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:W SESiDiR 

· A t Ticaret --~ ve ihtikar 
eç tloıııan- F evkalade~?:V- Almanlar!ran- lii•Htrl , .. tatırrer ltı•lll 
nı Al~uan- yet Teblıgı sadan ıuphe· ·'-·-----
almak mı 16000 Alman leniyorlar 
• J ? ••ıd•• ••ı •• Londra (a.a)-Taymlı ı•· 
JOr 8F. 0 UrU mUŞ zete1i Fra11ıız hadadaadaki 

• Moıko•a (a.a) - So•yet muhabirinde• alclıim bir laa· 
•(a.a)- h••~ Brl. ordaları amami kararılbıa· bere g&re Alm••J• Vlıi b&· 

aja .... a •erdltiJ l>ir daa aeıredilea fevkallde bir kümetial Dorolcalakla itti· 
tire Alma•r ;ra-pa- l tebliğde deniliyor ki: bam etmektedir. 
:,..ı lür \taar1Wzda 9 mmrttan 23 marta ka· Bu arada adli1e aa11n olaa 

.......... , elde et. dar Leaiarrad cepbeılade BartelmJlll• ı•ç•• . laafta Irat 
late.'3ktedlr. Ba _•do· yapılan muharebeler ıonun- ettiil autakla dalalliye eaazın 

• .. bn ... ,.1_. bir da 16 bin Alman aıkeri öl- Pöıönla m81amalaaklr da•·i 
d&rllm&ıtlr. Yine bu müd- raamHı ıibi laldlıeler Hta

fl..._ ~··a•a 161 ö •••• det zaıfıada ahnaa rıaaim ya ablmakta•ır. 
,~., .. buaa •• ka- araııada 68 top 9 taak aiti Almanya •• nihayet ilk 
ltr bir t•Y ol••ta m•J· z1rbh otomobil 90 havan to bahar taarrazuadaa eY•el 

slkar. lı'eç doaı ıam•- pa 107 uçık ııvar ve tank FranHnıa vHlyet almaııuı 
l.; la-~ •iar kra•aı tör ve Hvar topu 6040 obü• 480 istemektedir. 
4'J, _,,.,. ıımili dı var· bla fiıeak ve 470 bia el --o--

bomba11 da vardır. R hk 
~ Hf.,lıerliııa lıarar G•ce neıredllea di(er bir 10.Gl ma e-
......_-: ld~ Wr tau ,. kar· tebliie röre de 24 martta • • 
::-..- •••ketaiz kalmaya- cephelerde ahemmiyetll bir mesı ve 
~ .. a.11111 [cllellldir. defltildlk •akabulmatlıi•a• Almanlar 

1 1 ıııın •• Almaalarıa 31 tayyare 
tayyare kayıplarına karıı Loadra(a.a) - Almaalar 
Raıların 15 tayyare kaybet~ Rıom mahkemeaiadı Fraa· 
tikleri zikredilmektedir. 

-----c-------
ltalyan genel 

kurmay 
baıkanı 

BadapeıJe l(a.a)J- Macar 
harbiye aaıırıaıa daveti ize· 
rlae ltalya reael kurmay 
baılraaı ıeaeral ltah•llero 
yakıada bir lraç r&• kal· 
mak &zere Badapeıteye ge
lıcıktir. 

Ba aaada Macar ziraat 
naıarı•ıa da•etlae icap l•t· 
mek ilıere ltalyaa ziraat 
••arı de Badapııteye ıele
çek •• burada ziraat ıerviı· 
lerial tetkik edecektir. 

o 

Alman tebliii 
Berlia (a.a) - Şark cap· 

b•aiade dlakil hareklt lıa
••larclaki malıarebelerde in· 
blaar etmiıtir. Ba meyaada 
ba•a ka••etlerimiz Sovyet 
tay1are meydanına blcum 
ederık yerde balaaaa S tay· 
yareyi tahrip ve diier 1edi
ılae de ba•r verdirmlıtir. 

Ta11are lıaaıarlan •e 11· 

ııaaldar uru rlr•• ,.,ı., 

ıryı me1,al :eclea bir daram 
bekleyorlardı. Fakat ba da· 
rum tebarrlz r etmedlıiadea 
bu mahkemeni• ıeddlaı ça
bımaktadarlar. 

