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Yunanistanda Sof ya 

Sark cıp~esinde kanlı 
harpler başladı 

Arnavutlukta 500 
eairle malz;eme 

alınclı 

/ngiliz tayyareleri 
tarafından şiddetli 

bombalandı 

ingiltere Amerikada Ankara Balkanlar 
(JCaristanla miina Tayyare imalatı Balkan vaz;iyeti En cetin harp Yu-
•ebatını kesti geniıliY_or karıısında sakindir go•lav topraltların-

1Jond111, 8 a.a. - .Nevyork, s (a..a.) - . da olacak 
Atiua, 8 [a.a.] Royte riu diplomatik mu- 10 bin nmolenio çalı~aca- Herliıı, 8 [a.a .] -

lrıgiHz tl\yyareleri S ıfya- habirinin <iğrendigiııe giir6 ğı vo ayda 400 tl\~· yare imal Bir hususi muhabir bildi- L1111 ı1ra, 8 L a.a ] _ 
daki ask6ri hedefleri boınha İugiJtere lıiiktlmeti Budape~- ecle hilec6k tıir k.tı\' Vette olau 

t rıyor: . . .. Londra gazeteleri Balkan lamışlardır ~ta:ıyonltu· ve tedeki elçisini geri alıo'lga llir fl\hrikanın açılış törenin Alman haricıye neı:uetı soz trnrekMı başlar uaşlama 
ilti~ak noktaları ıuıbılrlar ve karar vermittir. Sebep M.a de Hirfetik Amerika ınüda k' ld - ft' k I Z mu 

At" 8 cıist1 Ankaramn sa ın " ngu va a ıyet e" intizar edilmeme ma, a.11.. - fabrikalar ağır Muretıe bom c.ıariHtaııııı İngiltere ve ınüt· fan sor\"isi mi.idiirü beyıuıattl' . . T - k . · · , . . ı. . 
Yunan tebliği : b ı k d · · k" nu heyan etmıştır. ur g:ıze sım ya zaıa~ Anıeı ı karı yard 

1 hl\lanmıştır . Bazı vagoıılarm t6fikl6ri içiu hir ileri ii~ hıl u uArılara temı~ur ı : telef'İflin fikirleri mütehalif neticesi ııilıai zafere kap:ıı ıı.rtn1· ~ Şark Oo_bhe:ıinde lı avaya fırladıkları g<iriilınu~ line Almq.rıJaı· tarafından ge- ıuan ")·yare randımanı . . _ • 'il 

Alman kıtaları miilıiın tür. Hir büyük ve mütead- tirilıni• olmasıd~r. nı pek yl\krnda geçecegiz. olmakla bera~r eks~rısı . tat- madı_ lehanız etmektedirler, 
.kuvTetlerle Ustroma ve Nbv did yangınlar çıkarılmıştır Macaristaoın Lırndra elçi- Dünyada biç 1..im&enin yapa min edici mahıyeUed~r. dBır ~u Dc!yh kMdeyl gazetesi Şunları 

k b··ı ı · d "dd tı· · . ı veren sözru dffilŞ· yazma ta ır: re op o ge erıo o !fl e ı ve Ustroma Vadisi yolu üzeriıı si cliio Hğleden ıwnra İngiliz ımyacagı tayyar"lerı yapaca- a. e ~evap . . . 
ısrarla taurozlarıua devam de Alman kıtaları ,.e diger hariciye nezaretine gelmiş ve ğH;. Pek yakıoda Amerikada tırkı: . . . Relgrad Kıı sl ınğ hıikômeti 
etmektedir. Mukavemet göı- hedefler bombalttnarak mit- kendisi lıövük Britanyanın harp tayyare imalitı ihtiyaç Türk - Alman fıkır. tealı~ı y~kıhr yıkılmaz Almanya der 
teren Yunan kıtaları bir çok ralyöz ateşine tutulmuştur. kararırıd"'n · t b .1 d"I tıuı fazla olacaktır. esnasında 8alkan1ardakı vazı pış etmediği harekttta 

0
• • 

n ıa eruar e 1 - •& • • - k' ... ır·ışme-
yerlerde dii.manrn ilerleme- Sofya, 8 a.a. - ıniştir. y 

