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Şefimiz izmirden ayrıldılar GL. Mak 
Reisi ~Cumlı.ur.umu.z lı.areketınden evvel Artur . . ı · l •• Jı. • Jı. • t t b l Cenup Pasi/ik dan geri alındı 

ızmır l ere mu ım l ap 'Q u QRQ- /Jaş /cuman- .Loadra ıs <•.ol - Sıddollı 
k d d •ı k • mabırebelerdeo f'Onra Barkofan 

~· r n e l er l : dan l 0 lıl & Reılar &arafındın i19ıl Htldttt 
..... le&okbolmdıii &ıberler ahD•ıı · 

hmir ıt (•.•) - . biG l 191o'dınberi wfırber- bala·! K r rga .. h &ır. Şehirde karıalıbileQ al•••· 
Milli Şet lsmet lnöoü düo T lebeterimiz kuvvetli, bilgili narorac. Vııand11lıramıı .e•aı~·ı a a tnı lar lraçm11lar11dı ilı:I almıo .aeae 

lunirdeo •yrılmadao önce tz- lardı uıifelerini rıpırortır 98 A t , 1 rah &1ir edilmiı ta 18-20 bin kı 
Oldug., u kadar ahlaA klı llrHı 1rılino• tılerfoe1161i1D•lı:••·ı vus ra yaya darılmaoöldClr61mflııır. Almın 

mirlilere hitaben konuımuı 'Y8 dirler. ıta daro• 4,11.-reoelı:· k k tar ıeblrdeo ırralmıdın enıl 
ezcOmfı şunlsrı 16ylemittir. yetı• cmeıı·dı•r,ler. ur. Urınılı: 98 hHır olrnılı:ht•·ı gelere urctu l•hri r•matlırdır. 

lzmirliler lle'YIİli vAtandaı 'T J ... llıuachr. I . Kırımda da ıtddeali maha• 
lar.m.ı .. fil hr _._,. cr•tio•t• 18 (• a) •ı rebeler oım-lı:\ad1r. Gr11nar• .. J k f k~ D Wutl it•Jllll t Diler '94b\m ~ir ...altirde ..... 1 .,. . e • •• - 6! K tir Bir ile; aüodür araoızdayım 1 il U U (111 1 ır . dil r · t- d J po 1 ı. J 8 

H Ra1 ~!tmicl Kırımda ıa• 11 nomidir. Z•raaa, &loıre& H • lipınıvr e • 0 •r •Y ar hile birdenbire rılı:laımıı te ta 
Aynhrken sizinle kaoupca~ım ·ıhlı'ı.il ıı·z.llft -t. lllllllL llZtl.lır ~lınlarda lth•rim.lıi dflı•n:eMe"' danberi barlaedeo geaeral rara Hhr oılı:armıeur. Alman-
Seyahatımdeo çok memnunum. 111 U 1111 1 •• ıırlı. Eo seoaıo memleketler Mak Artllt bir tayy•ue ile larıo ~ tıpırdımnıoı meydan 
Vataada•l11nmı sıhhat ve iman /ı b • h d bile lreodi re&iıtırdili maddeler 1 d ._ _. ,,...011 J ••::ilmemtıur 

w • h ar n •yanın a alM'HI ... ..., ~e arı O. • 
lı çatbşır gördüm. Okuma }8r- aıma azır, ın aşı an I'· aeoioımeıler. Bir oolr mtdde·, ıo b'lld• ~9'f18tralyaya ..... S&erı Raaeıda mıhlar ba· 
lerini ge7Jim •e bunlardakı • • .Ç /J b l ler dııardın ııttrilmelı:&edlr. Bir @ lauıo 16 ınoı alman ordaı•aaa 
durum ve çalıtmalan 1öney- berl se J er er U URUD0rfl.z 4K ıa9ddet.r -9'1erdıeP ı•••dl• IJI ohunttar. . . . darama alUilı:c;e fenala1mıklıd11· .. 

i' il tıkcUrae bD ı&nkl mabruml· A .. aıt,.ı1anan ııtetı ıle Alman orda1aoı dırıoılr uıi• 
diniz sizde a1emnuo olurdunaz Ba Jarnm defiımiyecelttir • Efer lterp Y•• !Mbti •1ar. Fatet blı :;ıreoelı: ve J!'iUpiol•r ele dı&.hil bahın· reeı~ı aören bir rer •11raı •dil· 
Cocuklınmııın bilgili olması __ 1 b. ._ .