--·-----
Göbels neler 

söyledi 
Berlla(a.a)- Alm••J• pro· 
poıanda nazırı B. il Glbela 
aıkeri ve ıiyaıl clanma •• • 
labrkea ez cimi• clemlftlr 
ki : Kıı ılddeUI oldu, fakat 
o ıiddet ıeçl1or. Barla 
mihver ordaları Anrtralya• 
nın kapıları•da bala•a1or. 
Baal91ı dlılaerek dlyebUI· 
riz ki : Ba kıı mlla•vi• lelai· 
ae çalıımıtbr. Alamaa)aUetl 
kendiıial Delaa ile idare 
edea bay Hltler albl ltlr .. ı 
balmaıtar. 

i Mevlüdü 1 
i Nebevi İ 
ı Me,lüdu aebe,iaia öai· ı 
ı mnzdeki paur ail•B ak- ı 
ı ıamı yaai pazartıai•e ru· ı 
ı hyacaiı•ı aecip milletimi- ı 
ı ıe bildiririm.. ı 
ı lsaalr mlftlal ı 
1 R. ÇELIBIOCLU 1 

G~eD ıl• piyaHda ı•b• ııker flJah· 
aın Jlbelecefl bakkı•da apralaa ticaret 
,e ibtikAr baloalara . laalkamı11 lalr .. ,H te· 
Ilı• dlflrmlt •• ııkerılalltla Wllaaaa 
klçlk J••ralar lçla ae fellkatJI Wr dert 
olac•lt•• takdir edea .Ue relalerl llülsal 
cllkklalanaa laleama ko,almatlarclı. la 
.... bir ,.a..daa, blı dola••··· .. plJa. 
H OJll8 •• mukaralatm•••• llaaret old.P 
aaJaflhaca ,daram dlı•lmlı •e bakaUarda 
lıteau ı•ker bal•mat• laqlamafbr. BU· 
laUM fakir ballaa •laab •• ıefaleti Ue 
lıtilala eder rllal OJUaaa ba ticaret •e 
lbtlklr komedllerlala tekerr• ....._. 
içi• allkadarlana çok ıltldetll t .. blr al· 
malaraaı rica etll1orm. 

HILlll SEll ::~:gn. 

in önü Parkı -....... ,.,. ...... [.......,. ......... 
teftlt .,lımlftlr · 

Babrlbaba pukıaa da ılclenlsf M ,.._ 
yapalaa ı ... ab pulua taulml lflerW ..... 
dea ı•P.mlttir. 

Balarlbaba parlu, •• , ........... , .. . 
l11•dllfa lçla baada• ~·•• .,1111•1. parla 
atll1le aadacakbr. lalal pula •,..ı pll
ruiyle lkiacl ltlr klltlrpark b.U.. pli· 
rilmektetllr. Park .. laillllclül ,.., ,..t-
tlıa taulm etllldlii rlbl pula• IMr kite· 
ıi•• lll•el• J•pal1D1ftar. 

Klltlrparkta . 
Ba 711 Klltlrparkta 7apalacak •,..Wk-

lırd•• Wrl ele Amr,..• palf....._. 
ye bir ...... lll•eılle ... ,. ...... , ..... 
kaWU,etleriala utbn--•r. 

Çuval 
• yenı 

-
ihtiyacı ve 
tedbirler 

Aakan- Ambalaj •laatuam ı.ı ... 11 
içi• ihracatta lmllaadacü pnllu laak· 
kıacla tatWk edilmekte ltahnaaa ahe•a
mede bam tadill•r ,.,..... o ..... fi faa· 
dıklana 1etmlf kUolak ~nallula dül 
ıe•bcleltUmui kaHI edlldL. 

• 
Dumlupmar Yana

ıiiıtana gidiyor 
btaabg)- Damlaptaar YlpUID r,.,.. Pi• 

reye llsiacl ıeful•i yapacak 11cla ....... 
leri Ilı Yaaaaidaada 1alaa aknMlan iMi· 
ı ... yarddqlana kolllerial r.....-.. 
Damlapaauıa ••~ ı• Y•u 

ıapaa.....ıü.U.lse pllaıeell ...... talla.... ... ...... 
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!Melek mi, Şeytanmı?I 
Q 

• -45- Y azan:SIRRI SANLI ı 

Sanda bir aönoı uok kırılsın 
- Aııi111nı aalatm•ğa ilzam yolr. Ben 

ıöyliyeyim: 

300 lira daha kazanayım derken benden 
aldıiıaıı 600 lirayı da kaybeltlalz. Belki 
bu hava parHı ve kumar meaeleıi de bi
rer maHldar da benden daha beı on ku· 
raı koparmak niyetiadesiaiz. Fakat elim
de avucumda kalaa beı kuraıu da ıiıe 
vererek aokaklarda dilenmek ve yahut na
maıumu Hhhfa çıkarmak niyetinde de
iilim. 

- Bu ıöılerle iÖalümü feaa halde lu
rıyort•••ı .. 

- Sizde bir ıöali) yok ki kmlııa. Siıde 
r••ç ve ihtiyar kadıaJara baıt•• çıkarıp 
eJleriadekilui avuçlaıındakıleri alıp yut
mak ve oalan 101ap ıo•ana çevirmek aa
aab vardır. Benim ıiıe ıöyliyeceiim ıon 
ılı ıudur: 

Allaha11marladık, bir daha beai 16rmi
yecekıiniz ... 

