracat ya ı 
olarak müvezzilerin esa~en pek pılacağından bu hususta. USll-

1
· ı a f) 

ı olan maa~larmm birer mik len Ticaret Vekaletine taleb-

tar aruırt1mas1 i~in bütçeye name ile mürac~at ~oıu~ması Devlet Ziraat J~le!meleri Kurumu 
tahsislt konulmasım alakadar alAkadar tıicc~rlara tavsıye e- y 

Büşmeden )apraklara elmas renkli çiğ 
ı laydi gidelim Tarsus ~ellalesine. 

lara emr.etmiştir. Oi~er posta dilmiştir. Cenup ~iftliKleri Merl,ezi ~üdürlüğünaen : 
mernurlarınm da maaıafarma - "sla - ıa·re"ı.nde mtın ?8 1) . .. .. .. d tısı· 

• .' • 'ıi yen es,, r < ı ., - ..., 4 H .:ı ı azarlesı guııu nıuzaye e \t, 

zam suretıle tedıhlerı imklnı z:ı.m eirer yevmiy.. verilmek . - . , . • • · . · - · k. f'el 
bulununcaya kadar, işleı'İtı fev Hnretile yardımcia bu'nmıl lıyle ~atılacagı ıla11 edılen 1 ekır çıfthgnıde ı / 
kalA<le bulunduğu zamanlarda t.ıası yakında kararlaştırılacak tiklerin saoşı işarı ahere kadar geri bırakıhu1ştn 

• 
* * 

.~lesuddur erişenler giizel bahara. 
Verelim alnımızı tatlı riizgara, 
.Atalım gamımızı soğuk sulara, 
Haydi gideJiıu Tarsus şellalesiııe, 

• 
* * Bahar liirkiileriyle şeıılensiıı göniil. 

kenıfüerine mesai mfüideıleri ve alAkadarlara tebliğ oluna- Keyfiyet ilaıı oluııur. (282) 
haricindeki işleri içiu mnay- caktır. • 
~ T •• - - - ===---~, ----- -------~----·-~--

LJ UN y l\D ı\.: ~~t~~ Riu1?Val i a n 
---=====-= .. 
400 Bali ı:ıa Balığ;ııırı Akibeti Marsin in~isarlar müoürlüğünoen At;arken bahçelerde alev reııkli gül. 

Sevda şiirleriui okurken bülbül, 
Haydi gidelim Tarsus şelh\lesinc. 

idaremizin Mersin ve Tasra an barları icin de · • • 

• 
A~rupn harbi be!Jlamazdnn nirsa belıltiarıo ragından to e · d k d b f d · 

etfel beliııa balıAı tıvı çok ge· tiadon ia\ifade etmek kabı! ola· llJZ en ve . ara au İJ' seue zar lll a ersıne ge-
olılomıeti HattA bn rtlzden tııı oakı ır lecek Ve ~l ersiııdeu gidecek O}a11 tuzdaıı gayri 
lion Deelioio tOkeamesioden en· Yapılan teık ı klerde bu 400 tahminen ( l f OOl) oıı lıeş hiu toıı yaprak ·ve ma 
diee eöilme~e haelaoı.nıeıı. Harp bRl iua b ol ığıuın eu eurelle öldü mul tütiiu icki ispirto \e ~air nıanwl ve gayri 

* .. 
Taştı yi11e kabındau derin heyecan . 

bnelndıkteo sonra a• durduQ'un A'li Aolfıeılmıetır· Bir koo ar c- ! 
Kara gözliinı olur mu derdime dermau·! 
Ey sevgili, sevgili gii11eş do~nıadan, 
Haydi gidelim Tarius şellalesiue ... 

dan t.ınlinaların Qoğolnıa,A'a im 9el halıklor, sürü halinde g id er mamul erntıa \'e (~şyamu, 
kan bul:ı caklıırı iimıd edıliyordu. leı kan tir petrol genı ısi bir mny 1 - Herhaııgi hi ,. iskeleden ma vualardaıı ah 
Helbukı nlıueo haberler harbin it ı · d k' • k 1 ·· · d k' l · d 

