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R r Kalinin i inde , e G_~niş 
çüde Bir Ta rruza Geçt:mıer 

Alman haUannda ~~.~~~~-~~~~ 

lngiliz uçak
ları tara/ın· 

dan üstüste 
bombalanan 
Cenovadan 
bir man%ara 

ue ik aclldı 
Stalingrad mey
dan muharebesi 

devam ediyor 
Almanlar alev saçan tanklar 

kullanmağa başladllar '~~------------~~~:::::::: Berlin 26 (a.a) - Alman tebliii: Volga ve Don nehirleri arasında, 

bilh saa Don nehrinin büyü" dineiinde düşman piyade ve zırhlı kıta· Vendel ... y,·ıkı· so·· yıı·yor·. Cenovada 
tarının çetin hücumlıırı devam etmektedir. Şiddetli muharebelerden 
sonra bu hücumlar püskürtülmüştü~. Ruslar çok tank kaybetmiştir. t h • b t 

Statiogradda da dün bütün hücumlar akim bıralıtırılmıştır. Merkezde il d ee a rı a 
Kalioio cenobundaki kesimde ve Toropezin batısında düşman 25 son- (( arp so teşrinde beklendiği gıbi geniş bir cephede harekete ıeçmiştir. Bazı nr ası ungasını çok agv ır 
noktalarda çok şiddetli muharebeler olmuş ve Ruslar kanlı kayıplara 
utraularak püıkürtülmüştür. Mevzii. b~z•. gedikler karşı hücumlarla to· b •• d b d l ' ----mizlenmiştir. 18 Rus tıınkı tahrip edılmıştır. f g t •t • Ankara '16 (R, G.) - hal. 

Moskova 26 ( a. a.) - Bu mıştır. Raı tobliiindebildirildiğine u un en es l e e ım. '' yan radyosanao verdiği bir ha. 
sabahki Sovyet tebliji: Gece kıta· a-öre, yeniden alınan 15000 esirle bor, l ııglliz bombardıman uçak-
larımız düşman mukavemetini kı· şimdiye kadar ole geçirilen esirle· larının akıoları neticesinde Ce• 
r rak Stalingrad bölıeııinde ta r- rin sayısı 51000 oi bulmuştur. Ay Torooto 26 - - --~ ~- ~ anlaşma:ı:hk yü· novada büyük tahribatın husule 
roza devam etmiştir. Stalingradın rıca Almanlar 1300 top, 5618 (a.a) - Rosyaya Aksi takd;rde, birleşmiş milletler ga- zünden udece ıeldiğini ıöstermektedir. Dün 
şimal bahsında makinah tüfek ya• kamyon, 52 techi:ıat ve iaşe dep'>· yardım işlerini • b• h v d b• k f d bir mütarekey- Romadan Conovaya 400 mü 
vası olarak kullanılan 157 tank su kaybetmişlerdir. tanıim etmek Ü· yesız ır arp ugrun a ır ço e 8· le sona ermiş · tebams işçi hareket etmiştir. 

k .... 1 ki k ti 1 k tir. Bugüakü O aldıt. Stalingradın 1100 kilometre zere Kaoadada ar 1 ara 8 anmış O aca tır hıırpte birbirle rada tamir işleırile meşgul ola 
Şehrin cenubuoda k.ıtaları011z şimal batııında yenl bir Sovyei ta· kurulan komite- -----~ ~~ rindeo çok uzak caklardır. Direr vilayetlerden de 

bir çok yerleri işgal ve bir Alman arruzu başlamıştır. Bu taarruz he- nia bir toplantısında söz alan Vendel Vılki, birleş· ta yaşayan iosaolar arsında müşterek gayeler ortaya aynı maksatla işçi iÖoderilmek· 

.laylnl l
"mha etmı'o.tı'r, Şı'mal batıda definio, Smolensk, Viyazma ve Rı·ev miş milletlerin bn harpte ne yapmak istediklerioi k t R 1 1 •1• 1 l 11-te•d•lr •. ----------' ., çı mış ır. as ar, ngı ız er, Amerikalılar ve ngiliz 

mühim bir muvaffakiyct kazandık. atrafındakl Mihver mevzilerini ko- ve niçin mücacadele ettiklerini, zaferden ne gibi 
t. ı b kJ d'kl . • ._ b . imparatorluğa milletleri ayni düşünce ile hareket 

