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T elefon:l-'16 .!P. K. 24 

cıavaKurumuna 18vilô.gette ilıligaçtanfazla 
teberrüde 

bulunanlara 
Altın, Gümüş ve Bronz 

madalyalar g·eldi 
~tı~ mada ly ala mı talik merasimi 23 ş\J 

at pazar giinü Ha lkevinde yapılacak 
1'örk H K 

. le~rrij.J .. .::;. urumuna mü, ve Bronz ~madaıyaları 
datlılnt - nan va an· ' önümüzdeki 23 şubat 941 
B Aitın, gümü~ ve· 
ronı ' 

leceğ· . ID•dalyalarm ge-
J ı.. _ ırıı daba evvelce ha- .. 
·· ~"'er . 

T .. L °''ştilc 
ur~ li · 

Meo~ . tvaKurumuGenel 

pazar günü ögl~den sonra 
rlalkcvi salonunda Fahri 
Başliaa Valimiz Şükrü Sök 
mensüer tarafından talik 
merasimi yaı ııblctık ve bu 
madaiya.JaFrn Buyrultuları 
keııdileri e v ri(ecrktir. 

vata~\, t"herrüdebuluııa n 
t• b •*larll veritmelf üze 

'" \)in .. L 
riıni li t1.1alyaları dün şeb Ninmn.une mucilıince 
sine 

1
g ... "d~, Kurumu şube· Broıız madalyasına gü:ııü· 

M 0~ ~rtniştir. şe gümüş madalyasmı altı 
zarrırı:hiın olduğu üzereni ııa tahvil etıirmek istiyen 
Kuru ille rnuci'Jince Hava· Vatandaşların bu arzulan 
lira :una bir defada 30 cırad ki farkı vermek sure 
miş b:rt.nlere Bronz, yet tile kabul edılebilir. 
~ d ş iıradao 199 liraya ~ <'dalyalar 23 şub.ıt 
a ar t b 

~lara r6ırı~· errude bulunaıı !-ialt<evl~riııin uçıhş yı ldö· 
itibatcn Uş ve 20Q lirıdttn .nümü mlı rıasebetile Hdlkc 

: rüde b I 0•ha çok teb ... r vinc' c yapıl acak merasim· 
" \l Utıa ( _ ı ' d l k '• t k Alhn n ttra ua nır .. n sonra ta ı eoı ~ce 

Ş ... trıl a.dtlya verilir. ve maJalya sahıplerir?e bı· 
" ırım· d J kıı1 vat, dıı e seksene ya rer davetnaın• gö•,uer~le· 

;: . n aşırı altın gü· cektir. 

Ekmeli nı~selesi 
F.fez..ti tedbirler alınıyor 
şid=•lt. .' daha pişkin <,hna~ı için 

p_th bır kontrol tatbik edilecek -
Bet ~nıek fiatları 1 l~ uruş arhyoy 

e-dıy~ .. . l..A: encumeııı be 
~~y~ erk- ' 
kil~ diirı .~n,nm <la iştira 
bir t0p1 otleden ~ \Hıra 
lirhiz ~ ·aknt, Yapmıştır. Va 

• "/U rij: s· ı,. 'Mül~yc .oknrensüer • 
Atayın d nıufettiıti Nuri 
~" \)\J t ", ha:zır bulundu· 

- 0Pıantıd : .> • 

buriyete riayet etmiyen 
fırın lar muayyen bir za -
man sonra kapatılarak iş 
l t·rı menedıle.cekl rJi . 
Bundan sonra t'km kl< r 
sıkı bir kontrola tabi tu · 
tuhı.cak ve un fabrikalara 
d a sık t.ak kor lrol edile-°Yt'ıu,n 9"1 I . ti L>Ctf'Ôt· 

1 lut... · b Ye r~alıınl . vrsı. t> lc-di cektir. 
· erı İle b 1 · Ü f d Yt- ~ut işı~r .. . e edıye· iıc-r tıırs an son ~ 

~hUşitttt1iibtür şı~ı~d~ gö • fa toµrak ofü,m<len satın 
1 Hfbçla,. · c rın birçok cıhıum Luidayların hatça 