1 
lerimtıi lı:lod• memleketimiıden mak .. rtiyle ll•k Artar ce- miı&ır. 

kadar sıbhatlarıoa da cok öoem iaçı........ ır pıcı alırsa ocrtan mc1- lemi~ . e61toraı. Ba ~ılnotıl~r nup pui·fi·k b.••. komandauh- Amerika 
'Yeriyoruz. Gürbüz ve yeni Ja/aasını fere/le karııla,acafız 1reoioıdır. ea oibeueo bıı bahtı· 1106 geıirılmıotır 1 
zamaom şartlarma göre yetit· ,ar memlekıllerdeo ••rıhrıı. Q eral karargilunı A voıt 
meleriode ana Ye babalano da Harp uzun sürecektir Etrafamıadıki mahramlre& .. 1 .:: koraoaktır. Genera- Türkigege 
tl1ebeleri banim a:ılayışım ile • oan rakın darama blllrorıan-aaı ~ 1 ıtral a • ••vualatı 
l L da l 1 . . F k t sonund k tı• b. Endlı&rl bakımındın daha ••• )Jo Aya y 

1 Harp l . a •aa r oma ırmı ıllerım. a 8 a uvve 1 ır lı:ın&dı olıoıt&ır. Fılı:a& mabare· memlekette fevkalAde böyök ma zemeaı 
Oaftrtn ölretmeoleri dikkatli 8 iyetle tartılan ller.--e ._ 
bir ilai ile eaadan llMflUl oJu mı•tıet olarak çıka ag~ be iQlnde balaaao memleke&ler• bir 11191110 D • ..._ IC 

" . . . i C iZ. ht 11 çolı: Uoarf mfloHebe&leri mıttır. Vııioaton 18 (a.ı) _ Dl .. 
yorlar. Yeoı neıhn yellfll'.'89 n - olıo bir mımleke&iı. Bataaodaki barek&t ttlm &oolanaa matbaa& lrooferao11oda 
de öjretmeolerin vazifelerı lMl bılı:ım •e lı:ontroll ı•relı:Ur. 81· ni r•pmık&adır. 91111 dMledltr S.IGD ller llrlO ıell>Jıı!leri geae..-f V•JtDer taraf1Ddan 111e&eoiler Amerika hariolre na 
yOktOr. Tal"belere ana ve ba- 11 iki öroelı: tererim Sandıklı harbin d111odı llııahn•ı ıeede &e• almıı ~alaoa.roruı. Harp dııın· .d e .. ~t. 19rı Vılı&eo Tlrklrere Amerika· 
balar iyı yetitmeleri hususunda k11ab111ndın Af rona gelen 60 ıiileri İQindedir. Slr .. t tectbtrle• h 'kılm .. ı ••httOefn. Eter 1 ar .,, dan iou •e 6dlno terme lı:aoa· 
yardım etmelidirler. Ool kadir &alebe bir arada barını· rimlıi llrHile earıareoaıım. harpten kıoıDamllHlı: vatan m&· D o il. u Da ile r•pılın r1rdımın ne ••• 
bılgili olarak yetiımeleri kadar rorlır. Bırıtlara oooadur

1
• iyi 8ir11eaimlı •oılılır •e aoık dafH11nı ııreflı kart1l•••oıı11. if ~d ~~~e b1:':;!,~"~~irn~ı~i~~m1 ~tar. ahlaklı olmalarını iıriyoruı. bir koo&rol al&ıodıdırlar. ...r bir ••kilde mabırfD dHtellerle Harb Dl k•d•r ıClrene ılr· c phesın e Kiralama •e Odlno •e-. 

L hl ki L -.·ı ı· ı 1 &adın d• Afrona selen IO kadar m00111bealerlmiı •llrdır. ~nlae- 160 ki 90lı: .~eeetı ~•aıılıror, e k ·-
Aocaa a a ı uı gı ı o an arın . b lr& d 1 1 . ınaoana ıöre bar liri mem•-.. ea 

T &ılabe ıri ar1o~a 1 ır ır. ma ara dırınao açık ta dotra harp ıanandı tune&ll bir mılla& .... 
dan memlekeı. fa\'da~.,~~· a- GlnGo tlıinoı bir t•' de ekim rGrekli bir ıelıilde ııra..aimiıi olarak talıoıtıı. Bitin iıl•rd• b l 30 d arı11octı bir aolaıma imaalaa· 
lebeler kuvveHı ve bılgıh oldu ma1eleaidlr. Bnı •ei'lerde •r& &&Lbür ""--· M•barebe ........ mitlMtD bMI•-~ ..... Malaare e er e- r.oııtı TGrkire•e mılaeme ınn
Qu kadar ahlakh olarak f"tiş- kıııo urerlarıoı ıö.rdlm •e eoı b:ılooınlara tarafııı daramda lıdır. r#8 .aJırın alt111tJ11 :~r~m~ııo.e çalıt.ılmak&adır. Tir 
melidider. durdum Yeoi elıım tıh için bulanmak koln detildtr. TOrlı:i· Umamt dhenio ,..,.,111 ti J ' ıımdıre kadar harp malıe· 