1 
e k • ve& karıştığı takdırdP. Tur 1ye- ğ~ mecbur olmuştur. On beş 

eıine mani olmaktadırlar. Ust Relimi : 6-7 g ecesi Sofya - -- UUIS 81 Ü 81111 nin lıtkip edeceği hallı hareke gun evvel Yugoslavya Alman 
romada sonuna kadar kıtır.la- yuhancı tllyyareJeıiıı hiiOUlLU fngiliz Tayyareleri tin halıis mevzuu olup olma- !:Hm mnhtP.mel hıicumlaıına 
rımız mukavemet etmektedir JJs uğrl\uııştır. 'l'avvareler Belgradı terlr eltili dı~ını bilmiyorum. ıazırl~ nmışhrd tl'. Yugoslavva 
Jer. Bazı kalaler döşmau ta- yarıgı ıJ ve infilak homhaları Geni, harekat yapı zannediliyor ' nın hı r milyonluk ordusurı~n 
rafından tahribedilerek dü·- atınıııtar ve yangınlar çıkar- 1 ra kel a yanı başında harb etm 1 • ~· 
mü,lerdir. nuşlardır. Bazı ölü ve yaralı yorlar Bern, 1 (A.A.) - Yunaaistarıda bulunan 6

1
K 1~11.0 

Dö.ınan tanklar V6 •iddet vardır. Kahire S(a.a.} :... ı~viçro ajl\llillllD bildirdi- kar; Şl 1 ık o.nlıısu hazırdır. 1Ju ord~g~~~ 
li bava akıoı ile Büte! kala- Sofya, S t\ , a. - Orta şark Jngiliz hava ku· gine gi;re IJondraya 24: saat- rıkanm şimal ve ~Ark cephele-
sıne karşı hücum etmi,tir. Bulgar ajansı bildiriyor: mandanlıılınm tebliği· tanberi Belgrad resmi roaba Hala deoam ediyor rincP. _harbetmiş olan tecrübeli 
Dü,man büyiik gayretlerden Krııl dnlıal tayyareler ta- 5-6 Nisanda t -ı yy.a~e]erimiz fıliodeo pek a?. malf1mat gel ve dıınyanrn en mükemmel 
bOnra bu talaya girmiş i"ede rafında~~ lıiicuma uğrayım ve Libyada AgftHaya taarruzla mittir. Keyfiyet Y~t!o&lav hü harb malzemesi emi rJeriııe ama 
kalıuıııı altında &aklanmıs: zarar gorcn yerine gitmiştir. d- ı.l · k ll k kft:netinin Belgraddao ayrıl- [~ahire, 8 (a.a.} - de b l k I ,. ç k 1 .. ti .. uşman na" ıye o arını ço 1 . 

1 
. h d"J k u uruna ta< ır. 

olan Yunan askerleri tarafın- ı arı yangrn ar ımra e ıwn - 'dd 1· b b l l d R mış o muıy e ızıı e ı me - MilHyetperverlerin lideri Se 1 
..1fi •• 1 .. t·· K 1 1 .... k 1A şı atı oı .ı a amış ar ır. a· 1 ıaly:uı implratnl'lıı~lı Af-

dan Almanlar imha edilıııiş- " ru muş ur. ra ınyu "" tedir. Hel.ıradda yalnız eıı 'id Haşid Elhaşiminin ralıc 6 
kll Iıü termi~ ve alırı :uı t cıl- dosta Kalata tayyare rneyda- k' 1 .1. k . " rikada temizlenmektedir 1 . 

lMdir. Bir c;ok dii~mao tankı ~ v . h" . . . e~ ı ngı ız m')ınuruııoıı a- - k · 1 ç· ·mesı uze-
1
. y · ngı-

birlAr hakkında İ7.Rhat al- nına ucırrn edılmış.llr.. htc1t&ı Hnılrıınkt ... dır . hu Ometını e e ge ıı . ız, unau Yw·oslav . J J dafi toplarımızla ~abrip edil- B lk l d b l!!t .. • M len Naib Emır M 
1 
... , ... 01 l u arı 

mıştır a au ar a ufa.: ır tay- --- ___ rıue ısıra ge . 1 uso ıııının son saatiuin ç
1

lm 
mi.tir. Bazı yerlerde plan Ut.· yare te<ekküh1mt1z Bulgaris- Hu·· r Fransa Abdt_ılla_ h bir beyannamP. IJflŞ- ~asını hazırlama ktadırlar. Af-
bilinde rnzornsıız redak&rlık Bal kan lat·da k ı tanda Rupelde 30 Alman tay rı::tmıştır. . . rı a naı ek'\t1 bitmek üzeı edı'r yapılmamak için ileri kıtaJı.~- d R şıdın mem B • 

yar esine tesadüf etmiş ve der- Balkan hare L..ctına Beyanna_me .e a . . lll'ada serbtıst hlacak kıta-rımı" geri çekilmişlerdir. H Ru l l rla hır l 
ArnaTatlakda: arp aman•ız hal bunlaT'a hticnm etmişler- lekette tehlıh ı unsu! a ar .\ıfakedorıyaya gönderilmek 
Yunan kıtaları ltalyım olacak dir. Yapılan muharebede beş İftiralı edecelı mi te~rek oturduğu yerı S!ırdtğ~ üzeredir. 

