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Ölçü ve tartılarını muayene 

ettirmeyenler şiddetle 
cezalandın\acaklardır 

J 
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Ankaradaki bomba hadisesi 
suçluları hakkında amme 

• 
davası ~çıldı 
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Çay,kahve 
satısı 

Si 

bu sabahtan 
itibaren 

yasak edildi 
Ellerinde çay ve kahve 

bulunanlar yarın akıama 
kadar beyanname 

verecekler 

ta.nbul vilayetinden ı 
ı - Koordlmı.syon he)'letlnln 299 sa.~ 

yılı kıü'annt. mnstenlden 17 mart 942 
a&.lı gttnil e.ıbahından itiba.ren het 
nevi çayla çly, kavrulmuş "·eya döğill
mü" kahvelerin satışı tşarı ahlro kn.
dar meneailm~tlr. 

2 - Ticaretle ~Wğo.l eden bütün 
haklld ve hiıkml şalııslarlıı ticaret 

- - . 

3 yabancı tayyare 
Milisa15bombaattı 
Baza evler hasaraa,trach 

2 Olii, i yaralı var 
Evveld tenvir fifenfi atarak etrafı aydınlatan tayyareler 

makineli tlJfek atefi de 
ediliyor. Neticede 

açtılar. Tahkikata devam 
gereken teıebbüsler yapılacakhr 

Ankaıa 18 (A.A.) - Resmi tebllt: JI mart 
9U pazar sabahı saat bJn bet kala ı yaba:naa 
tayyare l\lills şehrine ve clvanna evvel! tenvir 
fişeği Jle etrafı aydınlattıktan sonra 15 bomba 
atmış \'e makineli tüfekle de atef aÇtnı§tır. Bom· 

balama neticesinde MllAst.a baa etler ha.sara 
uil'8Dl11, ild ölfl ve bir JU8)ı bulunduğu tees
silrJe tespit eclllmfşUr. Tahkikata devam edil· 
mektedlr. Neticede gereken tefebbüsler yapıla· 
caktır. 

'll'U\.k.s'.l.diyle ellerinde çay ve kahve bu- Ankara da k I Iunduranlar ve çay Ye kahveyi imal 
ettikleri mnddelerdo kullanan bll1l- Benzin 

suiistimali 
Büyük Millet 
Meclisi dün 
toplandı 

bomba 
hadisesi 

mum hıı.klkl ve hükmi ş:ı.1ıış1a.r l'J 
mıııt 942 sn.ı sa.bıı.lu Ucnrethane, m&· 
~a.za. dfikkfm, depo, ambar, fabtlka 
ve imnH'tthanelerlnde, şube, koınb
yoncu ve acentelerln ne"' •• cUnde ve sa.1r 
yeılerdc mevcut ~~yla kııhveleı'lnin 
cins ve mlkdarlıınnı ve bulunduk
lıın yerleri gösterecek bir beynnna-
meyt ıs nuı.rt ~:ırşanıba. a.lqanuna Hazırlık tahkikati bitti, 

Aldıklari benzini fazla 
fiatle satanlar 
araıbnlıyor 

kadar bulundukaln yerin en büyüt. I l h kkı d ,., 
mi.ılldye memunınıı mo.kbuz muka.bl- auç U ar a n a amme AııUra 15 <Telefonla.) _ Tice.ret 
ıtn.cıe vereceklerdlr. da vaaı açıldi V&kAietl, berudn tahdldatmdan umu-

• Lokanta, otel, kırnD.thane, çayhan&, lan f&yd&n temin etmN: :votundatl 

Yeni mebualarla iatifa 
edenlere dair takrirler 

okundu 

gazino, bu glbl uınumt yerler de el- . ı r1n 
terinde bulunan mlkd.nrlardan be., Ankara 16 (AA.) - Atatürk kararın bazı ıstthkak sah1P e ce Ankara 16 (T elolonla) - Büyük 
kllo kahve ve 2 kilo çayd..'\D. !n.zlasını ıbulvanndak: bom.t>a hldneal hak· sullst1mal ~ tıefl:>lt etmlştlt. Millet Meclial. bir buçuk aylık btr ta· 

..- dd • _11'9_ 1 Öğrenlldl~lne g~. bllZllal'ı aldık- ti'l d . d b··...J' 1 .. yulrondaki şokilde beyan ctm"&" kında mü eıumunuwtço yapı an lan benzln1 tazl& tia.tla. cll~lerlnc evresın en sonra ~ ... n aaat ~ 
me<'burdurlar. Bu nuıhallerd.e beyana huırlık tahkikab bitmiftir. SuçlutaT satmaktadırlar. Bu ho.lln öntıne geç- de toplanmlfbr. Deımli melbue-

. tabı tutuımaynn kısıml:ırda.n ptşıntş hak t.ıncln amme dava11 açılmı ..... ır lug" una ---:1e H d G" l el 
çıı.y '\"!! knhve s:ıtılmnsı serbestir. ~· • mek !çln bııdema otomobil ~ kam- ""'lı'&' n ay ar unver, ç 

3 - 17/ B/ll42 salı s:ı.bahmd:ın evvel yonlardakl kllometrc saatleri benzin mobusluğtm:ı seçilen Refik Koraltan, 
· satılmış olup ta henüz mü.sterllere B ~ f • k R " f '/J bayiler[ tarafından restııt edUecek ve İstanbul mebusluğuna ıeçilen İsmail 
· t e. lm vera gösterdıklerı yere sevke- • eV 1 Uf verllen benzin ile muayyen kllometre- Hakkı Ülkmen ve Tokat mebUııluğu-

• 
S.A.BA-a-gı 'l'EX.GBAl'LAB 

geçmelidir,, 
Japonlarin da Avuatraı.I B. Litvinof, Amerikada 
ya'ya asker çıkardıklan söylediği bir nutukta 

bildiriliyor bunu iatedi 

Lonara 17 (A.A.) - (B.B.0.) A.me.- Lonara 11 (A.A.) - Dün toems. 
rika H&r1c.lye Nuan B. SUmlm:ı, bir RUI, Ctn. J'elemenat elçllert pmla• 
saat ffTtl yaptıtı ~ Avue-- Ekonomlc .Klipte bir FJyatet ~ 
traiya.,p. bftytl.k mSbta.rd& Anıet1bn tir. Zlya.fetıte İngWs elçl81 lord Ba
kıtaıan vasıl oldutunu .,. bwıla.nn llfax aöytedltı nutaıcta: dPU ım..
braya çıktıklar.mı söylemff&,tr. Ame- har ye yazı cesuet Ye tahamıntııtıma.. 
rlkan ute.r:lerl kan. Jat.eıa.rtJie tya- zil son haddine tadar t~crlibe ed&
yntecllerden mtlrdı:.'tepUr Bunlarm cekttn deml$ir. 
mikda.n hakkında btr şey blld.trtlme- Rus elçlsl B. Lftt1oof d~ ki: 
~l.r. cHaıt>l kısaltnıak ~ ştmdl mfltte-

l1eb7 lT (A.A.) - Ja.poı\ln.rm tlklertn harekete geç:mesl, tehlikelere 
Avu.."tralya'ya asbr çıtaMıklan bU- katlanması l~zımdır. Biz, Ruslar Al
dlrlUyor. manian blr nılkda.r geriye attık. Al-

Lonara l'J CA.A.) - Avuatralyu Mllll mnn kuvvetleri myıfl:ı.tılblllrse Al
Müdafaa Nazın Kesi sôySed!ğt bir ma.nlan da.ha geriye, Alır.an hududu
nutukta. Al'UStralya'nuı mO.dafı:wn na, ho.ttA daha uzaklara atmak tabii 
lçln Amerlka'nm mukıı.bll hUcuma olacaktır. Bu ordu ne kadar usa&a 
geçmesl.nı ~ ...e sonra demiştir sürülürse mtıer'e karlı o nn halka 
ki: c.Avustmlya, 1st1lA edllecElic oIW'31l ce.9Srett o kadal' artacaktır. Bu h&a 
yn.k n yık pollttka&uu amansız su- ııyakalnmak fçtn 4ıaret bekl.lyor. İp.
rette tatbik edecelttır. İcap ederııe ret m~r ordulannın Jıca•l ola?M J9-
eldnlet1mlz1, sıırruertm.ızt mabvedect- nllme31dlr •-----
t!J', ,ehlrlerlmlzf hıırabe halin& gett-
receltfz. .ıılmendıterterl taluip edece- Sovyet tebliği 
ğfs. D~nıanın 14dne :van1'&C&k hlo IAndra lT (Rad,yo '1,111) - Gece 1'&-
blt ~ b~ nın Moakova'da nefl"edllen Soryel 
Av~ralya btlt1ln kune~ seter- teblfll: Dtln ontulanmız tan.tnn; 1ıa,.. 

beı olmuştur. HeT tara.fi& parula. oa-- rek~ devam e1mJtlerolr. Blrbıt 
114, çarpı§ ve öldtır.- meskftn yer gert aluıınıftır. 

B. Hitler'in 
son nutku 

Balkanlar'da 
yer vaadi? 

dllınlyerek dttıcı elinde knlınl.} Qllf, A [d• Y1 katetnıemlf olanlar benzin nlmn na seçilen Halit Nazmi Kfttnk'in in· 
çekirdek a o<ıkilm~ kalnelcr sı:ı.tıcı Tas ge l tuıkkını kaybedecek1erdit. tihap roazbalalan bbul olunduktan 1 

Amerika Hariciye müs
tetari B. Wellea 

ne diyor? 

Timeae göre Almanyania 
Romanya, Macaristan 
ve ftalyaya müracaatl tara!ındnn SC\''ko!uumıytı.rck 'erilecek Eski Londrır. büyük elç!mlz B. 'lW- ıonra Buna valiliihı• tayin edilen 

bcjannameye dercedllir., tık RQftll Aru dlln ta.nue ile ptırt- Anıt_ Kabir.projeleri Fazlı GOlecin. Londra Büyük Elçill-
4 - 17/ 3/ 942 salı s:ıb:üımd:ı.n e\'Vel m.ıze gelmlıJ, a.qam Ank&raya hat*et ğine tayin edilen Rauf Ol'bay'111 me- .Loa 

satılmış ve müşterlslııe tesllm edil- etm~r. Anbn 17 (Telefonla) - Ra· bu.luk.tac l.tif dtikl • d f tak dra 17 (A.A.) - Am.enb had- Lolldra lf (A.A.) - Tlme-s lr&Rtell 
mek fizere yola Çtka..,1..,..,., ~"'"'' s;:ıtı- &attepade yapılman kararJa,an • '- • ı_ a 'AL. erme aBor IJ J• clye m1l.stieoan ~· Well .. B. mtıeria. df7or kit AJm...,., RUI cepbeıııl t.-

ıuuu;ı ., .... " _ _ • nrıerı oıı:tmmUf. rwı.,.azmm a ı son nut*1ı ha.lruıdalı: demil*lr ki• Bu Roman.1a'dan .,,.. 
cının elinden çı~ '\"e fakat müşteri Anıt • Kahlr için göndmilcn proJe-f köyünder. HGıeyin oflu Tevfik Al· nutuk Alznan halkmı a.ıcwmaıc • • dan 300 

300 bJn. Macartawı•· 
ellne '\ııtmrunış olan çııy ve kahveler Bulgar ticaret heyeti ile le? tedki.k cdceek TUrk. v.~ ~abanc! peılcir.'in ölüm cCZU1nın 20 ıcne ağır ooylenm!şttr ve devle& yalanlarla~ 1stem.!tttr~"dan 25! bln &Sttıl 
m~~eriye vardığı günll takip eden müzakereler mımar1anndan mürekkep JUn heyeti hapse tahviline dair Ad~ f.llcllme- ludur. Alauuı '" İteıyaa halkının. stzıe Balbnla.rda = v=~ 
günun akşamına. kD.d:ır lltlncl madde- ... _.___ 

16 
(T 1 f la) Şeh • bütün :projeleri umumi olarak bir ke- ni ma~11 mllzake k h l Hltlertn beyana.tım artık ltimad3. p.. 

