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ctUkl~r.1 hatları yarmı.,lardır. 
--ı. --

Ruslar cephelerin 
vaziyetini nasıl 

.. "\ 1 ? gortyor ar . 
I· 

Almanlar İlkbahar için 
yaptıkları yeni tayya

releri kullanınıya 
başlamış1ar 

l\loskol"a l'7 (A.A.) - Şimal tephe • 
ı; t'!e termon1etro sıfırdan aşutı 30 de. 
rc()CJ'e lrunLsUr.. Bwta rağmen So\7et 
kıtaatı duşm r.a hucuın:ı cl0

\ m etm0 1i
tedlr. 

I.cnlngrad mırıtııka ındıı. o kadar so. 
ğuk \ardır kt Almanlar slpcrleıindc ateı: 
ytı.km ıonınd:ı kalmışwdır. So\yet 
tn.~yattleri bu ışıklar ycslnde dıl ına. 
na a~ır z:ıylnt ~erdlnniş]enllr. 

Y azt i~leri telefonu: 20203 

Cripps meril<a ta
rafından garantili 
bir teklif götürmüş 
Yakında yapılacağı 

zannedilen Japon 
h icumuna karşı 
hazırlanılıyor 

Hindistan Kral Naibi, 
Grippc hararetli bir lıüs
nü ket.bul gösterilmesini 
ve itimad edilmesini istedi 

SALI 17 MART 1942 

a 
ingi izlerin ric'at 
yolları kesilmek 

tehlikesine ın ruz 
S"non, 16 {A.A.) - Blrm:ın)ada 

Japonlar b:ışlıro İngiliz mukım~met 

•• 
ya 

• .A 

ıa 

Tahkikat neticesinde 
lazımgelen teşeb· 

büs er yapılacak 

Milas'ın mevk!:nt ve 12 adaları 
ınerkeı.lerlne karsı taarruz lı111c.'tctlerl_ gösterir harita 
ne del'am cttlklerlni bUdlrmekttd der. Ankara. J 6 ( .A ) _ 1.) Mart 
Aynl haberle.re gurc, yu rı ı~tart. . 
bölgesin.de )cn.l bir lı:u-ekct belirmekte. 942 Pa:z:.ar aabah ıaal b. r.e beş ~a-
d .... B .r~ 1 1 J bl 1.,.,_ 1 la 3 yab.ıncı tayyare M.l s ehnne 

q 0 ura, ... ne ır &'CÇf'n apon r ı.,ıd • ı· · f ~ • 1 
Slttanz wıd s1n1 travedl vadi inden ayı. ve cıvarına evvc n len\ lr şegı e 

,_ 1 dl arb etrafı aydınlattıktan sonra 15 bom-ran ya7.,.ya varmış ar ve <stm ı . .. 
ll>tlk:ı.mctl.nde Ucrfbcrt* henil:ı: ıış:li'a ba atmış ve makınelı tüfekle de ~ -

idare işleri telefonu: 20203 

o 

r lı var! 

Milas'tan bir görünüı 

Meclis bir ölüm 
cezası ı 2 1 

pse çev·rdi 
Sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli 

verilecek 

( .............................................. , 
i =-··· ... -~ .... ~ i . • 
i • : 
: 
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Almanlar llkb:ıhar ta11rruı.llrı için Saygon 16 (A.A.) - Hind"' _ Birm d t il k eti teo ac;mı tır. Bombl\lamn net cesın-
a.nya a çarp n nır z; uvv e_ · ... A k 16 (AA) s·· · k 

Jtnln rl , tlnl t.elıdld edccrk bir \"aZl>ete de Mıln a bazı evler hruı:ırn ugrn- n ara, . - uyli 

!Suçl ar ha und 
jamme davası aç ldı 1 

Ankara 16 ( A.A.) -
Atatürk bulvarındaki bom· 
ba hadisesi hakkında müd. 
deiumumilikçe yapılan ha
zırlık tahkikatı bitmi§tir. 
Suçlular hakkında amme ' 

s:ıkl.ldddım yeni :ıu ersrlımldt ta~-ya- tanda İngiliz kumandnnlı~ı yakında 
rekrlni kullanmata başlamı,tnrdır. yapılacağını zannettı{:.ri Japon taar. 

c ı 'k" ··ı·· b" lı b l d Mıllet Meclisi bugün Refet Canıte.. cc~lerdlr. Bu son bölı:cde :trnadl ~ §. ı ı o u ve ır y~ra. . u un u. . . .• . . . 

Slaraja RusJa"da Sol')'rtler Alman 1 ruzuna ka~ı hazırlıklarda bulunmak 
IG ne• ordusunu hırpala.mata dc\"llm el. tadır. Hindistanın eiyasi şefleri Sir 
mekted rler. Dün iyi bir surctt~ tahkim Stafford Cr'ipa'in gcfmcsini bekle _ 
edilmiş lld köy ıerl aluımı.şhr. Alman. mektcdirlcr. Cripıin yapacağı tek. 
lnr burabrda yüzlerce dlıi bıralunı$1ıır- lifler hakkında hiç hir rcsmt mah1-

1 J k ı• gu teessürle tesbit cdılmıotır. Tah _ zm reıs1ıgınde toplanmış, Denızlı 
deltasında knnıyıı çık.oırı ın ı>on ı a. . . • b' 1 ... 1 H d c·· 

,_ k t• 1 •• ı.:ırı-e kıkatıı devam cdilmek!edır. Netıce- me u uguna ıeçı en ay ar un. 
ları Ran::-ondan ıc~n 1 Ar.... uı ...., - 1 1 1 b' 1 ğu . l R f . k 

.;__ U d !>" Bir ıınya... de gereken te~ebbiisler yapı acak - ver. çe me us u na sec;ı en e ı 
rek ıuı11lll:zlerln e n c ~nu..,: m (nn• tır. Korahan, İstanbul meb"usluğuna ae 
da blan son liman (l) n ""' ~ne _..._ 'lln 1 ·ı H kk Ülk T •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• çı mat o. J men ve O-

dır. . mat mevcud' değildir. 
Kırımda nakıs 25 derece &0hk var. Bununla beraber lngiliz memba. 

dır. 1ndan verilen bir matbuat haberine 

ruz etrnektedlrkr. 

Geri alınan knı> balar 
Bombay. 16 (A.A.) - 61rnııan1a teb. 

liği: 

Rancoon'dan ric'at esna ıııd:ı •runıuo 

Rodos adası 
bomba andı Ji,err )ar•m:ıdıı nda Sovyet kıtaatı göre, Cripş Hindİ&tanln büyük par. 

11un·6'1.11 hUcumlı!rda buluıunııktıulırJar. tllerinin z:imnmdarlarına bir domin 
Bu snbahki Sovyet tebliği yon .uı.tüsü yani lngiliz camia!ın -

bulı'eslndckl kuvveUcrlmlz; ıtan.fın l o. Roma 16 <A.A.) - italyan orduları 
kan mec:ros d aa~:ana 1 arşı bir ta. • • 

l\Iosko\"l\ l'1 (A.A.> - Bu sabahki dan ayrıhnak aerbes.tliğile bir muh 
m ...,.... umunu k:ırarıihmm 65! numaralı tt'lb. 

a.nııo g~ ~ırtm tısrcketl :rnı>. liiind . 
~ovyet tebliği: tnriyet verilmesini teklif edecektir. 

tnd uk 'o en. 
mışlardır. P}yuntauı, :l\ a Dl.işrnan Rııd<>s ı;chrine karşı bir Jın. 

rıbat•tııız diln taarruz hareketlerine Bu teklifin taı:bikına derhal başla -
det-:ı.m etıulı;lcrdlr. B :u mes\ün ma • nacak, fakat ancak muhasam tın 
Jı:ılli!r geri ııhnmıstır. sonunda filiyatn geçilecektir. Tek -

me ·ikan kuvvetleri 
Avustraly~ ya 

lifin Birleşik Amcrlkıı tarafından 
<Devamı 5 inci sayfada) 

hwev;rfn auıs:ı.bal:ırı alınmı t.ır. Dilşrna.. ~il ve denlz bonlb:trdım n hareketi )'11P. 
~ bıs:ınea telefat vcnllrilmlş ve bir nuştır. Hloblr eri hedere ı bet ,-:ıkl 
ınll..-iar &tllh uptotunmuştur. Bu kuv. ulmamıştır. Blrkac blnıı, bu mc) anda 
veilcr plin mucibince şimdi ilk mevı:I_ ortodoks k.IU~ ı hanr hıı n.r görmUştiır. 
lmne clöıuntişlcnllr. Sh-11 :ıhallden 7 k ! olmıiş, ıo kişl )n. 

vaJ dılar 
Londra, 1 7 (A.A.) - Dün ge

ce Amerika Hnrb!yc NazlTI Stimson 
beynnııttn lbulunarak, ıkü11iyctli mik 
tarda Amerikan asker ve tayyareci. 
lerinin Avustmtyayn ayak ba tıkla. 
rını bildirmiş; fakat bu kılaatın han 
cı noktalara yerleştirilecetini şimdi. 
lik söylememi tir. 

---------------------~------------------------

C Havacıhk mütehassısı diyor ki ~ 

abri a 
1 
ç 

r 
. ? r. Londra, 17 ( A.A.) - Avustral

Ynnın Vaşington sefiri dün bir de. 
ıneçte bulunarak Amerikan kuvvet- Yazan: Milat Tuncel 
lcrinin Pasifikte taarruza gcçmele. 
rini istemi~r. Sefir, eğer AvustraL ~iliz tnyyarclcrfrı · n Parısi bom. mıhver ta.rafın geçmi" olacaktır. 
ya ist"liiya uğrarsa. cYak, yık> tli- bardıman ctme'lerınin manası bü - İşte lng~ızleri en çok korkutan .ve 
birini tnmam 'le ıtatbik edecek ve ev yüktür. Onlar böyle bir tehdid ile Parisi ibıle bombardıman etmelerlne 
ler'mizi, tarlı:ıla. mlzt ve şdıirlerL Fransız cncfı.istr' nin ve b Ihassa sebcb'yct veren ·m 1 de bud.ur. .. 
miri harab edeceğiz ve bunlardan tayyare ve motö:r fabııka ıtr.nın AL lng' lizler ık hamlede Panse .hu.. 
dü manln faydRhmmasına mahal man1ar hes bın ç 1 şmns na m ni cum etmekle A m nlar n e ~egıne 
vermiycccğiz, S'mdi Avustrnlyada o~ma!k 1 'yo ar. Teknık it'ba 'le yağ siırmu.ş ol~or ar. Bu hnrb n ha, 
parola şudur! Çnltf, çarpış veya öl.n çok ileri g ' tm fok t te Wt ba- lan cındn P r!s sokaklarında al • 

