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GÜNDELIK. SİY ASİ HABER FİKIR. G-.A.ZETESI 

ı- Milli eefimiziD de iread burur· 
duklerı Tart lnkılAp eoatiUlsünun ko· 
rulmaaına dair kanundur. 2 -Taaarruf 
bonoeu hAklrında olup 75 milrcn Jira 
rükaeltilmesine daiı· kanundur. Sayısı 5 ktJruş 

Telefon No. 82 
Yıh 1 Sayı 
14 4169 

Milli Müdafaa Vek&letinin 
1

Macar 
Halkımıza Teşekkürü Romen 

Haberleri Şehir ve 
- --

Memleket 

B. Hureuin Artam Fırınlar 
Anksra, 4 (A.A.) - Milli Mlidafaa 

Vekaletinden bildirilmiştir : 
Ordulara karşı derin sRygılarını gös 

terw:o olan Rayın halkımıza ve bu bu 

susta çalışan Kızılay u YardımAevenJor 

Hududunda 
çarpışmalar 

Matbuat miidür 
muavini oldu Sık sık kontroldan 

geçiriliyor. 
Yurdun her tarafından teberrii edilen 

400 bin parça eşya ordu birJiklerine 
taksim ve erlere tevzi olunmuştur. oemiy.,tin6 teşekkür olunur. 

Macar Sefiri 
protesto etti 

Her akeam radro aeıete
ıinde tatlı tallı diulediQimiz 
Ulus gazetesi .nuharrirlerlnden 
NureUin Arlam arkadaeımı:ıın 

Matbuat Uumu Müdiirlü"ü mel· 

Dun belediye reis vt:kili 
8. Yusnf Kılııu; refakatinde 

beleJiy., h11' hekimi ve bele

diye zabıt" mödürii oldtıgo 
hRlcJe furuııları gezmişler ve 

ekmekleri gözden geçirmişler 
dir . .Ekmeklerin rutubet d"
reoettinin ft1zla oltlngu görül

mü~, hi r fa r::ndaki ekmekJerde 
miisadere edilmiştir. 

İngilizlerle 
Hintliler 
Uyuşamıyor 

MiJslümanlar karar
larını henüz 

bildirmediler. 

Yenı Delhi, 4 (a.a.)- lııgi 
liz teklifleri halA müzakere 
edılmektedir. 

Hind icra komitesi bıı ~ün 
90 dakika süren bir müzake

rede bulunmuştur. 
Müslüman birliği reisi ga-

zetecilere demiştı rki: . h k 
- Kripsin tekhflerı a 

kında henüz karar almadık 
mamafih yeni delhiye varıar~ 

kararlarımızı verebilecek vazı 
yelle bulunacağımızı ümit 
ediyorum 

Ru%uelt aracılık 
yapacak. 

Quugkıng 4 (a.a) -
Uniled Prese muhabiri 

bildirıror ı 
Ruıtellın Yeni delhide Gripı 

ile Bıntliler araoında aracılık 
taıiteaı ,apacaQı ümit edilmek• 

tedir. . • k 
Arrıca Hint·Grıpe muza e 

relerile Oınliler de rakınc!en 
alAkadbr olmaktadu. 

Çinlller: Qabuk karara tar-
mak ıaıım. Japon ilerlemeeı 
valoıı HiuUiler iQin deQil bülüa 
~illetler IQİD vahim tehlikedır. 
Demt!ktedırler. 

~ulgarlar diyor 

Kralın 
etraf ındagız 

ki: 

Japonlar diyor ki: 
10 yll da geçse 

Amerikalılar 
bize karşı 
çıka~az 

ingiliz 
uçaklarının 
muvaff akiyeti 

liibek şehrinde 
tahribat yaptılar 

Moskova, 4 (a.a .)- Basın 
m.thfılleriPe nazaraa Macllr 
Romen hududunda çıtrpışma
lar başlamıştır. Suvvenisk da

buat müdür moninlıaine tarın 
edılmie olduQunu memnuniyelle 
öwrendik. 

NureUin Artam, uzun yıl-

~mbları gaut€.Sİ muharririnin lardanberi maıbuaıta ıenınmıe 
yazdı~ma göre ~imdiye kadar bilbaHu (Toplu f Qne) imzaairle 
64 çınpışma kayıt edılmiştir hususi bit eekıl raratmıetır. 