~ y.nzılı şekilde am blr beyanname l'UllMll"A e e oın - n• re gözden geç\rrnJftir. Şimdi telker ol tu re ve a u ya.n. bulm.adıkla.nna da1r ellmlzct. 
lle blldlrillr. mizo ırelen Bulpr llcaret h~ ek 1 • dik etm "'• ba lıya· unm"'f r. J 

5-Tlcaret otlslnln elinde bulwıa.n 011 ticaret daire.i reİI Yekill Süreyya !a.1t~reftl' en t eg ' • Yım. Mec1Wn bucilnkfl toplantı- emareler vardır. mtıertn sukutunu apon muvaf-
kahveler beyana. tabi de~!ldir. Anamur r.iyaset:inde&i murahbaata- · sında alelt\mum ıeyyu ldlçUk edıbat = nu~dan ttezt.ııror. :;uh· 

6 - Beyıumame vermeleri lazım nmtzl. bugün de müulı:erelerln• d.. Sümer Bank umum mil• memu.~anna hayvan yem hedeU ye- dalt>el u:ı~~~ Alın.anJ"ara ~ f k • • 
geldiği halde beyanname vermedik- vam etmitti:. dürünün tedkik se aha ti rilmeaiı. J dafr kanun. llyi\uı <la b· er a 1yetın1 n 
lerl veya beyanname verip te mevcut- Türk • Bulgar ticaret münueöet- Y but olunmutıtur Amerikan ordu ve halkı 1>e7neımı- " 
lannı noksan gösterdikleri anl:ı.şılan- 1 'rıln daha f d h bi teki etiril Ankara l'J (Telefonla.) - Sümer M · lel ada.k?t ve Mtllhet dftnJuı tçtn 
lann Ieap ed<-'11 yerlerinde, milli ko- e:'.ınf btihd ~Y a el hu e g 1 • Bank umum mOdtırft B. Hu3kl Alls- 1_ ocU. ~l'farnha ailntt t.oplana· çarpışıyor. Öyle bir dOnja k1 Jcadm-
ruuma kanununun 4156 S!lyılı .kanun- m a e en temu ar bah, yanuıd& bankanın milteha.ssu ca-.tır. ıa.r ve erkekler Jmr1cu b~tıer, 
iıı muaddel 65 1nc1 mn.ddesı mucl- müsbet bir ~ekilde neticelenecek memnrlan bulundutu halde Kayseri d~Uncelertnde, 1'1>Metleı1nde seme. 
bhıce vali ve knyma.knınlara. verilen olursa. }'eni bir ticaret muahedesinin ve Eretll fabr1talarmı tedk1lt etmek Mançuko BaıvekiH olacaklardır.• 
salıihlyet dalre~Inde nrama yapıla· alcdi iç.in §ohrimize ba,ka bfr Bulaar fuıere bugfuı Anbra'dıın roıa çıka- T oL-o'da ---- -
caktır. ticaret heyeti geleuktir. caktır. n.~ 

7 - Çay ve kahvenin sa.tlliınn. ne ------- TokJo ıe <A.A.) - MAnçum 1384- 2 Japon vapuru babrıldi 
vakit müsatı.de edllece6'1 bll!\hare bil- sı·r Crı·pps 16 mart !~kill" Caııc Qlng Ve(. hususl b1r vazı- Londra 1'1 (A.A.) - Bir Amerilauı 
dlrllecektır. ..., e bugthı Tolcyoya ırelmlftlr. denlzaltın Ja.pon su1anna. kadar gt. 

H • d • t ı h •tı • ManÇUko Ba.şve1ctımın bu reamı r.1- derek bl.r Japon vapurunu batırmlf-
Japonlar 3 adaya ın IS an a şe 1 erı ::\9b~-hatt.a aftrecektlt. Berabe- tır. FU!p1n srularmda da 3000 tonluk 
asker çıkardılar - 1 vardır. blr Jaı>0n gemtsı ba.tınlmıftır. 

Melbourne 16 (A.A.) -Üç ada- ne teklif ihtifa~i llllHIHIHHHllllHllHH1111111111111111111111111111111111111111111111ıu111 
aa küçük havn üslerinde tecr.it edil-

mi~ bir vaziyette kalnn Avustralya edecek?. du•• n yapıldı 
hava kuvvetlerine mensup 420 kioi-
nin mühim bir Japon filosunun gel- -
mesinden evvel kaçmağa muvaffak Harpten sonra muhtari- Şehitlerin kabirleri ba· 
olduı,".u rcs?"~ ~il~irilmektedir. Bu yet verilmesi Amerika· şında nutuklar söylendi, 
ltç adanın ısını gızli tutulmaktadır. ' • d 

nın kefil olmaaı kabırlere çelenkler kon u 
.. :l.kka~Iera S.yson 16 (A.A)-Hindistan· 16Mart.$ebitleriiçindünEyüpte 

'------------ da. J04Pli:.; kumandanhiı. yakında hazin bir ihtifal )'aJ>llmııbr. Törenia 

N arhaı% et aatııi tecrübe 
edilemez mi? 

yapdacaimı zanneıttiii Japon taar- baılam.utndan çok evvel ıaatlerde 
ruzuna lı:arp hazwlııldarda huluomak· kalabal.1' bir halk lı:Utlesi n mektep
tadr. HindUtanm ai7ut tefleri • lilor 16 Mart Şehitleri abideei etra• 

. .!talford Crippe'in ıe1ım..- beki .. fu.da toplanmlf b.luruqorlardı. S..-
Eti narba tabi tutmak iDi dojna- mektedirl•. Crippı'in yapacağı telı.- at 1 J de bqlayu törende alc Par· 

d• .... ,,_bırakmak mı? Bir~· lılfler haklanda hiçbir reemt ~- tni lıtanbul VMlyeti İdare Heyeti 
detteaberi narh uıulü tatbik ed~. mat mevcut detiıdir reW Doktor B. Retat Mimaroğlu ve 
ltir.ı etmeli ki elde edil• netice Bununla beTaber tnsiiia menaM- yWbek rilıli>eli tuhaylar 'hazır bulun
menfidir Haftalar oluycw ld ko,... inden verilen matbuat haberine ıra- muttur. T&en. Eıdn8rıU Halbıri 
eti ortadan kallmuttırı llfr eti de r., Crip1>9. Hıindilıtanıa bily{ik parti- reisi Doktor YaYUz Abadan'ın bir 
yüz on ile yüz lı:ırk kurut arumda• !erinin zimamdarlarma bir dotnin- hitabet.iJe açılmtftıl'. 
tl8'. En çok aarfecli1en ba iki nnl )"Oll •tatüMI, yani İnRiliz camiaamc:lan Yavuz Abadan'm hitabeainden 
.Uen birisi yok olur. öteki de alet ayrılmak eerbesliii il• bir mubtari- eonra .l.tanbul umuınt mecliei namı• 
pahaema çıkana, narha tabi olnııran yet verilrn.eeini telclif edecektir. Bu na. Sırn Enve: Batur ve yübdt tah· 
lnızunun iki yüze fırlamuma hayret teklifin tatbikine derhal hqlanacak. sil talebesi namına Tıp Fakültesi ta
etmemelidir. fakat ancak muhaaamahn sonunda !ebelerinden B. Mustafa Şenerdem 

Perakende aalıf yapan ve kazanç· fiiliyata geçilecektir. Teklifin Birlo- söz almşlar, sık ıık alkışlanan birer 
lan yapacaldan fazla ciro ile ilgili ~ Amerika tarafından garanti edi· söylev irat etmftlerdir. 
b::lunan kasaplar narh ~tığı tak· leceği söylenmektedir. Şehitlerimizin kabrine Cüsnhuri· 
Clirtfe lıer cins etin bollqacağmı ve Yeni Delhi 16 (A.A.) - Hindia- yet Halk Partisi, fst.anhnl komutan
-.cuzlJyacağuu ısrarla söylemekle tan kral naibi Prensler mecli inde lığı, Vilôvet w: Beledive namına çe· 
müttefiktirler. Narbı tecrübe ettik, söylediği bir nutukta demiştir k!i: lenkler konulmuttıır. Bir manga as• 
olmadı. Acaba bir de narhsız serbet Sir Cripps yakında Hindistana ge- k~r havaya üç el ateş etmi3 ve guz.d 
•ht aİltemini tecrübe edeme% mi· liyor. Kendisine vereceğiniz ~ütal~- Lı~ ~eçit resmi ite törene son ver.il· 
Pi? alar tam ıckikle, süra.tle tedltik cd.i- mıştir. 

i1ece1w. 

{Son • hJ.c .un mu: :ısebetıl .e 1 
Şeker - Rica eder.J'm :.•tu··me \ 1 .... rmayın ••• 

sırrı 

Balta gİrmemiı orman
lardan yol açmaktaki 

meharetleri .• 

Londra 17 (A.A.) - B.l'!llruıya'd31d 
İngUlz kuvvetleri kunwı.danı general 
Alcksander dün Japon hücumun• 
karşılamak 1çln ynpılan ta.blyevt de
ğişikliklerden bahsetmıştlr. Kuman.
dan Rnngon'un tahllyes'nd n bahisle 
dem.lştlr k1: 

c:Burad& mahsur bir halde kal.mü 
çılgınlık olurdu. Rangon'u Tobruk 
glbi uzun müddet elde tutrnnl:, muh
tell! sebeplerden dolayı ka.bll detlldl 
Orada kalsaydık Ja.poolarla iravacS 
petrol kuyuia.n a.rasmda klm8e bıı
Iıın a.m llzdı. Şlmd1 Japoo.lann ~ 
bu kuyulanlır. Buna müvazl olaral 
Ma.ndaly'a d<*t'u ~rıarıeıen dit 
muhtemeldir. 

İngll!.z tıtaıarı ~ kadar bcıp 
yolla.l'daa tttımftlerdlr. Japon munt
fü::l:Fetln• IC!bep ba1tıa gl.ımemlıf • 
manlard&n J'OI &çmlkt& tne-h&ret.leıt 
oldu. Buna karşı şkndt ted.btr alını· 
)'Or ... 

İskenderun liman 
tarifeleri deiiıtirildi 

Ankara 17 (Telefonla) - Müaa
kalat Vekilliği gördüill lüzum ü&ell
ne lıl"'Cnderun liman tarif el erini d .. 
iil!tirerek, eeaaen ucuz olan )'llld .. 
mc. boşaltma, alctanna, anbar '" ea
fr liman jılerine ajt Ücretlere muht .. 
lif niıııbet:h: zamfor yap:lmı~hr. T oa 
hesabile verilen yükleme ve bo~alt
ma Ücretleri yüzde 5 O artmııhr • Di
ğ;r .hizıı:ıotlere zamlar daha ~dır. 
\ em tanfc 1 marttan i~'baren yürllr
lüğe girmiştir. 



Sahıte 2 17 Mart 1942 
-- -

ceki ve·aa· Sa 
Libya' da ,,~Hıai5i!A_..._.Rllili1IP~D ..... UİİİiiiiİiıiR~UiiiiiİİİİiiiM~Uiiiiiiiiiiiiiiiıiii:::\ 

Alman tebliği durum J 1 A 1 ' b vapur ar 
Harp tebliğleri Batırıla 

-- --

Rus ceph -
s·n e kanı 

m harebeler ,,!":'~ = ~°!~ Almanlar yeni takviye apon 8f vust f8 ya yı çem er Portekiz açığında 3 ı .........,,. .. d- - tankla- kıtalari almıılar • • 1 k . r 1 vapur bahnldı 
:1 ~:wa:n •. ıı~:ı=u~:. Lcıaara 16 ·(~A.) - Ahanla- i ıçıne ~ ma ıs ıyor ar Wbo1ı 16 <AA> - <ReıUer> Pamr t•u.~cuamnllaarrınıbun .. tpünüskRu·°?r~ 
Almall - Rumen kıta:ıa.ruıuı yiğitçe • w ,._ .ı_ L__ ha kunoederi ...,..._ 115......._ 8DDnlı PcıtW1c2z Ab1ll 
üdafaaları JtaışlSlll.da aık1m kalmış- rm .L.olD)'•o.a ..-..ua ıve :va .-u>& ~ tü·Idu'·gun"' ·· u·· bı"ldı"n·yorlar 