Alman tayyaresi .dü:::ürülmüQ- t k ve bunun üzerine memleketi De)·li Ek· . . meTzilerine taarruz etmişler • '11 s enderiye, 8 (AA.) - d"ld'ğ" ·ıc ed'l 'Pres ~ zetfün de· 
Te 500 esirle bir çok harp Liyon, 8 (A.A.)- tür, Diğer bir kısım Alman General dö Gol bil' mü)A- terke mecbur . e. ı , ı zı r ı Biz Balkanlarda halen le~ 
malzeıneii almışlardır. Gayri muharib Avrupa tıak tayyaresi haaara uğratılmı§tır. kat esnasında, Balkanlardaki mekte ie Raşııim efkarı m:ı~ lay . muvaffakıyetlere İntizar 

Nevrekopta şimalcle bulu- kır.da bir YAZ• yazan Pari Sıı- Arnavı.ıtlukta Berat tayya harekAta Hür Fransanın işti- miyeyi hesaba katını!~rak h_u et?1ıyortız. llarp çok çetin ola 
nan köprüyü yıkmak ic;in bir var gazetesi; Türkiyenin vazi- re meydam ve askeıi hedefler r;Ak otrnesi vtı benim bu hu- kornet kurmak istd_iıR1 ve sı- Cali f~kat. rıihai zafer İngiltere 
Yunan K•ıbayına 6 mir veril- vetini tetkik etmekte ve Türki· bomhalanmı,tır. Bir İtalyau sus için oraya gitmekliğim lahlarınuı yalandan ıbaret 0.lıtrı ~e muttef.'k.leri hu·dmd:ı oJaca 
miş ve .Alman tsakları hu yenin bu günkü ihtiyatlı hattı tayyaresi Ati na iizerinde keşif muhtemeldir. qradaki har.b bu adamın aı:ıi unsuı hn tah- gına cm~ııız. hı~ilte r e geçen 
kHprüden geçerken köprü yı hareket:nin Bulgar hükump,t i yaparken dıişiiı·tılmüştür. Bu Almanlarla çetm ve müthış rikle iktidarı ele almıştır. de- sene Belçı kadaki gibi bir hattı 
kılarak tanklar imha edilwit ve askeri haltı h treketine ha~ harek~tta bir bomb& ıayyare· olacaktır demiş ve bu harbde nilmektedir. hareket takib AtmiyecAktir 
lerdir. lı oldu~unu tebarüz ettirerek, miz kaybo'muştıır. Dığer bazı B

1
alkan kml iUetkleri ı. in __ pi~mhau Şam, s (a.a..] - Balkanlarda ba~lıca muk~ve-

Almanlar bazı verlerde Türk nazırlarının endişesi Me· htyyaıelerimiz Sofyııdaki Al- o mıyaca a rı auaalını ız ar O . Baftıadda hiiL:Ome m t Yugoslav top kl d 
para,üt kullanmışlardır. Pa- riç - Çanakkale yoludur. Bal man tahşidatını ve Ustromada e~·lemi~tir. . 1 Sll~;rrn Raşid Ellıaşimi olacaktır. Almaı la ~a . ~ı? la 

ı kanlarda harb amansız ola- ki Alman kttalarmı şiddetli K d d 1
1
1 e_e kabı"oeyi teşkil edeme- bu topraklaro'a kı· 1 d'~- 11.Y. e ratiitJe inen düşman kıta nrı , k le' k bo ba l. a il a a a ıenuı. arı öamuş-

,~evrilerek esir edilmiştir. ca .tır. ırtma ya mdır demek m rcıımana ta ıı tutmuş- . . Esk. baQvekiller bilin· lerdi. Yeui A lma.ıı k . d' 
T tedır. tardır. mıştır. ı ~ . . . . . anı şım ı 