ı.._ ' tet~~ •. k I ve ~ ıarad EOöılmi ş far lı olmttu ve sk t>ııJc -
ıeleainc .ı a\ 6~nıelL: nıı • runduıı buraya nakil ücrc· 
k \,il" ~m 
11ftl"lilr al ~ as edılert:k tinııı zaıııııı c<lılu:~sı dola· 

lt:rin bu ·• ıtkı . ıştır. Eknıtk yısiıe buğday111 ıaliyet fi 
d &Utı ij v . 

en kurt 1 ' A1.l)'etııı ' ııb bir kurıı fa?.lal. şnllJ· 
kiu 'le' :r~ llrılc daha piş tır. lSu itıb ria yen i bu;oc,· d ,;ulluu i . b' & 

c Ç~ •l~ yı . ~r $ekti dayl.ırdan çıkacak un fiat· 
ltJbirlcr . 1

1
' lÇH\. kati laruım yükselmesi ve bu-

attına •lll\tn trııualiı karar nun ııetice:-;i olar ak da 
tak hrı~t ..:ı ~ .... İlk iş ~li ekm~k fıahınıı 12 kuruş· 
od'-1 &ı-ua Çal . 

. Y•'1101 ' Yerırıe tan 13 kuruşa çı arı iman 
tı konuırn '- llsı thecbun icı.l> etmektedir. •~tttdır B ye 

· u tnec Şuraıuıı gilave- edelim 

olan hub:ıbat satın al1nacak 
Koordiılı)sqon Heyeti dün 

name ne~retti 
Ankara 14 - Koor • 

dinasyon Heyeti bugün 
kabul ettiği bir k...,.na · 
me ile hububatı ibtiyaç • 
tan fazla olan ve mÜIMÔ· 
sil elinde 1\İattl'IMllldlllt fu 
la. stok bvlunan 17 vili · 
yet ile bazı kazala.e.ki 
hububata "lhrmuşNr .. 

Bu kararAame ile mıım 
kur vHiydlerdeki mi• 
ıı.iller :.ellerinde IM! .. n 
buğday, arpa ve )"11.&.n 
hasad zamanına iladiw; o· 
lan \htiyaçl;srı01 ayırdık · 
tan sonra "'geriye kalan 
kmm için hülettnete bir 
b~yannaroe vermefe nrec· 
burdurlar. 

Hükumet lüııum gördü 
öü .. ncia bu fasta kınm 
o 

bubu~ıafi t••k ofa ma 
~ 

Yunanlılar 

rifetile satın alacak v~ be 
delini bugünka. ,... iize • 
rind.en lcöt'tü~e derhal öde 
yektir. 

Müıtah2'iller ellerinde· 
ki zahireden nüfüı baiın• 
&)'.da 30 kilo buğday v,. 
ve hayvan baıına da yem 
lilc olarak ıül'de beş kilo 
hesapla aı;p• veya yulai. 
A)'tracek&arı gi',i, basaci 
zanuwma kadar ~kebilc.. · 
cel.kıri tobur.w a a 'fK ~ 
dıkt• sonra geriye h&aa 
ineun içi. .beyanname ve· 
rcteeicleır.clir .. Bu bc,yanna· 
me~rin ....-mittde itk 
okul öğretmenleri, eğit -
menler, zir•l mesnvdari-
11: bu.'iusi muhasebe me • 
morları köytü~e y.ndımla 
mükellef tutiihnuşfardtr. 

11 ı • <&.tı..94 llRL C 

Yugoslav Ntı 
zırlorı döndü 

Nezarlar Hitler· 
le üç saat görüştüler 

bi. 

Hükumet bıı kararna • 
me İle yurdun zahire aıı · 

barı saytlan bu vilayetl~r 
d~ hAsad zamtmı111a.ı kc.idar 
mevcud stoku anlaWtış ola 
cak ve ayni zamanda köy 
lüııün elindt--'<i faı.la m h._ 
sulu da yüksalc: fiatla sa • 
tı.t alma1' suıetiıe köylü· 
yü hirn.aye etmiş buluna • 
caktn:. 