Huciuddaki Tirgo Nurgon lugilizce, Arapca dillerıoe hak-
- A ( a ) D N B d kı'yle ukıf ol&n (Nurettin Altam) 

Tokyo, ..,_ " · .. ~ .. · Dö~ Bern, 4: (a.a.) (Ofı)-Alınan 6 ciddi çarpışmalar olmuştur. uzan rıllardanberi latanbul u 
Japon Babrıye s~zo.üsu. askdri mebafili lngiliz uçak- Bilhassa son günlerde bu kı- Ankara Liselerinde İngilizce 
mei sjanınoa demıştır kı: . larının Lübekdeki zararlarının sımda Romenler hndudu geçe· öQrelmenltğı d~ etmekte idi. 

c- Fikrimce A m er ık a l h . d k fazla ld ~ . rek Macar kıtalarmı kilomet- Edebiraıımızda da cok hisli 
10 ı b.1 a mın en ço o u~u 1 k. · l .. 

donaıımaıu yı sonra ı e k l m kt d. re erce ta ıp atmış eraır. bir ıair 98 kuttetli bir muhar· 
olsa .Japonlara karşı bir &a· nu açı ça ~öY e e e ır. . Bükreşte Macar sefiri dün rir olarak tanınmıe te bir Qok 
vat vereo~k kuvvette değildir. Bomba uıabet eden evlerm hariciye naz.rmı ziyaret ede da kırmetli eserler termit olan 
5 Amerikan zırhlısı batırıl- ahşap olması yangınların ko· r~k. Romenlerir;ı ~u hareketle Nurettin Artam arkadaeımııa 

A hl h k t d laylıkla çıkmasma sebep ol- rını protesto etmıştır. reni 9aııfesinde muvatfakiret· 
mış ve ~ zır ı are e e e- . R · · 

· ea- · t t· ·ı . t· muştur . omerı harıcıye nazırı Ro- dileriz. mıyeo " vazıye e ge ırı mı' ır · . l · · 
Bir muharrır ~ehrm baş- men erın müdafaa vaziyetmd~ Antalyada yeni yol 

Uçan . 
kalelerin 
muvaffakiyeti 

Netrork 4 (a.e) -
UQan kaleler dün akıam 

Bingale körfeıiuden Andama 
takım adalarına dueman filoıu 

üzerine hOcum etmietir. Tarra-

tanbaşa alevler içinde oldu~u- olduğunu ~öyliyerek protesto· 
nu ve Lübek de hava hfıcum yu kabul etmemiştir. Antalya, • (a.a.) - Anlal-
larma karşı müdafaa vaziye- Translivanyada her i~i yamn en lü1umlu bir ıhtiyacı 
tinin de~işmediğini Karın ka- t~~afın tahkimat yaptı~ı bildı· olan HU v~ _yayla yol~ın~n 
milen harsp ol<lnğunu bildir- rılıvor. . açılaş töreaı bınlerce köylunun 

k ed. Macar hükOmeti Tr:rn~Jı- iştirakiyle yapılmı§tır. m~ t ır. .b t vanyaya Macarların çıkmasını 
Bu tahrı a ın filimleri menetmiştir. f L d 1· . 

alınmış olup halka ~österile- Tarsus ş Banıası mü ür UğU 
cektir. Leh d ( Or Usu B. Kemal Luloı 6aziırnt6p Nevyork, 4 a.a )- tsvi~re .. 

.lforuucular bu kabahatin 
k"ndileriode olmadıgını nnla

rıu rutubet derecelerinin fazla 

bolnomasıı.dan ileri geldiğini 
iddia etıni~lerılir. 

Bunun üzerine iki fabri
kanın unları teıtbit edilmiş ve 

bir mikdarda niimuue alınarak 
tahlil edilmek üzere kimya
kerliğe giinderilmiştir. 

Açık teıekkür 
Aramızdan arrılmesile bizi 

derin teessürlere aark eden 
rahmetli terzem B Heticenio 
ceoaze törenioe ietirak eden 
ıevaıa, ger.ak meklup te gerek 
telgrafla taıirede bulunan sarın 
tanıdıklarıma acık leeekkörlerimi 
sunarım. 