Nibat, Şadi7edıa bu ıoa sözleri iıittik· 
tea ıoara çılıın bir hale relmiş ve alta 
pcedea beri yattıjı, var patlHın, çal OJ• 
OJDaııa diye zevk ve safa ıiird&ğii batak· 
lıaaeden fırlayıp dofru kt.adi eviae dön• 
mtiıtı. 

Fakat eve reldiii zamaa Şadiyeaia ye
ıiade yeller eaiyorda. 

Geaç ve ıBzel kadıaıa böyle birdenbire 
ortadaa kaybolaıu Nilaadıa pek canını 
11kaaııtı. 

Bu Bzlntl Şadiyeyi kaybetlij'inden de· 
jil, fakat bir çok he11plarıaı altüst etti· 
iiadea ileri reliyordu. 

Çlakl oaa ihtikir krab Ziya Soku1r•• 
NHaada oau pek parlak h&lyalara dBılrea 
ıa itirafta bulanmuıta : 

- Nihat, bana teslim olmıyaa ilk kadıa 
oldaia lçla mi, yokaa oau çok beieadi
ilmde mi •edir, bilmiyorum, falnt ıenia 
o •ahıt ol&tata kadar kiur •e aıil tavırlı 
Şa•ı1eyi bir tlrlll u•atamıyoram. Bu y %f· 
laa 10ara deli, diYaae bir itık olmaktan 
lrorkmaia baıladım. 

Şimdi oaanla bir mecliıte balunup bir 
lra~ rakı lçmıjl, ona baıı hayra•, meftaa 
... ap•aı ltılllar ribi karınla• aeyretm•i• 

• •• Nıı ola1oram .. 
Her aedeaıe ba kaclaa bir tlrll aklım· 

dıa fikrimden çıkmıyor. dilimden de dDı· 
mi1or. 
9ııaa tııarıp e•d• karıya, lnıa tla, Şa

diye diye hitap ederek çoluk çocata rezil 
ol•yoram. 

Ba itiraf iıeriae yeai plialar kuraa Ni.._t tı ilatiyar itıkı blıblt&n aleylemek 
lçla ona ıu ıöıleri ıöylemiıti : 

- liakikatea bu kadıada hiç bir kadıa· 
da görmediiim b&yüleyicl bir cazibe 
var dar .. 

-Şehir Haberleri-

ölü'" 10 Kişi adliye· Rıdvanın 
mündeki esrar 

Çeıme kaza11nıa Ovacık 
ldSylnde iııkı HHın~Sayaala 
beraber hareket ederek ko
c1111 Rıdva•ı öldBrmekte• 
aaçlu aanılan Bn. Vecahet 
Altiaın mulı•kemeıiae •iar 
cezada clev•m edllmiıtir. 

Malıkeme heyeti timdi bu 
laidiaeyi aydınlatacak mB· 
bim lair noktayı tahkikle 
meııaldOr. Çeıme lalkiimet 
hblbi bldlae haklnada ver
miı olduia raporda 618mBn 
boğulmak ıuretlyle •uka bal· 
duiuaa ı6ylemiı •e RıclYa· 
aın boiazıada lıedmeler ba
luadatana illve etmiıti. Ay· 
aı zat mahkemede verdifi 
if aded, ceaedi ıon muayene
ıiade kaf p darbaaınıa dar
mamış olduğuaa ı6yl•miıtir. 

Bu ıuretle bicli1eain ma
hiyeti, ıabit ifadelerinde an· 
l•hlan :ıekilden çıkıyor ve 
bam baıka bir mahfyet alı
yordu. Aradaki mübayenet 
Uzerfae raporun tıbbı adli 
mle11eıiııdea Hpor hentiz 
relmemittir. ÖaBm&zdeki cel
aeye yetiıecek olaa bu ra
por hldiıenia birn daha 
aydınlanmasına yarıyacakbr. 

}lzmir liselileri
nin kongresi 
lımir liaeıinde yetiıenler 

cemiyetiaia geçen pazar 
K'liaü yapıl1111ıı11 mukarrer 
olaa ıenelik :toplanhıı ek· 
ıeriyet :hHal ?olmadıjıadaa 
önümüzdeki p11ar ılinü H

at 15 e bralnlmııbr. 
İzmir li11ıinde toplanacak 

olan kongrede reiı ve ki· 
tipleria ıeçaminclea ıonra 
idare beyetiain raporu oku· 
n•calr.:blinco .. tetkik edile
cek, yeni idare heyeti ve 
m&rakipler seçilecek . ve di
lekler dialeaecektir. 