:.. Sovyetler bnh kayıplar verml§- için ya:ıjdaı tmıkviyeler ahmt olm~· B kı k d k* d ) k ~ Dago lmlirıdelı:i İııgiliz va-
Jer ve 48 tank ~tmlşlenllr. Cep- lan bvvellc nw!htemel butundugu u tanın şar ın a 1 a a ara arşı :::...~ ~~~ . 
hen.hı bu ke.slmfnde 136 düşman tan- l..onchanm ealilıiyeıtli bir mn.hfiliııde harekete geçmelerı· beklenı·yor ~ 17 lı:1ş1 bir mavna ne sahile Bulia 16 (A.A) - Alman Ol"' m son 3 gün za.rfmda. ta.l:ırlp edllm.tş- ~-or. Han d~. Bunun çık:ml§br. Blmla.rdan yaralan ağır dulan 8a§kurnandanlığı., .15 martta 
Ur. notu cephesinin. diğer }::ıes1mle- oeıtieeei olank bra 'Ve hava lı:C!§if olan " Jdşl. balltııJM'Y~ laLJdmlınıttır. icar fırtmalan arasında ve 30 dere-
r.inde düşıman hücumları .şiddetli bir bn-Tetleri claba fazla faa)iyet ..det- Usak doiuda: Doiu cephesindeı 2 gemJnJn dn.ba. Al:Imı.n. ~ cey.e kadar yük.se1en hir soğukta d~ 
kar fırbna.smda dev'am eden ÇOk ee-- mitlercllr. Fal:at bu artan faaliyetin taarnızıma, u!raı;üğı vo b1lllla.rdan bl- ğu cephesinin merk.ez kesirn.mde ve 
tin sa._!a.şlar eWMIDda pilakürt.\llmtiş- ilerideki gelifı:neler bahnvvlan bü· Jannnlarm AVUlltraL-...: .. en- Blitüıı Rua --iL.ağ l)o............ Hmn ba:ttığı rmnM.llm.ekted!r. bilha&sıı fU günlenle Sov:yıeıt kıtalım 
tür, 0nemli .88:Vaf -~ Ye &l' ...ısl.. LL ~ V_.J_ ~-1s~ ~. -~ "11""1Tl y ~ .J--. ,..._ "'--:ıt--- A- .______ Y 

b.rada, :r-~ --•- _ ...... ~ ber içine ahnak için çaL.,tı1clan bilhaMa Kınmda çclt fiddetli ~ ~"""' e_.......u......, __,,-~ ug- tarafından müteaddit defalar taarru• 
tayyaresi teşkilleri ee~ mmıdidir ~- ..ı_L_ anl 1 • ram.ış, fü.at salıilde bulı:mmıla.r ta.a.r- ..... '~"''an mevkilerde 1-'r 1---e da-eden muhard)e1ere st\retli hücumlar • .?~..- Qöal4 .i;yi !Jtbmaxla- ___ 'L --'L -te ol cı-~ t_ı_ - - 0 ··J oı ~ 
la. yardım etmişler ve 46 düpıa.n ~= ç.öfiin. aak ~. l:uuel:et c:IJr. Felemenık Hindiııtanmı ele ~~~ l'd~a....,.;;;d:;: rmdan sonra da gemtyı gönfükler1 ha ,:~&etli müdafaa sava~rı yapıl-
~ni imha eylemişletdir. Bl1' tek yapan Mir Fıanm:larm soın JCraatı ta- seç.irdikt.eın aom.a Yem Cine ...:a.ı.:L o'--_ ->,~m biJ..1:-:....:-. 1ıç1:n cambotım lııuaıra ~adl~ı dığını ıhaher venndt.tc& 
Alman tayyaresi Jca.ybedllm~. uzm it~ ~ oldtıH.rmı adaanda yer~e §ima) yo- ........... ~.... u.r.aıu~.... mmıedilm.t:'ldıcillr-. 14 martta kar fır.tına~mm seıbe-
1!4 üncü Sa.ksooya. pl:yade ttlmeııl 8'W:mme&tedir. Bu lcunıetler bir lı:aç blu Up&ml'§'laroı. Şimdi de Alman teblıiıği ise Rusların Kı- Bir Amerikan sarniç biyet ve;-diği -fena görü~ §art4uı 
düşmanın ha.ttalardıanberi deıv&m Wy.aın ımnziirıi aıir almak lınıMau. ta* yolunu kapamak. için çalış- nmda Kerç mmtabnnda çok. gemisi torpillendi içjnde bir kolordu k~ yarmağa 
eden m~rrer tcıa.rrurzl&tmı püskürt- cönntitler, ~ haroketleT yaparak t:iu mağa başlaııl1§laroır. Salamon ticldetli hücumlar yaptıltlarıru. muvaffak olan Scwyeıtkr 5 aaat de-
mek suretlle bilhassa lcendi'A göster- fnıııatı ~larclır. ıı.dalann.a !karp yapılan hareket ~t bunlann tau:wunen neti.oe- Va.fİD&'ton 16 CA.A.) - Ba:lU,i.ye Ne- vam eden şid.detl;i sava§lardan ıton· 
ın!ştlr. M Kahh 16 (AA) - Oıta Şule birinci adımchr. Dün gden ha- arz kald1imı. So-.yetlerin k.anlı za.ret1, orta tonda blı' Amerl.knn 6al'- ra 'bir mukabil taarruz.la püskürtül-

Mnrmanst sahili a.çılındA büyük bir lıııeiliz te\JIİği: 14 Maıua lbiırim b>l- berlere aöre bcm:un arkumc:lan kayıplara uğradıklannı hildir- mç gemlslnl.n Amerika. sa.b1ll açı~ın- m.Ü§ ve çok. kanlı 1'ayıplnr vermişler-
~ıt tutuşturulmuştur. Mıırman&k'ta. Ja--1 ~ L~ ı_--J . da tıoıplllenditlnl bildirmektıedll". Ge- clir. Cephenb Aiına] ı.,-: ..... i-.ıe Sov· 
liman ıeslsa.tı ve demfryolu tesisleri ~• ~ 1UUU 1K.uvın:ıuen Hebrides ve F"Jji adalarına karşı mdı1teclir. Alman tehl!iğine göre mi - t t da.n M. kAl 26 ki i ,.. --·· flQ 

muvaffakıyetle b<:ıınbaJa.nmışr. antStııda yapılan .a.vaşlar mDa- fııuek.ete geçıileeektir. Japonlar pddeıtü kara ve soğuğa rağmen mure teba. ın saıı. an § veı1er, geue kar hrtmalan '9inde ta-
_ _ı_ L~-'---- L~ ~-'- At1antBrte iki limana çık<ınlmıŞır. ____ 1 _, .- • ,_reli 

Ş.iınall Afrilm'da ~ 11:.'eş\f !tul'- -. ıuuu.armıu; en M uu- _. A~yı ~r ~o almal- eeplıenin diğer laamlannda da ..-ruzıarına <le'V&m .. .ıruşıc r . 
"fetlerl pfiS'kürtülmtl~. Ml8ır sah!- w: Ja klUDJ'OGll tlılırip elrniı'l«. bir la bu Jutanın Amıerika ile alaka- muharebeler olmıut, Rwılarm Küba aularinda babrılan 15 martta öğleden sonra dümıa-
Jınde kain blr İngiliz hava alaru ve kaç esir alımflanlır. Paı:ar günü cllir 81n:ı keemdı: iati;rorJar. hücumlan piit:l;ürtfilın';....:: •. Son vapurlar mn üç hiicurr.u püskürtülmüş ve ken-
Tobnılı:'takl aslteli te81.sler muva.ffa- man ileri f>Sle~c faali;yet mrfeıt- Dün gelen h.ab~leıe söre '"Y"""' disine büyük kaylp)ar verdirilmiftir. 
byetle bombe..lnnm.ı:ştır. SiırenaJU.'nm mi2 ve düaıman t.ayyarderi kara bv- Japon tayyarekri Av..ıral· giinler zarfında cephenin her ta- &vana 16 CA.A.) - Küba. adası bu- Muba'ttibe sıdıasma gönder.ilen k~f 
doğusunda motörlü düşman kollarına. vetlerimize Micmn etm:iftir. Ta,,..a- 1 yanın tim.alinde Darvin üe- rahnda hava laa1'-reti çok pi- gün Atıantik muha!'ebesin1n ilk hat- kolları 300 bolşeviğin öldürül mü~ 
);arsı yapılan ha.V& ta.attu.alan emıa- relerimiz kara kuvvetlerimize 1"8."" eünii bombardıman eıtmiştir. det.lid.ir. tında bulunm.a.Ittadır. 6 günden az blr o'J.duğunu görmüşlerdir. 
ınnda müteeddlt arabe. ~turul· ~a Luhmmut n: müteaddrt Bi:rmanyada Ran...........,.... 150 zaman içinde Alman deniza1tılan M k k . . d .d 

-+ o~~· Lib-.la: 15 SQmI"lı yapur to,...,lIJ.....,lb}Cr veya er ez eSUDlD e §1 • 
111u~.ur ~ar <lü.,mamn yolunu keemiftir. kilometre PmaJinde muharebe- 'co.u '" .... ~~- · 

Malta ada.suıda. Alman Sl\Vaf ta,yya- Ketii koJlarmnz f.aa1 hareketler ya- ler olmakta.dır. Japonların bu- top ateşiyle t.alırlp etmışlerdir. Obüs- detli meydan muharebesi 
releri ve avcı ta1J1!oıelert gece gtin- ---ı: ...ı.::---ın ı.a:r-Leıı:ı-: ... ~ L __.L!_ Ubyada top ateşi ei~tiikçe Pd- !erden ve torpillerden kurtulabilen St-1-L -im 16 (AA ) S 

· · ~- "'uııu-n n -. ~·-- Te rada bir kıam .mıgiııİz kuvvetle- bu gemilerin mürettetıatı sandal veya UW10 • • - ovyet aüz Ingilız hava. al&nlanna, tay- -'-'--•-1ft-ı -----ut .........:....:r. •..ı ti _'L..,_.J,,_ B nıd l.-..L .L b' . 36 . . h ft d -L • yare kar.pkoyma bata.r)"ala.rına -.e ~~ .... _.~........ ........_ ~ .... ....., ıWrı ricat hattJDı kesmek i&te- ue enmCJUcu:u. u an uapa sallara almma2dan eı;rvel, köpek ba- nar mm 2ncı da hasmb a ce.,..enın 
vaıetta'daki a.skcd ~1ere hücum dikleri biJdiriJmekteclir. mühim bir lı&.diae yoktur. lıklanmn çok m.ikdarda. bulunduğu uınınni vaz.i~etia e .İç ir deği~klik 
etınl§lerdir. lk•ı mebus bu sularda blr müddet yiizmek nıec- olmarru~tır. Iki taraf <la !ilık.bahar ta-

Manş't.a seri hücum bot.lan bir in- ~--~-~ - barlyctindc lralmı,)la.rdır. an-uzuna hararetle hazırlanıyor. Cep-

cillz mubı'ip teşklllne hücum etmiş- Avustralya Trabzon 2 A ikan Leden gelr.ı haberlere göre Ru:ılar 
Jcr ve bir mu.brlıbl torplll~r. ı mer vapuru zayiata bakmadan hücumlanna de~ 
Muhrip şiddetli itl bıflliktan smra B. Behçet Uz ve brahim babnldi vam ediyorlar. Şiddetli meydan mu-

batmata. başl~. Diğer bir -- Arvaa'm tetrii meau- parolası tütu·· nlerı· Tokyo 16 (A.A.J - İmpa.nı.torluk h~:eb~ merkez kesiminde Rij~v -
nsta bJr İngiliz topçekerl o kAdar umum1 ~abmın td>Jiği· Bir Ja- BııeNu hathnda oluyor. RU6lar VJaz· 
atır bir yara a1mJftır ki, kQbedllm1§ .niyetleri kaldırılıyor pon deniıEal~ San~ aç1ğın- ma - Smolerısk demiryolunu şimal-
telakki olunabilir. Hücum botlarıma- l l kur da 10 bin tonluk bir petrol gemisi ye den tutmağ<'- çalışıyor ve doğudan 
dan bhi çok ağır buanı. uğramış ye «.Calıtmak, mücadele 40 • 2 0 U§ araaıııda Kalitorniada Medo1tn önünde 7 bln gelen Sovyetlcrin Le~y ile Kulun4 

~- ...N.H\ ··ı .Ankaza uı (TelıeıfonJ&) - De:nWt 1 d :~~ =ten~n:J~'l"&.IC 5"""nı - m•lnau Behget tr:ıı De Van mebusu etmek yahut sah ıyor, piyaıa a 14 tonluk bir şilebi bat.ırmı.ştır. ke(yayı i~al e~iklerj şöyleniyor. Ru.-
İbrahim Amal teşrii masuniyetle- mahvolmaktır- alıcı var 90 vapur taarruza ug'"' radı lar çevrilen 16 neı Alman ordU8u-

orta AUantılk.'te bir Alman sav~ • • usı .inıh ı ı 
tayyaresi 2000 tonilAtoluk blr İngiliz rımn JmldUılması be>c1crndald uaşve- Noıryol'k 16 CA.AJ - Şlmdlye ka- n • asına ça l§ıyor ar. 