B. ULUG 
balina b lıklarıoıa da hüyuk za llll çarprıra. batmıe ve QIU < 1 111p ıs e e UZel'JU e . J vagon aı·a Veya lSla~yon U 
rar verildığini göstermektedir. Deholler denize J~fılmıetır. ki V~gonlara veyahut istasyon auharl3l'Jlla veya 
Bunlar 8rll811ldn mafnO Qarparak Petroller. gemır~ ~akın un· idarenin aubarlarına, 

1aa ·i f 
Velraleti 

Şehrimİ%e tekrar 
çivi gelecek 

veya atılan bombttlardao ölenler luunn bulıkları ıehırlırerck öl· • • • • 
pek ooktur. dürnıüf, dalgıslar balıkla rı sahil~ 2 ıdare 31!031'lal'Jlld3U herlıangı lıll' ıskeJede 

Son güoıer dı tında Groeu· etmıetır. mavnalara veya istasyoudaki vagoıılara veya is 
l~nda yakın _hir adanın e~hille- !forada bırdenbirfl baelıyon tasyon aubarlarıııa, - . 

Ders kitaplar•nın 
muhafaza•ı için 

aatif müdürlıih
lerine bir tamim 

gönderdi. 

MerHin ihtiyaçları ıçın 

'l'iceretT~kaletinco t~h İR edil 
miş olsu ÜI} ton ÇİTİninin tev 

rınde 400 ölu balına balıiı bu· ıoQuklar balıkların kokmasına . • • 
lunmuetur. man i o lm ue, bunları l!loQ'uk han 3 - ıstasyondakt vagonlardan veya lSUlS)' OO 

-Bunlar bir bur. kü&le11ile kap d()posu ııda bu lllll U )lodarmıe ifİbİ aubarfUl'JJlcf311 herhaugİ iskeledeki JHa vııal:~J'3 Ve-
r 
ziatı Y"pılını~tır. Ba mikdar 

lıdır, Üıerlerındeki buı temi110- muhafaza etmielir. ya idaı·euiıı anhal'l <ı l'Hta veya iskele üzerindeki 
vagonlardan ıuavııalara. i l.ı tiyaçlara k&fi gelmediğin- ------

elen yeniden bir uıikdar daha 
tahsis edildiği ..haber 2'homı•

tır • .Mezkftr çivileriu satı' işi 

Alanyalı MnıJtafa ve kardet 

Ankara Radvo~ unda ., 

Bugünkü. neşriyat programı 

Nakil - istif i~lcri idarede mevcu ı şartnanıe · 
sine göre 15-4-9.t 1 tarihin<leıı itibaren ou beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. ihak 

1940-1941 dere rılı sonun- lerine vel'ilıniştir. 30- 4 9 4 J çarşamba günü saat l. ı 1] de ~lersiu ııı · 

da bar derecedeki okulların ta· CUMA 25 _ 4 _ 941 19.30 Memleket saat 

lebelerlne okul ldııreıerinoe eu /zmir ticaret birlik· a.oo Protram ve memls- rı, ve ajans hhherleri. 
1 y~- hisaı·lar llüd iil'Jiiğüııde nıiiteşek kil komisyon ta 

rafıııdaıı icra kılıııacaktır. 
busasıarıo eimdiden tebri~ ,9 k t 10 45 K 

lerı.ne koıwıtlı a•ola- e saat ayarı . onuşmıt teıkıni hidelı ııöriieülmüe\ür. ., .. 
8.03 Aj~ns haberleri Ziraat takvimi 

1 - BugOokü tioart earllar /" t · M 'k H f'f ı • rırı 18 esı 8.ıa üzı · : a ı par~a ar 19.50 Müzik; 
~theınl_ıe~eı~mıize •. dı~at~ıdan klQıt Mmtakamızla qlftkah lz- (Pi.) Peşrev, taksim, şarkı ve t ı·ır 
ı a ını lfUQ eç,ırmıe ır. · ı .oı:: E k .1 y . I mir idhallll birliklerine aza .• .., v auanı - emek küler. 