Bir nok&arı daha belir&melı: hlkdmeaıo hallıe rap&ıtı 1reni1 re bu &ira11e&int iri manaeebe&· için temel tııı iri doraıhlr• fitltJe e uefJam meıi~I peıin Para ile almııtır. 
tıterim. Vatan 1e•1iıi ile ıuarlı datete her rerde 1reolı OlçOde lerle tatbik elmMtedir. Mabare· Ankıraya ıitıtlnoe bOrDk mili•& 

8
J;uor Tftrkıre1ıin mah&aç oldutu harp 

. ld t fımir dolarJuıada be ed & fi b' · b h ıı. V leta11tD1nn1 buodao ıonra k'--korararalc retıı&irilmelidırler. ıarı ' ı H t en ara ar ııı mu are e- mecliıinde ırkadaıtarımı ıur-
1 

u• 
Simdiki uman blıim umanı· genıı ô1çftde mıbıal alma totn re '~'k.ede~lrecAklerdir. Mem· dlklerimi anlı&aoılım. Dara~a· letokbolm, 18 <.a ~·~- Son aö~: h ödOnç terme kaoanaoa 
mııdın ook detitıuitlir. Kendi oılıeıldıaını ıördGm. lelre&ımıı ioıo rılı:m ufuklarda mus ilerlıi ioln ook Gmi& t1rıol• A.lm&D reımi tebhtınde Ore- 1 harp malıemeat urılmeıin· 
oefiıierıoe ıOven ıiboı1eaioe lımirlıler: . . ~u~utlar g'6r61miror. Fakı& harp dlr. Bahara, 1rOtenlı ltaı••edi lin ti•aliude •l•r Rqı tur •. de her kolırlılı: ıöeterılecek&ır. 
lı:arıı uaanaeurlık ıblAkın bı· Şimdı memleketıo 11

'
111 du· ıh&unallnl ıöıden uıalı: &atmamak olarak bilerek, biı ~derek •iri• ru•l•rı bildiritQıekte4ir. K (ı 

ıındı ıelır. romunu benimle beraber aöıdeo lbı•dır. roruı. Kane&imiı rılnıı ıillb Harar.'t sıfırın al tanda 80 . c:-n. erans 
Di"8r öoem verdltlm ook• g~lrelna. Barfto bırptın ıarar Diter tedb,rlerin baıında kane&i delildir. iman kane&td•r· R 

1 
Vılyetlmız dahilinde zirai 

&ıda &ılebaoıo iburaclarını lrar· ıörmemıı bio bir bOkdmet ro~- mld111faa aeımelrledir. DailDa I Buallo ıidecetim ıiıter• qok oJpaaeıoa ragmen. Ut\ ar ta ko_nferanslar 'Yermek üzre gel
ıılamaktır Qooaldırımııın iri &ar. Harp bG&tlo dilnrada ' 991ri hazır bulunmıkla beraber bar· teıekk6r Pderım lımırltıer. - arroz hareketlerıne devam m11 olan bay Fuat K 

- ediyorlar. l . . urşuncu 

Beyruttan Almanlar 
merkezde 

laR 
.L o~ u ıehrımızde k t 148 bl·n ffıdOSI JIPI 1118 Dagan ffladet g4zete1i bir 23 on eranıını 

mart P&7.srtesi günu vere-

' 
ı..ı ya•ıRıoda Almanların hava- cektir Ava ' - . . 

Hitlerin hasır 1" a· larıo pek fena oldogcou bil. da bir il kl g~n ıçınde Tarsus• tayyare Tahrana 
kadar 

/ngilisler müıtah· 
lı~m bir ltat meyda· 

na getirdiler 

Raa taarruslarını 
durdurdular 

Berliu 18 (a.a) -

Ruzoelt bunun için 
i tohıi.at iatevecelı 

b ...J d' ı · 1 Onıerans vermeai 
ını ozaU ırme errn~ Y.e kar ... "t arın muhtemeldir. 