Jıtıet ~ muhtıelıt encüm..n• dar gaıp ~ Hııresl sularında Derim f6 (A.A.) - Alman or-
Ji\'k gon1.<dni ba~r. ha.'t"ak edilmlftiı'. VaPııstoa 16 (A.:A.) - Av-.u- Trabzon 16 (AA} - Üç mil- ta.kribe'n 90 geminin d.enlmltıla.nn ta- dulan S.tfazman<le.nlığuım bildin:Ji-

Sovyet tebligı'"* • tnlyaaın Birlqik Amerika n~<lin- "'°" kilıo olarak Wt:ihsal eıli1mit olan. arruzıma ~ saW\JyetOO.r denk iine göre, düşman birkaç giinlü.k ıü~ 

1 1 t hl•..,• dd;j l...!-! M ôı.ee b .. 941 mahsu]ü Trabzon ve Pulathaııe mah!lllet'fnde beyan edilmekte-dk kuttan aonra Taganrog'un fiınal do· 
lUoskova 16 (A.A.) _ '.I'ebllA': Dön ta yan e Igl otta e.._...,. • t!'J' ugun tütünleriıi.n aaıtışı hararetle devam iu çe'Vreeinde 14 martta taa.nuzla-

sece cephede eh~i bir deli- . töYJı& demiştir: etmüedir. &,ta lnbi.ar1ar idareei Büyük İnönü koşuau rma telcrar ba11lamıı,tır. 
~ olmamı.§t.sr. itı gün~ 1900 a..ı.a ıa (A..A.) - Italyan ordala.rı cBir\etik millederin Avustraltfayı olımıak üzere 14 abc:a vardır." Bıc;ü Arık.ara 115 (A.A.) - 29 mut.ta~- D-011dwucu fima) batı fırhn.nluma 
tliişman öldü~. T~us JO -.n1 ~blllm 8iS 1)1JIDN&lJ miidefaa için düpnana taarruz etme- tiimnleri 140 - 21 O. Ramiz tütünleri klşehirde y.ı.pılaca.lı: olan bliyWc tnö- n §iddet1i tipikre rağnıen Soıvyd 
müstahkem me'\ı-A.1, 1 ~ 1 mahnL tısbJll: 8irena1Jıa ~ diıtm;uı • • • • • . 45 • 65 lwruş &rMUJda muamele gör- nü Jr.oşuıçuna. cTilı'kl:ııe kır ~u bl- taarruzlan, bir kıanı ka~ taarruz
tapu ve -' ml~ talı$ etım.ıft1r. llı'Mı de ~llll w mthlı 'YMl- len .uti gelmi§t:ir. Paıılf&te Miı~e- miiıftür. Şimdiye kadar 700.000 kilo rlncU!tb bölgelerd.en l§tira.k edecek Mı-U. -ve çetin göğüs göğüee muhare-
1 müfıuemlz <lfiılıman ~eatı::ıe gir- taJllrıo. JUd:a11e bareletıe ~er, re bJ'f1 mücadele eden cleTletlıenn, tütün eatılmıftır ta1a:mları ~ ~ d6n ~ bekrden sonra püakürtülmüştür. 
Jn1ş 'fC ba.m. yollarm .t.a.\'§K JılJÖa- ...., !~ bul~ t'ıınetl&- raa]adıkluı yerde dütmaıu TUrmala- • Ye Kaıyserl l>ölgeler &rMl m koşusU Düşman bu taanuzlanru hirçok 
ıannı ı-aı ederek dllşm.anm yeıııden rtm.tı 1aıatJnd&tı p~r.e1c lıiıse- - • Tuna nehrı· grup btrıncntklffl. ~ılmıştır Trab _._, r1 _, 
kUı..,,·et ~a. mini olmuştur. Ru- dll1r derecede ~ nmüflerd.tr. n Te fıMat duştükçe bu müdaf.aa ta• . · - taı=.ıa a Q~lemeğe 'Ve fiddedi 
- ord .. --... ~- -......,arın -.. 1llAdMJ. tılllltaıde ~ eden ,ıe arruzunu ka111bk taarruza ve Kareı· Romanyada taıti 210llda.. . bir topçu ate§ile h.azırla.mağa çalıf· ..... ~ ....,..._.. ___... -J- samsun, Ordu ve Trabzon bölgeleri- nıl}hr B d d.. · 0 ·1 
«IWkçe art.Jyor. Almıml&r zaoft'Uie, -.,ıca P Wön kun'etlere ilaaı'1 Ja- lık taarruzu da ha.kid taamı%& çevir- Bükret 16 (AA.) - Tuna nehri n1n fştlr.ıidle :y11.pılıaıı koşuda takım blrlik;e ~~~:._ ~ıman ~!.6 ~ 
Koleva, Tuçevo şehh-Jıerlnden ~ pJaıl. lfkldeW. bir Ç«.llpışna ewı•l!!l- meleri llzımdu > Romanya.da da t8Jll1lJ ve Giurgiuyu itlbarllıe grup ~ Tmbzon, .. Y--ıu••ga tqe us . 
bil pek ı;ıok bhıala.n )'dmıflar "fle da İtalfan ft'C11a.rı J'8!l1 bir ıruıTa.ffe.- • · . • sa .Jtında lıırakmışıhr. Ahalinin bir ik1ncml1nl de saımnm ~. 15 d~n tankından 1 O u Uııhnp 
bütün ba.yvanlan ıötftmı6ş!erdir. l:vet ıta~, -! İngWz ta~ M1lm.aileyh, 11aii Puifikte muka- kımnı tahliye edilmittir. Su ba.lırmt· Ferdi tasnifte de: Bamsundarı Haım1 edihnıit ve ayrıca 9 tan.k ~. muha· 

Çevrilen 18 ncı Alman ol'dumm.un ılbı1 dfi§fımlOfltır, dJle,r b~ tıa,n>a- vemet ve tekrar taarruza a~dt ~ ee'hebi karların çabuk erime.idir. Göçe bb'incl, Tmf>2ıondan Kema.I Ta- hlihe esnumda yaked.ilınitm. 14 
ft.Ziyeti her rün daha ziyade 1'8l1rlm- ıeJm1 ha.sara ~- TaJY8.- için Avu.tralya muhartıbeeinin, Bir- ııal:çı ainci, T'nd>zoodan Kemal Ta- mart ak~ı A1man kıtalan b~ 
Je§iyor. • ~~~~~1 ımda ~~ leşı"k miJıl.etlerin eline geçen llOll fıt- Ölçü ve tartıların senelik mkçı tiçüneü ıelm1şttt. ~_:udebe ~~Jllld"' ekle bulunduıru-

Ho,,kova lCI CA..A.) _ Sov}ret tet>U- mn il>.\: uKll.WIUI.! a.u mıa mm ..... -..- ....... 1.il . ....._ ., __ li ,__ ,_ _ _ı .. l b I Ka.J7serlde; Yedi taJom. ~ya... Yofuu ı. Pt.Run U§lnan taarnız an 
line ektir: Mert:ıez eeph~ AJ- ,elle ta.anım et.mlş, 10 kadar otoaıo- saıta ~vg.a. etmee.ı. tilıQllla ou.ıunaugU• muayene eri af adı pı1an ~uda grup ttfua.rlle b1rlncU1~ ta:ınami1e akim 1'almıftır. 
ma.n.lazl ~00 bdaı' f.ıUi w 7a?alı nr- bOI. mitraıyöıt af.ePıe tuta.r&ı!t tutu§- ııu aöylsni§, Avustralyanm topyeık.fuı Şehl'imlzde t\lçü w tart.ı Aletlerlnin ?e ikinciliği Eskşehir, façfıincülüğü de Belin 16 (AA.) - D. N. B. ı 
JDlftir. Bu ~ d:l~er b1r kE'Gt- tıurnı:oşt\l!'. Teyyıarelerlm12lden ~ bn Jıarp mabadi.yle seferber edildi- senelik tennl mu.a."yenelerlne başlan- Konya ka~. Ferdi Wınitte de: Aakert kaynalcıtan bıildiriliyıor: Küt· 
mlnde, lna.tıçı mubard:Je'lerden p;ıra. ~. ğini ve Japonlar bu 1ntaya çdanağa mıştır. Ölçü ve tartı aletlert ıııalüple- ~en Beb2:a.t Akdeniz blrlncl, lıe hal<in.de piyade taarruilan ile 
bir Sovyet t.ıışnk t.abunı Alm•nla.rı DQ§man Rodos oeıı.nne Jtarşı bir . . ri ta.rafından belediye aya.r memur- yine Eskl~en Ziyaeddin GUgiylm bir netice alamadıklarını gören Sov~ 
D köyünden ç~. Bu lıt- han Te deniz bombaroıman hareketi muvaffak okırlana tam talmp ııya- lukla.nna götürülecek 'ft ora.da. mua- J.ldnci, Jtu.n.yadan. Kenan Gölçlii yetler son günterde pek büyük zırh· 
almde 1 Alman tabutu s tankın yar- )'&PIDlltır. Bı9 bir asked hedefe a- setini tatbike hazır o)duğunu ~lave yene edlld!kten sonra. mühü.rlen.ceek· üçüncü gelml§tlr. 1ıı. !wvvıeııJer kullanmak &Ureıtile mu. 
dımJie bir ailMüı muba.fız bb'liAtm1zbl ~ "18ld otmeırq.ııtır. mrtaç b1na. bu ederek., bugün bütün Avurtralya.da tir. 22 martta Dl~, Deın1zli ve vaffak olmagva _41,_._1_...ı Fa· 
1fgalinde bulmıan H küyün.e tıaa.rnm meJB.Dda ciırtodol:s lcU18esl. hatif ha- .. Muayene edilmlyen ıartı Aleti kul- Edirnede ya.pılacaSt gıııp b1rlrıcllikle- ~·~uır. .. 
~de atır ~la.da pllııııiftt1rUU- -.r eömıfiftftr. S1vll a.'haliden. 7 Jr.1ş1 parola, cçalı~ mucadele etmek ıana.nıar §lddetle cemlandınlacaklar- :rlnden sonra k:azana.nlar do~ca. F.s- k.at t~ 1'.aışlkvoyına 8llih~arı dur 
Jlltlı7tilr. mm~. 10 klıJl yıı.ral~r. ,.but mahvıobnakbn dem.ift:ir. dır. kişehJre gJdeeeklenfu. rnanın bir~o-k a~r. ve en agır tank· 

lannı taftnp etmqtir. Bu MJ?etle Sov4 
yetler 192 tank kaybetmİ§lerdıir. 

ou görünce, yıldırımla vuru1muşa tıyordu, .Bütün bu itler o kadar ça- - Bundan başka bir fey" görme- Binlerce de eeir alınmı§ıtn:. 
dönmÜf, ilk ftlşkmlı.ğı zail olduktan buk görülmiiftü Jd. Hugonun arka- elim. Sir Bukerv:iJ'i beygirile, zebell M k d• ? 
&on.ta merdivenleri dörder dörder da.şları, ilk anlarda bir §eıY anlama- gibi aiyaaı bir l:öpelde at başı ko~ar- oa ova ne ıyor. 
athyaralı:, meat ve mahmur hala içki d11ar. Fakat biraz aonra Hugonun, ken gördüm. Cenabı lıaktıım duam . Moskova 16 ~A.-~·>.v:- R~d 

Çeviren: AHMET HİLALİ sofrasının ibaşı.ıJan ayrılmamış olan çoıban köpeklerim g.eJlıÇ kızın peşi şudur ki, hu koıılumç kara köpeği bir ıneınbada!1 büdirilıchgıne gore, 

PERiLi KONAK 
Tefrika No. 4 

arkMlaşlarına vakayı anlatmış ve en 11ra salıverdiğini, kendisinin de bey· bir daha önüme Çlkarm.asın. cenubu gaıbı (Orel • Kurak • Har-
- EVYelki nüsh•lann buli.wi - oam.Uı&lu olduğu ve derebcyinin fena le.aha küfürleri savurark, bebemdıal girine atlayarak bu korkunç takibe Sarlıoşlar, ~obana ağır lcüfürleı lroO k~n~e yeni bir .ileri lı~~et 