Yunan-Bulgar hnduduoun Bir polonya orduau miyen yerlere gıtm1şlerdır. Dır e~kısınden az dökii lecek degil-
cennhi garhi köşesirıde Bele~ Yuaoslav T ayyıreleri Bay M ol(_) to f çok tevkifal yn pılmış.t~r, . Kl'a l d ı r. 
yaylasıuda •e Uatroma va- kuruluyor nabii fran veyalıtıd Tu,.kıyeye Iıoıı d rn, S (n.a] _ 

diıi h<•yuoca dü.man tııarro acariıtanda ba%ı 
1 

Mot•uoka ile g6· Londra, 8 (1\.8.) - gidecektir. Asiler ~nıgildi~ hava IJOllt.i a gazotolori ttııkeri 
za geçmi,tir. nu,mau aıırh- yerleri bombaladı Tae . }{anada haşvekili ile meydanını zaptetmış er ır N.n" ınulıalıir ltı ı i Yuua rı ,e Yu•ros 
ğıoın Uıtroma vadiıinde ttt TÜflÜ Polonya 'ha,vekili ara11nda ri Said pa~ Ammana gelmış . l av~· an111 harp lııırt1kah ka7.~ı-
ıner.küz etmeıi muhtemeldir. lor MoMkofa 8 (a,a.) 5 nisanda bir anlaama yapıl- tı'r. t':' 

" -- - ~onu ikirı citlc-Alman tayyareleri yuna- Budapeşte, 8 (a.a.) _ Taıı . Sovyet komiMerler mıştır. -------...;..;~.:,::._ __ 

oiıtanıu bazı yerlerine propa D .N. B. - Don sxbah ik" r~isi •e Bıuiciye komiseri Bu aulaşrua mocibioce Alman Gt:nerol Cemı·l 
ğanda kağıtları atmışlardır. Yuaoslav tayyaresi Beçe taar bay Molotof 7 nisanda. .Tapon derlıaJ kanadada hir Polonya ~ 

ID <.,rdusıı ihdas edilecek ve bu ma ntıgı T Q h . Altı dü~man tayyaresi düşü- ruz etmiştir. Atılan bombalar lıariuiye rıa~ırı :?tlatımok.ıyı orduya Karır <la hükumeti ne,- f e rımizde 
rlllmü' ve hAzı pilot e&ir edil dan bir çok kişi yaralanmış kabul etmiştir . Bu görü~~~dtı 61iııd.eıı gelon her yardımı ya 
mi,tir. tır. Macar dafi topları hu tay Japonyanıo Mot1kova elçumle pacaktır . Berlin, 4: (a .a .) - . Ba•veknlet Uedeı.ı Terbi-

} · 'ı- Ü - l d' h l 1 · h b' h"ld' yesı gen 6 J ı1irekförü u 
1 işkodra yareyerı ~( ,uş rmuş er ı~. . . azır ıu unmuştur. fnn'ılıere u·zer'ınde Hir bu'tU!H mu a ır 1 l· Oemi) 'l'arıer nüu Toro:n:~:-

ug.os avya tayyare_ E'fl Mı Almanı~, Balkın hare~aAtının 1 riyor: 1> r1.1 ., 1 ı ı } 1 . 1 f' 11 . 1 • ı c ~lı l r i Hl ize t (\ı.ı • f' 1 
Yugoslavlar tara
lıntlan zoptedildi 

eş şeıırıne nM.aım etmış er, bfr 8"..ıiıı Hİ,\'füll rua ı tı on , yrı 1tıyur 
tayyare düşıirtilmüş1ül', Hav<ı harehatı ol· 1 h muşlar, İtHllR_l'orı ıl" httılen ter 

Yugoslavya tay,arelerinin ZDFluğunu kabul adiyırlar madı Balkırnl"ra kırn:ı y a pı an aii bi)ı' ~ı;i . bölge hntkAııı, t;j\\'111 

dün yaptiklan taaı-!'uzlan şid lınzırdaki tıı aı rnz y11 lmz İn- va :ıuız Hay 8abip () . • 
Atiua, 8 (H.R.O.] - det!e protesto etmesi için Ma- Zfırih,, 1 (a.a.)- Loll(lra, 8 (a.n.) - gilteroye uıiit e vermlı değilılfr. Spor idare~ilcri t rnıfgod ve 
Hoytu- Lnbiijana radycı u ~r elçisine talimat verilmiş .. Nasyo_ua) Çayt~n.g gazete- l:Janı vo d ahili emniyet fiu ayni zınu:ı.iHln Belgra<i lıii karşılanıuışlard•r . Hl c. ıı 

cl u ıı gwo• yamn t,kodrauıu tır. sı:ıın Aerlm muhabırı yazıyor: f:t'ZaıethHinin telıligi: kftm6tinir:ı tflcz1yesiııede nıa- D iiı.ı bi r ınfül tlot t fil r 