~artuamesiııi görmek ve tafsilat almak ıstı. 
yenlerin idarem ize ıniiracaat etmeleri ve taliple
rin kanuni evsetfı haiz buluıımalarınııı ve yüzd~ 
7 .5 ııisbetiııde kauuııi nnn1akkat tenıirıat akcası • 

2 - KAQat fıraıtı-rı 11ki H· . l b 1 - listesi. 
nelere nazaran bir ho mi ali sıfatıyle k~yıt ı u unan tuc- 20. 15 Radye bazetesl 
rGkaelmietir. Bu ili barla iıtihla· carlarm listesi hu kerre mm- 12·10 Proıram ve meml~ 1 20.45 Temsil 

olan 787.50, lirayı hanıilerı ıuezkur giiıı ve saatt:ı 
rnüdliriyetimiztle buh111maları liizumu i l ~ıı olunur 

'""ka Ticurel müdürlu-nüne" nel ket saat A veırı 
kint ıahdi & etmek milli tuarruf .. "' .s • • 21 .30 Konuıma 
'8 ik\i&at bakımından bOrftk bir mi.tir. 12·3J Mfizjk: (fktiaat saatı) 
ıhemmlvet almıetır. Beraber şarkılar • 1 • 

B l · biJt · 12 ıı:o No l b ı · 21 ... 5 Mrı~ik: Radyo salon 1 8 rı1 3 - Sahipleri ıarafmdan iri e e ıye çeıı • . .., J A ...., la er el'ı iL 
13.05 \tüzik : orkeııtrası (Violonist Necip j\ • 1 • d 1 ,ı 

" temiı muhafuza .adılm i tı dere 1941 v1lı belediyemiz hüıi- Tek şarkılar km idaresinde) IÇ8 orman çevırge mü ür üg"ünuen 

(270) 15-20-25-29 

lı:itaplarını bir kaç fll kullanmak çesi 229859 Jira olarak tısdik 
Hretıle bunlardan iki üo taıe- 1 13.20 Müzik: K:uışık pnıg 22.30 Memleket . aet ayarı ~1 uhanımenvahit fiat1 

olunmuştur. ram (PJ ) "'l' os " t · · L. k bıoio 11ra ile iılifıd11I m6m· · Ajans haberleri, Ziraat, Es- n n eres e ClllSl 1ra · 
dilr T H llı · J lS,OO Program ve Me~leket ham - TahTilM, Kambiyo - 882 Çam Hi?acı 4 90 

• .J OT8UI O eıJtn e saat ayan LJ 

• - Talebelerimizin bu rıt N k t B F' t) 1 ·ı l t 1 ıs OJ M· ·ı. u u orsası \ ıya · · 1- i~eı vilayPLinin M u t kazası dahi irıJ•1 
ellerinde kal acak 90 gelboek dere A ı e top an ,. . uzı.ıı.; 2.. M k R d l y 
rılıodıı kendilerine IAzım olama Radyo «Svng» Kuartetı l.) ,~ · 5 1 