M.,rein : Yıldız Sıpahi 

reler 1remileı e isabetli boml atar 
almııtır. 

Porl Blen limanında bulu. 

gazPteJeri Lüberkdeki tahrib::ı hazırlandı şuheRine, B. Mitat özt!eş 
tın hakikaten razıa oıdn~unu ,.r,.rımsa tayin edildilar K b "' l 
söylemektedir. Londra, 4 (a.a.)- Ofi bil- te bankuı Tarsus ııı.beaı ur aga ar 

nen gemilere rapılan hücumda 
da mutaffakiretler elde edilmie
tir. Bu akınları Hiadistandaki 
Amerikan hafa kumandanı idare 
etmektedir. 

Şar cephesin
de sükun! 

-
Troçkinin katili 
mohkiım edilecek 

Madrit ' (a.a) -
D. N. B bildiri,or, AA'uatoe 

940 dıı Trookiri öldürmüı olanın 
ceza11 urılecektir. Meksika ka-

ilanlarında idam ceusı olmadıtı 

Stoktıolm, 4 (a.a .)- Dogu icia muddei umumi suolunun 20 

cephesi durulaşma devresinde ıeoe mehlıOm edilmesini ietere· 

Üte de muharebelerin arkası cektir. 

diriyor: mıldür tekili B. Kemal LAlcı Gaıi G 
arrntap eubesi madürlüQüne ece:erin ı11sıı karaıılıQ'ında 

Rusyada general Endrosun Şehrımiz le bankBBı ikinci mü· binmem hiQ kurbağaları dinle
kumandasındaki 3 Polonya dılrO B. Mitbat Ôıdee de Tarsus dıniz mi? 
tümeni Hazer denizi ıceoar- G 

eubesi müdOrlüQüne tarin edil• üııdüzün gürülldsıl rerine 
larmda toplanmııtır. mıelerdir. akeamın sükihu baeıarınoa onlar, 

Bu kuvvetlerin lrana do~- B. Kemal LAlm dört eenere ıabahlara kadar detem eden, 
ru yola çıktıkları hakkrndaki° rakın bir ıamırndaııberi Tareuı 19 iQlı earlı:ılaı ıoa baelarıar. 
haberler gümin eıı ehemmi - ta mubaaebecılik •e müdür Yetil kurbağa, öter göllerde 
yetli hadiSeHiJİr. f8kıllıklerıode bulunmur, kır Anasız babasız kaldım çöllerde 

Almanlar a•ker 
toplıyor 

metli meıaiıl, tıalka gösterdiQ'i Bu güıel haeret earkısı, ıa 
kolarhklarla kendiıini her kese kücüklüQümdentıerı hııfıırımda 
setdirmiı, idi. 98 kulakla. ımda örle rer etmiı 

B. Milbat Ôzdee de Mersi kı, akeemlımn huıralı karanlık• 
T nimlıde, neuket, ciddireti ile lerında, nerede bir kurbaQa ıe1i 

Moskova. 4 (a a.) - as ıanınmıı kırmelh bankacılarımız durBBm ıçım sızlar, tOrlarım 
Sotya, 4 (a.a.) - Silovo kf',silmemiştir. /aoeç - Alman bildiriyor: dandır. ürperir. 

oazetesi Kral Borisin Sofya~a Rus kuvvetleri isnat nok- • • Yugoslavyada bulunan Her iki arkadaeımızı ıe~r ·ık F" k b. 
... · zdığı hır tıcaret Alman tebasmdao 1897-1923 u a a\ ızım güzel Mersini· 
dönmesi üzerme ya laları arasındaki yerlere delik. ~ ı eder " reni taıifelerinde miı.ın, reeıı bahcelerınde ta 

k l d d ·yo ki· Ü b tı tevellütlüler silAh altına C315 r! · mutaffakireıter dileriz. h 1 b m• a e. ~ ı r . a- ler açmışsada büyOk muvat- m naae a makta olrJu~u hsber Yeril · a la ma ıtllelerimızııı Qıkmaz 
1 ngılız ve Sovyet .prop. . . . .. ıK ıokaklarında duraun su bırıkın· 