Moskova 26 ( a.a ) - Sov· parıp atıoak ve büyült bir imha ne ıce er e e ı erını açı"ça tos it etmenınin ge· 
yet haberler bürosunun tebliği: maharebosi yaratmak olma11 ibti. rektlğlni söylemiştir. Aksi takdirde, birlcş!Dlş millet· ediyor,.,. 
Dün kıtalarımız Staliorrad cephe· mali vardır. ler gayesiz bir harp airunda bir çok fedakarlıklara Hatip, Rusların cesaretini ve hükOmet ıiııtem · 

( R G ) S 
katlanm ış ol c kt leriol Övmü•tür. Vilkiye &Ör~, bu hOkQmetlo knvvet'ı 

sinde düşmaaıo mukavemetini kı · Ankara 26 . , - ta· a a ır. " o .. 
rarıık evvelce bi!dirilen istikamet· lingradda Ras taarruzu ve Alman· Vilki, harp bölreleritıe yaptığı seyahat esnasın şeflerden değil, bizzat milletten doğmaktadır. Vilki 
lerde taarruzlarına devam etmiş · ların çetin müdafaası devam eder· da, harbi kazanmağa azmetmiş milletlerle karşılaş demiştir ki: 
lerdir. Cephenin şimal batısında keo, iki tarafın haber kaynakları tıjını fakat bunları şüphe lçarisiode gördüğünü an 
kıtalarımız Rikovski, Noyamakıi, arasında da propağanda savaşı latmış ve demiştir ki: 

« - Dolar politikasına dönmemek 1 ıımdır. 
Ruıyadan korkmamalıyız. Harp sonra11 düııyaıında 

onunla beraber çalışmayı öğrenmeliyiz.» Stııromaksimovski şimeodöfer is· olmaktadır. Moskovadan gelen bir « - Geçen harp devlet adamları araeıodaki 
tasyonlarlle Malonabatovaki, Biru. telrrafta şöyle denilmektedir: 
vov, Odiyooov, Dooçinka ve Ma- « Staliorrad zaferi, lıkbaharı 
laya-Donçinka mevkilerini ele müjdeleyen ilk kırlangıca benzeti· 
geçlrmişt:r. Bu son iki mevkide lebilir. lotikı&m saati çalmıştır. Al· 
çevrilen 22 nci Alman hnk tüme manlar kafalarını Staliogradın çe· 
ol mağlup edilm;ştir. lik dıvarlarına çarpmışlardır. » 

Ayni günün akşamı esirlerin Romen radyosuna göre, Stalio· 
11yısı 15000 artmış ve 19 Sooteş· rrad şehrinin 24 mahallesinden 22 
rinden 25 sonteşrio akşamına ka· si hali Alman kuvvetlerinin elinde 
dar kıtalarımızıo aldığı esirlerin bulunmaktadır. 
aayısı 51000 i bulmuştur. Alman gazeteleri, Stallngrad 

25 Sooteşrio günü düşman en ve Don kavisinde Ruslara karşı 
az 6000 subay ve er kaybetmiştir. yeni ıilahlar kullanılmakta oldaiu 

Ankara 26 ( R. G. ) - Rus nu haber vermektedir. Bu silahlar 
ordularının taarruzları neticesinde arasında, dakikada 3000 mermi 
Staliograd çevresinde başlayan atan yeni bir mitralyöz, alev saçan 
meydan muharebesi devam etmek- tanklar bulunmalı.tadır. Bu tanklar 
tedir. Sovyet kıtaları Staliorrada Stallngrad sokak muharebelerinde 
uzanan iki demiryolunu bir çok pak ziyade işe yaramıştır . Husuıi 
yerlerinden keserek Stalin kanalı · • bir tertibatla, binaların beşinci kat• 
na varmışlardır. Bununla beraber, larına kadar alev püskürtmek müm· 
Roı taarruzunun temposa ağırlaş- küo olmuştur. 

------------------------------------------------~----
Hariçten teker lthall ı 

için temaslar yapıllyor 
Ankara 26 ( Hususi mahabiri

nıizden ) - Hariçten ıeker ithali 
lçin Slovakya, Almaoya, Mısır ve 
cenubi Afrika hükümetlerile temas· 
lara devam edilmektedir. Söylendi· 
ğloo göre, bu memleketler muay• 
yen mııl mukabilinde bize 10000 
ile 20000 ton arasında şeker ver-
meii teklif etmektedirler. Bu iste· 
bilen mallar dahilden temin edile· 
bildiği .eya döviz mukabili almak 
kabil olduju takdirde şeker ithalı 
mümküo olacak ve bugünkü fiyat 
lıır bir miktar in 1lrilccektir. 