--o kımından zayif old\ıyunu daha h t- k !anan lng'l z (R. A. F.) hava 
iki meb'usun teşrii b'n 'Ik gününde ~o ol n bandosunun yer ne bugün onun 

• • • Frans z hava s nayiı Al 1 ra ış bo bası patlıy r, •s sen ;ok has~ns 
ınasunıyetlerının bittiği yap rak t latlandırıl cak ve asabi ol n Fransız tı.alkı i.ı~erın-

kald l • l d• olu a az b
0

T z m nda m" tef klf't de bunun ynpac ğı te-sırler ouphe.. 
ırı ması ıs en 1 için ldoTkunç b:r lf'hl ke ola a. m y siz pe'k menfi oiacak ve Fronsızl~r: 

Ankara IG (Busu 1) - Dcnlx.11 meb'u dıına çıkacak, Amer kan tayy r b İngil zlc-r nrasındn Man~ dcnlzl 
au Belıoct t•z Ue Van mcb'usu İbrahim fabrilcalıırının bunlar! rekabeti ko- kadar derin bir uçurum açmlf bu. 
Arvıısın teşrh nı:ı lyeUcrlnln k ldırıl- lay ohnıyacalc ue harhin !ron ko u lunac~kt T. işte bu suretle _Almanla. 
nı:ısı lı:ıkkındnkl B Ş\e'k:ıle! te:zltf'rcsl olarak müttef1derin elde lundu - ırln y rmi senedenberı takıb ctmek-
mUhtellt encümene ha\'ale edilmt.stır. mak istedikfuı·l ha,., lm'yeti (Devamı 6 ncı aayfada) 

ralanmıştır. 

İngiliz tebliği 
Kahire, 16 (A.A.) - Orla ark inırl. 

llz h&va kuvvetleri Puartesl tebllth1 • 
dcu: 

Radoıı ad ında Hartt.ue ve Galato_ 
dakl hedctlcrJe Glrldde Hcrakllndakl 
hedefler H/15 l.\lart gecesi bomba tay. 
)":ll't'lerimb:!n bül'µmuna utram19tır. 
'l'a)yarclcrlmlzden biri nowndır. Fa. 
1 t pilotu sat ve snllmdir. 

Hitlerin nutku ve 
Amerikalılar 

Vaşington, 1 7 (A.A.) - Sunı
ner Welles dün Hıtlerin nutkunu 
ele alarak bunun ba tan aşağı yalan 
vadlerle dolu olduğunu söylem. ş, 
Alman ve ltalyan milletleı n ' n artık 
bu gibi sözlere aldırmndıklan hnk
ktndaki emareler n çowaldığ nl b"I. 
dirm· tir. 

Tevfik Rüştü Ar as 
Londradan geldi 

İngiltereden M ~ır ) olıle memle.. 
ket m'zc hareket eden eski LondTa 
sefirimiz Tevfk Rüttü Aras dUn sa
ııt 11.45 de tayyare ile şehrim· ze 

gelmiş' r. B' r mi.ıddet is ira'hat eden 
cs'ki elçi aat 16.5 da trenle Anka-

raya gitm~şti • 

kad meb'usluğuna seçilen Halid 
Nazmi Klşmirın intihab mazbata -

(Devamı 5 inci sayiada} 

~ davaıı açılmı§tır. 
\ ............................................... .1 

16 Mart f ac ·asının 
az· z şehidlerini 

dün heyecanla andık 
Dün Eyübdeki şehidlikte 
yapılan ihtif alin fa/ si/atı 

l\1 rasJmden bir lnhba 

g ı kun Ur. lan çncnkl:ırının h tır.ılan yad ~ t b. 
rl tarafnıdan anı bir b;ı ıııl ı b h:ı.ıde- eli cdilmtşttr. 
başında chld cdllrn ı. hı ı ın erlrrl. llıtlfalde b:ı \a l'arı H ı ne d 1\II. 
m!zln şclıadetlerlnln yıldönuıeu mu •

1 
m~tlu olm3k ü 

tiitbotUc ~yub S hidllkü;lde d n t Hi w I ı uı 1' ""' nlı ı ı mına g n. 
ıle lıi~ iık t.U- ihut l > .lı,ııl. raı. .ıuz 'a. ı (Devamı 6 net aayfado) 
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• 
zmı e aı • " ı ta 

yol b n 

ırı 

Bir aanat okulu inıa•ı karar
laıtırıldı, binanın arsası 

temin edildi 

fikr.imizıce bu iki me5cleyi de bir 
çırpıda halletmek imkanı da yok 
değıldir. o gu.n b.i--aıa ma 

' 
1 Nisanda tiyatro!arımızın ka _ 

plslınl ve perdesini kapamamalıyız. 
T emsin er, Mnyııı sonuna kadar de- Dedim. Faıkat heriıf dumu•dı. İş Onu llima ettim, gözünüz aydın .• , 
vam etmelidir. Bu sene tumeye de adaımı bunlar ... Demir tavında dö- Fakat ne vcreceık driyor? ... 
ç:kı!mıyacağıoa göre, bu fikrin ta1. V'~iür filk.rmce '.lwınen bağla.n~p işi Frenık., Silivrili İzzetm (kalıbına 
bile sahaerna geçmaine hemen baŞ- b:tı:mn€lk $tıilyo.Tdıu. boyuna rbosuna, posıvari bıy·ıklan-

ÇenkıTI (Hususi) - Ma.uif Ve_ lamamak İçn sebeb yok.tur. Şöyle Siliıv:rıMl izwt, bitıaıberdL Frenk- na, ka!lı:ım ensesine bayılını~tı. YaJ 
U lf.., 1 yakında ta ın2 mile açılacak ~!~l~a.t.it _,~aurlauf:rnaçda11mnası~nt::ın~avebn·i1: ki: belediye boynuna yıllardanberi ce kıonuşrnam:ı:?Jd•an bir şey anla - mz o kııynfetle İz:zc.ti Avrupada 

J ~ -. ~ ..... b....... - ödenmemi~ bir borç olarak takılı, mamıştı. Amerikal'ı 1Srar edin~e ve Amemkada OOşhi:r ettirmiş olsa 
1 · (H ") ı;:_ fp d k ı nhv d b. k ta.b mıştır. vazifesini yapacak, bu ilci aylık me. ben d'e Sillh'T1ili İu.-etl:' hlltal'oen: lbellkıi bi.n!le"""" lira kazanacrı<nına :onıır u:susı - '-"ire c.~a ıa metre ::ıı. 1 eın a 11' tıopra a- ö · . ~. .. 1 ......... -c.· 

Cümhuriyet koruluğunun t«nz:ntı kası al.tıınd.a.chr. 1 grendıgıme gore; ?~ı bı~sL saiye asla erni uzatmıyacaktır. Jki - rzet, ooni kcmu._~yoruz. kını.ildi. 
için ç.~lı~ıldığı sırada eski lzmfl"C 1 Tu!l:ıe naa:arıı.n lzmirin en m~. nın yapılacak olan yeri .~e tetıhıt ~ aylı.k çaJ:.şmanın geliri, pay baremi Deytlnce, o da: Frenlk dcırhaJ şu cevabı verdi: 
ad tarıhi (A• ·n )"Ol _ Viadora)nJn bur ~Il.ar:ndan biri otan bu. yol. ~.ıştır. Bu yer, Ataturk cad_dcsı üzerinden san'atkarlara dağıtıla _ - Ne var k1 konuşuyorsunuz? - Ne istel"S€. Ve biı'i<Hç sene Ü. 
bir kısmı meydana ç.ıJunışhr. B··fo .. du·r. Vaıkıtiılıe E.şrefpa~dan H;sar ~erınde spor .alanı ık orman fıdan caktır. Bu suretle. bugünü.nü ve ya - Bana ba!k! Herii ::.eni peh'l.i - zerine de mııılravele yaıpa1·ıım. 

'd· .. R .1 L bl b. vı b .. . L d lı<YJ aras•:rı.claki tarlad·r rınını düşünemed.i.<""miz bu fera,.,at- van zannetti. Satın slnıağa çalııcn_ - Sitz, \'e""""crı·nız· ı' so··yı,,,.,v;; .... ı·ız.. ,. 'ıye reisi eşau e -o ıdog u, u camii cıvarına g,a ar uza.rııyormu, .. • '. ' ' • . l . .. " ..-- ~-=-,., "J""' 

ita;rihi yo'u gonni.iş, tamamen mey. Müteıad.d'id ~arı va.rmı~ Toprak!. Bu .yerın ih.emen hu3U3J ,darece kar çocuk ara bıraz şehir adına fay_ yor. . . . - ·Ne isterse V~!'ririın'!. 
dana çıkarılarak iyi bir tarz.da rru l k I d k 1 kpsı.mlak .. dılerek oku.un yapımına damız dokunmue bulunacak. hem - Kınn ki, bu herı!? _ Siz, şöyle böyle bir tayin ya.. 

111.tl ar.ı yo mey ana çı an.aca ba"'lanacagyl muhakkakıllır. de.şehir, henüz tivatro mevsimi d'ı- - A'llleriıkad~n gelnniş .. Avru - nı:nııız! hafazaısı için fen heyetine direkt.f b d .......... le -·1 ı. v ı ~ · ,.,. 
~
vermiş.tir. Ye:pılan k-eş!e göre l 20 ve ına a r-u•er r ya..,....a~a.-.. agaç Bu aan."at .o~ulunun teşkilatı hak-,. şında sayılmıyan iki ay, tiyatrosuz ~aıya ve .. ..t:merikaya hir Trük ~- _ Her ay, elli napolyon veri • 
metre U7Unhık ve l-0 metre genişli. lar dikıleıcek.t.ir. l 20 motrelık kıs:m...1kında edındığım malıimnta nazaran kalmamış olacaktır. Şayanı temen- bvam goturecek. Bolca para verı- riım .. Yemetk i.çmek, yol paral·an, 
ğinde cJan ve lyonycnler zamanına dan ff~ınra Altın.yol, bazt bhıaJarın oku~ Çankırının köylermdt!n gele- nidir ki. turne faaliyeti, tıehir dahilı yor ... Heım de kırmızı naı>olyon .. üst baış mükemmel olmaJ< :=artile 
aid bu tari.hi yo~ şimd.i iki 'buçu\k altına girmekıtedir. 1cek 9ocuklar için yatılı oldcaktır. bir faaliy~t. şeklinc.e teıce!Ili etsin ve - Vaıy camına!. Ne verİ·)Or ki? benıdcrı. •.• 

---- --------- ------------ Şdıir çocukları ıse gürı.dfu: devam haftada, ıkı veya üç defa da, belli - Bol para... Ben, <Uu.raıl:adııım... O wmaına 
edecelüerd.ir. bagfı sayfiye yerlerinde Şehi·r ti yat. - Söyle ki, peh~van.dır. · · göre ibu para yüıklü idi. İı ıs:ın peh-

. Bununla beraber bu 111n'at oku. rolftınu görmek fırsatını kazanalım. Demesin m!? SHivrili Izzet, zeki livan olnn:asıa bile kahb .k} afe>tini 
hı ak,am san' at okuru halinde ele Bütün bu faaliyet arasında da. Se- b'.ır .adamc?ı. (Öklüyv-se All'alh rnh - satarak peh!lıvaınıım diye orta/a 
halka ge<"-e ders1eri yapaca.ktır. zonda fazla yorulmuş olan san'at- met ey1esın. ·· Sa~ lmlaklıın çrn çı;kalOOl'i:ıxli. 