Kaı arnameni~şümulu· 
na giren vilayc!leriıııiz şurı 

lardır : 

Ank~ı a, Afyon, AnhJS 

y~ Durduf', Çorum, De · 
nali, Diyarbakır, E>kt$'t· 
hir, l&parta, Kayst' ri, Kou 
ya, Kırşehi-r, Kütah;a, Or 
<lu~ Niğde, U -fo v~ Yoz • 
gad. 

hal.ya fludud neb 
tahşidat 0 )1 ya 

pı-yor ? 
Londra 14 A. A. 

daha diin 
7000 esir 

aldılar ÖerHn 15 AA,- Al· Müstakil Fnnistz Ajuu.sı 
Halyanlar 130ki man nj,rısı bildiriyor: Alm1uı lw a !tından hil<li -

Yugoslavy:• Ba~vekili 
Iometi't!felik bir ile Haıiciye Nazırı ~lar· 
cephe.de mat koYiç dU.. hvlMsi tnmleS.,ls 

lôp edildi burga varmıf ve: i!tasyon· 

A'tirıa lj A.'A.- Yu· · da Hariciye Nuu:ı Ribben 
trop, tarafından karşılanA• 

nan ordusu dün Arnavuı-. ra& öğ! )tOIDeğini bjrliktt> ı 
lukta 130 kılomf'.trefüı ye~. Nuırlar öjle 
bir ce~i üzerinde >'.•~ den soua. Hi.tler tarafm· 
tığı tearruzu muvaftatciyet d•n ka~ cdilm4lerdir. 
le t4'tviç ederek 7000 İtal Hitler miDfi~rini sami· 
yan ~erini esir etmittir · mi ıurette kar~ılamış ve 

Bu -aradtt çolc mühi• dt<rha&I gÖrÜ4,rodctr<:.ı b~lan 
miktarda harp mah:n•neıt mııbr:. Mülilciilhrn sonra 
de rl~ geçmiş bu~rırnak· , Nazır r )fi~ ~~tren· 
t11dır. Yunal\lılur ~ept.lede ! :~ B~c«IA bar~k;:t '")(le · 
ki bütün beti.c:H""rıuc "*"" 1 mitlerdi.: l 
rna;ş ve İtalyan oıı9•ı Mülikat uetic.t"siudt- 1 

rryor:: : 

Biitiin Avus turyada Al 
manl-ar müh; n miktard11 
asker tah~d elmek tt!dı r· 

ler. Bu kı~l\1ara 0 .1 thO

d .. ı gaz mctslte!eri veni • 
miştir. 50 y;ışma ka.hır 
olan bütün Almaıı ihtiyat• 
ları d~ silah. alllna çağıra{ 
mlŞhr. Ht!r hrafte& hararet 
il bir faal iy ... t vardır. 
~~8Mti~'Ti!'.l.\.~Wıt:l!.il 
Yu~o<ilav Nazırlarınu1111 

Hıtlt·r tarc.fıııdau k rıbn ' r.· 

dikrek ntiıial'"tıtrn aıı&n,.. 

vi do~iuk v,. ısamim :yt" t 

lıeYaısr içina~ 1:~çt·~wı Lıl
dirmt-ktedtr. mr.vzslcri~ı P~.arı~.a,.~kı ncşrdilea ''§~mi tebliğ. 

çok u1akları1 ~ıkurtul· .iiitii.Uii_ iıiiıtliliij'~llJ!!lll~~------•·•' lllliaıaewımı 
nıüştür . l _ SONDAKl~ Jr·'.•A PON y A 

Londra 14 A.A.- A- /ferlinde , .rt 
liııattAo ıeleu lı.bea.te ·- - ,. .., .. l Müü~ı ddit vaziy tt ,. 
1(Örıt, Yw11m ord1,1,Sw tepe· BU'r'Ü"' dAVA. HU· 
ddeııin ıar•> kıırmııcica ye· CUNn .. ~l{l lif;KL~.NlYOR ::k:mı:koııg- h' A. A . 
ni bir ilerleme &ca~detıpit: l:terfırn. 15 A. ':"· - Japonya. büyijk bir tı• rt>·l-
tir. Ş<!brin ak,'jatoa.. aa&.- . ~u!Ust Ör muH?~r ~ Jüt devresi gr-cirmekte<lir. 