Lav al Vitir• d · ndU 
Ankara 26 (R. G.) - Fran& 

ıı Başvekili Laval P.arlsteo Vişiye 
döamOı, hemen Mareşal Peten tı-
"'ahndın kabnl edilmlıtlr, 

Ordu mensuplar1 beht
dlye hastahanelerinde 
de tedavi edllebllecek 

Ankara 26 (Husuıi muhabiri· 
mlzdon) - Aıkert haatahanelere 
ılınacak ahali ve fukara hakkın. 
daki nizamnamenin ikinci maddesi 
değiştirilmiştir. Maddenin yeni şekli 
şad un 

« Askeri bastııhaoe ve 11hhi· 
ye mtiossllsesi olmayan yerlerde 
tedaviye muhtaç görülen bütün 
ordu mensupları hük\lmete ve vİ· 

liyet basuıi idarelerine ve beledi· 
yelero ait hastahanelerde ve aıhhi 
müe11eselerde ·edavi olunurlar ve 

bunların tedavi maarafları tama· 
ttlen alt olduju vokAlet veya dalra. 
lerl btıtçelerltıdeo verilir.• 

Tunusta harekat 
Mihver mütema
diyen takviye 
aldığı için 

Güçleşiyor 
Bizerti ele geçirmek için 
müttefiklerin bir kütle 
h ü c u m u yapmaları 
lizımgeliyor 

Bern 26 (a. a.) - La Süiı gaxetesinio 
LoPdra muhabiri diyor ki ı 

Tunus harekatı lnriliı ballunıa evvelce 
aaodıiından daha karışık bir mahiyet gÖ9t~r· 
mlştlr. loıiliz halkı şimdi görüyor ki Mıhverln 
insan, malzeme ve ııçak olarak durmadan Tu· 
0011 ıöoderdiği takviyeler meseleyi güçleşti
recek dMecode mühimdir. Bundan başka, es· 
kldcın yapllmış istihkamlar ve arazinin trıpoi 
rafya11 Almanların müdafauını oldukça kolay. 
l4ştırmakt4dır. Bundan dolayıdır ki müttefikle· 
rln mühim kara ve hava kuvveti toplamaları 
ve bo mevzileri ele reçirmek için bir kitle 

~ Devamı ikincldı -

.. 

-

• 

l Amerikan askerleri düımana lü/ekle 
saldırmasını 61renigorlar 

:~------.......... -

l 

( 

Amerikada harp 
kabinesi kurulacak 

Ankara 26 (R. G.) - Ruzvelt 
harbin genel duramu hakkında aı: 
keri şeflerle yakında istişarelere 
başlıyacaktır. 

Madrlddon alınan haberlere 
göre, Amerikada bir harp kabloeai 
kurulması bahis mevzuu olmakta
dır. 

Dö Gol ile Darlan 
arasında lhtlllf 

Aakara 26 (R. G.) - General 
Dö Gol, Suriyodoki Fransız kuv. 
vetleri lıomotıını General Katra• 
yo, savaşan Fransız o.duıunun 
Başkomutanı tayin etmiştir. 

Mihver baıınına röro, Dö Gol 
ile Darlan arasında şiddetli bir f8· 
çlmslzlik vardır. Amiral Darlan, 

Londradaki hür Franıız baokuın· 
dlln para yardımı istemiş, General 
Dö Gol buaa müsaade etmemiştir. 

Dakar radyoıuna göre, Dakar, 
Gine, Sodan valileri, Şimal Afrika 
Fransası hareketlerine iştirik etti"· 
lerini bildirmişlerdir. 

Londra 26 (a.a) - Haziran 
1940 dan beri muharip Fransızlar 
her gün radyoda Fraoııaya hitaben 
iki dafa neşriyat yapıyordu, BogQa 
ilk defa olmak üıere bu neşriyat 

olmamıştır. Radyoda muharip Fraa 
sızların ıöıcQsü bu hususta demlı
tlrki : 

" Şimal Afrikada Darlan şel 
b~ludndukça bu 1oeşriyatı yapmama 
vıc ııaın maoidır. 