ye verildi 

Tirede · Atatilık caddeai•· 
de 2 HJıh cllkklada Meh
met Derebaı, Kavakclibl cacl· 
deaiade 21 AJıda lbralalm 
SuHm, Gazipıı• caddeıl•d• 
54 ıayıda Faik G6bekoila, 
Karaıasi mahalleıiade 37 a
yıda lımail Çakırojla, Bala· 
çekab•ede 46 1ayıcla Hllml 
Akar, Tıhtakale ıokajı 56 
aayula Hilmi ile 4 Ayıda 
fflseyfn Karacledıaia ve Ba-
kar hanı caddeıiade 36 1&· 

yada Şakir Beae•İn dllrkla-

larıada yapılan uaıhrmada, 
beyanname hırici kllllyetll 

mikdHda çay baıaamaı •• 
mlıadere edflmiıtir. 

Bu çaylarıa Hhlplerl adli-
1eye verilmlılerdir. 

------
Hırsızlık 

Kemer 1217 aci ıokalsta 
oturan Mehmet karı11 Hatice 
ve Nuri Emrullab kı11 lıme
tin evine ılHrek ev etyala· 
rıaı çaldıklarında• yakalaa• 
mıılardır. 

§ Halkapınar cer atiilye· 
11nde çahtın Hilmi oilu Se
lim fabrikaya ait demir çal· 
dıiındaa yakakalıamııtar. 

§ An•f artalu caddeıiacle 

kunduracı Emia oğla Mela· 
media dlikkiaıadaa bir çift 

kundura çalaa Zekeriya oilu 
Mahmut yakalumııhr. 

i"uCüzfuı-ıleioı ... ı ı 
ı ı lzmir balkıaa bir kolaybk 

ıoımak iiıere aç ve ıakal 
ııs, yalaıı 11ç 10 yalnız ıa
: kal S kur111la temlz ve ııli

ı 
ı 
ı 

ı bi bir ıurette keailir. 
ı Babribaba parkı karp11ada 

ı 
ı ,, ız 16 78 N~ berber aloaD 

ı 
ı Elhamra Sinemasında ı 

ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
: : 

matiaelerdea itibaren ea ıoa •• ea:b&ylk 
TÜRK FiLMi 

KISKANC 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı Baı rolde: Erturıul Muhıia, Cabi•o. 1. Galip, 
-ArkHı var- S · T d ı Fatma Arkan, uavı e u 

"l_Y_E_N_l_S_(_N_E_M_A_D_A~-111111111 ı Seaaılar: 1-3-S-7-9dı .. Cumarteıi-Paıar 11 de baılar 

ı 
ı 

~ ~ .... ;. •• bayıı. film!. e u~~ ?. N ı l Tayyare sinemasıada l6.:6 
: Vaterlo Koprusu f ı Si: Bagln matiaelerdea itibaren 
ı T ü r k ç e 1 : DEANNA DURBIN'in 1941 Süper Filmi i Oyaıyaalar: Robert ~aylor Viviea Heiih i J BAHAR RESMi GEÇiDi 
ı Gangster ID Babası~ı ı Rab okıayıcı maıiki ve 16n6l •ileadirici şarkılarla dol• 
ı ilk defa .... clelqd ve heyecaa lraynaiı ı ı • ııaenia ea zeaıia barika ve temaıa filmi •• 

• A 

IS.••ılar: 11,30 2,15 S,tS 8,15 te camarteıı: ı Z E N G 1 N 1 L A V E L E R 
ırpuar 9. da ı : llıtiaeler: 1.15 3,lS S,15 7.15 •• 9.15 te 

ı 

ı 
1 
ı 
ı 

i 
ı 
ı 
ı 
ı 

Ekmek 
Kartlan --
Niıaa aJI elimü 

rıaıa te••il•• dla 
mafhı. D .. ılsp-. 
takrlbea 40 lal• ekmek 
tt telldJI ..Ulmlftlr, M 
l•r hain blJlk 
lıtermeite n ... r 

i zdlbama 'm•J ... 
mektedirl•. Kaıtlana 
el ili lıialm .c:mautnl 

lhayet 1Halacıj1 
clilmektedlr. 
• 
• 
• 

Ay ıoaa yalrlafbtı ti ...... , .. , ....... 
t ı ilmık zamı•ı 
1 çl• aafa clalreli• .. 
ababk arbmfbr. 1 
meııUla Jtl•ial ta•ip 
kea •lfaa tlalnlla•• 
aylık beklemekt .. b. 1 
inada aaf111 iflulala 
edllec•ii malaakbkbı· 

PiRiNÇ 

1 
Pl1a1ada çlkanlaa 

erla bedea maim 
t •mi•• ••• 1tat1a1•P'! 

la pirla~er tlccar 
buluaaa Wr putl._ 
mattır •• laalkı, mı ...... 
re ubhllaldlı•r. ..... 
i relerde çalapa ....... "'! 
da pirl•ç lllti1afl1n 
etlilmUtedir. 