_1•• • L-kl '·•- r....,_: Y.9k111 IDtr nrtMlft> Avru[>•da Alıııanyanm yit· 
ha. u~WI\ u. c_oaır._u.c· ı:,:-ıhı; •• usaaııiliılliıri• ı9i "' · 
d u,.. .....-:••• _.. pıtcağı t •• arru:.:uıı ııetıc~-

ır.. y=~'- -~hy ..... ~&. bW:ıı . j . .. .. . 
~Z.llı'lı 1 2 "9ı ~ -~-...lr .-.ı '-l sin< eu ı:>mııı gorunınıyeıı 
ki, bagUn Ritayda~i ek - l'Dlılıı !Mıkl~ıe\I t er • Japon "' genişlt!ııW zam,• · 
mt""k fu.th bütün diter vila k• anü~\ lWcuml• 11\lllll benüz gelmediğine 
yeUerimmn 'hepıiiön da rm çok; mü~ JiM&ça~na kani bulunmakta ve bir 
ha ucuzdur ~ ~ lı.w .y, kanidir· Aliiifilw ·la top serıüzeşle ahlına~ için 
layetle bu fWıiıtiee ~ yekun baw b.,+,üı.e b..zır nceit> etmemektf"'dir. 
sabl~ :namaktadw. lu•ltk.ıadwlar ... 
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HATAYA 
Otlamak üzere 
l 50 bin '--oyun 

gelecek 
Geçen yıllarda olduğu 

gibi bu yıl da Suriye ve 
lraktan Amık ovasında 
otlamak üzere 150 l.>İn baş 
koyuo gelecektir. Alaka • 
Jar taci&lerin müracaatına 
dahiliy,. vekaleti muvafa · 
kat eylemiıtir. Koyunlar 
önümüzdeki mart ayları · 
nın sonlarına doğru gel · 
meğe başlıyac•k ve bütün 
yaz boyunca Hatayda ka· 
lacaklardır 

T'caret ıoüdürlü .. 
ğii şehrimize 

naklediid~ 
Ticaret vekaletinin ka 

rarilr: lsbenderundan ~eb· 
rimize nakli takarrür eden 
ıumtaka Ticaret müdürlü· 
iü dün İakeoderundan 

:rakledilerek Bdediye bi· 
nasında hazırlanan daire • 
ye yerleşmiıtir. 

Maraşa giden 
ht-yet döndü 

M&rı\~ın Kurtuluş Bay 
rann şenliklerin~ Viliye· 
timiz namına iştirak r.tmelıc 
üzt>re Şükrü Balcı, Bahri 
Aıthad•r ' ' e: Suphi bedir· 
den mlirekkep olan l!-1~· 
tay hf'yt"tı dün akş~m şeh· 
riıu İ::Lt' dönmüştür 

4 Halkevi ile 
59 Halk odü sl da

ha açılac<1k 
lııtanbul 19 

Şubatı takibeden Puar gü 
nü Halkevlerinin yıldönü· 

müdür. Bu münasebetJ~ 
yurdun her htrafmda par· 
lak merasim yapılacaktır. 

Bu yıldönümündc Kay· 
seri, Kocaeli, Kastamonu 
vt: kırşehirde birer· Hallce 
vi ile Yurdun ınuhte!if 
yerlerind~ 59 1-lalka.iusı 

"çılacaktır. 

1000 Ton çiv~ geti 
riliyor 

Hükumet ,Slovakyadan 
400 ton çivi geti ril nı'!si 

ıçiıı akrt:dıtif ~m ~ tır . 

Demir ve madeni eşya it· 
haiit birliğı bu hususta 
Ç~koslovak firmalarile mü 
tah•k kalmıştır. Diğer ta· 
raftan muhtelif firmalar 
ht.-ubma da 600 ton çivi 
·ıelmcktedir. 