Çankırının btlhusiı. m•Jh•.o.ç oldu ık.arlara daha az va.zile vemnek, on- la51.ın) kııım:ıız.ı liral.an i,şitince göz İzzetiıil., td'<liıfi maaimemnuniye 
ğu :böyle bir okulun yapılması şehir !arı faaliyete, kendilr.dne fazla küL lerı.i aıçılrlı. O .. Koca Yusuıflıa.ı-n. kabul edeceğini bi:d•ğ m halde 
le köy hatkırn ve çocuk 'l>a.haların~ 

0

fet yüklemeden '.ştirak ettfrmek icab Kaıra Ahın~.lerm ço'k pa·ra kazan- Fre..nıge e\'ıet deıyıiıp ikes~p atmadım. 
cidden memnun bırekmış s.evinçlı eder. Sanırım ki, böyle bir vaz' yet <tılkfarmı lbı lıyoırdıı. Hatta biraz müstağni bi1 e dur _ 
ve güvençli etm.i,tir. karoısında, kimseı in İtiirazı da bu- Y.anıi, sirz;in anhyacağ•nı.z Sfıliv. dmn .•. Şuın'LaıM. da söv'lt:"d"ın: 

Çünkü m:ulb.iti.n fak.ir olması, di. lunmıyacaktır. ri]i Izzcti iiknaa hacet kaJrr.adı. O, - Bu, pahJ!i.ıvıaının ·'kazanc1 çok. 
,.ğer taraftan son dereoe okumağa San'atkara, hali ve istikbali te- dlüınden .razı idi. Eh!. Pehloi'Vanlık tur ... Bi.lrmeım siz.·n, bu, tr-kHf ırli'zl 
düşkün buunması, bir orta okuldan min edemiyen, ve uzun bir müddet .fa etmiş b?r a<l'.amdı. Beş on i:dıman kaıbul eder mi? 
başka bir okul olmaması, hunun da te edemlyeceği görünen bir cemi - yaıpar da lkenıdiSiıne çeki düzen ve- Bu lafım üzer1ne Ameri&-a1\ 
yatılı buunmaması çok babaları şa.. yeıtiz. San"atkarddn çok şey istiyor, ·'rse ve, tııQkurıuına da sa'hiıb oluTSa de11hal: 

~~~~ı;"t oırtmakta çok ç.oeukları mahrumiye hiç bir ~Y vermiyoruz. Belediye, en bir şeye benzerdi. - Bun~ ıüzeriırıde da.ha konu-
te sevketmektıe idi. verimli, bir müessesesi oılan ve şch- Sfüvr:iliye sordum: şaıt1illiri'Z. 

,,.,.,.,,.,....... re karşı deruhde ettiği vazifelerin - Avrupaya, Amerikaya git - Silli'Vrı.il'i İzrrete dlöndıütn. güle -
Biga Kızılay Kurumunun başında bulunan tiyatromuzu, layi:-. m~ kaıbul eder mis:n? rok: 

yıllık kongresi old~ğu ehemmiy~.tl: el~ ~imalı. - Mori paradan haber ver... ~ ~t. biliyor musun herif na 

nununun yıllık konzrest mnum azanın melidir. Kim.İn eline ne geçtiğini - Seni, pehliıvan olarak takdim - Ne?··· l 
Biga mususi> _ Burada Kızılay k san atkarların terfıını teemmul eıt - Celhenıneme lbi!le giderim.... tek1liıf ediıvor ••• 

buTaya kaydederek, san'at.~arın hay-~ ~· - Sen, aı"1lıma geleni söyle ne 
z:mlr (l-hrsu~) - l:mıi-r aveılar 1 kamp hayatı saye$ind.e çok zevkli \ştlN.k!le ceçen Cumartesı ıüııü Da..lkevl • • DAk d b. led ı::ru.ecegıım. 

sa'tonunda ya.pılımış, bf.r eeneUk mes:ıi sıyetın~e taa u ~ en . ır m-cse y 6 - H!>l\1
1 

hay!. tsthrorrurn lb..-ı!kahım? .. 
cen.iyctinin hazıırladı.ğt progr<1m ve bilhassa heyecanlı gün.l.eır ge b b - 1 k t k ıhma! '"J D t a·· 1·· ·· lü 

·b· U k L "~- • • K lan . . , _ _ı,· - raporu okunmuş. yaptl.a.a 4}C'f bl.rer bi. oş oga:z: 1 . e ?'.~ hv_~ .. ııu· b~ ugrba- Ben, Sil!il\Tilli iJ.e konuşurken eL ev. ince, zcl <lllişiln u, c uşunr 
mucı ınce şa DO~esının o -, çlnn1şıeraıır. . ··uı ,_1,_ 1.~1 mış vazıfelrımızın uzun ır ta - kad l ·· ı k n:fha·vıllf. k kf d b. l k ka · h rnr go en geç~ ~· r. · rafta bu!lurnan al' as ar gu meı 

aya mev ın .e ır avcı ı mpı Kampın devamı müddeıtince er nııııdan soıın. yeni idare heyctlnh lorunu ç.izmeğe kalk:şmak ı~temi - ten 'kır.11hyorll.ardı. Allah rahmet _ Ye'T"'f'-k ven"<>lk on.dan. Y()l 
kurulmuş ve hır :haha d.evam .ed.e- gün munıtazam surette ava çıkan ta in1Jhabına başlanmış netkede: R.-isliğ yorum. • ·} ın· ,... ___ ...ı Bey (Kaflkas tv>p parası onıda.n .. A\•da on k•t'"'11f!7:! fıı. 
rek muvaffakıyetle netıcelenml•tır.1 375 k ı_ı'k 162 ı .' .. Tı·. t h·ı vzu n 1•0 aJ ıes '-'t"V<ıU • ~ ..... - • ? (A '- ) 

. ı "' . 'nlnml§ avcılar eıul • çu - ortaokul bcdı.-n terbıyesl !>ğreknenl Mu « Ya rosuz :ıe r •> me u u - h · d hıid. dü.şt-) rn ,,~ mu . h.a~ı var 
Bu av sporu hııreketle;ı~e ızrnlr~n 1 luk 3 7 tavşan ve 82 çil k.~k.lik o!. mr Borç, üyelSkJıerl' de tahrlr.ıt ikl•ıcl celer.ken, san' atkarın İ$tİkbaline de esın e şe · ıu . 
en tanınmış avcıları ı~nık cttir;l- ' .. 56 ··ıd·· . . ı ,,_. Tü. L b lllm İb temas zaruri idi.. Bir şev isterken, - Yabıu, Samı .. Ne yapıyorsun ~~~ 

. . mak uzere 6 parça av o urmıye kat hl Sunyya rn.e!", :ışmu.a -i . . d. Al•k be? b':·"'""' -"-'' k .., d-'-' mıştır. ., hlo llepd;u-~ tilccard.ı.n Refet Gür bır şey vermek te lazım ır. a a. · _ Kadının en ~l&&c l>U3u uca.,.n ....., 
Kamp yerinde kurulan çadırlar. muvaffak oıhn~lıırdı•r. Bu, aımator ra. 1 ··tr t ' Al" t.U 

8 1 
k d·aı'la.rı bu iki mevzu üilrinde ciddi. Diye, !beni menetmek j~tedi. çocututJur. 

d yerleşen avcı1arımız muvaffakı- avcıl:k aleminde zor rastlanılan bLr!tayııa.k ve 0 emen a.eo 
0 eçu se. ye1tle dunnağa davet edfyıornm. Ben, Frenge ıh.iıtaıben: Ç. E. Kl'RU!\IU GE1'"EL l\IERKF.zj 

avlarına İnzimam eden nezih rekordur. _ _ .-. .-. __ - ...-. ~m~l!'.. -. -.. -.. - - .-. -.. -~ Nusret Safa Co§kun - Bu, lba;ş pehlivanla iş oldu. ~~ 
~ ~wr.--v~~~~ . 
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Sayfa S 

g ıant cd'lec ğ söylenmektedir. şark cephesi 
Çay V~ kahve satışı bira ITII ac .. QIZ,, Yenı1ı~lh~a:~inl~:;~ Hın dışında nerede 

v .. rlıhn:ı nıtmen İn. 

ı-nıe ıı.rasırıı bu m el il 

uıe.Je ildı, e ierın...ıe B ~ 16 (A.A.) - :\l:ıcar itil•. distan Kral Na.hı, prensler med.ı - ve ı"mı"n tarafından Amn-lkıı ını d:ı lınrbın 

l ,,,, uruanpu b • .'., .... ~. mı&-~--•·-•ııc e. .ne h "taben Cripps.in ziyaret ııi bn 
ıı a1 ou.un n ar &Al ...,._... ·~ h c 

kil !U Kalla) dun radyoda ıuacar ınll. s mevzuu etm ıır. Na b, r ppsm yapı.acak? 

ı. t.aan"ıırl kaz:ınılac _ 
~ olarak sös lemi,) e b:t.ş a _ 

tük oeyanname verec.! .. der letınc. bir SÖ)leı;de bulunmuştur: ıahsında Hindin itımnda değer bır rk Avustn.l)an mıihlm 

istan .al \"ilayetlnden tcbllıt edilml.ştlr: B::ı.ş\'dll, :uıı.car millet.inin geçmişte dcestn snhib olduğunu ve evvelce de ahar arife:ıJnde b11tuu cÖ11cr 
ika kuvvetinin roll:ı.ıun 

l K h ;: ...... "C" fdn )'llP~.x.. s:waşl:m hatırlat. uzak bır ulkede Önt!mlı b' r vaz.ıfeyi harb c.ıeıılıeshıe cevı ı•-•· Ur b~ ol lu.b r wrllml ır. \ i.kt.'\ [ki 

- ool'dııu s,yon .Ue.}etlnln 299 sa- ..... ..., w • ._. 1 k .f d 1 1 tun du ııccler g-•---·· ld'rın-w iDt!r• cd~ 
1 •·- tık'-- nrn dem1..<1. L< •• para surette ı a e en, müstev ı c- ~ 

ilı; •rd.anbtti m h Amerik 

Sıfırın aaında 30 
dere e şiddetli 

mu a ebel ~r o uyor 
Sovyetler 136 tank 

45 tayyare kaybettiler 

RuslCIT Alman mukabil taar
Tuzlarının püskürtülerek, ileri 

harekata devam edildiğini 
bilcliriyorlar 

yı ı M&raruu mü.stenlden 17 Mart 1912 ._, ..,, .... "' 
Salı ıvnu s:tbahtan itibaren her ne\·l l.\lacarstan bu&'un d tarihi anlar ya. rin. ve onların temsil ettıkl r her \e klmlıı tarııiuıdıw yapılaca&uıı u -

U ly =·--•·•- "C ırenc a•'lıl dÜşm"..... ka"'t şeyin yen lmcsi ve ım1ı11sı çın ıı.teşlı şuruneklc CŞ&Uldlir. 