[Meşhur :polf.s baft7esl aıet'Jıok ıtöhretinden yıldığı için ondan kaç- "fira~.1uzı, bu .akg~n:1 tekrar ele geçi· İ§tirak ettiğ.im öğr«>.ince, derhal yer- savurarak köpükler içincle kalan kayded1lmıştır. Rus- t.ankf~n 1$ıiıb• 
llolme8, a-*adaşl '\ft.tmn ile odasın~ mağa b~lan:uşbr. Ahlaksız a9ıilzade recegıne and ıçrmşör. lerinden fırlamışlar Ula.blaıwun ku· beygirJ.erinıi dört nala allnneie de- kAm!an ya~~ tı0nra bi~aç mes• 
da~ _btr dn enel ıelmlf n bir gün bq altı ardcadaşile beraber, Aıkadaıları, Hugo'ya alık alık ba- ıaJdannd.a olap olm~ı yok.laJık.- vanı etmiılerdir. Faat biraz sonra kUn melıeUi gen almışlardır. Cepbew 
lııencilstyle ~ olan ~- bzm bahası ve erk~ karde15ler?- ~- kryorlardı. Bunların arasında ıali:ba tan sonra onlar da uzaban bütün korkulanndan do~ır. Do- den alınan bir te}gr~fta A~nla.rm 
~ unh~~ ~~~ -~.:ı: de bulunmadıklan bir sırada çıflıge lta.tü ~ fa la m l - adi b • hı dizıgin kotan bir atın nal ıteelai anu~ mu.kavemeıtiıııe regmen, ıJe.. 
~ • ..,,., "" ....._..... """'JU giderek genç kızı evinden zorla ka· en . ve en ,,,"· sa Of 0 a v 0)'1lnCa duyulan 1-lugo nun • ri hardcriin devam ettiği bildiril· 
we fı8erlr.ıd.ei:i ıı.Jeıdarı b1m11n ~ •- " ;_~,:....n. '- 1- _ı ba - nı. MfKl~liyıett:k ayaga 'kdmııt ve k-orlaınç nlralan iNitametin<le bey· bo*1nla ~ İ>ita% eonra Ha- mek.tedir. General Golhakof lcu• 
dıoktorlarmdan Jlor1ıime.r oldoluım ç:amı~ .ır;onagına •U'h.•y- ıı.u cae p f!_ ~ 1--~- ~-:t.''-!- - k _,_ L 1 . 1 .. d" J ır _ _.__ • 1..-~ • L---!...! ... k.aıııL 1t"-ıı.L1 

Mttir.teo. sonra aşağıya iaenık arita- ıu-ara &UIJl ~ on.-ta uu u• SU ennı ört na a ~ ...... aga ~ go aun U'<'.Jl&lftt ~ o,,.._.oer aandMlıMlaiki ibk1ider üç köyde bir• 
~=· bu&ıonu Wıdkik ııe m.W da,larile benber içmeğe ve eığlıen- nan ~ ~~ ~öp eklerini ealdlf· ~ı§la~dır. 'Ka.ranlılı:la cehennemi içinde., ei«.i bet olduğu t.alde ,.... ook liilfıf\ ,,er eq>hane depoeumı .z.&P"' 
oldup anda dokıar Jıloı'Umer ka:pıy:ı meie ba,Jaınııtır. m&J'l teiklıif etmiştir. hD' takip ~ SarhotJu, genç lannclan yıldmm tııiiratile ~- letmitk!'dıir. ileri Lanıketi anuında 
oa.Iarü odaya ~r. Doktor cPerlll Zavalb kız. mahpus bulunduiu • Bu~· Hugo"nun aS.lına müli-~ cloi~cc. ev.~ne ~ömmek. ~\il-· kanmlııkla• içinde ~lımuttor. Rm ~~dan nıiimsir IMaı 
lııonab ruuniyle maruf ç.ifiiıkte ye.- odadan ap.ğıdalQ sarhoşlann nara• ,mı selınııi,, od.adan dıpnya fırla· kip edecegı Tol uzerinıde aon Mll'Mle Sarfı.o .. lliler ibu ~ yaıdim goımü!Jlur, 
llVa1l "9'e birer birer feci fekildO lH.• farsu, çidda pfta 'Ye küfi:irleıirıi ifİt• fDJf TC konak ap.\)annı çağırarak beygirlerini aürüyorlaTc:lı. k ~-;,- abe' nMI devam Lenin.grad Cephesinde 
ınüş bulanan Bt81' enil ailem efradı- ~~e, kor1n.11Qndan tir .tir titriyor- bey'girini dedı .. l Lazırla:malarını, az- Hug-0nun arltad.tLm. ~l iU 0 

• er r, ~e M Bir Sav 
Da mu.sallat olıaıı habl3 ruhlar ne du, işte kızcağız ümitaizliğin 'V'erdiğ:i gın 9orb~. köpeklerini de yanına ge· mil ltadar dört nala eürdükten sonra etmişlıer ve en nihayet bir çah ~· ~V.*.iı..6 d(Aı!J~ epL • 
ıneşgul olmasını bA.f\ye®n rica. et- •---et,_ _ c~ur adamları :ı_ !t _ tirmelerıini emretmiştir. Huga, genç bozkırda aürüeünü otlaunaitta olan tümeeğin.in etrafmda fır fır dönerek ~:J ~ ~ liuıbie 1 le _ ~ 
JD.eğe gelmiş ve bu esrarengiz macera ll':•vv tc, ...... ..... n ·uu<e • • b' b ut k 1 k··--L .• •. .. tUDUe ~et ı aavq yapı mwqwll 
baldrında Holm.es'e bir fikir ttnuek yapam1yacaklan bir ite teşebbüe et- kızı evinden kaçınrk.en, dinden al· ır ç.o ana raalamıılar, yanından ge· acı acı uma la o aıo oa-•~ olduğu bildiriliyor. Bir ka keeimde 
~ BaskCMil a.lleslnln son ferdi olan ~. yağmur borU1una hıtımarak mış olduğu o~ men<lilinıi ar:gın ço- çed:en genç kı~ görüp ~örmediğiru nün :ve.nma ırannıtlal'Chr. Köpekler. baı-.elı:et yapan Sovyet birkJerl, iki 
81r Cbarle.s'in csrarenglz b!r rıekllde aşağıya inmiş •V'e 2 • .3 mil mesafede ban ltljp.eıkkfm~ ~oklattık~. eonra •ormwılardır. Rivayete gore çoban, den banlan, kaçmak isteı4eC«ı, di· gün <levam. eden eava§ emMında 
61mezden erı-el ter:ı.diaine teldl etmlş bulunan habasmm evine kaçmağa salıvemuş, kend& de be;yıgmne at- lı:oııkusundan derbal cevap vereme• .. rleri tüme v• üzerind~ ~- l l 600 den fazla eubay ıv-e er tel'Cf et
olduğu eek.i blr ~yı okumata başlamıştır. lıyarak galiz k.üfiirler eaırora all'V\lra miş, fakat son.unda beıd•baht kızı, az- ge ~ \;.i ~ rıkı ak Ü • • lıniş.l-erdh-. Sovyet topçueu düşmanın 
başlaır~J Hugo, 1'.afa.yı tütıs.üledikıten eonra köpekkrin arkaamdan taldbe koyut· gm köpekle. tarafından talclp edilir· ~ aşaf va ~ıye ee editar: 

1 
;Cftici tlbloklu .. z.lanm ve bir çok topun\J 

kulenin üet katına rıkmış, oda"" a.r•- mu,rur. ken gördüğünü söylemeğe mecbur uma arına evam yor: ar ı. tabnp· etmek euretile fa"",dalı !-jr rol 
Derken Hugo, komşu çifç.i1eıc1en " "'· ....., k 1-·- "'· ?" 

rak, kuşun kafesten ka"mJ" oklnm1- Kırlan solaun bir. mehtap ---l·nla· a......., ve: (.Aıkası vaz) o"""am1~ır. birinin kızını sevmi,. kızcağız ise " "' -- • - ""il.il ,,.. -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

I yi bir spiker (ş BiR BABBRLB 
Kmdialni en aon gÖJ'Üfüm lıtan

&ıkla.vdı. Sonra gözden byb«tim. 
Fakat aolıbetinden en fazI. hotlan· 
aıtmı mbdaflar arumda balundu
iandan. pİrİn garip bir ifadeyle 
il8yledili gibi caesini g&-eısİm sd· 

Ziraat J 

kOnf eraSl8fl Yilayet ve ·Belediye ıikl 
Kaçak etler 

tebdlrler alacali 
lnitti.> İlk konferans dün 
Aneımı. radyoda ~ı Sı'lı'vri'de verildi MO'JllQha remılnin art.tınlması net 
•- Hikmet Münir konUfuyor... :rıaUumın murakabe altında bulun-

çarpışma 

Batan motörün kaptam 
tevkif edildi 

Bu. batka biri olamaz... ~ir dunılmaıı 8El:>el>llo son z:unanlal'da 

arbd9fU"JZ muha~ ld •P erliğe PaıU W'at.ındaıı tert.lp edilen ıdra- ita~ et t.tıınm arttığı ~- Evvelki gec. Hayırmd.'l. a.çıkla.ı'm
tf baflımutb dlyı diiplncJUm. a.t konfını.nal&nna. \'ll!yettmJgde dftn- tu. B1lllMSa GOh1r dışında lcesllen da 1k1 me>Wr ~)fa.l'lk b1rln1n tıa.t-

Oparlön! releıı hu tada ile b&.· dtn lt.ıbaren ~· Vall ve baJ"Va.1l}nrm oeNr dahlllne tırlld.1- tığını ve w tayfanın l>olulduklarmı 

Sahıfe 3 

Memleketimizde çenilen bütün Türkçe Filmlerin 

HASILAT REKORLARI 

ISKANÇ 
Fi.Imj tarafından kmlmı§ 

iPEK sinemasında 
Cumartesi ve _pazar gUnlerl 

Binlerce ldfi bilet bulamallll§tır. ' 

bramdaldnl uzun uzadıya blrlbfrine Belıedlye Re1s1 B. LtUl Kırdal' dlln R'f ye gfdJeo mtıldıit'ı ttnllm1ştır. dtın ~ Batan Karakuş mo-

latbik ettikten ıolU'a, bu yeni Ueclrt yıwmda. vUayet ziran.t m~!a~c~~ vııa.ret ve belediye ha.lkın &hhı:ı.U törünün kn.pronı oemaı Şener, mnkl- ı=======================~ lonıqucmı~ bu ajana haberleri Halkalı ziraat mektebi pro ha.lde 8 hrudllnet varidatı baknnından bü ni«t Osman, Dtnçer motörilnlin k:np- .411 
okuyucusu:ııun arkadaşun o1dulun- den Ragıp Ztyn MAden oldu~ J1lk bir mahzur te§til eden bu kabil Lanı liakkı ve tayfa :tbrahlm bu mü-

Bugtin seanslar saat 2.SO - 4.80 - 6.M ve 9 da 

da kanaatim ka.tite,li. · S111vrly& gitmJ§tlr. ~ bir hnlk harekee~rJn ca,buk lınlenm.oesi tçln sadenıeye ve ölüme setıeb1yet Termck 
- Nureddin Artam bir. ba Ud... 8lllvı1de yapıl6l'l ·- ...... lllta.darlarn. llmn gelen emlrJut suçundan m!1Znunen dün adliyeye 

• _,_ lan! toplantuında B. R84Pl> ~- .-..en '•ti nrllm1§1er ve Sultanalımet btrtncl 
L ziyacb muvaff- o ar .•• • UD• ldl'aat 8Cfeıterl1ğl h&kkmde. bll kon- Tfnn~ r. aulh ceza mahkemesinde sorguya 
ımndaymı. fmlnS n halkın llrat bllgller hnk- geklhn1§1erdlr Kanı.kuş motötünün 

Fakat Nureddbı. claba •ade, tında. IOl'dulu muhtıeıtf ruaııere ce- Niçin yaralamış? kaptanı Cem~ı Şener çarp:ışnuı. T6 
eli:ndeki kağıtları - batta lt·~~~l-:: vaplar venn1ştl.r. batma vatasını f(iyle a.nlntmı§tır: 
tarafındmı yaZJlanları - _._. Bu a.rada Vall.,. Belediye ~ım. B. - Mudanyadıın gellyorduk. Ha.yır-
larzında okumak, hemen o eaıada doktor Utt1 Kırdt.l' drnt .efeıt>erllk E Ik" k b" k ... • ma.da açıklarına ~ sırnda 
diif6nüvennif bıb'bamı huıJ etmek ve tohumluk tevzta.t.ı hususunda te- vve ı a tam ır er egı b!rdenblte moU5rilmilzlln dinamo ma-

Dilnya yerinden oynuyor, Tarih ye;rıiden şahlanıyor, 
Ç\lakll Film Ha.1\ki 

a:clL B. Do MlUE.'in yarattıt'l T"~çe 

KLEOPATRA 
Şalı eserile 

.s..n•ata yeni hir zafer Mlcı kuruyor. Hiç bir devrin unutamıyacatı ... 
Hiç bir asrın ıaraamıyac&~ bu Kudret lbfdcsi 