Almany c:. Bulga 

Uzakşarkia 
Vaziyet gitt~e 

ciddileıiyor 
V8fİDrton 14 A. A. -

J•ponyanın 
9

' Uzaktarkta 
Singapura veyahut Fele • 
menle Hindistanın , karşı 
bir :aarruza hazırLuıdı~ı · 
na veya Puifikte bir hare 
kete geçeceğine dair ha • 
berler gelmektedir. Böyle 
bir vaziyet takdirinde 
harp fevka)ade bir SHfha· 
ya ifİrecek ve Amerıkada 
harbe müd&hale m~cı.1ur;. 
yetinde ka!•caknr. 

Almanyadan t·v
vel Japon taa.- ru

zu bekleniyor 
Londra 14 A. A. -

İyi haber alan ınehafil. 
Almanyanın lngilterı>yi i&· 
tila teşebbüaünden evvel 
Japonyanııı Uzakşarkt11 btt 
rekete geçweıı;İne intizar 
ettiğini beyan etmelc:ted;r. 

Moskıwadan buraytt ge 
len babf"rler, Japonlann 
Sovyet Rusya ile iyi mü· 
na11ebet tesisine uğrqtıkf a 
r '"' ve bu ıuretle yanları 
ıu tt'lblikedt-n korumak İı· 
tediklerini göıtermekte • 
dir . 

Japon dona n rna
sı toplanıyornıufl 

Londra 14 A. A. -
Japon doaanma11mn Uuk 
şarkta tahaHüd t'!tmr-kf<' 
olduğunu bildiriliyor. Jtt 
ponyamn Sinppur veya 
Fel~men\c Hindiıtanına 
karşı hir taarruza geçece· 
ği ihtimali t bergün kuv • 
vetl~mm~ktcdir. Böyle bir 
taarruz halinde Amerika 
da derhal harbe girı"" ,~k-

tir. . 

Harbin Uzak Şar· 
ka yayılması 

Nevyork 14:A A . -
Bütün ~a.ıeteJe r • Japonya· 
nın son aldığı v•zıyet · üze 
rine harbin Uuktark• 
yayılmak teblikeaini teba· 
rüz ettirmektedirler. Bu 
vaziyet. ilkbaharın gelme· 
~ilt~ harbin ilkbaharda b:..· 
tün cephe.tere ıirttyetle bu· 

r•yuk bir ~iddet keıbedecr:• 
ği"' göatermektedir. Avus 
tralya Başvekilinin beya • 
nab da barbi.ı pasifik d e 
niz:ine sirayet etmek üze · 
re oll!uğıı kanaatini takvi· 
ye etın.ştır . 

Çind~a Am~rikan 
tebaaları 

Hong"o•a 15 A.#.,-
ristanı işgal ederse Buradaki Am.,rika kon-

Londra 15 A . A . - aoıo.u, şehirde bulunan 
İngiliz Hariciye Nezareti 2000 Amerika tebauanın 
aetrettiii bir tebliğde, Al 1 memleketlerine döwllini 
manlar Bulra:istanı ioga • tAvai,,. eylemiıtir. KOIUIO-
le h.şladıkları takdirde loı, Uukprktaki vıuiye 
lnriltt renin Bulf{ariıtaala tin gerrinletmeaini bana 
mOnuebatı keserek her 'Jrbep röatermektedir. 
törlü tedbirleri almakt~ - - ~~şriyat Müdürü 
rcikmiyeceğiui bildirilmek Setim ÇEi .ENK 
&odir. C.H.P.matba~AKYA 

~ 

Aınerikaia11. IKira bedelleri' 
lnsiltereye veri 

lecek harp gemileri 
Vaşington 14 AA.

Ruzvelt Albay Noks ile gö 
rüşmüştür. Bu görüşmede 
A merilcadan lngi ltereye 
yPııi d e-stroyerlerden mü· 
rekkep bir barp gemisi fi. 
losu verilmesi me9elesi 
komıfulmuşhır. Hal~ıı 

modern bir haie konulan 
46 torpido muhribinin fn· 
gilterev~ verilmeıiuden 

başka diğer bir kısım ge 
milerin daha verilmesi b"k 
lt> nmeldodir. 