~ay e ç , ka.vruJcuş ;;~n ofuıfülmu~ ..... ~ .... • • J uıuo ... b tl 
kalıvelcrln satışı tş' rı ahlre kad r mene mucadele etmektedir. Iacarlstan ltus r gayre e ~lış n bu d"Cı;]et ada- ille şüphe >Ok ki. cn·eın p.rk ce ıe. 
dılmıştlr. '" bo~vlklerl kat'ı olar )enUmcden ı:.l. mı na hak ve adalet duygusuna H~n- ııbıde. }'al at yalnız oradöı mı? 

2 - '.lic:ırctle lştlpf eden bıitiln ha- lfılıı ehicn bını.kmışacaktır. MaC31' mil. d"n güvcnebilece~·ııı soylem"ştır. Nerede? 
t.ik.i \c hukm.ı 66lhısl:ırla. tieareı mak • letl, b tün tehllkelcıin d ima dogud:m Kral na 'bi demişt"r ki: G cenlerdc Hilnerhı durm:ulıııı Af • 

Kendit.inc tevdi edccew·n·z ınU ~ ~ala kuneL ta ıdığm.ı 003l"•orlanh. 
sadile ellerinde çay ve kahve bulundu. ~elmiş olduğunu bilmektedir. -.. 

11
" dul nnı zaferle doneecld<". talealara en tam şekilde s ·yatle tet.. &!uat lt.alyanlar İnı:llh douanmasınm 

ranlar \"C fllY VC bhveyJ imal ettlklerl L!IC3r Or a n k•k ' w• • 1 b 1 j 
ma.ddelcrde lwllıı.nı.lan bilumıun baki a rln ve vatanı 1918 dekinden başka bir ı ten geç rccegıne emın o a İr - dftinl, tal,> an taşıtlarnun Sicilya ılc 

•• ~u b-'AAA .. '--"A k.a.oa.a.Um vardır. sin'z. Kendi ·ne hararetli bir k bul Afrika, ar suıda mekik ılokuduklanıı le hükmi hıslar 17 :!\lart 191~ Snlı ıuıue .,....._,...,....,~ • · Pı:tac~ı.mlcıı 
ııhı UcaretJı:ı.ne, m.3b:ı::ı., dükkJn, Bu sefer ;,alnız değllb:. Yanımızda dün. göst.erec~ın z~ .ve a:,··yilk ~es'u~ .- lddfa edl)orl::.rclı. Bu vaz!Jete bal'.arak 

en kıı~ctll ve kudretli de\letlerl yetli \az.ıfeler nı :yerlne ge ırmesı 1- M hverfn prkla birlikte Afrlk.ıdı da 
d po, ambar, fabrllm \"C iınaUth:mcle - r.ının • • · k d' 1 ·ardır Çin en . e sam. mı . §h. rr ği yapa- raJdırıu gcç.eceğlnl tahmin edmh:r gö. 
rinde şube, komls)oncu \C acentnların ' • w blı' · Zi 

n .. ~ekfI tıı~·ıdsız ve kaygısız yaşana_ cagınıza güvene ürım. 'ra çok j_ rülliyordu. 
w ıd veMlr yeri-eme menmd ç:ıy vtı ..,....,. • J • bT k' H" d' b 
lcılu'clcrlnln cins le mildarla.nnı ve blittJeti ~bnfyet!ne kapılmamasını A • ~ 'hı ıyorsunubzl"kı d ın ıs:nnın u Fakat hıırb )alnız Avrup:ı Jle Afrikad:ı. 

"'•·t'-"' ............... - _,,_,__._. bl lmtı an ve te c eVTC!ınden me$ dcx.ıld.lr Bir de As>a lle Avust- 1·a -r bulundukları yerleri &'Ö lerecek hfr be. car m'"" '""~ .., ........ ., "'" bVL"'ol ••.., • f _ı • b. . . ıa• • • .. .., ''" • 

b .. . •· ! "rlrken dr ı.mıcar onl:ırında rerııttı ve ud ve za eni ır netlce ılc çıkma • Jıı.ııonlar ş1mdl blr t:ırıırlan Avus • 
y:ı.nruımeyJ 18 Mart Çarşam ;ı gu.nu a.._ "' · k "f i · 

la 
. ln bti "C1'"-'u sula.nnın b.ı.z.ı basarlar y:ıptıfı. sını temin etme vazı es tamamı - trnl31ayı, öbur tn.rartan ı1a Çin ile Hind 

5:ımuıa dar bulunduk rı )Cr en - " =• l H" d" ı· -· ·· il 
:rük mil ~e cmunına m&kbıız mt kn. nı, fakat bunların endişe verecek :nulıl. ~ I ın ~~~~n. pre.:ı.s1_ıg1 mbum

1 
e. e - hududlarını sıkıştırmakla meşgul.durler. 

lr 
yoUc ol soylemlş1lr. n o an ıuz.ıenn ve .:eza z erın o - Jaoon başye Dinin Cine )aphğı hibb 

vcreccldenl · 1 ··ki k d" l .. muz r miza yu cnme ·tc ır. c bl Avustr:ı.Jyaya yaptıtı ıutnb rta tesir. Sa.ygon, ıc ( • 
&rlln, lG {A.A.) - Almaıı Lokanta, otel, kı.raııtıı.ıne, ç.a.}hııne, K 1 ·b· ·· 1 · ] d 

ecı.IS bı"r öln 1 cezasını .ra. na ı, BOZ erıne fÖY e evam siz k ldı, anlaşıldı kl Çin b r ,,. Silt'Sln_ da gelen lru\'VCi 
başkumandanlığınm tebll!!: ,..ı:wıo \e bu ı:ibl umwni yerler ele ehe U " 

Iterç ya.Tım:ldıısın .. a dıw.n:ın b!:;-ço"k rinde bulu an :mık1arl::.rdan S kıo k h 20 1 J • •· etm t.r:. ~ • . ltısına uğrama '1, Arustral3alılar k ı;tn 
YI HlpS0 Ç0Vlr01 Bu ıstı ı durum ıç nde Altes • b.r ı;areslz.lldc k r ı .. .,~ .. ·ı rs:ı •o: n:ı 

tankların )a.rdımlle topla hucumıı. dun e ve Z ldıo ça)ıLln fazlısını yu •-rıd k1 J • ı_ ı~,_ · 1 • ...,........ " 
, 1• • r 1 c- >l~aı cnn.ız'n d.n yet er ni ve ·mfyaz. kadar d ~cnUr r .. _t J nnn"& 

de de\'":un etm tir. Bu huc.urnlar, Al_ şmllde beyan ctmeğc me ... burdurıar. Ja v b 1 .~"L • • ..,, .... - " 

mıın • n.ı::men ı ıt'alarınuı yı,.lt(' mil- l u mahallerde beyana ~ bl ıutul ları kabul olunduktan 800ra Bur a rını - e ı.-r u sa :uı y t er ve m - d h evvel lıanı:I tarnfa yo ccck? 
da.f:ı.aları karşuı.nda aklın k:ı.lmı,(.ır. mQ n Jnsıınl rdan pişmiş l'aY \e k. h\"O ı;aliliğ'ne tnyin edilen Fazlı Güle. tiyazlar Hindi tanın lıaTb ayretıe _ Bell d kil. 
SovyeUer Jmnf.ı kayıblar vermişler le satıJmas &eıi>esWr çin, Londra büyük elçiliğ" ne tayin rine he hn~i şekilde engel oluyor. B r d" Slblrya ufukları var. 
48 tank kn.Y'b tmlşlerdJ. Ceılıenln bu 3 _ l J/3!942 Salı sabahından edilen Rauf Orbayln mcb·uslu t n sa bunlar verd.kler· dev er ne ka _ Deniliyor ld: 
kesbn!nd:ı 136 dilşman ttı.nkt ı;on 3 ~n evvet aatılmış olup da henüz mÜŞ- istifa ettiklerine dair t. rrirleri o - dar b" ük olursa olsun - mü erek R~ To o sefiri sıhht b bJer 
urfı.nd& tahrlb edilmiştir. DoI:ıı cephe_ terilcre teslim veya g"'steıdikl ri yer kunmuş, Akynzınm Ballnl 1 köyün m nf t uğrunda muva k ten ter - dolayısfle l\loam\ ya dondU, tesnd fc 
fiinln dl~r ktsimlcrinde duşınıın hıı. fere sevkedilm·yerek s tıcı el nde den Hüseyin oğlu Tevfik Alpek· - ketmc.kte tereddüd göstermi ecek. b:ıkuıız iti, ıu sonra Japonyanııı Mosko. 
cımıııırı ddetıl b:r 1mr rırtın:ısmda de. kaimi§ olan çay, çekirdek ve çekiL nin ölüm ceznsın n 20 sene ağır h P I r n it'm el m vardır. Bu h su tıı va etirln n sıhha..ı bo d , o d nıem_ 
\'am eden ro ç ln savaşlar eı.nıısuıdıı. miş kahveler satıcı tarafından sev. se tahviline d "r adliye encümeni a •h":y-c erini Br.tstn)a m .. m sT - lck nln yo unu tuttu derk e ld se vustrnlya adaw 
1 ,ilrtulmilş1ur. önemli s.naş tana. kolu mıyarak verilecek beyıınname maibatası müzakere ve kabul olun n. l ndi arzularHe d vr den şarki ulcrln ycrlnc yenileri 

0

tayln edildi, ;>anİlhucummı;ı uğra 
rest ve 11.\' taYY res t~Werl ımrıı.da ce.- ye dercedff r. muştur. H di nln bazı eyaletleri tar f n.. bir ekip d' oldu. Avustralya kıt' 
rey:ı.n eden m ııa.r beler~ sUr ll hu. 4 _ 1 7 /3'912 S lı .ııabahınd n Gene Meclisin bugünkü toplantı.. d n Y P 1 n .. ran d w r hare'.eti 1 Blr ek p d ğ'lşmcsUe beraber bir de malin e b hma.n 
cwnlarla yardım etm şle:r ve 45 duşman evvel saıılmı~ ve mü ter' ine tesl'm sında alellımum s yyar küçuk sıh - bi a z"k ctm k · 'ller' m. dil de o u. bom nhm n e 
tayy res!ni =ıı. eyle .şlcrdlr. Bir tek ed"lmek üzere yola çıkarılmı , y ni hat. rne~urlar.ına hayvan yem Aib: .1 Bri any müme il' a keri duru - J basım J :>OD3' mn Angbı. Am 
Alman tay k.l)beili ·r. 131 ·n.. satıc•n•n eli den çıkm ~ ve fal. t delı verılmcsıne d r kanun layı - mu ı·kadar ed n meselel rd on- &ı.kson fı. karşı ıca tillrıl h Z3... 

eu Saksonyn P .We tümeni dumıanın mü ter' eline varmam ş olan çay ve bası da kabul olunmuştur. Iar nam n k ra ·ar verecelrt.·T. Şu mazı ç plak -n fülr ad 