Yugoilav kuvvetleri tarafrn Budapeşte i (A.A.) _ Alman baınnı Alman or- Dii~man tanar<ileıi lagil 
1 

.
1 

.
1 

ı · uı eşı.ruf ı ı gede 
ld. . N B • 1 k"d k' . . .. . d f ı· b l n t ftur Her ııgı tere ı e nr- . o o t u k t :m ~oıı ra B l .1"11 -.aat 1 O da zsptedi ı~ı O. . . Bir Yuuoslav ausunun cenu JU şar ı e ı ışı- t6re llZMııı e aa ıyetto u u u · clı\·ey i . e e -

rı t1 t ,; zıynrı•t otıniııılcrdir ui bilclil'w-. ... ~ d ir. lşkodra ad tayyare filosu Budapeşteye ta nin kolay olmıya0<t~t111 teba· m:unıştır. Sısbil<lti bazı hare Jeşeo~k olan h iik mo avrupa Sayıu ... . 
ri}'Mtik btıhiliud"u 24 kilonıet arruz etmİ§lir. Macar avcı tay rüz ettirmektedir. Alman rad- kat olmuş ise<le düşman !~ davasma ibaııot ~tmi~ adde- youıda .M:e_ı~erul lıu giiıı ~tacl 
l't'J Uill ı. k m V6 Dran Jimanuıa yareleri 6 Yuooslav 'oombar· yosu da eraziniıı ne kadar çe ra)·a howba atamamıştır. t • mRhkum .. r11uı beden terbiyesi 

:.- rı di lcrek ayoi ctıza~·a mukellefl .. ıı~ b. ıhHu \Jl n; uıesafı·dı tıu luu dıman tayyaresini düşürmüş- tin olduğunu tasvir eylt1mek- oizdo yakalanan iki dii~tnaıı 
1 

d" enııı tl'ftiş edt~Ct·k-
u.ıaktadır, lerdir, tedir. tayyaıesi dü.ürülmüştür. edalectıktir. ttı· ır, 
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9 NiSA · A 1941 Çarşamba 

Her gQn bir 

-5-
Nasıl gi>ııiiJ olınal'!Hı oıuH'ud ıı~tt'oii'l 
Hir giizellik i~ind~ hıd1çeler, kırlar. 
Her şey hirbinin Jahs giizeli 
Qi\leklerin açt1gı hn giizel h ahar. 

* 
* * A talıın kedorleri bi1: de hir yarıa, 

N oş'elM giinliimiiıde ol..ıuu fırtrnn. 

Atılalım b harın şen kucngın,ı, 

Qi9eklorbı nçtıgı bu giizul h.ılıar . 

* * * 
Bir sır gihi ı.ovgiııi ~ııklanınkt"yım . 

Gii! kokulu Haçını yak h•;ı koklayım. 
Kiipiiklii ~ular gihi çaglanrnkbyıın. 

ÇiçfjkJerio açtıgı bıı gıizfll hnhar 
* 

* * 
Mo erı ettoıı coşuyor lıor tıtrHi ) or yor. 
OiiJ4iyor ntı~'e~iııJt:n giilln, ı:ıiirıhiiller 

evgili hımn evgi, sevinç rn haz ~or 

Qiçeklerio n<;tığı l.n grl..:<>l hn lıar. 

* * .. 
Honirn de lmlıar Uiı·küm kalbioo <lolsıın. 

OUııliirıe fll'lVİn9 vcroıı tatlı )t•l olsıın. 

O\'giııle <l.,li gfüıliiın co.,sun deli ohrnıı, 
Qiçekforin ıu;tıgı hu gü:liııl halıar ... 