L ~- LS (a , ) - logi· kımıldanamadıklarını hıldir- Ray Foat K "'I ., ... on-•, · · . . . . . urıunoa u .., 
J• d oaJuiyle itbirlıgı ya- dıklerı halde aJmaolar aynı martta To·· -kt . 
ı• oa• . . mu e aynı mevzu 

h•Y• koYvetlerınrn Bo· zamanda Boı tanklarının ha üzerinde ko fı k 
dp::a bombardımanı İngiliz reketl~rini bildirmektedirler. ve 2S m ttn edaranTallDI vtreceh 1 

Do~u ~pb81ioio orta ke-
siminde büyuk duıman hor.um 

ları Almıtn lntalarıoın büyük 
Londra, 18 (. ~.) - D~yli gayret\eriy e durdorolmuştur. 

Ekıpreı gazeteRmın al.at n 2 piyade ve 4: 8.ıı. 
1ı b j b'l · · -, 0Ulffi301 uYa 

mo • ır ı dırıyur: .ti • . • eni parçalanarak eri 
Soriyeıle Beyrottıao ah- ı uım g 

rana kadar Alman le yi'i şürülmıiştl1r. D~şman 10 bin 
ihtimali göz önünde taıola- ölü ve 2 bin esır ~ırakmıı ve 
rak bnoa ımk&n vermemek 188 top ve bir çolt'sılahla harp 
tızere tı.nk tuzakları Ye iıtih malzeme8i ele geçirilrniştir. 
k&mlardao möte,ekkil bt&ök 

1 
kt d 

:I. dan toto ma • u · 
bir bat Yiioııde ~etirilm1ttir. 

Bu ilahın arkaıınd ifi Kı•ll orJu ile llliinak&le 
JQ) .. r ltalubmaitta v., !rakın tahmjnlerden dab• ııudır. 
•engin petrolleri bo IOl'etle İran oranın da memleketin 

mahafa•a aUıada ~ola:pdo- uayi" utronda 9ahtmakta 
ralmaktadır. Bqrottan '!'ab- ve lranda kı•ıl ı0rclada talim 
raaa kadar 1100 millik 1aal g~ren gen9ler Trmoçeôo or-
9 •e 10 oii ordalar tarafla· duıaaa gönderilmektedir. 

Vaşinaton 18 (11.:ı) -
Mister Runelt 148 bin 

tayyare yapılması için lüzumlu 
17 milyar 67Y milyon tloiarhk 
tahsisat istiyeceğini bildirmif-

· · F ar ı reus na 1-•kerl mahfillMınoe r•nsız Alman ıöıcöao Rusların eleri . . 
i t ' I& rmanlarrna yapılan akrn . . . Y nden bırmde konteraosına 
ı ı ı Sooa ıkıo61de - d d k · 
ıara benzetilmektedir. Radoı - evam e ece tır. 

KıhrJSa •SO kilometre u~ak-

tir. . 
F aıtalıi ingilizler 

iır. Dötmanın Kıbrıaa istila 
t.8f6bbüıönde kullanahileoeai 
.kügök gemiler Radoıta bulun 
maktad1rki boranın Bitleri• 
pl&nları bakımından ebem· 
miyetioi artırıyor. 

•alailtlen kaldırılıyor 
Londra 18 (a.a) - lA 

d Bo hareketle Hit.lerio P 
Tancadan gele1J haberler e 01 geri .atıl outtar. Bitler ıu-

Fraosı• makımları Tancadıki talaraoın öoömüsdeki bir lr~ 
2 bin loııiliz tebaa11ını IM-50 hafta i9inde mobeem•l olarak 
Yat arasmda bulunanları ıöz if8 ta"ıtm•laTı mttm~ndil. 
altına almıılardır. Asker çıtın &acloaa =ra~ U,i:;: 
da olanların memleketin iç ha•ırbklarnu • 

paı-..ur . 
tınflarma ıönderilmeside söy- 6-il•r beabarclua&& 
leıunektedir. burada bu~nan ..41erJwken ... ,. o kadar eo
lngiliılerin çolu tOec:ar -.e k•lm8'1.ıı•ı ki eyler ae9'le-
emekliJir. bili,ar4A. 

Ç. Esirgeme Kurumu Balosu 
21 Mart. Cumartesi akıamı Taecar 

kuliJbiincle uerilecelı.tir 
Şebrimia Qucok Esirgame knramunon bayıl S•yıa 

Valimiz bay .&bi.p Ôrgttnin yöluek himayelerinde terti
hettiği kostümlii balosu 21 m•rt eamarten ak..-ı tttcoar 
kalöbttnde verilttcektir. Balonan em&alindeo daha g ... I 
Ye ne'eli olması i9in gereken bötön haıırhklar *-•••lan 
mı,tır. Pevlkallde etlenoeli olaoatı -.ık&T el•• bal~ l9la 
bir çok !kimselerin ıtimdicNo koıttimhlri11 la•sırla4ıldan 
ölNNail miftir. 