lu.ft;ılardanberi denm -'ilen m;ıJ;:errer kahveler müşteriye Vt'JdJğl günü ta ---o- §artla ki, bu nevi karar] r "tt'haz e- fıııdt. bı.r bu::hı !birJ bul 
taarruzla.rmı pU.'il..ilr~k ııurctile bit. kib eden günün nkp.mına kadaı ar om d r r ed"lmez derhn} kcnd leri c b ı uıııı1'ıım$ • bu: nlen!e tur. 
hııssa. kendhıl &"~lr. • l 2 nci mnddede yazılı şekilde ayn dirilecektir. • orayı ha.tırl.a.ıms cibkllr, vlkııl ya ne Yeni Br tan 

a e .. er 
• ye e 

b 

u-i 
- il rblye 11 • 

Bıotan.. 
Mur:m nslt .ıhlli açığında buyUk blr bir beyanname ile bildirilir. 4 b• Son znfer.·n sadece bir zamnn dost. 1 rlu. tfpl bir Amcrlk. 

ta t tutuşturulmııstur. ?Hunnıın9Kb j 5 - Ticaret Ofisinin elind~ bulu ma 11 e 1118$ f 0 r m~elesinden "hare• olduğuna h. ç 1 Fak d Ucriııde açık bir tcbdld vardır. kcşit Jıa.r cıl ' 
llm6ln ve d !ryola tesisi rl mul'"&ffab.. nan trahvelcr b yana mhi dc~ildlr. b d ~phem yoktur. Fakat şurasını be - Üçl lttlfa.k askeri u:maY• cta >'"'P. yada r..a.maboı n J:ı.~nların e.. 
lCUe bomb :wm~r. 6 B 1 . '"- arı· e ı;yor r 1 tmek isterim k. hu hedefe var 1 tıktan oma tam bfr iri.iti ya ~ llrulc buluruı u • .ı ~ı.annı.a hucum 

. 1 d _____ ,__ - eyzıname verme erı ıuztm- k ' - e•-·ı... .. .. ~ t ıllıl 
Merkez kesun n e taarnu.uu- geldiği halde be anname vermedik ma hususundaki sürat ve muvaffa.. gib' • ......_ mey ına nıö cad 

Berlln, 16 lA.A.) - Alınan ordul:ın lc.ri h Y . d Berlln, 16 (A.A.) - Alman bumı kiyet ve dolayısile binneh H" nd"in Japonya ~lkte Anılo.S:ı.kson i.le boın' mi$, eok bilTük hasarlar 
b~mnndanlı!ı 15 Martta k r fırtına. dlveya e~~nn~.e vcdnikpl C: mnlev .. bugün IUoın m:ılılcemrslle uğraşnuıkta sellimeti, verefi ve cihan nazarında mlnf bir ih:ıyU bJl'palaınak reUle ken. ter plu bir h:.lıle lnılwı:ııı 
ı _.ft d 30 d •· da cu arını 00.cJan gostcr crı a a. b A,_,_ ll Fra . k" . . • nl t t -'-- d ıı-..;ın_ d -· arı o ..... suı ıı ve creecye ,.a r I I . b d I . d l ve u mAll.lloemc c ns:ınıu dünya~a ı prestıjı Hind rr:illet'nhı tecavüz dl ,-akın iblr tehlikeye aarşı cm ye ay un" Oıo•........ Oo .. •la 
TWselen bir sotU:.ta dotu cephesinin :han arın ~ca e en ~~r5~ın e I m~ prib bir manzara göstcrdltlnı >IWllıılı. tehdidi karşısında· alacağı duruma ııltınA nldılct:ın Al:ınlln saldınsuıın Wnııs. en u lki düşman 
merkez keSlmfndc ve blllı~:ı şu ı;ün- nınma anununu? ~ayı. ı a tadır. çok bağlıdır. Bu topraklar üzerfo • başla.dılt cilnlcrde b1r Siblrya s rerl t:ı> .lbctlerle ya.cılanmıştır. 
lerd Sovyet kıt'alan tarafınd n mütc. n~~a m~a~?e~ 6ı ınci ;e~desı m~ ''oelkkher Bcobaclıter diyor ki: de rulh ve sükun 0 kadar uzun za _ Bf~m:ız mı? Tılr. bir hasara u :rıı..ma.d:ı.n 
addld defalar taarruza utrayan mevki. cı ıncc_ • a 1 'e • a~ am ara veri Rlom ltl3hkcme;l.ntn gidişi atıl ç:ı man hüküm sürdü Jci, belki de bu füt't, Ukbnha.r nldmsmtn şı.rk cep_ üssiU..:. ~ • r tc!d lıOl·~lcrdcn 
lt'.rde bir kere dah:ı şiddetli müdafaa 1eı; 68.~'ahıyet dıure ınde arama ya. ıröstermlşilr hi, Vichy ııllkiimotl suçlu. eulhu biç bir ~eyin bıoızsmlyacağı • hcs1 ha.rlcind nerede y~!mı bu. verllccck ha.her 
sav:ı ları yapıldığmı haber vermektedir. pi a

8
ca tırÇa. kah . 1a.rı Almaıış-aya barb ilin f'tmek ve ruı in nacak bir noktaya r,e-lmiş bu.. &lin h'c kimse bllmedl Jııbl bu saldı_ Port Dan 

14 l\lartta Sovyetlcr ka.r !ırtmalarının -. .>: ve venin .. sıı~ı!ına Fran mllleUni böylece ~nlyunc bir 1unuyoruz ve belkı de onun muha. rmın Almıuıyıı. hıırldnde başka kimin l.ondro. 16 U 
~b!yct Hı-diği fena ıörü.i priwı ne ~;~1.t .~ut~a.dc olunacngı bılaha- tuzda harbe sürüklemekle de,ı, AL fnzası İçin Ld kiı.rlıklnr yapmak za tarafından ya.pılııca!ını da bilen yok.. su. bUK\İn - lcı. 

lçındc bir kolordu kesimini yarmata re 1 iri ece tır.__ __ mıuıya10 ltıu$l harbe Jıazırhırken kif1 nıretİne güç inanıyoruz. Bu sulh tur. Zlr:ı.: bomba tayya.rr 
muvaffak olan Sovyetler 5 saat devam ş d• k d dcrr.cede ıınmle havrlama.mı~ olmakla §İmdi kuvvetlı bir tehdid karşısın- İngiltere b~lllntn Bü>ük Brltıın_ cum ctt!.1-lerb 
eden slddetıı savaşbrd:ın sonra blr mu- :m ıye a ar itham etnıc\tedtr. Son oelsedc bu mah.. dadır. Ve Hind'in müşterek düşma. 
ka.bU taarruzla ıılisktlrtlllmlls ve ~ keme komcdyıısınnı nerclcre ,'l1J'dı1ını na karşı koymak ve onu yenmek i. 
kanlı kayıbla.r vermlşlf'.l'dlr. Cephenin 90 n1·J•ttef 'I< gemı·sı· lsb:ı.t edlyor. Celsenin onund:ı harbi t.ı.. çin li1zım gelen kuvı.cte ve azme sa 
lmaı kesiminde SoVYetler, ı-em kar ur. k:ıran Dabı.dler, suçlu sıındalyasmcLın hib okluğunu göstermek hepim.ze 

tınaları içinde ta.arnularınıı devam et. ba 1 rı dı Alman kuvvetlerine karşı ui.'\nmadan ve bu meyanda Hindin rı.talar mira 1 
nıfşierdlr. lttirabrda bulunmağa cürd etmJştlr.lsı cengaverlik an'anelerin·n bekçi. 

15 l\lıırtta öğleden sonra düşmanın Alma.nyanın ~lanına.sı işinde Al. leri olan Alteslerlnize aid bir vazi.

1 
iıc lıilcunıu püskürtıılmuş ve kendisine Neyyork 16 (AA.} - Şimdi- :rn.:my:ı.ch bUyUk hatalar yapılmış oldu. fedir. 
btıYiik kayıb!ar \'tlti'rllm~lr •• Iuhare- ye kadar garh yarım küresi sula - tunu SÖ>lemek kllsmlıltA"mı cöstcnnls-1 Bu hedefi gözönünde tutarak 
be rnh:ısın:ı. göııderllen kep! kolları 300 rında takriben 90 geminin denizııL tir. Dal:ı.dlcr, mUha.sematın dıılı:ı b:ı .. ın. harb m·m gayreti ı.ahasındn Alteslc 
bolşe,1l'fn ölduriilmliş olduğunu ı-or_ tıların taarruzuna uğ1ad1ğı salfıbi • danberl Yahudi neşrlyaı unsurları \'11.

1 rinizden lsrarla yudım ve işbirli _ 
llıilşlttdlr. yettar deniz mnhfellerindc beyan c.. sıtasile Alm:ın sllalıbrına lfUrabrda ği i tiyorum. 

Dotu cephcslntn muhtelif Jı.cshnle. dilmc.ktedir. bulunmuş ve Alman unklımnııı nıız.rak. Prensler meclisinin karan 
:r~ deW han muharebeleri ol_ 15 VBpar bıatırıldı l:ırla. dellnebfieooğlnl yaymıştı. Tablail Yeni Delhi 16 (A.A.) -- Prens.. 
muştu,. 18 Sovyri tayyımsl d firlil. Ha\8na 16 (A.A.) - Küba a. 1 .. A1111.3n onlusunun bu tınkl:ırl:ı Po. ler me<:I"si bugün b 'r karar itt.hıız 
nıüştur. Alman savaş tayyareleri, Al. dası ıbucr\in Atlantik muharebesinin lonyayı yı!dırun · We yo etmiş ve etml tir. Bu kararda Hind' prensleri 
hıan av tayyarelerlntn mlikemmel hl.lilk hattında bulunmaktadır. 6 gun. gene llJ'lll sil~la. ı:'rıuıs:»'l altı h L ve idaTC başkanları baııb·n ly· bir 
lllayest altında ,·ıızifelerinl yapmap \'e 

1 

den az bir zamnn içinde Alman tada ycnml,ı olm:ısı müflis JJalııdler'nln oekilde idaresi ve son zafer kaza _ 
Sovyet muzllerlnl muvarraıuyetlc bom. denizaltıları silahsız., kendilerini mü mantıı.., lc!n hiç te hoşa. gltml>ecck bir nıl·p yüksek adalet prensipleri ve 
balanub muv:ırrak olmuşlardır. Alın:ın dafan edemiyecek, torpillere ve top şeydir. HerWı.ldr. harbin gidlştndoı na. muahedelerle anlaşmaların halel _ 