·'un an 
Ordusu 

Kr.ıhramanca çar .. 
pışıyor 

8. ULUG 

O
• J U 1 Oldu UflY8u8 118 8r Otuyor 

merikada bulun· 
mıyon feyler 

•ı ...... 
Amerika da harpten te ab· 

AtİnS\ S (A.A.) - lokndao milteeeslr olmaktadır. 
Yunan resmi tebliği: Bu )' üıden bazı meddeleriu le· 

Cenııhi Sıl'bİ!ılaııda muh~ dariki güçloşmielir. M.nıol A Ame 
rebe eden Yugo\;\av ordnsıı rikeda verml1ı deoilon içki knl

tazyik altmd-ı geri çekilmekte mamıştır, Bu ıoki Fransa u l:el 
v. hududumuzda kahraman yad an gönderilirdi. Sın k_irat rn 

d l h k pılnmadığındau Amerıkudakı or umuı.un o cen ım a~ _ . 

b k k d B 
_ vermut temamen lukenmıe\ir. 

ua ma fa ır ıma ragmen .. 
• . . Amerık11 IAboratuurlerı ıç·u 

or.Jumıız tasa vvıır cdılemıye: ıA.ı:ıu gel~n carn malzeme Hol· 

Sayfa 2 

... ~ııl{ara i J a n ad ro~unda 
' 

1ugü.nlt.ü neşriyat programı (llerind" pamu~ ve « za bulunanf Jnn nazarı oi~~aıine. 
ÇARŞAMBA 9 - 4- 9-41 Ziraaı takvimi '1'. c. Zıraat a ıkası l\1 ersin 

1.00 Proğram ve memle- 19.50 Müzik Ş d 
ket saat ayarı Muhtelif şarkı \'e türküler. l {~8. ll ll 

8·03 Ajans ha hederi 20.15 Radyo azAtesl ~l illi h oruııma kam11ıu ın11ı muaddel 3 l in~i 
8.1& Müzik: Hafif program Büyük Dahi Jlimar Si- dd · · f k J ·· k ·· ·· ·d ·· 

(Pl.) nıln'ın ölümftnO 'ı 353 00_ J ma . esını~ı soıı ı rası. ıu · ı~nrne m~••.tem en rnus 
8.45 Ev k:idıru _ Yemek ca yıl dönomo mOnase:ıe ıalısıl, tacn· veya "ayrı tacır hakıkı ve hükmi 

listesi. tiyle hususi p ogram 1' bilunıunı şahıslar ile biluuıunı iplik ve ıPetısucat 
12.lO Program ve memJ.! 20.45 'onvşma (Mımar fabrikaları clleriı!deki l OOl kilodan fazla bulu-

ıcet saat Ay<ın edat Çetintaş: TOrk sa-ı · -· · • 
12.33 Müzik: nat tarihinde Koca Sinan) nan koza ve çıgıılı pamuklarla 500 kıloyn teca-
lfafif şaıkılar 21 oo müzik: ıas k e-I viiz edeıı her ııevi pamukl~n bu baptaki karar-
ı~.50 A~A.Ns hatJerleri sc::rler • uameııiıı resıoi gazetede ııeşir tarihi olan 3 Ni-
.~3~os _ ıu~ık: 2 1.15 Konuşma (Profe·1san 941 tarihiııi takip eden vc<li giiıı iciıule bir 
noy turkııleri ·· ı ·ı H kkı altacı ~ • 
13 10 ıu- . , sor smaı a. ~ - beyaunauıe ile 1 ankarnıza veva eıı 'rakm nıülkiv(~ 

· ınıızık: Hadyo salon oğlu) "'. . . . - • • ., 
ork~~trası .<Violoni-.t 'ecip Aş. 21 30 mOzık: l"< lasi~ ~-ıa 1uır111c bıl<lıruıege 1111.\chuı· tutulmuşlardır. 
km ıdar03mde) ser.er. Yukarıda izahat clairesirıde beyanname \'ere-

18:00 f'rogram ve Me:Jıleket ~ 1.45 .Miiıik: l~iya~eticu ın l cek olanlar ken ı l ilerine ,. il ve m ı lıafazaları alun-
saa1t8 

1

0v3ar~r
1

1 _ 'k lıur)· B ııdosıı (Şd !hı;ıan Kfm-ı da buluııclur<lukları Jlamuklarla hcraber her hau 
( u uzı · 1;er 

Melodiler (Pi.) :.f'.30 .Meın\ekı~t saııt ayan gi biı· sebep ve ,uretlt~ başkal:' r1111rı ıasari'utu al-
18.'JO Korııışma Ajans lı·!herlerı, Ziraat, Es tırıda hulurn.uı mahallerdt~ buluıı<lu r<l u kları pamuk 
(Oı~ _Folitika hMiseleri h~m - Tahvil:\t, . Kambiyo - ları da beyun e<lct•eklcri cribi başkalarıua ait 
18.4:> Çocuk saati Nukut Borsası ,Fi vat). • . . ~ 
19 ı.,,. ç ,.. ki · · - 'k 22 4- ~ı- k· ıo up da her heı·lıan°1 hır 'Cbcp ve suretle ıııu-. ~ ')· ... ıı ar ı;ın muzı . o l uz · , . . . 