Kimıeeiılı ve ökıös y.avr•larımuı ııoa!( kooa~nda 
ltanaduao 9eeak •irgeme okuruma baloeaaa va~ad---·
rı••ıa ae•e Hve ittirak ed~i b,Nibi4ir. 



a.ı111 .n ~ - ..... ,.. . 
19 - MART - 1942 Perşenıbe YEN·I MEilSIN 

ltalyan tebliği Almanyada ı 
. 
ı a n 

10 tümenlik bir nazi Mekilide düşmana 
parti ordusu haruldu baskın vapıldı : f iat Mura~abe Komisyonu Riyasetinden : 

Uera, 18 (s.s .)-Nöyt1 Zü- Roma 18 (a,a) -
riher Qaytun~ gazetesinin Ber Mekilinin cenup dof{mmn-

Perakendeci kar 

lin tnubahirı bildiriyor: da AlmaD ve ltalyan zırhİı 
Nazi partisiıı iıı hnsuQ] or- kuvvetleri duşuıan müfrezeleri 

da n Hbrliııde yapıla'l bir go ne bir baskın yaparak 4 top Ve 

çit resminde görülmüştiir. ile bir miktar esiralmışlardır. 
Bu hUi\URi na~i ordnRnnnn 

Kaput bezleri, pamuk ipligi 

bilumum pamuklu meıısHcata -

Erkek ve kadııı vliııllileri ve .. 
mikdarı 10 tiimeud.Ju ibare•- Ayr,ıl5azaladaki duşman kov- yürı ipliklerine 

tir. Rn or<ln bir müddet ev- veıleri ve tobıuktaki duşmao Hilunnnu sargılık kaf'rıtlar 
1 k l il o] m 01

• la bera teş'·iJlerı' alman haya kuvvet- . l"'I 
'Ve uru IDllv "" • ~ ~ . bevaz D'I') ~art tnUkavvalar Ve 
her hu ordu hakkında şımdı lerı tarafından :)ıddetle bomba J ' o ' 
tar.ıwa voriım~ktedir . . lanmıştır. Oc dıışm ırn tayyare gazete kağıtları 
. B~ or<lunoıı tayyare ~ır si dü~ürülmüşlfil' . Bin~aıi tize! Di~er bilunnını kağıtlar 
lıklerı alınarak ordn em~ı~e rinde d~ bir duşman tayyaresi Cuval, karıavit;e, Ye J.Ül. 
verilmiştir . Ha yeni teşkılırı a- - .. - - D 1 

. uşurnlmuştur. uşmarı Agus- manıulaııua 
adı I :S S dır. Bn ordu efra- ta ve Siragüzayı bombı.lamış-
dı doı;?rudar. doıtruya orduya t ca,·da 

h ır. • •· 
Kahvede 

nisbeti 

0/o 15 

0/o 20 

0/o ~O 
0/o 30 

0/o 15 
0/o 15 
O/o 8 

-.erilmekte ve ordn içinde o 
kıtanrn iinitormasını geyrnek· 
tedir. Bu ordu efradrna bir 
nevi ordu g(lstapmm denile
bilir . 

Odesada 
Ticaret Vekaletince teslıit edilerı peraken

Yera/tı mezarlığın- deci kar nisheth-ri yukarıya çıkarılımştır. ilfuı 
Böylelikle IHiziJer eıuıs or 

duyu koııtrol etmek imkanı
m bulmaktadır. Ba ordu ef. 

da aaklı bolşevikler oluııur. (262) 

bulundu i ı a n 
l3erlin 18 (a.a) -

radı bıılnndokları kıtalarda 
1 

"" • • 

Alman a'1kerlerinin hal ve O N.B. Selahıyetlı kıymlk 
No: 21 

f iat Murakabe Komisyonu Riyasetinden ; ahvali rulıiyelerioi, 

yatiarı111 amirlerirıo 
oeklttrdir. 

m"nevi· lardao veiiJen lıaberlere göre 
bildire- Odesadaki Romen poli.;i yer 

Bir İtalyan amira
lına göre düıman 
denizde yenilme

lidir 

altı mezarlıklarındaki boloevikj1 

leri yakalamıştır. Bu bolşevik 

SiJifke va"larnııu "' ~ 

Toptan 

Mersinde satış fiatınıu 

Perakende 

Roma 18 (a.a) -
Bir ltalyau amirah CHr

na!aditaly..\ gazetesinde yaıdı~ı 
bir yazısında şunları ~öylemek 
tedir. 

ler aylarca buralarda saklan-
mış ve insan e~i yemişlerdir. 
Böyle yenilmiş bir takım ce-
setler bulunmuttur. Tahkikat nur. 