PEYNiR 
Fiat mlrıkalte kol""':I 

cllı öjledıa 10ara 
bir teplaahda pe1alr 
111111 tetkik eyle ... llr• 

o 

baklna4a:kaaaa• 
kimleri tatbik ·--
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Lonclra Rus cephesin- Bayan Inönii Toprak ve ağaç 
ve Tay de durum kız enstitü- bayramı 

• •• d Istıa\la1 - Toprak •• aı•~ baJra ... ıa 
ıazetesı Almanlar sun e bari• Siacaakl7de kldl-cejam .. ..., 
{u) - T•ldJ• o• k• lıtanbul - Dün Nlıaataıı vermlttik. Fakat enelld pa laa•a Wr· 

•.ı Ort.ı Lo•clra· ıyor 1 lnı Haat eaıtitlılhde bir .deablre d'-ilımlı •• dl• lfW• ...,. .. . 
.:l'!" ... !I. Balla (•.•)-Tebliğ: Kerç de1ile tertip edilmiıtlr. Ba. ra kadar lrar yaimııbr. Ça1m1r laaUae .. . 

• RÇlm 
lendi . 

1 ..... 
ffltp.,. ...... ......... ............ " ··=· .. · 

de cllfman tarafından tek- lnönü, Ba. Hayriye Kırdarla Jea topraia fafaç dikmek lmklaualqbil 
rarlaaan taarruzlar püıkfir· birlikte eııtit&ye sıelmiı •e içla toprak velapç laayramıaıa ıılecek 
tllm&ft6r. genç kıılarımıııa çahımala· paun brakalma11 karulaımaı11r.. Bapam 
Doaetıde Alman ve R11· ı rıaı tetkik etmlıtlr. ayal prorramla lalmlıdekl puu ıl•I 

men kıtalara lnHvetli dBı · ---o-- Slacaakly,de katlaaacakbr. 
m•• ınta••r•••• taakı.,.a da Kars mebusu 
1ardımi1le yaptakları! taar · 
ruzla11 plıklrtmlılerdir. 
Merkeıde arkaları keail

•lı dlfmaa ka••etleri imha 
edilmlıtir. 
Dlımaa kaah ıaylat ver· 

mittir. 15 taalr, 31 top, her 
çeılt malıem• iiti••m edil· 
mlf, eılrler ~alaamııtır. --.. -. 
Sovyetler 
Diyor ki 
lloıko•a (ı.•)-F evkıllde 

teWij: 
Kaliaia cepbeıinde 21-22 

martta 12 bla AlmaaJ öldB
rllmlıt&r. Ahaaa ıayııız 
ıaaaim araııada 66 top, 5 
taalr, 54 havan topu, 224 
mitralyilde; vard1r. Bu ke· 
ıimde 23 açık tahrip edil· 
mittir, 

O··ıdu·· 
Ankara - Kara melMaaa 

B. Hurev Sami vefat etmlı 
ve ceaaze1I Adaaara ıatı
r&lerek t6reale def•eiilmlı • 
tir. 

ızıır Aıtarllt ıı-ı 
sladaı: 

338, 337 •• 11alaa evvelki 
doğamlalardaa manaufllk 
hizmetiai yapmalDlf olaa 
Nakliye erahaıa •••k etili· 
mek &zere 27 Mart 1942 
cuma ı&al ıabal:u lımlr 
yerli aıkerlik ıabealatle 
mevcu(buluamal11ı Ula ola· 
nur. 

Gelmiye•ler bakkıada ka· 
auaaa ceıal la8k&mleri tat• 
bik edilecektir. 

Devlet Demir Yollarından: 
Ma•ammn bedel, muvakkat temiıat •• m•lularlın •P· 

jıda yaaıJa d6ıt f1Up Çim VC gökDH kerede IJll ayrı iJaa• 
le eclilmtk üzt re 9· 4· 942 peı ft mbe g811I ııat 1 lde kapalı 
ıuf aaulile Sirkecide 9ncu iıletmı bia111nda A. E. komiı· 
J01111° tuafıaclaa Hila alınacaktır. 

latık lilerla ıyıi ıBa 111t 1 Oaa kadar ller pap ilia •Jll 
•111 olmak prtlle temiaat ve kııaai veılkalara llatlva •••· 
cek tıkllflerlal komiıyoaa vermeleri llıımdır. Pa1111s prt• 
.... ıer lsoa1lı1oadaa peralılr.r iıe ırup keaarl1rıad. ılt· 
tulle• lt•••lltr makal>ilinde Sirkeci •eaııiadea temla ..... 