LüneriıU röıteriyor. Banda bfr ak· nwlar yapmıştır. Vail Te Beledi.ye yaraliyan kadin dün khıesi b<mıldu "" .ı.ktr1k fenerıert-
lör kudretile muvaffak oluyor. R•l31 Pertembe gtln1l Qatalea.ya gide- • • m1z eöndü. 1Amba teııerlerlnl yaka- •-- b 

Diğer bazı iyi konferamçılara ru- oek n Qa.t&lca haUcının Uıtıya.çlan ıorguya çekıldı rak yerlerlıwt asmu:ı 1ç1n tayfa. Ah- .., ______ _.A.,nuiıiiiıiıi.,.arna~Je~~a~ıiiiiazıipiiı!ırla~nıi!iııniıiıiı!iiiiz.._ ______ _ 
•--- d.-x.:1• • DinleyicUerle arala- etrafında tettllder ya.pacalttır. _ mede em1r verdim. Makinist Osman Z M R • d4t 

LAL E'de 

-m
7
or ~ .. ız. çalarlle aea tat- Parti tarafından tıe'lttp edil()n bu içertde dtnamoyu tam1r etmekle me~- LALE ye TAN SINEMALARJ 

nnda. larık cUmle pa , __ ı..:1:.. 1 Jı::on!eranslar yurdummmı 10 vlllye- Evvelki gün a.k§a.nı 11zerl Muzaffer guldfi. O mada dtmı.ende Şerafed- KLEOPATRA'yı aynı samanda 1'8sterecektir. LJJğile bir alıbaP~ au.-..u~or ar. Un.de veıfüıoektlr. Bunlardan bir adında blrhıl bıçakla ynmlamaktan dln bulunuyordu. Kaımılık 1ç1ndey-

Bunu. biraz da l&ubalı1ik yolile Y&· bsını bn.§~. D'..ğerlert de ya.kın maznun Hatice adındaki kadın dfuı dik. Hentız bizlm fenerler'ı.mlz yak]- ı=======================: panlar Tar. Gerçi uıta ber ne olur- bir zamanda b~1.yaeanmr. edllyeye veı1lmıştlr. Bultanahmet bi- lıp yerine ~ ve.kit kalmadım ~ 
.. olaan. hedefe alaıabilmelı:. mikro- rıncı sulh ceza. mahkemesinde aorgu- prova tern!mıı7ıda b1r motör peyda 
fonun ardında oturup Jib biıılerce Niıan kartlarinin ya çekilen HAtioe auçunu itiraf edtrek oldu. Ben dertıaı dilmene geçeTek 
qiye kendini hefendittbibnek ıene v . ~ • d~ kl : ma.nevra yapl]l b1zlın motörü sancak 

ünrrdir. dagıtılmasına başlandı _ 0 gün bl~eld 8uph1ntıi &arafına aldım. Fakat tızerlmize dot· 
Halbuki doıtum Hikmet Münire Anmradan ~h11m1zo ple:n nisan evinde Zekeriya, RYJ.a n Muzaffer ru ı•lc.n motör de iskele manevrası 

aikkat lnıyurmanıza ta~ ed..imı ayı ekmek b.rt.la.r.ınm kaznl&ra dalı- toplanarak rakı ee;ıentısı J1LP1yorlar- J'LPtı. bu yt\ıl.den çarpıştık. Motötl\
o. bu çarelerin hlçbirbıe bat vur- tıım.asına. dtmden itibaren bqlaıı- dı. Kocam Mehmetıe ben de mW.flr mllzün &ı ta.rafı parçalanmış, bat
lnalamn elinddd bir kiPfı sadece m~ır. olarak gttt.lk. J..k:famn. kadar aılar mata ba§laJru4tık. Blrcr Uı.hto. vea.
cılrumak ~etile pek hof bir Türkçe- Dl.ter taraftan belediye ebn&klerfn !'akı 1çtuer. ~ ~..z kocamla. e'rl- lre bulup canlılnnı kurtarmalan ~tn 
F bize dinletmit oluyor En dddl 3011 gtınlffdıe çok fauı; cıtnnldıtını ınbo döndllk. Biraz ıaonra. Muzaffer, tayfalara ~endlm. ~a Ahmetli 

• • g&.ııı anane a1a!M tırmıa.n mı tıı.r Suphlnln evintn balkonunn fılW, o~ kl.rde§l Kbmı btıyük b~ e.~ parça-~! bile, -!ası, tıecTidi, ıllr- t&Nf Tt murakebeye ttıbt tutmakta- dan b1t1m peneeren1s görtınftyordu. mıı denı. 1.t.tııar n bunu tutarak 
ati mtikali ~i n nlafunızı dır. Balkondan bana k.Utretmeıte, ballr- JDzmeae bafl&chlar. l!traf branhk 
cılqam.akt.adg. Belki de, !eni mla,Jı- mata b~ladı. oldutnndan t~dIIerlnl tekrar ıröre-
tmııza-~~ • ~ TUrlc~ Kilyoı açiğinda bir Bmı\Dl tberJne kocam Mehmet ııo- ~1;;~ oaman da aynı ,etdlde lfa-
onur: -:-AIU 81! ç • • motör batti Jjee haber Temıek ~re brMola de nrmilUr. 
u H=t .cib• Acempe~-~ ~ OUell İbrahim kaptana ..ıt K>rla.n· gitti. Muza.tleJ:I bir ua1ık b&Jkonda.n Dlııçer motliril lı:qıtanı Hakkı da 

., ~tmıyOI'... • -u~ •:u• mo...,rG, Ormanlıdan jhJed!tl bizim eve geçmeıc ı.stedl, f&tal at.ı&- ıunJan &nlatm)ftır: 
1Maba,.nil9'Qu7or. Hürriyet hatibi l1f 1 t.Omür1l hamuleelnl llmam- yamadı. Bu defa ..-lı1& IDft'elE bl· _ HL!Ir ıate-le.slndeıı un va ba.k
.aulile ıeaini titretmiyor. Vlizl• =retlrl$en Kilyoea. ., mıı ~ıkte sim evin uka b.pıamı lnnl> balıra Jıallye eaaaı yt\ltled.Ur, Mudımy4cya 
hybetile eduma aahte Wr lhlitam su almata ~lAmış Te b1ru eonra çaRıra lçerlye lfrdJ. Me!'diftnde br- sttm4 hel'8 gece eu.t lki buçuk a
Y-.nİyor. Alafranca alafrup ai:u· t».tmııtu. Mümtebat. tendi 11ı1dal- tıl~tık. Bana. t&amlz etmek ıau- ralannda harebt eUllr. Hayırm
• ezip büzmüyor da. Hulasa. T'Urk- Jaıile kurtularak Kllyos WıU!ne tik- yordu. Koc~ henb dOnme:ıntft.1. &dalardan dar\ mil adar açıktan ge. 

Sinemacıbk llernhıde bir lnlalAp 
f.eıkll ed~k MODERN 
TE.KNilil.'1 HARİKASI 

GÖRÜNMEYEN 
K A O 1 N 

Esrar, ihtiras, heyecan " 
deb§et 11lm1 

BU A.KŞAM 

SUMER sinemasında baslıyor. 
Oörünmemezlik mm aramıda &Wenmı,1 'kalplert titreten ve 

~ bacUnlıil ihtiyaca söre icap et- mqlard1r. Bu T&Zlyet ka.l'§Ullnda. n&mU!Umu ko- ~'Orduk. Ll.ıntıalumıız yanıyordu 

drdill vakur. eUntU. çerir. lYI an- • . • , ruma.k için muuatt&n elmM tııNt- Denlzde Jıtob!r lllk göıilnmüyordu 91ı•••••••••••••••••••••••ll' llıtWr .,_ hec..m halda ... ..anu. bJr Fener Patrıkhaneıındeki nı alıp MuzattVln blıbç rertne aap- Motöran 4ltmıentı>de İbrahim vardı."·••••••••••••••••••••·--~ hnupnumı bize dinletiyor Şahsı- d"' - ladım. O JUT&rla.nınea. so1tala çık- Ben de ıutte o'tmnlıt 1lzere kama· _. 

:thtfraslan uyandıra.D kadının mam"aA. 

... yüzde .. yimllncl amla.cAvru· yangın avaıı mak 1'1.ecllm "'w sırada btr poll.sle ft)'a ıtmııtUm. Btr4m>lre bir gQrID-
__ , Türk r!:'...ı..-a,_! tesine d l'en<ir patrlthanea1n~ ~ikan JM- kocam Mehmd ıeJ.dller, benl 1uaıa.- ti duydum, bmaradan çıkınc.a. btr 
.... • • 1n.1n7-..u •yen- ıım d&Tuın& d(ln btrtncl atır tt'n\ dılar. Bu vaıkayı bnd.lmt n namu- motarıe PIJ>:ıttatımısı anla.dını. Dl· 
WlnUt. JDAhkemeshıd• devam ed1lın1ştlr. Pat- sumu kurtarmak için J&pıf.ım. ter moMb'lrı ne Mıecede ,.aralandı-
Oamı lı•Llnnd•ı cEn iri apllıu rlkhanenln ele.ttrlk te.!taatını ya.pw Hatıce tevkil edJierek teıvklfhaneye tmı ~. J:vvelA kend.1 JM-

T~.m; J&ralmltbrıt 'bile diy.W. mko aıahtt olarak ~~tir. Nlko gBnderilmlotır. - 1&11miM ı.utık. Motörllmaııtın tıq 
~ 1fades1nde, blr buçuk ıııene kadar ev- Diler tamltan Suphlnln 0 tarde- w.ratı çôlıntlf Te maktn~ durmuot.o. 
Matbaada~ • ...ı• Wr te7 T•l pa~ SO ksJMtmı ıam~ 11 Ame ~e karakold& Terclil1 ~ Motör ıu alıyordu. Dllbal delltı U.

Okuyarak h~bidn d~ 1iıam etutını, bunlarda. l>ozuk b!r yer Jı:al Muzafferi, Hatscenhı Y1UJDM!ılmı, ııunM tl9ere ıamıre lıqla.dlk n mcı-
..aınce. lcmdı.lnd. ba Jdilfete kat· m•dıtını fa.tat dışan.dakl h&vaı hat- z ~rl !lakta Musa.nen TU- ~rG biraz ~ı~ aldık. . ıara dotunm&dıtını .Oylem.1§tlr. • yanın lllO o mada d!Aer motördıen lmdat ııeJJ-

Çılgm bk Bakire - t1hi Wr l§k - Heyecanh bir sngl 

Senin &ibi Bir Kadın 
·(Fransızca Sözlü) 

lmmaamı rıca eder. etralma çeıw• Patrlk B BO.nyam1nln "1nde .ıı- rup ta~tıaını söylendfU,r. Mlddfl- ıertnı duyuyorduk Fakat bnd.lmlz 
l.Jrdjk. Ben de &cin lclnı ••.tan ruuı tfadest .a:tunmlJltur. Patrilı:, ldtt.• umumlllk tnhk.lbta devam ediyor. de tehlikede old~tmnuz 1çln onlara ~--•••••••••••••••••••••~ 
olcuyabi)melr, lnauun muhan~- 19 stıerllt tıo mıetropoUd1n mep ol- bakamıyorduk. O mada. KaraJt~ 

Brigitte Homey- Joachim Gottıchalk 

dlr!ıt diye dütnUrdüm. dutlarını bu cl>l tflede ktndlalntn Taıı·hıı·ıer motörtl karanlıkta. batmı.,. Motörıe~ v E F A T, IJıe ba mubariyettm timdi raci- alltuı b~unmadılını, ,. arect U1'UJ'- rtnd& ııık J'Olrtu. Sonra Geınltkten MIJ2:ı.'lllD. ~ doktor lmıet'Jn 
)oma iatilade edt;,or. Ve 1-a J'&'YAf ten kendiaJnı uya.nd!n.ralt yangını ıeltn Ekrem ınotörü yetiferek blz1 
J"llt tana b&hütlin ~orunu baber TerdWetlnl, bqt& blldi!tt ol~ Jedet1ne alıp çeket'e.k Jhnana. getir- oRlu lll>ıt fatan!ıul mektlJllÇ'\DU, Kı-
Denimiid bkbir Ja;ymet. lıendidıı- madıtmı ~ıemı,tır. Milli piyangonun aon eli. mlay Wal>l*Jeı JHımştNıer okul~ 
.Jen İltifad: ediJmelu1zln, ... •3tede D11tt llhttıerln dinlenmesi ieln •• nL Bu motöı:ün taytaa JbrahJ.m de ft• :JU11 ~ısı t».7 S'veed Yfunaıaer 
-.utuılmut. maldur kalmıyor. muhakeme bqka gtlnıt bırakılmlftU' çekilitinde btiyua kanın bu ftk1lde cereyruı ettlitini lllJT- 4tin l'Ulft111ıeım4a bJ,p eek1ıe&lndıen 

Amma mesele bakld 1aJmet ol· KOÇOK HABERLER ikramiye kazananlar lflmlştlr. Tetat etmt.,tıır. 011ıaHg1 111111"2 
makta. ' (Vl. NQ) Mahkeme, K&l'Uuş mot.örtlntın alı l'b1l Haaek1 ~den aaat 

kaptanı Cemal etnertn Wt"ldftne ve ıe de bldınlaı'Ak '.lklndl namazı Ak:-* Dt1n aa.balıtan itibaren eeh11mls- Milli Piyangonun 7 mart çUil:iıin· tayfa Omıa.nıa, .Dinçer motörtınln 
Mı mo~rltı ...eıeaıtın tennı mue.:ye- de bey{ik .lkramJ;ve kazanan tlihlileı ~ Hattırun ,.. tlılfa ibrah!mJn aara.7da ._~~ .. !~~dık= 

1 T_ ..L --~ ........ b ~& ~Jı: -.r- .anra _.....,...,Aajll _.... ... , .... ........._ 
nelerine bqlarunlftır. JılU&yene •r ftın.ı.arwr ı . • beı bırakılnıa.ıanna :tarar Termtşt.lr d1 ıs&ırah&tıtJuna tevdi ed11ecS:tJ.r. 