Kuruş 

henüz bitmemiştir· ------

Avustralyanın 
parolası 

l 65.3 
ohu· ak 

l 90 
teslıit edildiği ilan 

(2 ... 4) 

1 i n 
No: 22 

Mücadele, çalışma 
vel'a 61mektir 

fiat Murakabe Komisyonu Riyasetinden : 
Ceyhan pirinçlerinin Mersinde satış Zaferin kati suretle temıni 

i~in üçlO pakt devletlerinin 
duşma.nı denizlerde yenmesi Melborn 18 (a.a? - Toptan Pera nde 

40.56 lazımdır. Buna dair tarihte · . Avust~eslya hat hıye .nazırı 
misaller vardır. Üçlü devletle· hır demeoınde demıştırkı: lhıruş olarak tesbit edildiği 

45 

ilttn 

olu-

fiatlaı·ı 

olu-
rio planları ise şudur ı - Atl!ln Avustralyayı müdafaa et- nur. (

2 
. 
3
) 

tikte J n((ilizleri tecrit etmek mek için müttef:klerin duşma· ---------------6--·-----
2 - AkrlPnizde Siiveyşi ele ge- na hücum etmek sn ası gelmiş 
çirmek 3 Sovyet kuvvetlerini tir. Duımana her yerden taar Yeni Gülnar Tarsıısta 
yok ~d~rek muvazi bir ilerle- ruz edilmelidiı " Ve eA ... r tam 
yişle Hint cienizine inmektir. bir fırsat düşerse bu taarru? Adliye sarayı Bir Darülhafeza 
Japonlar Malezya- umumi olmalıdır. Bu hareket Keııımız adliyesi, b6ladıre açıldı 

da 1 !) va/ilik b~tı pasifikt~ taarruz için son malı olup ueı katı karmekamlık Tarsus (Hususi) -
L d l bır fırsat olacaktır. Avustralya •e malıre \erafındeo ieııaı edilen Diyanet işleri reisliğinin 
RUr U ar tof)yekOn seferber edilmiştir. binanın al& kahnı iegal etmekte ~ d 

rntısaa eleri tizerine Tarsusta 
Tokyo, 18 (a.a )- Malez- Duşman kıtaya ayak basar ah kat odalarının küoüklü~ •e da bir(Darılhafaza) açılmıştır. 

Sayfa ·2 
' 

Tarsusta 
Eski eser 
Tıtrsu~ [HntmsiJ -

Diin aldııtımız mal6.mats 
f(Örf', Tanrn~ şehri konarırıdH

ki bir bahçede H.om" devrın" 

bulundu 

inşaat of isi kurulması için 
incelemeler 

Mütee hlı ller F HPI ma lıeme· 
ait kıyn etli tır kitahe bu- 81 bulmakııı KÜcıfık cektıklerıu-
luunıuştnr. Bu eı;er ye.k11Hll\ deıı rııpı ıelerı baıeu ferım kal 
Adl\na miize. i ııe naklttc.liltı makı 11 dır. Nafıa vekıllıQ'i bu do· 

1 
rumu öulom ek fu.ere ı l g lilert cektir. 
imkAu rıiebeıi:ıdP hn ıüı lü J3pı 

Adana mii zeRi mtidö rii m11ı1em tı sı bulmak 10111 bır of11 
B . N'\oi Kom bir kaç ·.gün- kur ulmıısı üzeriude ıııcelemeler 

rapn ıeıır. 
dür Tarım" ı9inde ve dışırı- cDevlPt lııb ıı eı Ofısı~ adile 
daki tıski eser yerler.Jııi > ve ı:eltemeı:ı düeünülen bu teekil, 
bilhassa magara mey,arlı(ja.., rapı ıeıer ın df! oıdıeeıı ıecılerıo 

~ gıda ve aır ıhıır a clarını leminde 
rını tethik etmek iirlA're hu- • ~ de oııemlı ode~ı olıwııktır. Bu 
raya geJmi,_.tir. kouude :Nflf•A vek•ll•'2'ince incele 

Vaktiyle hnralardan tnii· meler sepılırkeıı ı l a ılı \'ekillıkle· 
rıu ınütalealerı sorulmue, rapı 

zeye gcinderilerı top~ak lahit malıı>meııi ve aı<Ja temini hain• 
lerden daha hir kı"wwrn mev mırıd a u ıııee müe&ı>eerlıkıle de 
ont oldugu Vtı bnralarda ilk koııueoımueıur 

Hu hueueıa 1ıezırleııeıı pro
fınatta ııonrl,.jlf\ra hıı.şlana- je üıerıııdA eou ınceıemeler ra· 
oaıtı aıılaşıJmaktadır. pılmektedır. 