avcılarından bl$'-'a Uırva.t \'C ltnlyan 1 ateşine karşı bir ~ey yapamayacak dladfer"n.ln Anhmış o!ması gerektir Jd, dar ed.lemiveceği esası tan lıncıya 
savaş tayyareleri de doğu cephesinin halde bulunan müttefiklerin 15 bh diismanı yenm~ için Jiıım olan kadar ana vatan~nnnln müdafaası 
C(:nub kesimi üstünde ctteya.ıı eden sa. sarnıçlı vapurunu torpillemişler ve- tankl ra h.'bdlk ve bınıd n sonra da için krala ve onun hüldmıet.ne 
V:l§lara iştirak etmişlerdir. ya top ateşile tahr"b etıni~erdir. 0- öyle olae.;ıktır. mümkün olan bütün yardtmı yap _ 

42 tayyare tahrib edildi büslcrin ve torpillerden kurtula.hl _ Da.la.dlerdcn !JU sorulm~tur: mağ~ devam hususundaki az.mi 
'.Berlln, IG (A.A.) - Şimdiye kıular len bu gemilerin mürettebatı köpek Fransa ! EJ'lfil l 9 da harbe girip yid etmektedirfeT. 

alınan h:ıb rlere naz:ıran Sovyetlcr dün balıklarının çok m"kt rda bulundu. Mayıs 1940 t:llUTl!Z1llln bl"'jılayablllr ---------------
45 ta~yare knybetm1,Jerdlr. Buııla.n:bn ğu bu sularda 'lD.ndallar veya salla. ml tdl? Dabdler yfuii kı ktnnı.-:ı oldu. l(a 'ıkÖy 

Meımleketimizde çevrilen bütün tür.kçe 

HASILAT EK 

cu 

filmi tarafından 

• 

ve PAZA 
Binlerce ki~j bilcıt bulamamı~ 

Bugün seanslar saat 2.30 _ 4.30 -

s· nemacılık fıleıninde bir inkılab te kil 

MODERN TEKNİGİN 
.. ek 

36 sı hııva muh!lrebel rinde, biri ta) yare Ta binebilmek için bir müddet yüz.. Ihı hıılde <ıEvet, diyor, elet Fransanın 
i-Oıılan tara.fmda.n düşürillmüs üst tııra. mek meChuriyet' nd kalmı lard•r. ren lmem 11 ı lye b rm ır. E 
fı Yerde tahrib cdllmlştlr. Tarihte but.tin b!r m 11 tın fct:ı.k Un_ 

Lenlngra.d cephesinde tSDasındıı. düşman h:ıtlanrun gerisine ı den suçlu olıın btr ad m ba tmcı:ır kus. 
ve Dehş 

l\loSkol":l, 16 (A.A.) _ Bir Sovyet sokulmuş, cepheye dü.şnıan ilıtlyat lrnv. tahça ltenıHn.I müd faa etme~lr. 
teblltt eldnde Lenlngnıd cephesinde vetlednhı &eVkf lçln kulla.nıln.n bir yo. I IUom muhakcm sinı1en Jıerkcs barb 

Başhyor. 

e 

'andı 
.ııey nıd> o. 

14 Japon 
J:ı.nine hü. 

rulr. 

. 
") c 

9 da 

31 

a 
ddetU bir s:ı\"a.ş yapılmakt:ı olduğıı bil. lnn kavu<saiını 10 giin cllndc tutmustur. m crlmlmnln mey&ns çı.lnnasını beldi. 

diriliyor. nlrkaç !kesimde hareket yap:.m D!ter bir kesimde So~et topçusu yordıı. Falmt blr bfikfuııet bd:tle blT 
Sovyet Rlrllhll'..rf, Od :iln de\'am r.den ta.m ts:ıbetU a.teşıle b!T d an batar. muh:ıkl'Ine y.ı.p;ır ve m 'ul yetin de 
sa.vaş esruı.sında 1800 den fazla sUb:ıy yasını imhıı etnrl$, sonra .,teşt mllblm_ bÖ) lece Fransız milletine yü.k1etnmesfne 
ve er telef etmişlerdir. Sovyet. top~usu mat deJ:i)SUiln tevcih ederclr ı.,m :1 • miisa.:ıde ederse, onl Dalıulll'l''nln ve 
cluşma.nın blockhousl:ınnı ve brçok to. betler kaydetmiş, saatlerce ~ kalalt. ayaktaşl;ı.rmm bu ml"S'nliyetı iizerlcrln_ 
punu tahrib etme!• suretne faydalı bl:r l:u-ı salır edlcl ınmaklar sebeblycı dm :ıtmıtlannd:ı. ltendlstnln de mes'ul 
rol oynall\IŞtır. vermfştlr. infitaklıırm kuvıoetlle mü_ oldutunu göstermiş olur. Etııımı cc\11_ 

J 9.3.942 J'crşeanbe akş.amı 

Bl.ktl.er OPERA sinem ı gişe., 

6ind ı;aJ.ılınaktadır. Numaralı kol 
tuklann•z.ı enelden temin cdlnlz. 

Görünmemezlik si rrı arasında giz'enmit. kalbleri titreten "e iht _ 
raslarl uyand1ran kadının mace:-nsı 

Bir Sovyct milfrezcsl cüretıı bir akın Jılmmnt trt'lllerl hJ\raya u~U$tur. bını Fransız mtlletlne bırakıyoruz. Telefon: 6 821 



8 Sayfa 

16 Mart 1 aciasmm aziz şehid
lerini dün heyecanla andık 

. <Bas .. tarafı 1 inci sayfada) 1 yaşamanın tek şarlı yeTinde ve icabında 
derilen mmnessUler ba&ır balumıuış, ilmeği lıibnek, bunu dünyaya öğnıten 
a.skeri ılut'alaria bir polis mü.."revsi, I TÜl'k milletinin buciinkü çocukları, al. 
gençlik teşekkülleri ve okullar merasL zhı kardeşleriniz, ynrd için. milk$ için, 
me iştirak etmlıtleırdir. kak ve şeref için ıen aewı kaıMannı 

SON POSTA 

,-BELFAM~l 
1 B E L F A M : ~ıhhat Ye içU,, 

mai Muavenet VeUleünin Yük.. 
aek tasc11kleırlyle Yi1cut bulmWJ: 
EKSiRDİR. Bir defa kullanmak. 
la clldlııhıl cüze~r. Yüsii.. 
ntbııle basıl olan kll'l!Jıklıkla rı 

derhal izale eder. B EL F A M: 
Kullanmakla dalma genç kala. 
blllnd.nh. Güzel ve kırışıksız bir 
cllde salı~ olmak istlyenler, h3. 
rlkalal" yaratan 

Mart 17 

- BELFAM'ı -
ile sabah, Oğle ve akşam 

İstiklal marşından 'JOnra merulnıe dökmeie, canlarıaı ftl'mete hazırdır. 

Parti Reisi Reşad Miıaaretlu ian.fm,. Mil8terih uyuyun.Tı 
dan söylenilen kısa bir hit..lbe ile balJ. Yavıaz Alladluıdan soJll'a Şehir l\Iec. kullaom&bdır. Satış Yerl: Bah_ 
lanmıştır. Mütea.ıuben Pertl namına sis lfaf namına söz alan avuka.L Sırrı Envel' çekapı, Meydancık, Vakıf ilan ı 
alan Eminönü Halken reisi Dr. YaVUll de ezcümle deınlştir ki: Cadde51 No. 1'7, S. Rürbaş. 
Abadan bir hitabede bulunarak ezciim- ıı- Geçen Büyük Harhde Çanakkale. \ ~ 

Her yemekten •onra günde 3 defa mantar.aman ditlerini:zi fırçalayınız. 

le demiştir kl: de çelfkt~n kalelere karşı yalnız imanlı 
ıı- Bundan Z2 yıl önce ..atan uta.. · göğtisıet"lni siper eder~ e kaleleri deni- ~ fstanbul Beledlyeei 

runda can verenlerin hw.ıırunda ıs j zln ta derlınllklerlne ıömen, gömmedik.. Şehir Tiyatrosu 
Mart şehidleri milll he.yat Ye 1111tAlai ı1a. 1 1ıeır1nı de bir kere daha sokuJa.mamak ti. Tepeba§t dram k:smır.da 
vamnın ilk tiurba.nta.rıdır. \"azlfe başm-J ~re yüz ren keota.yan, llilistlnln .luZ- Bu akşam saat 20.30 da 
da. yıırd bekçisi olarak hak et.tikleri bir ıın çöllerinde, K.af\asya.nın buzlu cıa.g_ p A R A 
.,tmrha.tten bir daha 11.l'anmayan )'111'., larında t.abıl.atn insafsız yakıcılığı ile 4 Ni aan Cumartesi akşamı san'atkar 
dun öz çocukları gözlerini bu dünyaya 'beraber diişmenla mücadele eden, nlha. 
aı;amııdan ebediliğe ka.vııştıılar.» ı yet Türkün aMe vefa., dostluğa sadakat Hazım Kömıükcünün san' at haya -

Dr. Yanız Abadan 16 l\lart vak'asın.. düsturunu bütün dünyaya. bir kere da- tının 25 İnci yıldönümüdür. 
dan kısaca. bahııett.ftden 90nra sözk>rlne 1 ha llln ederek Gallçvala.rdll savaşan ve 
~öyle de,·am etmiştir: ı.un1ann hlç birisinde salihl:ı matliib 

KAŞELERi c- Balk Partisinin ve Da!kevlerinin ~emlyer&k kaclttln clh't'sile sulh ma... 
ta::W.ls ve şükran d11nu1arıw söylemek sasından matlüb kalıhrılan Türkün giz 
lçin ayağınıza celdim. Gönüllerimiz sL 1 bebeği istanbulu işgal eden kuvvetler, 
zinle dopdolu. Varlığınızla büsbütün 16 Mart sabah• her şeyden habersiz 
muka.ddeııteşen bn ebediyelgalıın hn.. \'lızir ... ~n! y~n ümli7. ınsaıılann hn_ 
zlll'Ullu kimseoln bozma&ma ıaııammiJ... 1zurile 1!;1ir:ıJıat eden Türk ııslımlannı 
lumiiz yok. Rfgblr kuvvet kalbimizden yatftklıumda b\ııltl!'araJı; sıingüledflo_r ... 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

sev;lnhd, yurdamuzclan türbenlzl silke.. Sırrı Enver sözlerini ,u cümlelerle 