Günlük Borsa 
f.mnbı.ılda. .Aba?ay tramvay depo- 2,,000 JiraJılc büyük ikıAIIDyeyı • 

fııtanbal Borsnmıın 18/S/ffl Jl'latıan ıunda Tt Kadıkllyündt 1tfatre JnfJJda.- Adıyaman'da AakerUk ~I reisi ~--•••••••••••••••••••••" 
. nmdıı. yapılmakta.dır. yarb&Ş" B. Rif&t Sönme7, 1 O bin li· s A R A y 

Londra tızeJ'ine ı aterlln 
Nnyork ilzerlne ıoo dolar 

L. e~ * BDm•rtwılt umum mildtlıltıtfi, ralık .,.11.miyeleıoden hirini Hact.n- Bu Pt11embe aqamı Sbıenıasmcla 
129.20 Jlll'dun birçok yerlertntıe Yerli Mal- lı:lSyünde Aakert powta 860 de kur· 

12 89 Jar Pasarlan ~ ~tn tttıkillet ~ R.tunı Sanalan diler 
aı:ıe Japma.ttadır. Bu al"llda Edlmedelıt mlo~ı Ur aır.M__ı_d b b ed Ce!Al 

Madrtd berine ıoo pezeta 
Btokholm üzerine 100 kuron 

ESHAM Te TABviı..&T 
itmmfyeu ~ 11 933 ı:rpns 
" , Mt Demlryolu n 
Mertes Banka& 

za.ıııre borauı blııa.sında Ti ıı:.s.1dfe· ,.n ayı oı:I15E o a ç 
birde yakında bit'er ıne.tua a-gıla- Cökçel kazıanmıılardır. ÜçGııcü 1 O 

23.96 eattıı•. bin lira), 1azMan talihli Ankarada-
19.85 Antalya ve Zonguldüt.a da mftna.- dır.,.. .dınm nqr{ni i&temmıelı:ıedir. 

1'18.- aip bma aranmaktadır. .5 bin liralık ikramiyeleri de ü.kn-
18.- * Tat.ıdmde Abd1llha m.mtt cad- dard. Billbü1d•• CMldeeinıdo 18-i 

----------- desinde oturan ôaman M!m4a blr1 nmnaıada aver Eraün, l.tanıbulda 
Şehir tiyatroau te~illerl =.::n: :::o~ab!!:; Aakert Matbaada ftmajl Aqün, o.,: 
.&alan çlmıento 

Tepebap Dnm bmımda ameliyatı y&pıldıtı n bundan 6?411- ~anlyAbd~-~~~~ ı;s::ıt: .. 

Dünyanın en m~ur Tenoru ZAMANIMIZIN «CARUSOD IU 

BEIJAMilO & i 8 L i 
Dinllyenlerl mesteden tatlı ve muhrik aealle en 8011 çevirdiAi 

Sevdiğim Kadın 
Gece saat 20,30 da ltl 14d1a edllmlfUr Adll19 ütıoru ,,. ~ ~ •• • 
p A R A B. Enver Karan ~ mUaytne et- bu1da 'nıneJdo Karanfil eobfmda Afk, Mu.sikl Ye lııfiza.Men harikalmda f&l'kı IÖyllyecelr.Ur, 

mı, Te o&oJ)l1 J"ll.Pı.lma.k t12ı&re mıcır.- 43 numarada Blarna Kramer bun- .. •••••••••••••••••••••••r Yuan: Necip Faaıl Kıııaklrtk C~erllmlftb', mı,ludır, ... 

Bay Amcaya göre_ 

ARABACININ KIZI F'dminin 
Unutulmaz yıldm 

HU.DE KRAHL'ia 
~ 9Cla yarwttığs •enenin en 
beyOk AA ıve San'at taheaeri. 

ARTiST 
ISTIRABI 
GırüJm~ muvaffakiyetlerie 

ŞARK Sinemuında 
devam ediyor. Son günlerden 

iatifade ediniz. 

KADIKÖY 

OPERA ainemaımda 
Xomena.tuar Or~ 

tanı.flndan 

Beethoven Gecesi 
11/S/H! PERŞEMBE Aqamı 

Biletler OPERA ıııbıemuı gişe-

1 .ı.nde -~. Numaralı 
koltıDlarmm enelden tllnhı 

t&nb. Telefon: eoaı 

- u ~ en enn __ ;_··bl ,_.____ rak ~ bl- olmq W .-aUb.leiUıt... dolm..u-. pi)~ •latMına, olurr... sermaye, m1..h r n lcre m evzu olu-
Af; b b' · d izi · balığı~ Hani J'V)'ildinde alsa kona-\ ••• B&mlar in.ana yeter ı... ~ ı ... Çorouından tut da tav uma, ı . . . Ha\1a reçeline l:adar her tıeyi 1 B. A. - .'\sı1 ~uzeUi&i gazdelerc 

bay Amcal ... Dünyanın b)ç l>ir y .. ~ r - top ba ... yor! •.• 
rinde benzeri yoktur... mua... regıne .. • 



Sa!ıı!e 4 

- ~ . . . . .. . -
. : ' :·1 . 
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Baş - Diş - Grip - Nez e - ırıkhk - ğuk ınh "ı - Romatizma - evra~jl 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, İsim ve Markaya Dikkat. GR1P1N yerine Ba§ka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

tJ ..... • - 4;f-~-----· ~:i:.t jı·'f~·.1 • . , ' , , . • ' 
.. · ... ~~~··-Jl'flt .... ~.,.,·, ,·_, .~ .'"!. '.";'·"':.·~~- •. .. ' " ·• : . 

IRADYOI • ·K t REÇ;ı 

1
1'.stanbul, Kadı.köy, Swı.diye, 

clvannda.kl inşantınızıı. lilzumu-
Cugimku p rogram nuz olnn kireci 52/153 nwruırn- ı 

- • ya. telefon ederek Kireççi H:ı.-
.,12_.30 Program. 12.33 Turkçe p~klar, san Vefa'dan sür'atle tedn.rl..k 

1-.4.> Ajans hnberlert, 13.00 Tiı~a ede -· ılz ••ım:•rm 
pl.lklar, 18.03 Salon ork~strası, 18.45 roıı · 
Zlra t Tnkviınl, 18 55 Fasıl heyeti, 
19 30 Ajans h:ı.berlcrl, 10 45 Konuşm::ı., PIRLANTA KÜPE 
19 55 Saz e crıerl n~ o.run havnıa.n, 
20.15 Radyo ga ete , 20.45 Müzl.k, 
21 ıs Konuı:ma. 21.30 MÜ"ik {Pl.), 
21.45 KI.ıslk T.ırk mti lğl programı, 

Sandal Bedestcn!.nde tc.,hlr 
edilmektedir. 19/3 942 perşembe 
E:l.at 14 te satıbcnktır. 

22 30 Aj:ıruı haberl"ri ve bo:rsnır. illaD!lmımmı•m••~Bm!li 
Y rın sabahki program 

7 30 Pro""rtım, 7 33 Hafif p:ırçalıır 1 
(Pl.l, 7 45 AJnn, n:ı.b rlcrl, 8 00 Hafi.! 
p l , f Pl 8 1:i E '\ti 

Me mu r Aranı yor 
A ıad luda b•r fa.brik.ada, çai!ş

mak u ere u ulu defteri~~. nn
b:ı.r hesaplnrınn t~mamile vakıf, 

muh:ıberc; 1 tcmın edebilecek ve 
bu işlerde ehliyet ,.e tecrübesi bu
lunan b r memur alınacaktır. 
Taliplerln lstedikldrl ücretle hal 
tercumelerlni varsa şltndlye kn
dar çnlıştıklnn yerl:ırden aldık
tan evrak suretlerini el yıızılı 
bir mektuplnrlle İstanbul 80 s.-ı
Yılı nostn kutr .una yazmabn . 

ACELE ~mm~ 
ECZ.l\CI ba.}nn !~. 'SlYOR 

I .Jc!t v.ı !,>ette bir Ecıanenın 
ld .r ?.ıcs'ull.}~tmı UZ"rlne a!n
ca.c Yeni Mektepten mezun 
Diplomalı bır Eczacı B:ıynn:ı · 
ihtıyaç vardır. 

Müracaat: Her gün sant 3 - G 
• a kndr.r Tahtakale C:ıd. 41/43 

Can Baharat Depo..qı. -· w; 

i 

l..tan!J rı ,. • hu':uk hiı- ! 
ı:·mıı~ındt> M2 132 1 

Karar hülasasıdır Ka31mp:ı..a C::ıı ı .ketı.ı- ma.hallest 
Arabacılar sol:ak 9 No. dıı mu1dm 

C. 42 510 müht~d ve Fatmn tarafından ııyni 
~Ulli keırunnıa k:ınuı.una. m..ıhal"- yerde mukim kocası Molla Ahmet 

f ttcn Heybcllnda Ayyıklız cadde.sinde oğull.ınndan Ilyas oğlu Eyüp aleyhl-
36 n.ımaradn b:ıkknllık tlcaretııe 

... ~ _ n(' tı"tığı bo,,anma dnvnsmda · M 
mc • ..,ul ~nnstas c.,lu Leoılldo Skn.pa. a!t"~hc g<lllderilen d:ıvn nrıuh:ıline ve-
I:ı.s hakl:ında I:;tıınbul ıısllye ikln~cl, rJen rne.,.ruhatn nazar:ı.n l\I. aleyhin 
ce-.ıa mnhlc me inek cereyan ed.~n yed. S"neden beri ailesini terk ile 
muha ·cm~ ı netice lııd"' uçlunun fııll ~eıntı m"ı:-hule itti •i bHdlrllml!ı oldu
s:ıblt c;ldugund:ın mm korunmn ka- ,undaı cıa~n. a eh ıı ylrm un 
num un 31 v 59 <'ll madd lerl m· el· muJd tlt> C'Cvap vermesi \'e mahke
blnc yirml bq llr:ı P!ll'ıl cezası ode- m"' r;unu olarak tayln edilen 8 '4 942, 
me iı e ve yc~ı r,ün müd~tı.: dükka- çarµmb.ı aıı.t 14 de mahkemeve gel
nının kap:ıtı;masınn ve huk:ım k .• t1- me..,ı veya bir vekll göndermesi aksi 
leşti •inde ucr~tl suçluj·a ıı.t olmak ta.kdırd" mllhkemeye gıyaben d~v:ım 
u ~r-e knrnr hu.l..,nsmın A~ g ı.ze- edtle<:e~ı davo. arzuhali \'e davet ye 
1 •sınde neşredılmeslne 10 l 9,ı,. t.ıri- m.llkamın kaim olmak üzere il.\n 
hlnd• knrar w•rUdl. 3411 • olunur. 

Acele aranıyor 
Yazıhaneye elverlqll İst:ı.bul 

cihetinde tercihan telefonlu bir 
oda aranıyor. İca'bınd:ı. ikl veyn 
üç odnsı olup ta bir odasını ve
renler de olur. Istıınbul posta 
kutusu 308 e ta.hrlren müracaat. 

z ... ı Hnyrebolu a kerı şubesin
den a:nus olduğum terhis tezkeremi 
zayl ettim, ~·cnıslni çıkaraca~·mdan 
e ld,.,lnln hükmü yoktur. 