Paristen ayrılan 
Amerikahla.-

Nevyrok14 A.A.- 500 
Amerikalı Pariıten ayrıla· 
rak Liıbon yolile Ameri· 
k&ya hareket eylemişlerdir 
Bunlarm yol masrafları 
Amerika hükumetince te· 
diye olunacaktır. Pariıte 
bulunan SSO Amerikahda n 
ikiyii& ellili daha ıeler~k 
haafta Amerikaya barelcet 
edecelderdiı·. 

Aıneıika Ayan 
meclisinde 

Ncııvyork: 14 A.A. 
İniiltereye yardım projesi· 
nin Ayan mecliıinde pa· 
x.rteai ııüaü tetkike baş 
lanmua mukarrer iken 
proie bugün meclisk !DÜ· 

ZMker~ye batlanrnıştı r. Bu 
suretle 011 beı aün sürıne· 
ıi tazim &'elen kanuni me· 
rasmi 10 ırüne inmiş lıulun· 
mılktadır. Peı oıenin Ayan 
ıneclisin<le 27 muhalif rt!· 
ye karşı 69 reyle kabul 
edileceğine ınuhakkC&k 1rö· 
zile bakılm~ktadır. Ame· 
rika balkı .ırasında yapılan 
bir anket neticesinde hal· 
kın 29 milyonu y•rdıın pro 
jeli lehinde 10 milyonu da 
aleyhte rf"!y vermişlerdir. 

lngilterenin malik 
olduğu nıüthiş bir 

.siıah 
Bern) 4 A.A. - İaviçre 

gazatt'lerinin emin kaynak· 
larden haber al<lı.ldarma 
göre İniillere şimdi hiç 
bir milletin malik olmadı· 
ğı müdhiş bir ıiliha malik 
bulunmaktadır. bu ıilih 
deniz altı krovoıörüdra ve 
şimdiye kadar biç kullanıl· 
mamıttar. 

RomanyMuıo Lon 
dra Elçiıi istifa etti 

Londra 15 A.A.- Ro
manyanın Londr~ Elçisi 
istifa ·etmif ve bir ı,eyan· 
name ne.,ederek Roman· 
yanan artık yabancı bir 
devletin boyunduiuna 
girmiş bir}memlelcet olduğu 

' Dil bu vaziyette Romanya 

diye bir devlet bulunma· 
dıit için iltifa eyıed\iini 
ilin etmittir. 

Kararname pero-: 
jesi bazırlanyor 

Anlcra: - Milli Korun· 
ma Kanununun gayri men· 
kullerin;kira be,~eJıeri kıs
mma müteallik hüküınlere 
ek olarak hazırlanın yeni 
gayrimenkllerin kira bedel 
l,.ri kararname peroıesı 
hazırlanmıştır. 

Milli Korunma Kanu• 
nunun merivete girdiği ta• 
riht~n itibaren gayri men· 
lcullerin ticari k ıyrııetleri 
illerinde ~erek madJi, ge-·: 
rek hukuki bir takım se· 
b~pler dolayııile baıı ta · 
h wvüller olmuş! ur. 

İşte yeni kararnam••cfo 
bu şekilde hem malikle?"i 
niıı hukuki tasa:"rnfları, 
hern d~ zelzele, seylap gi· 
bi maddi amiller dolayisile 
ta~ile uğrayan gayrı men
lculleriu icra bedellerinin 
ne suretle tesb\t olunaca• 
ğı babiı mevzuuduı . 

RMANYA 
DAN 

160 bin ton petrol 
alındı 

btanbul: Bir müdetten 
beri Romanyada bulu l a ·ı 
Petrol Limited müdürti 
Sedad Ziya Kentotlu düıı 
~ehrimiıe dönmüştür. 

Petrol limited müdürü, 
lcendiıile nörüşen gazd.,· 
ciiere Rornanyadaki tamıts 
ltm hıkkrnda dcniştir ki. 
« -Ronıanyaya memlt"· 
k,.timize gelecek petrol 
ve benzinle buna bağlı ti• 
cari temaslarda bulunmak: 
~zere ~itmiştim. 160.000 
ton d 'ha benziıı ve kısın .. n 
petrol gelecektir. Bunun 
ilk partisi Romanyadan 
ç•lcmıştır. Sevlciyatm nor. 
mal şekilde devam ~tmesi 
lazım gelmektedir.» 