Ankara Radvosıında 
- .. --------- ---------

Bu günkü nefriyat programı 

Perşembe 19-3-942 1 18 45 Ziraat Takvimi 

7.30 Proğram ve memleketJ 18.55 Müzik Dans Havala· 
saat ayarı 

7.33 Müzik 
(Pi.) 

Hafif Program 

Haberlari. 7 45 Ajans 
8.00 Müzik: Hafif Progra

mının Devamı ( Pl) 

8.15 EViN 
&.80 SAATt 

rı (Pi). 
19.:lO Memleket saat ayarı 

ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Yur.taıı Sesler 

20.15 Radyo Gazete4!i. 
20 45 Müzik: Saz Eserleri. 

21 .00 Konu9ma (Dertleşme 
Saati). 

llaemle- 21.15 Müıik: Ferahnak •e 12 30 .Pro~ram ve ıa 

ket saat a varı. Eviç Makamları. 
12.33 .Müzik Bbraber Tür- 21 30 Konıışma (Hik\ye 

küler. saati). 

12.45 Ajans Haberleri. 21.45 Müzik: Radyo Senfoni 
13.00 Müzik: Şar- Orkestraaı. (Şef Dr. Pratıtorius 
13.30 kılar, . 22.30 Memleket 'laat ayarı 

18.00 Program ve Memleket j Ajans: Haberleri. ve Borsalar 
saat Ayarı, ! 22.45 Yarınki proğram ve 

18.03 Müzik: Fas.l Heyeti. ; 22.50 kapanış . -
i a n 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesin~en : yada Y"ni bir milli id"re kıı - basmaz lüzumlu şeylerin tah- adliye teekilAtının barınoıaeıoe 

rnlmnştar 10 eyalete valiler "b' · · · I · ı · t' müsait olmıırıeınrn mehıarıarı Bir çok davetlilerin hazurlarile ~Jiiessesenıiz nannııa gelecek kömürlerle da-
t . d'I . . t' 0 1 y rı ı ıçın emır er verı mış ır. aörülmekttı ıdı. Kazemu:a ilk vapılan açılış merasiminde l . 
ayın ., 1 mış ır. erı~ra .a: Şimdı Avu:-:tralyada puola geldiQi aüodeoberı neıaket, ça• . evlüt ok d kt s M-f itil Ye aarıce sevkedilecek kömiirleriıı tahmil ve 
maşi Malezya umumı valısı d aı uu ll an oara u - d k' b.. d 

. d' l '. . şu ur: lıekanlık ve Ul)lCılıaı İlf! kendi· tii bay Sıddık tarafından kısa tatıliyesi Azakzade lıaııııı a · ı uromuz a ınevcut 
ayın e 1 rnıştır. 1 Çalışmak, mücadele etmek ni taoılmıe olau aenc müddei ve veci2 hır dua yapılmış ve şer;lİte göre müteahhide verilecektir. 

1 Küdik kısa haberler ve ya ölmek. umumimiı Saf" AQlarc•, derhal . __ 
• adlırenio merrueat veeair bakım bundan sonra buyuk cami ha- Taliplerin şerati görnıek iizere 20· 3-942 tari-

§ L'lndra - lran ~ahının Doğu Cep~esinde hardan ıhtireolarını temine Qalte tibi bav Enis tarafından açılan hine kadar ınüessesemiz hfırosuıw ıniiı·acaatları 
zevcesi Kahire<len Tahrana ha makla kalmamıs, ulrlile sdlıre Hafeıa evinin lüzumu anlatıl- ilan olunur (252) ı 7- i 8- ı 9-20 
r'3ket edecektir. - Birinciden artan - teklletind c ıı teriloıis tahıieatla rnıştır . .Bay enisin o~lu bay -----------------------

§ Loudr.ı - Çin kuvvet· yeni ve el'!ki tankları bulnn- inea oıunmue •e ceıa e•i biıı~eı Esat tarafından güzel bir nutku 
· M k · a· d · olarak kullanılan alt katta do.' . lerı er ezı ırmanya a sı- doğunu ve fakat benö• logi. h 