Grap Ciııi 

Kllsau kalaı 

ç.. " 
Klkur telata 
Çam talata 

Mlkdar Muhammen Mavakkat Şutaame 

M. 3 
716.950 
232.400 
274.360 
314 620 

bede 1 temi ut lae••ll 
llra lira lin 

57356 4117.90 2.81 
20916 1568.70 
21948 80 1646.16 
28315.80 2123.69 1.42 

25-27-29-31 

Yabancı Askerlik ıube-
8İ Baıkanlığından: l 

Şalaemizde Joldam• girerek ııaıf alın 338 •• baalarla 
m•mele1e tlhl dlier dopmla erat ile evvelce yoklama 
,ererek ... , ...... , healz ınkedilmımlt roldama ka· 
Pil •• ltalla,.lardaa ıpjacl• ••ıflara 1asıh erat ..... u-
mı Uqaaalltlald ıbd• •••ndllmek ... , ......... ··-
ncutları abl takdinle CGalaadınlacaklan illa ola••• 
s..ı. M•acaat edeceil ı•• 

Öleme 25·5·942 Çar .. mba atlecl• ••• ,. 14. kadar 

c;.,n mllllm " • ,, " " 
Taak " " " " ,, •.. . . " . .. .. 
ıa.,. .. " .. " .. 
N.Waıe 26·3 942 pertımbe 6iledea ıeara 14 e kadar 

llaailsa " " " " ,. .......... " " " " " 
Slnrl· " " " " " 
tdlslm 26·3·942 cuma öğleden ıoara 14 e kadu ...,... 

------
Otomobil lastiği 

lataabal - Soa samaalarda memleketi• 
· mlıe ptirll•• otomobil llatiklerlala bitin 

Tlrklyed• tenli•• b..,..aerde beti•••• 
cakbr. Teni lldeai laaarlaamqtar. 

kamyon ihtiyacı 
Aabn - lktlHdl lmle ... ıalere llı•

ma ola• kam1oalana t.Urlkl lmkl1tıaı 
vermek lsu• lauaılaaaa · llJilaa Dit'• •aa • 
ıLDealad•• plıb .• llecllal cama flolıl 
rmamulae ......... 

Eararengiz ·iliim 
lıtaabal- Zabıta •• aclllye •••elld ... 

11tuh bir lllm ~••k•• .. talaldbb• el 
koymat balaamaktadar. 

EreaklJI••• Çifte laa•aılartla el8rall 
60 J•ılarıada Halil enelld als .......... 
m•cll••• baııada 111 olarak t.81 •qtw. ---

11111 klrllll lıı11• 
ı•m arlllt 

bmall oilu tof6r llelamet " • ....,,.. 
otlu Hlıeyba · iki tueke IMuba uklaaak 
ıareliJle koraama ba••- a1kıra llanbt 
ettlldırl•d• 1ablaamftlardar 

Fazlı f ı11tıı R11k 11tllk 
ıırıtllı ı-tlklrdıı 1111111-

111 11-kll ildi 
bmlr C. lll•d•lamamiJijhatlea: 
Fula flatl• ekmek •tmak ...de U

klr .. a ~ bmlr Kalar .... lu U.. .U• 
tebi Balap••• ıolsak10a...,. .. olwW Sa· 
dık ... H••• Mimar lııakk .... ,.,....1ı. 
ta olaa dar111ma 10•a•da; ·~- · nta 
Hbltloltlafaa•aa M. K. K. •• 51, 58/S' 
56, 63 acl madclelerl maclblıc• 4 llra 10 
k111111 atar PM• cesaaUe Wr lda. .. ••il• 
mlla•erui•e Ye pale Qa illaaH ft 10. 
2-642 tarllal•d• lalkmla •e btlıet keAet-
mlt ol••ta illa ....... (1662) 

Devlet Demiryolla
rından :~ 
...._mmea bedeli 19760 llıa Jlaa mala• 

tellf •tta 2500 metre u .. ı ... 16-4 942 
perpmlle dal 15.JO da Ha,..,,..... 
ıu lüaua dahllladelrl komllro• tarafla ... 
kapah urf •allfle Hb• •h•acelsbr. 

Ba i .. P.•k iatl1uleria 1482 linhk 
muvakkat temiMt, kaaaaaa tayla ettlti 
weaiblarla tekliflerini mabte•I llUffanaa 
ay•I p -t OD dört Ohlla utlar komll
JOD ni.Uğlae •ermeleri lbı ... r. 

a. ip ait prbaameler k.....,..._ pa
ra111 olarak dajablmaktadar • 

16-19-~-25 
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Ai-aç bayramıda 
davet 
----o--- RADYO · TELGRAF HABERLE ... ., 1 - Yardamaıun servet kaynakların

dan ve tıabii ıinetleriaden olan ormanları· 
mır.ın, •i•çlanmızın koranmaıı çok l&zum· 
la olduiu kadar bunların çoğaltalma11 ve 
ıchirlerlmizln, kıHbalarımıııa, lıöylerimfzia 
•iaçlarla ıDılendirilmeai 11bhi, zirai, iktı· 
•adi ve diğer balnmlardıa da ziyadesi1le 
faydalıdır .. 