Diğer taraftan haber 
verildiğine göre Ticare-t 
Vekaleti petrol . fiatlarını 
ucuzlatmak için bazı ufak 
petrol ~irk~tlerinin de itba· 
lat yapması ve memlekete 
daha fazl" p etrol girmesi· 
ııi temin için kararlar al· 
mak üzeredir. 

Frankoite Muso.:
lini mülakatı 

Bern 14 A .A . · Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Jıviçrr: gazett'!terine gö
rtı, Geueral Franko He 
Musolini arasındaki ıoü l:i· 
katın en mühim kıımmıAf 
rika meselesi teıskil eyle
miştir. l3uradaki kana• t, 
Musolininio 1011 muvalfa· 
kiyetıizlikler dolayısile Ge 
neral Frankodan yardım 
talep dttiği merkezindedir. 

Halkta~ 
lki Filim birden Şınzelize 
ve Doktur Şandu 1 inci 

kııımEsrarenwiz vakalardolu 

Afrikada ... 
Erit e ve Habe· 
şistanda yeni 111 
giliz muvaffaki· 

yetıcri 
l..nndrıt 14 A.A.

şark harekatı hakkuıdt 
kahiredeıı ..{elen habetlt" 

c. re gör!!, lngiliz kuvvetle • 
Vatanp~rvu Habeşlileri• 
yar<lımile Habeşistan içet 
leriııe ve Eritrede ileri tJa• 
n·kete dt•vam etmektedir 
ler. G eron şel •r i etr.tfınd• 
ki çenb!r gittikçe daral• 
maktadır. İtalyanlar buil" 
da oldukça daha kuvvetli 
bir mukavemet göstermek 
tedirler. Mühim mevz;let 
işgal edilmiştir. Her ikİ 
mm talca da işgal cdilmit 

olan arazi miitemadiyed 
genişlemektedir. 

__ Seianikte vaziyet 
~ljAtina 14 A.A.- Y 
goslavyadan Seılinik yolP 
le buraya gelen bir yo 
demiştır ki: 

"' - Selinikte biçbi 
f evkalidelik yoktur. Lim 
ıulh za manlarnıa mabaul 
normal halinde iılemeld' 
dir.7 Memleketin"b•rp i• 
çinde oldutunu röaterell 
y~gHnf!' ş~y: P"ncerel~rdf 
ki camların maskelenmif 
olması ve sokaklarda bol 
asker görünmesidir. 

Açık teşekkür 
TutuUuğum baatatıjf 

tam bir iaabeUe teşhiı ~ 
derek hayatımı kurları 
İskenderun ·baıtaneıi Bıf 
tabibi. Operatör Cevat 

Yarara •oinnetdarhjımırı 
ibliğına saym:,aıt:tenizill 
vasıta olmasıuı diteriaa. 

Payas Merkez lıkolcuJ 
öğretmenlerinden . 

E:ı ef ;.Outı 

3iS Erzal(,;alı
nacak~ 

Antak.ra:butaneaiı. bit 
tabipliğinden : 

Hastanenin üç aylık 
zalc veaairelİ 15 rüa ..... 
detle m:inakaıaya lcuaul 
IDQffUr. lbale 22 fU 
941 culDlll1elİ aiiDi 
10 da hastanede müte 
kil lcomiıyoa baza 
yapılacaktır.: 

r elip olanlannlbu 
den itibaren ihale lmü 
ti hitamına k:sdar h 
idaresine müracaatla 
lit alabilecekleri ve 
hamıuen bedelin yiiSd 
7 ,5 nisbetindeki m11v~ 
kat teminat akça11 
zile birlikte ihale ~P 
hastaneye relmeleri i 

' olunur.' . . . 
-Giindüzde 

Türkçe sözlü Şark 
siki) RACAN1N HA 
NESr ve u ~on dün 

havadisleri 