mez. Sizi vatan içinde vatansızlığa bitlr.m!<tir: 
mahküm edemes. < - Türk milleti o kadar yükselmiş, 

llürriyeC. ve lst.lklili içıİn can verdiği. Türk ordusu o kndar kunetlenruişlir ki 
nlz cennet yurdun b~rında rahat ve ne saman olursa olsun nereden goelirse 
müsterih uyuyun, 18 milyon Türk tür. ıdsln hiçbir kuvvet onu bir i-;ı;-:ıl ve bir 
bı,,-darınu:ılır. De.Pimiz huzuruııuzcfa hu- 16 Mart facia.sile d-ıh:ı ı.-arsıl:ışhrMıı•
şu ile eğiliyor, ba..,mızda u.ya.nık nöbet yacaıkt ... Bunun en büylik ıfarantlsi ba. 
bekliyoruz. Twıç benlzil, asla.n ~ürekli smuzda. Milli Şef ırl1ıl bir başbuğun 
yiğit yoldaşlaruıı:ı: önünde silah çatmış, bulnnımasulır.» 
iman ve azmin tutuşturduğu ışıklı göz. Sım Enver bi.tabcshil oltirdlkten son_ 

le rile bütün .. milletin andını tekrarhyo. l ra ge~lik namına T•b Fa.kült~t tale
ruz. Blz! duşman asla uylı:uda, hazır- belf'rin<I~1 Mu&bfa. Fıenf'rdem ht•verıwlı 
lıksız, goa.f11 bulmayBCak. Türklilk var el. b!r hita.~ btılunnıu.1tur. Bilahare 
dukç.a, dünyalar durdukça her zerresi ıenç bir sübay knmandasındıt bir man.. 
şebld kanl.'l.rlle yoğurnlmu, bu ınnkacL goa asker tarafınd:m hava.ya iir f'I ateş" 
des topraklıtil'a., eşsiz fedakarlıklarla k~ eclilmi!! ve affknri kıt•aıa.r, l'Olis müfre_ 
zanılmış istiklale hiçbir kuV\•et dokuna. sesi, gençlik teşekkü111'ri, o1rnl talebel"rl 
nııyacaktır. Dokunmaya kalk:ır.ıa mn. reçfd resmi. yapmışlar, mı-raslı~ niha. 
b:ı.kkak parçalanacaık, hıir u müst:ıkll I yet verilmisiir. 

ınütehas" ısı diyoi ı~ i 
lBaşlarJllı 1 inci sRyfada ı \ bard:.nıanlarına cevab olarak Lon

te olduklan politika ta{Tl rnanasile, dra, Bristol, Koveınıtri gibi yerlerde. 
tahakkuk edebilecek, kuvvC'lli bir ki hava endüstıri merkezlerile hava 
Alman-Fransız işbirliği yapılması •

1 
üslerine inhisar edebilir. Zira Al -

na hiç.bir mani ka:hnıyacaktır. 1 m'anlar için bugüın en mühim cephe 
Bi:•kaç gün evvel fngiliz hava na. ~rk. cephesidir, ellerinde bulunan 

z•rı Mister l<Li'welynıı tayyare en- hava kuvvetlerinin bütün sikletini 
düstri işçilerine hitab ederek beya. buraya toplamak mecburiyetinde -
natta bulunm~ ve ilkbaharda Al _ dirler. Böv'le oımakla beraber Fran.. 
manlar tarafından İngiliz adalarına sa i"Şbirliii ni iyi temin etmek ve 
yeni bir hücum yapıılacağını ve bu- Fral1J5'2: etıkarı umumiyesini tatmin 
nun 1940 Ağusıtoeunda yapılan hü_ etmek için bilhaSM Fransa üzerinde 
cumlardan çok ziyade şiddetli ola.. yapılacak İng'liz akınlarının hak.kile 
cağını SÖY'lemiş. ona ~öre hazırlan- ' r....., .. ı. 'kavgusu da Ahnan 
mak mecburiyetini ilı.tar etm i,ıir. laT için çok dıemmiyet verilecek 
İngilıtere müdafaa nazırı da ılkba.. bir mesele olaoektır. 
haTda şark cephesinde Almanlar Mltat Tuncel 
Sovyetler üzeritne yülkle.1dik~eri za- oı---
man İng'liz hava kuvvctınin de bü- Lôtfi Aksoy ha1:ı fınnları 
tün kesafetile Alman endüstri mer- cezalandırdı 
keı:leri·ni yakıp yıık.ması lazımgeldi- Son günlel'de fırınlarda. ekmeklerin 
ğini söylemeıkte ve bu yolda ihtarda lri plşlr.i'lı:n.edlgl ıörülmU,tür. Belediye 
bulunmak.tadır. Bu beyanatlardan Reisi Muavini Liıtfi A!ı;soy dün ne -
da .. anl~şrl:yor ild lng'li~l7r artık in, Taksim ve ştşli semtlerlndtıki r~::: 
mutt~~ik hava ~uvvetlerının bütiin 

1 

ları gettrek rtkanlan t>kmcltlerl tetkik 
varlıgıle harekete geçmek zamanı - etımı" ve dnneklerl M plşlrnıe"' • ba l ' kJ ~ ı • . '1 • °' t.o Zl 
nın ~e mı~ o . . ugunUı ta<d.r edıyoır-ı flrıncılar 'hakkınd.a yıld•rım cnası ver. 
!ar. işte bu ıtıbarla ya.pılacak te~ir mJ.,tlr. 
Ister müsbet o1suı;ı İster menfi Parisi Bütün fırınlar bundan :mnra daha sık 
bombardımanla ışe ba~lamış bulu- bir ıjek'1dto lıontroı edilecek, ayni fırın 
nuıyorlar. giİ.lldl' birltaç defa teftiş olıınacaktlr. 

Bu durum karşısında Fransız en- -o--

Türk - Elen medeniyeti 
hakkında konferans 

düstırj merkezlerine hüı:-uml:ır bun -
dan s!oınra bütün şiddetile devam e
decek ve Franaız fabrikalarının teş.. 
k ·ı· ~- d l J("•ıM<iiv Jt'>lltPvln-dc-n: 

atuın lrlımasına, m ' h\ er kuvvet -
Juinin bilançoswna girmesine mani Çanıamba sa.at 211,30 d~ navarı ~ıdıka 
o1mıya çalış:lacaktır. Parisin boın- Atasağım ta.Tafmdan (Tiırk - Elen me. 
bardımanından bir hafta kado.r ev- d~nlyetl kabiliyeti) rnevzulıt bir konfe. 
vel. İngİ~İz bo?1'bardımaın tayyare -1 rırn~ wriıeeekUr. Herkes ~eblllr. 
1erl lcHavn ctıvarındaki bir Alman 
dinleme istasyonuna paraşütlü kuv- Ölçü ve tartı aletlerinin 
vetler indirerek buradakı mür:::tte- muayenelerine başlanıldı 
batı esir alm•ş\ar ve den;z kuvvet- Beyotlu, Fatih, Eminönü ve Kadıköy 
ierinin himayesinde lng'ltereye mınlakalarında ö19ii ve tartı aletk'riufn 
n~ kletmhılerdiır. Bu hareket lngiliz.. yılhk muayenelerine başlaııımıştır. Ölçü 
lerm Fransız sah illeri iizeri nde yap_ vr tarlı alet sablblerl bunları muayyen 
m •ş oldukları j)!k cür' etkarane ha - 1"ünl{'fr'de Bf'leıt~ a...Tar memurln~larma 
reketıtir. g-öfüre<'l."kl~ ve mühürlf'tecetl:lerdlr. 

Garb cephesi boyunca Almanla-
rın 5 b"n avcı tayyaresi bnlunduğu Adapazarı asliye 2 nel Ilukuk hakim. 
anlaşılmaktadır. İngilizler gerek At liğlnden: 
manya gerekse Fransa üzerinde Müdd~iııleyh: Adapaza.rının Semerciler 
s rbestçe geniş mikyasta hava hü- ma.hallesindrn llal.id kw Emlneye. 
cum,arı yapabilmeleri için her şey- Kocanız Sıı.lim oğlu Sürf'y:vıı vrkili a_ 
den evvel bu avcı fHolarını karş la- vukat Asım Boynult tarafından alc:vhl • 
yaca1k üstün bir kuvvet tem;n etmek n'ule -.çılan boşanma davls nı ı la.ı>ıl.an 
mecburiyetiındedirler. lng'l'zlerin araştırması sonunda: Davaclle boş;mmıı. 
bombardımanları şiddetlendirecek _ nım ve İbrahim adındaki çocuğuffı d~
leri bu hafta İçinde E.aaendeki Krop 
fabrikalarına Fnnsa şimalindeki 
elektrik santra!larına ve ((Amiemrn 
demiryollarma yapmı, oldUkları a.. 
kınlardan da anlaşılmaktadı:r. 

Almanların İngiliz adaları üze • 

vacı Sürcyyamn yanında. ve vlliyeti al. 
tında ka.lıruısına. dair m:ılıkememiu:Ien 
sa.dlr olan 1517 /936 tarih ve 530_480 

sayılı lli.mın ilanen tebli~ne V1! libu hü. 
küm tarihi ilAnda.n ı.tlbaren on bei gün 
içinde temyiz ecUlmedli(i ta.!ultrde ilamın J 

kat'! et kesbedece"I ilan olunur. 

Ve biitün ağrıları derhal keser 
Sıhhiye Vekaletinin nıhsatını haizdir. icabında günde 3 kate alınabilir. 

Türkiye Cümhuriyeb 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulıış tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
:Sulı:ı ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelert 

PARA BiRil<TiRENLEr<E 28.800 
Vt:.i1iYOR LiRA iKRAMiYE 

z:raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 

u 50 lirası buhuıanlara ııe»ede ' defa çekilecek kur'a 
pli.na &"Öre ikramiye datıtılacakhr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 » 1,000 t) 

40 )) 100 )) 4,000 )t 

100 t) 50 ,. 5~000 )) 
120 )) 40 >• 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ); 