19.30 Memleket sHaı ava- Cazbaurl (Pl.) harala elt.•kleı·ı panwkları da beyan edeceklerdır. 
rı, ve ajans h~berleri. 23 25 Yaı * kı Program ve Heyaııııame baııkamız ~11 i esinden: köylerde, 

19.45 Konuşma kap 111 • Tal'lııt K re<li Kooparatifi buhmar, nıalıallerde 

~----------· -----==--- 1 ıuezkur te~ekküllerden tedarik oluııabiliı·. 

1 
' ;H, 7 3 i~ 

Yalnız 3 Temsil için gelen 

Sadi Tek 
Halide Pişkin 

'l.,,1:Y.A.'rROSU 

Güneş Sineması a 

..., . ', 

O rı n 'tn ı 
l tı} l 

n 

r Ol*ARt<.l(er i 

o · 
Ocvlet Orman isleınw~i Pos Heviri imalatın . 

dan aşağıda yazılı dört parti .\ laua çe~idi kereste 
açık arttırma ile salı~a çıkarılımştır . 

c k derecede yük ek manevı ı ndadau eovkedılirdi, Abloka 
fedakArlıkla çarp:şmakt:uiır. vüıürıden bu malzeme gönderi• 
.Edadımız n topraklarını karış ıemcd gınden Amerika bir fı.h 
karış müdafaa etmektedir. rıkn kur ma~o mecbur ol aıuetD'f. , 

Eo iyi eig ıra ktığıdı Fr n 

9 niHan Ç rşan1ba akş ımı mu ıarririn 
son tadllall üzerine yeni ~ekilde ilk defa 

udret Helv Si 
1 

1 
ı Pdrlı No Ad, d 

Br Mıhr• Küp 
haı e Küpü Mulı mıııfltı todelı 

Tem mat 
Mikdorı 

Lira Kre . 

297 34 
112 76 

alkaı1la · 

En çetin harp Yu· 
goslav toprakların

da olacak 

Bfrinci<lerı nrtuıı

ııntls ne gibi şartlar altın<h 

~alacağıot tebarüı. ettirmek 

t~dirltır. Hötiin askeri mUte
hassıRlu Yugoıılavynya şimal 

den y ıulaouk Alman i tiln· 

sının kıymeti olroa:Jıgım iz. u 
ederek hıı i tilanın ş.ırktarı 

yapılnı ıun iii:t.ıımnnu il eri tıür 
mekteılirler. Bcı taktird~ jsı 

bu kısımda t\ luısınlnr daglar 

fa kar~ıll\Ş&O~ klarıiır. A imarı 
lıu hu tlıtğlarc!Rn gec;crek hir 

çevirme hıHckoti ile ark dan 

keıuoedeu evvel muvatfakiyAt 

kaıtLntnaMı mii~ldl<lir. 

endan Amerlkııya gönderilırdi 

r
s mdi &aoklf8t da ~apılamactı 
ğıud n Amerıka mevcut atckları 
satfeLmek tcdir, Fruoerının sigara 
kt\Q-ıdı ıh!'ac tı sonede dört mil
) oo dolar uıterdı. 

Amorika•a pro eten ın '~to 
nıe Hollaad , l~veı;, Qekoslonıl 
ya, ltalvııdaıı i(Öailerilırdi Sev 
kod i ıerı eeyanın kırmetl ıoo mıl 
you doları bulurdu. Şımdi Ame 

rilrndakı porselen fabrıkaları lıü 
sük faalirelle Qf\lıetıkları holde 
encek ihtiracın llçte ikisini tat 
min edebiliyorlar. 

Anıerikada kırmızı bib~r de 
kclmo01ıeıır. Her sene Mııcarie 
hudan dört bocuk milvon dolar 
lık k1rmııı lıiber i&hRI edılirdı. 
Ş ımcti biber gelmediQin~cD .Kıı 
l forniyacle biber 1etietırılmeeıue 
çnlıeılıror. 