üzi ; rrıa yo. sa on liökteu sivrisi dt vlrt ı rnıaı rn<l;,rı 882 nıetre uıik~Jl 
T (H •) ö ·· b ki ') ora.e8lraRı procrramının uevamı 

racak kiloptarını, bu bakımın· aısus ususı - zgtıı· ve Ate~ öce erı "' k l l'k - t l t 
dao, iri saklayarak gelecek se• Nisanın 22 nci salı güuii 18 30 Müzik. 23.00 Müzik; ·errs P. 1 ' çam af.{am sa JŞa çırarı nıış ır. 
oe bu sınıflara geçeuek ark~dae akşamı Tarsu8 Halkcvi !'alo- Şarkı ve türkültır Dans müzigi (PJ.) 2~ Çam ~şçaı lfllll belwr lUPlre mik:tp gayri 
lan iQin h a zır bulundurmaları mmda çaylı bir aile toplantısı 19.00 Müzik . 23 l5 Yafıuki l;>rogram ve mamulüıılin nıuh&mmerı bedeli 490 · uruştur. 
ook rerinde o lur. yapılmıştır. Toplantıya bir çok Fasıl heyeti ' kaparıış . 3 - ŞHrtname ve n.uıkavt~IP.nanıe projPlerini 

6 - Okul idareleri •e koo- ail~ler iştirak etmi~ ve dave~- görmek İSLP.y erıle riıı mt:r8İll ÇPVirw~ miidiirliiğihu~ 
perıttifteri bu gibi kullaoılmıu lilere çay ve pa~ıa ikram edıl - -- f Mersin orman bölğP. ş., liği u~ ve ankarada ur 
kitaplardan, gelecek aeue o ki· miştir. Toplantı ~amimi ve te • 
lapların okuLudulduQ'u ıınıtlara miz hava içinde geç vakıe krt ' A n man umum nıiidiirHiğfı11P. miiracaal etmeleri. 
~eni lfSQecek talebenin İllife.deai dar devam etmiştir. 4 • S3lJŞ l ~.5,941 giinfJ Saat 15 d~ OlerSİIJ 

ni kolarlaetu:ncak tedbirleri eim - ==- - ersin Gu·mru·k mu·Ju·rıu•gwu•n"en orman CPVirge miidiirlilğiinde yapılacak•ır. 
diden almalıdır. ve her eınıfa mabıuı kitap i&İIJJ u u 5- Satış \JIUUIHİ o ff açık arttırma usulüylt' 

Her Maarif .MôdürlütilnOn ıeri te miktarları a1rı arrı r_a- ya pıl a caktır . 
kendi bölgeainc'eki ılkoullar ye ıılmak sureliJe birer li•te tac~ıDl 

1 
l-5 941 tarihindeu itibllrAn müdılrllıtümüz ambarında bb 

orıao .. u!, 1ieo ve öğretmen okalu ederek 1releoek ders rılı kit~p u~an müfrednlı ~ilmrük ~ebeled i e ilan mahallerine talik t:dil 6 .. l1uvak kat lemin~lı 325 lira dır. 
Teknik Okullar Müdürhlklerinin ibti1aoı temin olunnrken göı - mıe bulunan demir boru bC}'Olı demir ıpamullt, p encere camı 7- Taliplmin Ş ' rtnamede yazılı v saiki getir 
kend· ok 11 . k d nünde lıulundurulmak üzere ıkı &tıın manaucat, kAA'ıtdau Qinıento iQin ihtirot lol'La ve sair ka· 
b ld' 'ıı u :-~~ ~Qln ':. arı, a kopre halinde nıharet 31 Marıe çek •e Hhıpeiz eora ahmi muzrıude ıle eatılaoaaıııdan alı()ı la· meleri rnzımoır. (283) 25.30.6.11 

1 ır en ec 1 e sngı ua~ ar ıo•1 tarihıce kadar Vekillık Neı rın ha tarıbten eoıira utıea deum olon ıı n peıearnhe günleri 
dau k<tçar nüsha :emıo edebıle·Jrirat MüdürlüQGne göndernıeJe· saat 9-12 re •e 14-16 ra kı:ıdar müdürlü~ütoüz Sııhe komie-
cekleri aöstormek maieadı ilı rini rica ederim. sonuna mQraeaatıırı illn ohınur, (272) 7-7 Yeni Merııin Matbaa11ıncla Basılmı~tll'. 