Anadolu ajansının 
Radgn Hlllsaıarı 

Fon Papen TOrk -Alman Kendi yai 
monasebatıırinln~ gOn- le kavr 

---4~:1--

Çinlilerle Japoların /canlı 
muharebeıi, iki tarafın •non 
iki pnJe 6atırdılrları ge · 
miler, Hindiıtanda bir mil
yon aıker, 70 Dogolcu 
mahkum, Hindiıtanda Bo 

den aonı igilııtlğlnl tümeni• 

Her yuddaııa kendisine ait olan boı 
yerlere de aiıç dikip bunlara korunması 
•e yetiıtirmeai ua1ea kınuai bir ••zifedir. 
Buaaa için 3116 sayılı orman kaauaaııua 
ıereiiace 28·3·1942 cumarte1i rDaü Hat 
15 te Eırefpatada c&mburl1et koruluiunua 
ba defa teyıl Ye tanzim edilen alt kıımıa· 
dald ıalıa •i•ç bayramı 1apdacaktır. 

2 - R•mt clılre •e mle11eıelere rl111 
•• momurlarıaıa da huaa lıtiraklerlai bü· 
ttla arkadıılarımdıa rica ederim. 

Iımir ıraliıi N. 
o 

Bol miktarda şeker 
geliyor 

Jıtaabal - Ba '«katlara yeaidea loz Ye 
kHme t•ker teni ediJmiı, bir kaç ınae 
kadar ela Eıkiteblrdea bol miktarda 1eker 
r•l•cektir. Per•keadı lrab•e ve çay fiatla
rıaıa kat'f ıeldl fiat m&ralrabe komiıyoau 
tırafı•daa t11blt edllecektir. 

.. a .. ---
Bol bol ve ucuz balık 

Aakara - Iıtaabul balikçalarıadaa bu
raya ıelıa 12 lriıillk bir heyet tema•larıaı 
lamamlı1arak claamDılerdlr. lltıabulda bir 
llalıkçılar birliii yapılması lrararlaıtırmııtır. 
DeYlet baaa öaem Yeriyor. Bu bıpta bir 
de kaa1111 llasırlaaıyor. Halka bol ve acuz 
•hk 7ıcllrmık baıuıl dltlailiyor. 

--·--
B. F. Tüzer Ankarada 

Aakara- lltaabulda yokıul ve çıhıkaa 
lai .. reite talebeıiai barındırmak Uzere 
.... •dilecek tılebı 1urdu iıl•rilı meııaJ 
ola• Parti ı••el ıekreterl ?.doktor Fikri 
Tlaer '-aa•• A•kuaya reldi. lıtaıyoada 
Partf •kl•ı ve mebuılar tırafıaclıa lrır
ıılılMlı. 

----
Ceyhan nehri taıtı 
Allana - Ceyhıa aebri ıoa yaimar· 

laıdaa taıtı, 21 ka, a11zill ıalaı albadı 
kaldı. Bir çoçak bojıaJdu.. Bazı koyun ıll· 
riilerlal ıalar ıötlrdl.. Selriı kö1de bHar 
Yardır. Salana latlll ettiği saba 100 bia 
dekardır .. 

--oı--

546 bin lira kir 

mil)'On Mlıılimon 

Y ea Dellai - Birmaa1ada 
Sitt•g ıebrl vadiıiade Çiali· 
lerle Jıpoalar ara11ada kaah 
mulaarebeler otmuıtar. 

V .. l•Kto•(Reıml)- Ami
rlka11 dealıalblara japoa ada· 
ları civaııada 4 Jıpoa ge· 
ml•i ~babrmıılardır. 

Nevyork - Bir müttefik 
deaizaltaıı AYaıtralya açık
larıada bir jıpoa tayyare 
ıemialai batırmııtır. 

Berlia (Re1mi) - Dealz· 
altalarımız Amerikan ıabille
riade 80300Joaluk içinde 7 
aabrıaç gemlıi bulunıa 13 
gemi babrmıılardar. 

Tokyo (Resmi) - PHifik 
bıva kuvvetlerimiz Avuıtral· 
yada Ben2ale körfezinde 
11keri hedefleri bombılamış
br. 