ğandaıı Kralın seyaha~ ~~~- fakıyetler elde edememışlerdır Cenevre, 4 (a.a.) Tas mekl~~~·n!ar Romarıya, Bul: Sakarya lokantasmda dün lilerınde onları her uman 
lesiyle propa~anda yap · f d - Muhtelif noktılardaki muba- Ajansı bildiriyor: . . oaristaodaki tebaluına da aynı L' k kanmadan dınterebılırsinız. 
lar milletın Kralın etra ~?cea rebeler hep mevziidir. Siyasi mahfillerin bıldır- kararı vermişlerdir. Ulr avga ol~u Ne bahtırarııki, reeıl kur• 
11kı olarak toplanması 116 

- di~ine göre İsveç ile Almanya __ baQaları dınlemek iQin eehirden 
sini vermi~tir. FO Papen ünasebatı l l 8 · k. uzek aöl kenarlarına kadar ııt· 

Ankara. ( Radyo gazete- n arasındaki ticaret m Alman ar a ır lfİ ağır aurette mek ıabmeıindeıı kur&olmoı 
sinden) - . Al d fenalaşruaktadır. Müzakerelere M"'carların l oıuroruz. 

Buloar ıadyosu neşrıyatın- manya an. aünden aOne engellerle kartı- u yara andı 
rı ıe ıe l ? Biri birlerine Adeta nazlanarak 

da şunları söyle~i§tir: 1 do•• ndu•• !aşmaktadır. arası açı l)'Or mu. Dün saat 21 raddelerindt te arada bir sük01 ederek örle Bl. lhassa sevmçle karıı. a-
k t brği · Sakarya lokantasında bir kavğa manidar onap verieleri urkı; 

nan Cenup komşumuz Tür ıye 1 ingiliZ e I Kahire, 4 (a .a .) - Macar olmuştur. insau garri ıburaıt aecenin 

ile dostluktur. Sof va, 4 (a.a.) - D · N. B. · K . ... ( )- Orta şark hükumetinin azlıklara karşı Cırık Ali adındaki bir adam sessiz karaııtıaı ıçinde ooları 
A(lanevl. ru- rk-Bulaar dost. A·an•ı bı" ldı· rı·yor· ahıre !I: a.a . . - . e "l h •• 1 t kl - t x.·1 oııanmadan Adeıa bır konıer rı d J " • 1 ' kuvvetlerinin gösterdi~i vazıyet uzerın n.. - ~n. ş e me e muş aı;ı Mehmcd a hıRu geçenl~rdeki bir emeç Türkiyeye dönmekte olan ngiliz hava manlar 20 martta Macaristan Dıbı dabanca kurşunile yarala· dinler gibı dıoleror. 

l~e ~ir. kere deha ~e~ar~ı Almanyanm Ankara elçisi tebliQi: _ _ . . daki Alman akall~y~l grup ~~~~~;ıı~:;1~l.ı derhal hastaneye F.akat asıl mesele, bunların 
edılmıştır. Bu demeçe ıyı bır Fon Popeo Sofyada bir müd· Perşembe gunu Sırenaık · mıştır v aitrıeiaeklerle olan ezeli kuga-

şeflerİlJe emır ver : d Ali, Mehmede dört ~ı silAh !arıdır. 
destluk tezahürüdür. det kRldıktan sonra yoluna de Tobrukta 3 düşman tayya- Buna göre ,\~aca~ıstan. a sıkmış ve bu sırada lokantada 

devam etmiııtir. resi dü,ürülmOştür. Bir çok Terilen bir çok e.m•r.ler. ın dm - bir panik bacılamıcı, yemek yeyen- Ne kadar uQ'raesanız onları Pa•ifik harbinde 
muvaf f akiyet 
Vaılngton ( (a a) -
Ruzvelt gazetecilere Pasifik 

harp meclisioın ılk müzahresın 
de mataffaklreı olduaunu 
16rlemı,ur. 