Il~as mahane~lnde Mehmet oi;lu 
• Ibrahlm Demirel 321 do.;umlu 

7~<tyi - 34-0 "neslnde Genen !!k-
okul m n b ş!ncı sınıfından nldığun 
tnsdıl:name,,ı z:ıvı cLtlm. ,1CL .nl aıa
c ıınd n e k inin l ukmu yok. r. 

4U llilıni Çetind~g 

7.a>i - Beyo~ıu Altıncı daireden 
aldıgun nlküh cüzdanımı ka~ettım. 

1 Yenısmı nlaca-:ımdan esk!slnln hük-

1 

mu \'Oktur 
llıunidlyc l>.llnnş 

Yah>a iParJ:ılc 

Galp - 1933 senesinde Sen JorJ or
ta kız mel:~b!nden aldığım orta 
kısım ş"hadctn:ı.mem kaybettıcimden 
uı.ylden yenWnl çıkarncnr;tm. Esklsl
nin h tmu oktur 

:\net .l\tsite 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
K irahk arsa 

Gnlatnda muııhedlm Yeni cami ars3 ı 31/3 942 sünü sonuna kadar 
boher metre murnbb::n on ~ tmu., aylıkla. kiraya vertıecektlr. İhalesi 
23 '31942 günü .s:ı.nt 10 da ynpılncağmdnn ist.e'klllerln Beyo~ht Vnkıflat Mü-
dürlüğiı Akarnt kalemine mumca.ntıarı (3!?69) 

Y.alova Kaplıcaları l,Ietme Müdürlüğünden 
I<nplıealarda medhalde yı~ h urda dEtnlrler ıı.çılt an.tırm.& mıretnc 

satılacnktır. Satış mıı.bnlllnda teslim. şartile 3113/942 sah gtınil saa.t H de 
Ynlov:ı kaplıcrı.Jannda yapılacaktır. Tnllplertn müracaııtları. {3U4) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonun dan 

TAMi R . . 
ı ~ ı NJ 

,, ır:5A1-1iBirn1-t "S E " i ,, 
afelye/e~/Ne 

bel .. 

6rnniyef 
ediniz. 

44934 
Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 302 

BiR OPERATOR ALINACAK 
lşlctmem.U Ha tanesi için ehl"yetli bir Operatore ihtiyaç ı.·ardır. 

Taliplerin askerltkle il~iği olmama ·ı arttır. lkame~ah. te:ıvir v e 

teshin bedeli mukabilinde l;,!e-tme tarafından temin edilecektir. 350 
lira kadar a}lık ücrC't verilecektir. İste1:liklerin hal tercüme~erile bı1r· 
likte Dip1oma ı.-e A:ıkerlık ı. esaiki suretlerini, evvelce çafo,.. ı'klan 
ıı.-erlcrden aldıklan Bonsem'İs ı. e 3 adet fotoğraflarını (Ergani Bakm 
Türik Anonim Şirketi İ5letme Direktörlüğü - !\laden) adre!İIIC 
gör.denne.eri ilan olunur. 

DIPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
İllotrnemiz Haataneei için reısen bir ~ tdarc edebilecek bbi

.liy.ue diplomalı bıir Eczacıya ihtiyaç vardU". Taliplerin A.kttlikle 
ilitJii olma.mut ,arttır. Ücret 140 liraya kadar verileceb:ir. 

liııteldüerin hal tercümeleri .ile birli.itte Diploma auroıl. Alııkeılit 
•eıMİki. evveloe çalı~lan yerden ald&lan bonHITİ91ed n 3 .det 
fototra.ft (Ergani Bakm Türk Anonim Şbtceel ltlfhne dhdıd51*

lsta.nbul Hıtzıssıhh:ı. müzest yanmdalrl st.nema binasında rıı.pılacK •••••••••••••••••••••••••••I 
4022 lira. 82 kuru§ keşif bedeUl tamir ve tahkjm. 1f1 &A;lk okalltmeye bm.ul- ••••••••••••••••••••••••••• 

l - Eksiltme ıc 3 9U ~arşam!>a günü saat 15 de Cıı.ğnloC:ltmdı Sıhhat 1 
muştur. Sayın doktor ve eczacı arın 

ğü - Maden) adreJine göndermeleri ili1l olunur. 

~:r:~~:~ııt Muavenet Mcdilrliiğü blnasuıd"- toplanan k.omJByonde. 71!.Pt- n azarl d f k ka tf ne: 
2 - Kc~lf bedell 4022 lira 82 kuruştur. .,.,_ müddebtenberl iptidai maddelertn!n nok&anmdA.n dola,yı plya-3 - Muvııkkat teminat 302 liradır, ~ 

· ı k ı ,_..... ··-·"" a&.1'a. t~ devo.m edemedltimtz 4 - Istekl Jer, mu a.ve e, e ..... ıtme, bayındırlık ~ert genel, h~ ve FOSFOGENOL, KJNİO'l1N cBasH .,. nen.ikaı. 
fenni şartnameleri proje keşif hullisaslle btmı:ı. mütcterrl diğer. ev:mln ça~-
m~ günlerinde komisyonda. görebUlrler. SMARTİN D, l\'IAZOX MEYVA T UZU, GASTr.OSODİM TOZ 

5 - İstekliler en az blr taahhütte (3000) liralık bu J.şaı beruıet ~ yaptı- müstabza.rlnn yeniden ihz!ıta. başlandığını ve piyasaya. Hizum.u m1k-
~ına. dair idnrelerinden alm~ olduklatı vesllaı.Io.ra istinaden İstanbul VllA.- tarda verileceğini arz ve ötedenberl bu müstahzıı.tlııra taırşı gösterUen 
;}etuıdcn eksiltme tarlhlndP.n tatil günleri harto (3) ciln evveı alınmış eh- b~ güven ve Ugtye devrunlarını rlca edertz. 

llyet ve 942 yılına alt TlctıMt Odnsı v eıdkaaı 11& belli gün Tfl saatte ımm.ıs- , •• l\iiiliiiAZiıiOiiıN'iiıviııiBiıiOTTiıiiiılOiiNİİllİEiiCiıiZiiAiııııiDiiEiPlıiOiıiSiıiUli:ıi.iiiı~$.lr .. eilfeiıiniıidJilıiCAiıiıcLİilNiioii.İllJiıiliıııiiİsiıiıtaiillbiiiuilıııi 
yona gelmelert. " 90) ı ı 

Beklenmekte otan 

POKER 
Traş Bıçakları 
gelmiştir. 

DİKKAT: lstanbulda 
1 adedi 5 kuruıtur. 

cc lO ADETLiK PAKET 45 KURUŞTURıt 
Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruıtur. 

T~aXR~r.ml qcJıı 1tıJM~·oT~jlIA modelleıt 
gclmı~tlr. Emsnll gibi 15 sena teminatlıdır. Tnşradan slparif etmelc ı.ıst.ırea· 
lera katnlok glhderlllr Mektupla Cİstıırrt>ul Posta Kutusu 184) a.drestıı• 
nıuracnat. 

T. C. Münakalat Vekaleti P. T. T . Bursa 
Müdürlüğünden: 

Bursa şehr:l Wefon rehberi yeniden tilbedıleceğinden rekllm. vermetc 
L.tcyenlerln B~a. Kom hanında 275 No. do. Nacl Aygon Kurtul& mtra-
cı:ıntı:ın. •3273• 

Telgraf: Nııcl Burs:ı. 
Telefon: sın 

' ümrüt merakhlanna 
Çok nadide 12 - 13 kratlık bir zümrüt 19/31942 perıembe günü 

saııt ikide Sandal B desteninde satılacaktır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 
ı - Taşra. te.şk .ltımızdakl münhal 50 llra ücretU mem.urtyetler lçıa 

25 3 '942 çnrşamba. günü öğleden sonrtı. saat 13 de Slrk'ectde 1nh!lat1ar me
nuırln kursu blnasınruı. bir lmtlhan yapılacaktır. 

2 - Talip olanlar bir dilek~e. evrakı mftSh!te Ye lkl fototrall& blrlkl't9 
Z:ı Iş'erl şubemize müracaat etme!ldlrler. 

3 - İmtihnna girmek tstlyenlerln n.ş:ığıdıı yazılı vuıf ve p.rllan b&lıl 
olnıalan lazımdır. 

A. - En m; ilk tahsilini bitirmiş o!mıı.k, 
ıc - 20 ~ndnn nşıığı \'1? 40 y~druı l'ukarı olmamak. 
C - vazı. re itasına mfıni bir haH bulunm~mak, 
D - AskerUğlıtl yapmış olmak veyıı müeccel bulunmak ve blnıa- her 

iki halde de son yokln.malannı nüfus cüzdnnma kaydettimı1f olınü. 
4 - Mürncantıar 24 3/042 günü akşamına. kadar kal>ul olunur. (4141) 

İstanbul Defterdarlığından: 
MükeUerler!n MııhnlIE"sl Sokağı No. sı Cinsi 
iEmt 
Firdev Çeleh oğlu Sultan 

hamam s. 
21 Klrgir mataza 

BaI:ıda cln.c; ve evSJ!ı yazılı em.Idk muta.ıarrıfınm Yenlcamt ma.uı
şubesine ol:ı.n \'Crgl be>rcund.3n dolayı ta..1lsill emval kanunu hMtümleıt dai
resinde salılığa çık:ı.rılmı.ştır. 21'3'042 tarihinden ltlbaren 21 gtln ~ 
10/41942 tarlhlne ınfıs:ı.dl! cwruı sünü akş:ı.mına kadar ilk müzaJedell " 
11/4/942 taıihlnden ttlbaren 10 gün sonra 20 '4, 942 tarlhl.nıe mOmdlf ~ 
zıırted. gılnü son m:.ızayedesl !cm kılınacaktır. Tallplerln mezkür 1bale gün-

ı ıe:«1de .f' .. mlnonii k.ı!ma ·:ı.mlı~ında tc.,. kk'il ede<:"k idare heyetine müra-
c:ınUan lldn olunur. <3160> 

• Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Mildürlüğü Uanlari 

fatln:re fıı.br:kJ.mıza sanatında mnhlr, sıhhatıı ve uterllltnl J8ıPlllJf 
bulunmak Uzere. c6• cemı 1n.şa1ye •Ö• geml marangoz ı3• modeJct d• den.111 
!ilerinden anlar tornacı c5• resim ii'zerine marka edebilir den.lıl ~ 
3, elektrikçi eh bobınct ustası alınacaktır. ıstekmerln mtıracaatlan. <DW 

l Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Haydarpa.f& Uınıın :uıı.zlslnde klln 5 No. lu oda 21IO ft t lfo. la ID
b:ıtdan m Ufre. 3, 32XS,45 ebadın<lakl dığer bir oda ıao lmnll aıbk ma
lı.ammen bedellerle paza.r1ı.lcla ve birer sene müddıetl• JdraJa Terlleelldtl
dlr. Pazarlık 27/ 3/ 942 ta.rUıbıde saa.t 15 de Haydaıpaf& lfl•taıe mldlıft
ğiind& 11\Pılaca.lttır. Taliplerin bedelln ~ '7.50 nbl>ettndlld mllftMı:lıt .._ 
mlnat bedell ve gereken unun! ves:ı.lkle blrUıcte müracaattan. <Mm> 

1 lnhiıarlar U. Miidürlüiündenı 1 
ı - Şartname.ııı mucibince 2670• kilo kazein tola puarlılda .... D

acnktır. 
2 - Pazarlık 2; S/942 cuma günü saat ıı,ıo da Şüatatt& llllt:,.,-• 

şubesinde merk~ mubayaa. komlsyonundn. yapılacaktlr. 
3 - Şartname sözil geçen şubede h er giln ôlleden IOllra ~ 
4 - istekllleı1n tekllt edecekleri f lyn.t üzerind«ı " '1,1 liinmDI .,...._ 

sile birlikte mezkflr komfayoruı. müracaatıan. {3454) 

Yalova Kaplıcaları lı letme Müdürlüğünden 
.8o§ ol:ı.n 'O'c; Kardeşlu gazinosu tahliye edllecetl taıtlıteıı tumı. Ya

lova. kas:ı.bas:ındald plı\J binası mevcut de.mir~larile bir mev.stm lıobı ... 
a.rttı.ıma suı·&We kira.ya. verllecektlı'. Tallı> olanların 3111/MI ah ltmA a-
M 14 de Yalova k.a.pltcalannda1ı::t komisyon,. mür&caatıan. (Mil) 