11 

Fransızlar fare 
yemeğe başladı 

Ankara 26 (R. G.) - Fraoııt 
şimal Afrlkasıodaki harelıAt dolaJ 

yııllo büsbütün iaıe darlığına do. 

şen Fransızlar fare yemej'e başla. 

mışlardır. Parls tıp fakültesindd 
konferanı veren bir profesör: 

« Fare eti, tıvıatı ve domüt 
ıtiodeo dıbı lenetlidlr.» demi tlrı 



• 
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............... .,...,..,...,...,...,......,...,...,., METANET ZERAFET Hassasiyet 1 

·nemasında i 1 an 
Sümerbaok Yerli Mallar Paza· 

rı satışları esoasıoda nüfos cüzda· 

nımı yaolııhkla başkasına geçmiş 

ve onunkini de ben almışım. Hor 

kimde ise adre,ime retirerek iten· 

di nüfuıınno almasını ilin ederim. 

BU AKŞAM 
S:ıbımzhkla beldenen senenin ilk büyük seryal filmi b:ı~ lıyor. 

Bü ük bir servet sarfile vücuda getirilen en heyecanlı bir şaheser 
Casusluk, Erıtirika, Fedokiirlık en korkunç ve 

en ihtiraslı bir sergüzeşt işte 

1 ....... YEŞiL ASKELI HAFiYE ~ ... ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

36 Kısımh em isiz erüvenl r filminin mevzuua 
Üç saat d imi bir mücadele ve Kahramanlık sahnelorilo 

dolu olan bu macera Ro:nanı Bu gece bütün heyecanlı filmler 
meraklısı halkımıza meraklı ve çolc güzel 

dakikal~r gtçiıtecoktir. 

DiKKAT: izdihama meydan vermemek için Biletlerinizi 
E•ken Alınız. Proğram Akşam Tam 8,30 da ba~lar • 

............ lllE1;31m ................................... --

- ro oğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rfı&ı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

Tem iz -Halis ve Katkısız 
S Yemeklık Yağı 

Top an ve Perakende 

vaımz LüKS BAKKALiYE 
sinden Temin Edebilirsiniz 

Belediye Caddesi 
• 

Seyhan sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğünden~· 

Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha müessesesi Çiçek Aşısı 

ihtiyacı için kapnh zarf usulile (160) Dana alınacaktır, Bebe· 

rinin muhammen becieli (100) tutarı (16000) lira olup eksilt• 
me kapah zarfla 9 121942 çarşamba günü saat 15 de Seyhan 
Sıhhat müdürlüğünde yapılacaktar. isteklilerin mezkur günde 
(1200) lira olan yüzde 7,5 teminat parasını Maliye veznesine 
yatırmış oldukaarı halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü 
maddelerine göre teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve 
Şartnamesini görmek isteyenlerin de sıhhat müdürlliğüne m Ü· 

racast etmeleri. 2773 27-1·4·8 

D. D. Y. Adana 6,ncı işletme A. 
E. komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli (14800) lira tutan 370 ton odun 2.12.942 
çarşamba günü saat 15 de işletme komisyonumuz tarafında'ii"° 
kapalı zarfla eksiltme suretile mubayaa edilecektir. 

Mubayaa edilecek odunlar çam ağacmdan olacak ve Ulu· 
kışla - F evzipaşa ile Mersin - lskenderun arasmdaki istas· 
yon ve duraklarından herhangi birinden vagon içinde tesel
lüm edılecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1110) liralık muvakkat temi
nat akçalarile ikametgah ve ticaret odası vesikaları nüfus teı 
kerelerile birlikte kanunun emrettiği şekilde hazulaya~klan 
teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvel komis
yona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler işletme kamisyon reisliğinden bedelsiz olarak 
alınabilir ıs.19.23.27 2429 

--~~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!l!~----iiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiilii&liiiiiiiliiiii8lilii~--

lmtlyaz Sahibi r CAViT ORAL 1 Rif at Y AVEROÔLU 

N rl t M d r ı An t Budd•tı r ı BUGON Matba•• ı 

... 

·llADr-o 
// , , ,, ,, , ' 

SAYJN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE 

Dörtyol ağzında hela bekçisi 

Mehmet elile Hasan oilu 

Kayserili Abdülkadir 2770 

En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 
SAT ARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

acele ediniz. 