Y eai Delbi- Hiadiltıadı 
bir milyoa 11ker var. Ayda 
50 bla kiti ıeliyor. B. Kripı 
yarıa Hiatlilerle ıörlıecek· 
tir. 
Viıi- Divıaıbarp Dogol

,cu 70 ıubıyı mabk&m etmlı· 
tir. 36 ıı idam, 12 ıl m&eb
bıt 4 dl 10 1eneyedlr. 

Loadra - BurBalerde ce· 
reyaa edea Akdeaiz barbla· 
de lariliıleria zayiatı haklını· 
daki Roma haberleri tekzip 
olaaayor. larilizler k•flleyl 
Malta adaılaa ratyr&p mal· 
zemeılai çıkırmaia muyıf· 
fak olmuıtar. 

Aıkara ( R.G.) - Kripı 
Hiadlıtaadı eYvall Hladular, 
ıoar Mlıllmaalar ve ıonra 
da preaılerle ıör&ıectktir. 
Hladiataada 80 milyo• Mllı· 
l&mıa Yardır. 

- . o~-

SÖUIBdl 
Sofya(a.a)- Foa Papea, 

mühim Bulgar gızetelerinia 
m6m1111ilferiae be1anatta 
b.ılaamaıtur. 

- Bu ıuilrHt mlaatebe· 
tile memleketiaizdea bir çok 
mektaplar aldım. Flhıere 

raporuma vermei• Berll•• 
rldlyoram. Saikuclclea ıol 
kulajımıa zarı 111ataaarr1r 
olmuştur. Tlrk la&ldimati, 
mlcrimleri çok çabak yaka· 
lamı ıtır. 

B&ylk elçi, Tirk Alma• 
milaıaebetleriaia bilha11a 
ikti11di alaada sıiadea giae 
iylleıtiiiai Trak1adaki de
miryola &zerinde baluaan 
köprüleria tamirinden ıoara 
bu mila11ebetleria daha 
ııklaıacıiıaı ıö1l•mit ve 
demiıtir ki : 

- T&rkiye barbı iıteme· 
yor ve taraf11zhi&•ı koru• 
yacaktır. Bu b1reket, Al· 
mıayı tar•fıadaa takdir 
edilmektedir. 

Blyllk elçi, ı•çealerde 

TBrkiye Reiılcambaru lımet 
la6al ve T&rldyeaia Berlia 
b&y6k elçiıi Hüuew Gerede 

ile ele rörüıtlilal blldlr· 
dikten ıonra Sly11i mılai· 

yette ıorulaa baıka ıerala· 
ra ceyap •ermek isteme· 
mittir. 

Berlin 
fik 

-
arıyor 

Moıko•a· (a.a) - Pıavda 
gazeteıi, Raıya11 yalaıı ba· 
ııaa yeame;e maktedlr ola .. 
mıyaa Almaalarıa her ta· 
rafta • kaadiJerlae mlttefik 
aradıklarını kaydederek eli· 
1or ki : 

Dağıtma ofisi .. Almaa1a•ıa talepleria-
Aalrara _ Bir dağıtma clea her yeai iıtetl ba•lar-

ofiıl 1ıpılmak üzeredir. Ba Almanya araııada :bir ~ılrl 
oflı Ticaret veklleti•e bai· aalaımaılıklaraa dof ma11•1 
lıd1r. Milll miidıfaa ve bal· Hbep olayor. ·Zıtea mitte· 

Aakara(a .a) - Memleketimizin kuv,etli lun ihtiyacı içia lıBlnlmetçe flkleriain ber birlae ötekl-
ltlbar mlie1111elcriacleD biri olan emlik tcusip edilıcek her t&ılü eı- lerlnla ıararaaa olarak yap· 
'fe eytam baak11ıaıa 11aelik ı umami fiçti· yayı tedarik edecek •e 1atıı· bjı vıitlerle ba · itatillflarıa 
maı dla yapılmııtır. Soa bef altı 11ae larıaı d•idmalarını temi• bliyümeıiae bizzat Aba&DJI 
içiacle vaıiyetiai &cuvetleadirmiı olan bu edectık olın ba:ofi1e 10 mil· biımet ediyor. Tllept1r ara· 
ID .... e11 laarbla (11bep olduiu iaıaat yoa lirahk bir sermaye ko- ııadıki bu milcadele Hitler 

Beril• (a.a)-
1aıl ka,.aklara 
fld•• laıW.• 
balaıederkea .U 

.. lhralalaa• 
lerl bir ekmek 
kablliade ate .. 

mltlılllerlae raimea 546000 liralık bir aıcak ve ,hilkumetia kararı orduıaaua ıeriıiadeld ka· 
lrlrla lılla•çoıaau kıpımııtar. ile arttırılacaktır. rıraı&lıi• l11rottlr ... H-r ••~ .. 

r Milli Di)'anıro biletlerinizi ( Sudıt ) ~~:..···:.-:-.;ı···~~i=~~·ö~ :.1119-