'il K v -r biriblrlerile barıetıramaıeınız ••• 
Ankara, (Radyo gu.etP.sin- tayyareler tahrip eJilmittir. lenme~esi bild~rılm:ıtır. ~vo ler telaşla kendilerini dişarı at· Kurbatalarıa aeılerl aOr, 

den) - Sofyadan geçerken Bingazi, Derne, Masuva nuda bı.r ~ok ~uccaı ve mhuu_ tke~ mışlardır. Vurulanın yarası ağır eitriıinekl.mnki ise ancak kulak 
Fon Pa,,en Bulgar Razeteleri- bombalanmıştır. ~hhıtlerı ı~lerı ~akkı_nda u oldl!ğu söyleniyor. dıbiode durulur. Ktfır kurbRta 
ne Türk-Alman münuebet- Malta ya yapılan hava bü- met tarafından ı~ten.ılen ma~O· Çarşı polis karakolu gec; ıar.. Bir tür iti ooıara fıraa& 
lerioio iyi olduQunu eöyle- camlarında 16 tayyare düşü- mat~ vermekten ımtına etmış-ı vakte kadar bu işin tahkikatıle l termezlerkı !. . 

· · rOlmO-*ür lerdır. meşğul olmu~tur. Hık met Hazar mıpır. r · 
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Tashih 
DGnktı ınetemiıin ikinci 

11blfulnde ıntiıar eden ve M11nonun aablt otao 109audın doları harıke&tne arıon 
Anamur mal mftdftrlılQGden ıön görıllen •ıso No. ıu kanonun 32 inci mıdd11lnin E fılrr11ile 
derılen aatı• ıllnında 18&11 alntl 59-3 te 4 te 89 ftacft maddelerine tetfikaD bef lira lflr para 
,._,_942 Oamı athıD deye 08111ııe mRhldimlretloe te redi ıGn dGklrAnının kapıtllm111n• 
111ılAC1k iken ıaolıılıkla 24- 4 bu m•ddet ticaretten men'ine 'te rılralaoıd ratılar1D sapa 

N 

Ismail Anuysal 
Sıhhat memura 

Haıtal•rıoızın her ttirlö 
enjek11iyonlarıoı ev lerini•de 

r ı yapar. -942 Oırıamba gGml ruıl· ,. u 
mııtır. ve ma11dere1lne ,. bGlulm bGIA1B11Dıo Yeul Merein ıasetHilt• MGraoaat rıri: 

lbahı ıaoao6o Cama ıana I neırine dair mabtımemiıden l9erilen 19-S-942 tarih te ~2 l-ı~(;;2)addeainde !~~!~t oldata aa1hlhen uan olanar. No. la karar kaUrea k11be&mi1atr. lıAn olanar. (830) ............. ::-ıiiiıiiiiii,,_,. ____ _._....,......,,_ 

SaJfa; 2 

liralık mu

aaatte Şube-

Nezdinde hububat buluodurenların bir bıranname ile mik· 
darını bildirmeei hakkında Koordinllaron kararı meıtcut oldu• 
ıu halde Hinde bolunRo 968 kilo buQdar te 1087 kilo rulaf 
ioio bQaooame termemek te rulafı İbrabioıe ea'mak ıareıtle 
Milli korunma kanununa muhalif barekeUen maanun Tıraasun 
Oıplak mahallesinden Halil kızı te öl6 Haaao kar111 •O raıında 
Emine YGkael hakkında yapılan mubalr6me netlceıtind~; • 

Maıoun Emine Yftkaelio Mill i korunma kanunooun bazı 
maddelerini detlttiren 4156 numaralı kanonun 14,fifi te TGrk 
oeıa kanunanon 30 uncu mıddelarine tetfikan bald•r te ral•· 
tın bftlrumetce teabit edilen bedeli olan 171 lira 3 karaıau 
dörtte biri olan •2 lira 70 kuruı aaır pıra ._oeı11ile .. ahlr6mı· 
retine te Yulaf ile batdarın hilkiimetoe &eebit ıdlleo flrıh 
~denmek ıuretlle ılınmBBına te 68 ılocG madde hGllmGne 16re 
kerflreUn Yeni Merain gaıeteaile ilAnına 28·~ tarihinde k•· 
rar terlldill te kararın temriz edilmeden ka&iret llaabftUlli 
IUlo olunur. (326) 

Yeni Jılenin Maibaumda Buıhmfbı. 

.. 