1 
t h . ıunm 

11 
ile meraıums ROD verilmi11tir. 

h d d odeeı apıa He a e1>1 o u v yamlıJarın ücummıu ur ur- Jiz v., Am6rikarn tanklarının d""' d 
1 

t met· te ı.er o a arı amamen _ 
muştur. . . görülmediğini söyJemektedir. rok te harap olmau Jllz tulmuf Boora mahlıumlar1t muntezecıan Şemsiyeli bir çar: l3 içerisinde (105 9) lllllll8• 

§ Rongonun şımahnl de lu Tarar... möşahıtl•r •laylı on •ekiz odalı bnriik binanın okuma ,um• dara; •eril•<•klir. rah Siııger marka 180 taş el.ıııası 11 taş pırlanta 
giliz kuv'"e~le~i dıışmao a te- dMeoede diyorbrki: teekilAt H rapı balumınd3n ad· &&öl.rede ·.n11ha.lli Renatlar ~e mü ~ 
mascl gelmıstır. . . . e aaraıı olarak kullanılmaaı D cellıllik öQretıleoektir. Ahiren bir saatle bir elmas bilezik ~ Tarsusta gaiı) ol-. . . Demekkı Ruelarıu elıude ır . . 

1 § Yenı delhı -Sör Grıps d'J . 'kt d tdaki tardaları teabit ederf'k ad· nakıJ sona erdıQinden 9.2.942 nnıştur. Bulaular nıalbaanıız· ıuiiracaat eUiğiıu,e · . f . ken ı erme yeter mı ar a . . . 
resmı olm,yan Hınt şe lerıle lireoin orara t&eınmaaını en den •tıbaren meeaıre reni binat· ç k IAd ı.ırakılacatları ilan olunur. 

b - b"I k · . taııkları var,lır . b. . 1 k 1 1 e d b , B 
1 

ıev a a e nıemnun u ser est göruse ı me ıçın umu · ônemlı ır ıe o ara e e a mı mıı a aeıanmıe.ır. u surete 
mı valinin misafiri olmama~ı Belsin ki, 18 (a.a.)- ~.•· te derhal teeebbüee aeçmietir, Gülnar muntazam •e sert bir [ l5 31 3-4 
tercih atmiı;tir. Bahrin dolayla- r6li_ berzabıııın batunnda du~- Adlire tekAleUnce teklif mo•afık adlire binaaıoa kavuemakla be· ----

d G . ... ' · b" . man t"pou lıimayei'(inde hö görQlmue ve aerekli taheieat te• raber bilhBBea bu ailıel bina 
rın a rıpsm emrıne 11 ev . . .. · k bina tamir ve tadil edil· 
verilecektir. oum etmışeede bır ruR mnre- rılere k b. k barabi te rıkınıtdan kurtulmuı 

. . . . mif, alt atta ıı ııım arrı 

§ Kap - MarPşal Smats zesı yok edıJmı,tır . Topcn· bir bölük halinde ceza etine, üıt bulunmaktadır, Diğer ıııraftan TarsnR orta oknJondan 93S'-939 Renelerinde aldıg ım 
cenubi Afrikaoın istila edilemi· muz düıman. motörlü kıta ve kat tamamen adlirere tabela adlire •eklletinin her rıl icar Ş-'hadetnamemi zayi ett.im Y~iRini alacağımdan eskiei-
yece~ioi ve bu iş için gereken piyadearni da~ıtmı11tır. olunmoetur. Ceza e•i kı•ıııında bedeli olarak rolladıQı taheieat nin biil.mii olmsdıgı ilAn olnn,or. 
tedbirJer hndı~ını söylemistir. Oentıp Karelide dö,manın imkftn niıbetınde ıntızam •e bundan börle tasarruf edilecek· TarsoR postabaoesinde 

§ Loodra _ Britaoya hü zırhlı knvl'etleriyle yaptık- iQindakile~I~ ~emi~ete nafi bi~ tir. (
261

] Suphi Serçe 
kömeti kömür ve elektrik sar- ları iki hUonmları bava knv- hale get1rılebılmea1 dôeftnceeı GenQ mftddei omumimiıi bu -----

Gaip elmas bilezik 

Zayi Şahadetname 

fiyatırı vesikaya tabi tutma~a vetlerimim tarafından tahribe öne alınm19, bir derebane te bir berırlı ielerinden dolRyı hararet 
k · · dı"lmı·a•ı·r. a&ölre tesiı olonmustar. Bundan ltakdir edilmGktedir. arar vermı~ır. v• 

,. 