10 nisan Perşembe akşamı 

FA OŞ 

11 nis an Cuma akşamı 

o stiJ 

...---------------------~--------~ 
n 

'J'ah tacı Amelesi uvor .. 
~irketiıııiziıı i ·letuıekte olduğu Çoçak Celıeıı

uemdeı·e orma11larıu 1 ız<la keresle kat . ve iuıal ve 
yiııe ke11di ves~itiyle df're boyuııda gösterilecek 

yerlerde teslim eyleuıek şartiyle tahletcı amele
Dünyanın en büyük si11e ihtiyacımız vardır 

deniz feneri Çalışnıak arzusurıda olaıılar ~nrLlarımızı öğ 

I>üıırenın ea bürük deniz 
feneri Amerikalılar tarafından 

F . ıeıaı soo 
yapılmıeıır. enerıo 

,. dedir. Ge milyon mum kudre.ın 
cele:riu bu fenuriu euala~ı ~~mla 

i\IDlf uU U 
rıı amut olarak çp,tr -

reııuıek üzere her gün şirkeı.iruize ınüracaatlaı ı. 

''254 . ,, 

Toros Limited S irketi . 
Mersin Orıuaıı işletmesi 

l) 9 _ ı 2 

A lmaolu parH~iitlcrle bn~ 
ka yerde oldugn gihi muvaf 

tak olma ı mahıc:mıcl degilılir 

Ayni .ıanıı.rnda topları dağ

lardan ve ge~iıllerıleu g çir 

ınek ic;in lıir çıırei lıııl hııln 

maz. 

. . kiloınetrülık nurea uç yüz rırnll -ı biimek• i"-._ __________ ._ .... _.__ım:a::::..ıiımw-as::'.ı 
bir mee:ıfedc.ıu göru e 

----------- • dir• • 
_. ______ _ 

23 NiSAN . .. Yavrular Milletin 
Halk ePltaııatıuıu kuruldu~u Kımsesız . · d Bannıı ! 

gündür Bunuu İQİU Çocuk Ber· Şefkat Sıue~ıo e 
ramı ve bunu takıb eden Çocuk dım vo eefkntiııe 

Ulusun ,ar 1SAN Ç 
Hahasıudu Çocuk sııl&aotıtı le· klıırı 28 N ° 
eld edilir. muh\nQ çocu ı hasıuda sevhı 

ranıı •O ıa 
Çocuk ölümOue kareı mücado cuk tınf k Esirgeme Ku 

d dirmek İQİD Qocu 
lede eo d (terlı vasıta orıuruıı d ıılıı• ıoızla ku~fel 
onueniıı memes dlr! ruıuuuu var 1 

Çocuk l!':airgtıme Kurunın ıeudiriuiz. 

G. Merkeıi ~----------

Yeni Me 
~l:J"SHA.Sl: 5 K.UR.. UŞT1:7R 

Abone 
Şeraitı { Türkiye içiu lfarıç l;in 

Senelik 1200 kıtnı~ 
Altı aylık 600 

" Oç ,, 300 ,. 
Bir 100 ,, ,. - Rcsıni İl:\na.tın satuı 

L!i!Qz.?"""M' 
1U kuruJlür. 

2000 kmuş 
1000 
:oo 

Yokh,ır. 

" 
" 

L ,. Kure 
l 

IJ 
111 
IV 

12~6 
476 
285 
217 

132.149 
50.117 
30.830 
2:l.488 

30 
30 
so 
:w 

69 39 
52 85 

İh n le Nbanm ı 4 ııt! tf'satlüt eden pazart,esi 
güııii saat 1-! <le Hcviriıı \ daııadaki merkez bi-
11as111da yapılacakt11· Fazla tafsihH Ye satiş şart
ları rt\' İr merkcziııde11 ve ersiu Orrnaıı Çevirgt~ 
müdürl ü "iindeu fiğrcuili r. 

''256,, 

i ı a n 
içel v~kıflar mü~ürlüğünden 

lfıvkıı 

Gümrü · koreısıuda Lımso 
Şırkvlı BllHlbl Altındn 

8enelik Kırası 
Vra Kr. 
800 00 

Y11kar1tla cins ve mevkii yazılı olan Gazino 
1 ihal~ taı·ihiu<leu 31-5 ~J42 s~ouuııa kadar icara 
\'eı·ihııek iizere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Bu bina sırf nazino yeya nastalıaııe olarak 
~ .. 

1 
kullaııılacaktır. 

' lhalesünü 15-4-ıa4- l pazaı·tesi giinü at 16 
J dadır. istekliler iu ; esdiril(Hı güııde vakıflar ida- · 
! resiuc müracaatları. (') 55) ' -8 3 

Yu ttaş; 
T. K umu-

• 