Dikkat: llesablaruuıakl parıı.lu bır ı.ene içinde 59 liraclaa -.atı 
düşmıyenlere ikram.iyi' çlktıtı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar Rnede t defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyliıl, 11 BirıocJ 

kanun tarihlt"riud ~ ı;ciı.lll'~ktir 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den: 

1\-Iuhammen bedeli {181101 lira obn 3000 kllo dökiiınlune :-ra.rm (2G.3.1912) 
Pf.l'Şembe giinü saat {14) •ID dörtte Hayda.rpa...,ada Gar bbıası dahilindeki 
komisyon tan.fınd~ n açık ek.~l'tm- usullle sa'ın alınacaktır. 

Bu işe glrmf'k lt>leyeolui.n 135) liralık muv:ı.kk1t teminat Ve! kanunun b 

,.ın et.tiği vesalkle birlikte eksiltme ıünü sa.a.Urne kadar kom!eıyona mütaeaa.t.la.r~ 
li.zurnl ır. 

Bu iaşe ald prtna.me!eır komisyondan pa.rasn: olarak datıtıtma.ktadır. (3196) 

Karar Hulasası 
942/418 
Oskiidar C. Müüelumomlllğlndf'n: 

Fazla fiatla. et sa.tmak snretile l\1Uli Korunma kanonuna muhalif harekette 

bulunduğu ıddfas!le mamun F.renköyünde Ethemefendi caddesinde 53 No. lu 

evde oturan kasap esnafında.u Yaluıb otlu 315 D. kı Ahmcdln Üsküda.r asliye 

lkbıct ceza mıalıkemes!.nce icra kılınan duruşnwıı sonunda beş Ura atır para 

CC'Laslle ma.bkümiyetine ve yedi cün müddetle ctiilı:lrinmın kapatılmasına ka • 

rar verilmiş ft bu urar kaL'IIeşmlştlr. 

Bursa Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksi.itmeye koll.ln 1ş: LBursa. • Gemlik yolunun 1+300-16 + 300) kl 

lometreleri ar.ıumd,.kl i>ulUl< kısnrn üstü katra.ıılı beton ka.plaınıı. ola.ra.k keşif 
ve şa.rt.n:ı.mesl.ne ıöre iıış.lsı 192363 lira 30 ~ keşif bedelile ve kapalı ır.arf 

U<;tıliJe ek!iiltmeye çık:mlmıştır. 
2 - Bu ılşfn eksiltmesi. 10/4/l!H2 Uuma giinü saat 15 de Bursa vilayeti dal. 

mi encümımhıde yapılacaktır. 
3 - Bu işe a.id proje, keşif, hwııısi, mıı.Ji, ıkapab za.rr usullle ek.sli.tme ve ba. 

yındırlık işleri genol şartnamcl«lle, silsilei ti.at oetvell ve mukavele projesi 
Nafta cbiresinde isteklilere gösterilir. 

' - Eks!Umeye girebilmek için ıstekltlıerin {10868) lira 1'7 kıırtı.5 muvakka.t 
teminat vermeleri, Uca.ret o\hsına. 9U yılınd'.l. kayıdlı bulunduklarma dııJr V•~
slka, bu lışt başara.bilecek ehliyet ve .tkt!da.rda bulWlduklarına dalr lhl\le gü_ 
niıNLıı üç gi1n evvel vilayet nı:ı.nımına. müra.caa.tla usulü dairesinde alacakları 
ehliyet ves'Jta.suu ıröst~·rmelcri n üçüncü maddede yazılı evrakı okuyup k!ıbul 
etmeleri, vclh:ı.~ıl 2490 sa.yılı kamınun hiilGtimleri dal.resinde banrlıy-ıcıı.kları 
teklif za.rrt:ırını 10/4/1942 Cuma gönii saat 14 de kadar vllayet dıWııi eneli 
meni re!$1.ii\ne vcnnelerl me~nıttur. 

(8180) 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı 

aıhhl, ufak, yumu§ak adet bezleridir. 

gayet 

Her yerde F E M I L ve B A G L A R 1 N 1 araymtz. 
~ .......................................... '1 

ftd"'tW'Rll' 

Demir ve Tahta Fabr;kaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Fabrikamız imalathanesinde çal ~tlTJhnak üzere 

50 TESViYECİ, 10 TONACI, 2 FREZECİ, 2 TAKIM
CI ve SUCU, 20 DEMİRCİ, 10 MARANGOZ USTASI, 

4 MODELCİ ve 10 DÖKMECİ'ye 
!Lt_iyacımız vardır. Birinci sını1f İşçiye saatte 45 Ha 55, ikinci sınııf 
ı§Çlye 30 ila. 40 kuru, ücret verilecektir. Talihlerin Adnpazarın
daki fıabrikamız müdiriyetine derhal müracaatları lüzumu ilan olunur 

lstanbul Levazım Amirliği Satan Alma ı 
Komisyonu ilanları 

250 kilo Chloroform plll'e ve 200 kilo Chloroforme na.rkos ahoac&khr. Pa. 
rarlıkla ekailtm.. 24/3/942 Salı Piıü saai U dıe Tophanede Lv • .ı\mirH,tt sa.. 
tmabna komisyonunda yapılacaktu. Heııslnln tahmin bedeli 2600 Ura. uı. te.. 
mlnatı 195 liradır. Şartnamesi komls)'onda .-öriilür. Talli)lerin belU vakitte 
komisyona .-ebneleri (635.3488) 

--------· ---·-
500 kilo antlpirin sinonim ve 500 kilo pinı,midon shtonim alınacaktır. Pa. 

zar1Jkla elısilimesl 19/3/942 Perşembe &1iDii saat 14 de Topha.oede ist. Lv. 
Amirlitı •tm alma kom.tsyonund:\ yapılacaktll". llepsiDkı tahmin bcdl"li 18 OOG 

Hra tik teminatı 135il liradır. Ti&liblerln bd.U. vakitte kom'syoııa 4'Clrueleri. 
(621 - 3231) 

Atlası clhetl Ukerlyeden verllmt'k üzere iki Mled Alay S'.\ncatı yaptırıla. 

caktır. !azarhlda eksUtmesl 19/3i942 Peın,embe günü sa.at 14,30 da Toph:ınl"_ 
de Lv. Amirliği sa.tın alma komisyonunda yapılaca.kC.u. Kat'i temln.ltı 37 lira 

50 kuruştur. Malzeme nümunesl komisyonda ıöriilür. İsteklilerin b~Uı saa•ıe 
komiyona gelmeleri (624 • 3330) 

Bir adet etüv tamir ettirilecektir. Paı.arlıkl:ı eksiltmesi 18/3/912 Çarş.ımba 
günü S.'\at 15 de Torıhanede Lv. Amirliği ı;atuı alma komisyonunda yaııı'at-a•rtır. 
K~şif ~eli 515 lira 2 kuro'j, k:ıt'i teminatı '77 lira 25 kuru,.tur. Etiıv Bny _ 

lerbeyınde ıu.Jıhiye l.rau:;it deposwıda ronı.ıı.ır. İ.stek.Iılerın b;!llı sa.at~ k.otl11S. 

lODa ıetmeleri. lti30.339ll) 

Beherine 14 lira tahmin edilen laOO adet cibinlik alınacaktır. Pazarlıkla ek_ 
ıılltmesi 18/3/942 Çarşamba ırıinü saat 14 ele iophau.,.fo ısı. Lv. Amır. gı ı..4. 

tın alına komisyonunda yapılacaktır. ilk km.ııutı l57a liradır. ?oiu.ıu .. nesı k .... 

misyonda ırörülür. Tallblerın bellı v.ık•Ue konı.syoıı.a ıelınc.erl. ı u2!1_.: .. sın 

Beher klloıouna 93 kuruş taJ.tmin edi:en 15 ton sıiır eti abruıcakı.u. Pazarlık_ 
la eksiltml!Si 18/3/9,U çarşamb,ı t;ıiııu s.ı.ıt 14,:;o <Lı 'l'oph.ınede Lv. Amırilı,'i 
sa.tı:na!ma komls~ onunda ya:>1uca.ktır. şarh..cııes! kıom ıJ) o d.ı .:oı ulur. i _ 
kklirerin belli vakitte İ[Omisyoruı gelmeleri. Kıı.L'j t.emiılulı zo.,~ lira 5i) ku-
l'UŞtur. (634-3448) 

Pa.ngalhda eski Yedek Sııb.ıy okıııu b!.nasında bulunan bulaşık yıka.ırul ma. 
kinesl yttinden sokülerex ambaliı.Jı y:ıptırılacak·ır. l'azlZ'l.ı.kb ek,s!.lıucs: 20/ 
3/942 Cuma günü sae.t 14 d<' Tophanede Lv. AmirUti s.-a;.Hıa.lm ı koıııisyo _ 
nunda yapılacaktır. Ş:ırtuanıcsi konııs.,onda sorühir. İs.t.e Cil-eır n te l,f ede • 
cek)eri flat üzerinden ka.t'i teminatlarile bel.il saa.tt.e komisyona o:elınelt'rl. 

(632_::446) 

çengclköylin~ ~ i Kuleli mt'J,tt>bl bina.sının elektrik ~isatı ta.mir ettlrl1e_ 
celdir. Pazarhkb cl'siltmasl :!G/3/912 Cuma &'imiı saat H 30 cL\ 'l'oph:ı.nPcle 
Lv. Amb'Mğl sııtuıalma komisyon\mda yapılaca.' tır. Keşif bcde'll 938 rrra 38 
kurın,;tur. İlk temlnııtı '70 liri\ 3'7 knrnştcr. K-4.f ve ~rlruun<'Si kom'syoı•da 
göı-iilür. iste<Jd;flt'!l"in beLIJ saatt.e komls:vonı. gelmri~rl. (633_3H'7l 

T. C. Münakalat Ve'taleti P. 
~llüdürlüğünden: 

T. T. Bursa 

nursıı. şehri tel('fon rt'lıberı yenld n tabedilecel\'lnd<'n reklam vcrmeı, lstf. 
yenlerin Borsada Koza hanında ı1s No: da Naci Aygoıı Kıırtnla müracaat. 

ları. ıc3273ıı 

Telgraf: Naci Bursa 

Telt"fon: 3.91 ·························--·················--········· ................................................ . 