Zayi mühur 
Şahsıma ait reımi mühürümü 

21 Birinciteşrin 94 ı günü zayi ot· 

Ö M ER BA c:t E J/I. M EZ tim. Yenisini çıkaracağımdan oı• y U kisinin hükmü olmaıJığını ilin efıie· 

VE ŞERiKi MÜ ESSESES.r rim. Hadırlı köyünden müme.s· 

ıil Mehmet Minüker 

2771 Telefon: 168 Telgraf: ~AŞlE:GiMIE~ 
~ ..... ...-...,,. ...... ~ ...... ı..,. ................ .-.. ................. .-- .. ~ ~---------.. r - J<. ... ._._... ...... ..._._.. ... ... • .. ... • ....... -- ..... _. • .. .... ... ... • .. .... ~ ı 

İspanralhtilllini en.hakiki ~esikalara istinaden ASRI sinemada 
canland1ren senenın en hissi en 

heyecanh ve en gUzel Filmi 

.,...,..,., ALKAZAR ,~, ....... 
'--f_f MlUJIHIASARASO 1-1-' 
Ş"'hrin her semtinden akın, il kın relmekte olan halkımızın 

büyük rağbet ve alakası karşısında 

AlSARA y SllMIMAS~nda 
Daha bir kaç gün gö,terilmeslno devam edilecektir. 

Bu film cidden Sirıemanın bir harikasıdır. 

DiKKAT : Kapudan Geri dönmemek için biletlerinizi 
gündüzden Aldırınız . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Sinemanın iki kudretli Artisti 

CHARLES BOYER ve MARGARiTTE SULLAVAN 
Sonenin en Büyük Aşk Dramında 

HAY ATIM SANA FEDA 
••••( BACK İSTREETT )•••• 

k. ._.. .................................... ı ....................... .-.. .... __ ........ ~ .Ji ~ ..................... ......-...... _ ........ __ .. ...__ ................ ~ 

Satılık ev 
Ad3nıı.nın Smyakup mahallesinde oıki aıkerlik deposu karşında 

penbe boyalı 198 numaralı yukarıda iki oda bir salon a,aiıda bir oda 
ve bir mutbak ve bir holu havi sulu ve elokl!ikli bir bab hane acele 
satılıktır. Almak ve görmek isteyenler Adena Kız.fay civarında 22/55 

tayılı işyardu yazıhanesine müracaat edebilirler. 2753 22-24-25-26-27 

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

T. iŞ BANKASI 
Küçük Cari hesapları 

1943 -IKRAMIYE PLANI 
KE,IDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Lirahk Lira 

1 it 1999 
" - 1999 

" 1 
" 

999 ,. - 999 
" 1 " 

888 ,, - 888 .. 
1 " 

777 .. - 777 
" 1 .. 666 .. - 666 ti 

1 ,, ~55 •• - 555 ,. 
1 .. 444 

" - 444 ,, 
2 ti 333 

" - 666 ,, 
10 " 

222 , , - 2220 
" 30 " 99 ,, 2970 
" 60 it 44 I• 2640 it 

250 ,, 22 it 5500 it 

334 ti 11 it 3674 .. 

SUVARE Bu Ak,am SUVARE 
8,3) 8 3') 

İki büyük emsalsiz filim birden 
LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 

ve CESAR ROMERONIN yarattıklara 

~©ırllc§l GlYızeDDülk< ©Dmcaz 
Aşlt Zarafet ve Kahkaha Şaheıeri 

Sinemanın en büylllt facia ve Sergüzeşt Artitti 
CESAR ROMEO' nln Buıüae bdar yarattığı en güzel fılmi 

•"""""""""""""••· 
ıııılfta MADENLER ŞEYTANI !iııeıııı ···- -··· 

M••• kanununa ek ka· 
nun llylhası Mecllse 

ver il dl 
Ankara 26 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Maaş kanununa ek ka· 

nun layihası Meclisi umumi heye· 

tine sevkedilmiştir. Hazerde ve 

ıeferde muvazzaflık hizmeti hari· 

cinde silah altına alman daire ve 

müesseselerden veya imtiyazlı şir· 

kot ve müesseıelerden maaş veya 

ücret alanların ıilih altındı bu 

lundnkları müddetçe hizmet ve 

maaş bakımından tabi olacakları 

hükümleri tesbit eden lcaouoda 

doktorlarla avukatlara müessent 

baremine dahil bulundukları halde 

devlet baremindeki mümaıillerinin 

19 uncu madde haricinde bulun· 

maları sebebile bu ıonurıcularm 

mazhar oldukları haltlar aynen ta. 

nınmıştı. İki barem arasında birlik 

temini esasına istinat etmekte olan 

bu hükümden müesseselerde çah· 

şan eczacılarla kimyogerlerin ve 

inşaat teknisyenlerioin do iıtifade 

etmeleri lüzumlu görülmektedir. 

Nakliyat amirleri, rümrükcüler, 
mübayaa memurları, teşkilatla işli. 

yen Yerli Mallar pazarlarında ma· 

iaza ve reyyon şefleri rlbi, mües· 
ıeselerin vazifelerini hakkilft ifa 
etmelerinde ehemmiyetli rolleri olan 

bazı mütehauısların da bu 11n1fa 
ithali muvafık fÖrülcrek layihanın 

birinci ve ikinci maddelerine tek· 
nisyeoleri kelimesinden sonra mü· 

tehauıslar kelimesi ilive edilmiş· 

tir • 

l 
Denizyollar1 tarlfelerln• 

zam yapllacak 
Ankara 26 ( Hususi muhabiri· 

mizdon ) - Devlet Donizyolları 

ve limanları tarifelerinde değişik· 
lik yapmak maksadile bir müddet• 
tenberi devam etmekte olan tot• 
klltler ilorilemelttodir. Verilen ma· 
IOınata göre, bazı mıotakalarda 
yüzde 10 ile yüzde 30 ara1ıoda 
bu tarifelere zam yapılac•ktır. 

Yunusta harekat 
- Baştarafı birincide -

hücumuna ıeçmoleri lizımgeliyor. 
Borlin 26 (a. a.) - Sirenay· 

kada ve To!luııta ileri seyyar bir· 
likler arasıoda yapılan çarpışma• 

larda esirler alınmış ve bir çok 
motörlü taşıtlar ele g~çirilmiştir. 

Batı sirenaykada yürüyüş halinde 

bulunan düşman kollarilo topçu 

mevzileri ve asker kampları bom· 

bardıman edilmiştir. 

Tunusun dailık bölgelerinde 
uçak teşkillerimiz düşman tankla· 
rllo motorlü _kıtalara ve iıtirahat 
halinde bulunan asker gruplarına 
hücum etmiştir. 

Akdeoizde işgal altında bola· 

nan sahiller üzerinde düşman düo 
8 uçak kaybetmiştir. 6 uçBğımız 

kayıptır. 

Şimal Afrika umumi karar· 
gihı ~6 {a.a)- Resmen bildirildi· 

ğine göre, İngiliz ve Amerikan 
hava kuvvetleri Tunus arazisi üze• 

rinde faaliyette buluomuş, pazartesi 

ve salı geceleri Bizerte hava mey· 

daoına hücum etmiş, doklara, ge• 
mileri bombalamııtır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• GUzel sanatlar akademi-
TUrklye it Bankaaına para yat1rmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, •rnı 
2amanda talllnlzl de denemlt oluraunuz. 377 

Amerikan av uçakları Tunus 
üzerinde 14 Mihver uçağı düşür· 
müştür. 

Türk Hava kurumu Adana 
Şubesinden : 

Kurban bayramında kesilecek kurbanların derileri 1 inci 
kin un 8 inci sah günü saat 16 da satılmak üzere artırmaya 
konmuştur. İsteklilerin o gün ve saatte ıube binasına gelme• 
leri. 2772 27·1 ·4 

si tedris heyeti takviye 
edilecek 

Ankara 26 (Huıoıi muhabiri. 
mizden) - Maarif Vekilliği lstıo· 
bul üniversitesinde p~ofesör ünva 

nını haiz olup bugün 70 lira maaş 
lı bulunan doçootlorin 80 liralık 
müstahak oldukları maaşı alabil-

melerloi ve Güztl Sanatlar aka. 
domisi tedriı heyetinin takviyesi 
lçia Meclise bir kanon projeti ver• 

mlıtlr. 

lngiliz birinci ordusu ileri do· 
io bölrede Mihvere karşı hare· 

kitta memnooiyet verici terakkilor 
kaydediyor. 

Ankara 26 (R. G ) - Malta• 
dın uçan uzak mesafe logiliz avcı 

tayyareleri, Tunun a1ker taşıyao 

3 Alman nakliye uçağını düşür· 

müılerdir. Bunların her birinin talll 
techiıatile 80 eri taııdıiı rörQl• 
milftllr. 


