
~3_Haziran1942 
"'tiyaz sahibi 

tt Şok,.o BALCI 
atPlyat MDdQpQ 

a_ •llnı CELENk ..... ,--.~~-
,, • 19 alt fatılır 

Salı 
Abone tartlal"ı ı 

Dahilde r111ıaı 5 lir• 
Yabancı memleketi~ 

a lira 
v."'1 

MiJdDro adına 
k.. .. "d•rllrneııdır ..... tc:IU • 

Q ıtılyen yazılar 
'"

1 Y•rilrna:ı 
Ôgleden •onra c;ıkar gDnlOk alyaal halk gazetesi - TESiS TARiHi 1928 YIL 14 SAY' 311S-: 

ADRES ı YENtBllN - ANTAKYA - Telefon 1 ·- 40 Posta kutusu 24 

lllnların her kelim• · 
••inden 5 kuruf :a1ınır 

Ücret peflndlr :. 

A -Yb~şından 
itibaren 

"Ekmekler yerli ve 
ıt!n' 

dı mahsul buğday 
Vıı:n Ya~ılacak 

1Jla11 Yet ıçin aynlmı.s 
te a,.;;nıeltlik buğday 
~ kaJ stokları ay başı· 

ar bitecekı · Ay ba ır. 
&~~kı Ş•ndan itibaren 
~h .. ıer Yarli mahsulde11 
) ' '

1 nız b b&~laeag..n uğday u~und 111 

~'*rtle b dan, kahte: iti
tı g .. k 

erı d un ü ekmbk· 
~. 1 aha beyaz ve da 
t' t!'ttetıi olacakt 
~ ır. 

'llniyet Mü-
Q· diirümüz 

ır de , 
Ayd rece ,terfile 
li.,~rıa tayin edildi 

~lliyete~ ~ld_ı_ğımıza göre 
tı 'll .\k Udurürt üz ibra 
··~·ı ıncı b" d ~Q ı erek· ır erece ter 
~ı tl1ı2u .AydınEmniyet Mu 
~ııftlu:te nakil ve tayin 

Uô;i ıır. 
~lld-bYı~a }'akın bir za"•h "'il "rı cı~lltq; ve Hatayın 

~ 6rıee Vi katıl?J~sından 
'ab 'tlerirıi ~ayetımız enıni 
ı~.-ıııı ı\k ıdare eden lb-
:'Qliı •ncı, dUrüstı··ğ·· 
~ 'hlQk . . u u, 
ı Q l't!ıi •. ı, dısıplinliği 
- we ~. ' 

•• ı. ... )Urdsevrliği • \'d· l\enct· . 
~ ıı·rn· 1111 muhite 
~~Ubü~~ ve herktasin te
~li bir k~zanrnış kıy
drıL,diaiı1\ te ı~arecimizdir. 
~ Yiiks brık eder t.ı ve 
~ı. ek başarılar di 

V· ~ 

~ 1İlYeti · 
~ Urıo~ü Olı~ Emniy2t 
-~~ \IUd~e .. Erıururn Enı
L; İ1lyiQ r_u Mehmet Or
'l~ edılrniı;ıtir 
~Yv ._ . 
'r,~i b~n Yemleri 

t 'ır ernirle ıınik-ar .. 
~h lfnkn arı değişti 
~bıab lllGlPo • 1 

~ıı...~qttaQ vw e konan 
)~bıiıe hayvanlar için 
~ lk rn· -- lerkedilecek 

~- )al>ıl •ktarında-degiii{ 
~-.... llııştır ..:~ ş 
~ ·q kô · vun igelen 
~ lçirı re hay\•ao yem-

t "1ikt:Ustahsile aşağı· 
~ nıı illi~ terkectilecek-

t, tarlar hir yıl-
lıı.ı .\ua . 
L'p r •çin 700 . 
~ i,}çitı 540 k"I kılo ka-

~ırı 1 SQ . ı o, deve 
l l(~lllan ~ılo. 
~~~aıı 1 Çıft hayva[J 
~ ~ltnıA-ırlara 125 ki 

~Uo )e ctY.an sığırlara d~ 
lllhk Vtırilecaktir. 

SAYISI 2 KURUŞTUR " . 
OOnO ueoen E••YU•r 

10 kuru,tur • 

Elektrik fiatla
rına zam Hitler ,. KlYlırlUIO'leaydalfil Röı l>@li"'\S:GıjjOaıır :4 9i) 

.. Etimesut .. ~a __ ~,~~er Gördüm? 1 Bir komisyon incele
meler yaptı 

Fevkalftde ahvalin za· 
ruri neticesi olorak mazot 

Rummeli ma
' eşallığa yük

seltdi 

ı---. - Yazan: Setim ÇELENK 

~ . 
YHg ve diğer ilk maddele-
rin pahuhlanmasıJ dolayısi 
le!elektrik fıatlarının bir nıik 
t~·lyUkaelrnesi istenmiştir. 
1• ıatlarıo ue nistıette yüksel 
mesi gerektiğini incelemek 
üzt-re Nafüı MüdUrile Def· 
terdarın iştirilk ettiği bir 
heyet dün elektrik idaresi 
ne giderek durumu inc~
Jemişlerdi r. Bu inceleme
lere bu gün de devam edi
lecektir. 

Haber aldığımıza göre 
fiatlarıo bir miktar arttı
rılması gerekmektedir. Ha 
len 19 kuruş üzerinden 
verilen elktrik kilovatının 
22 veya 23 kuruşa çıka· 
rılması mchtemelrlir. 

Küçük sanat 
erbabına 

ViUl}et makamıodan: 
378J Sayılı Milli Korun 

mu Kanununun 34 Uncu 

Marangozhaneden de
rin bir takdir ve memnuni 

Almanlar Mısıra ta- yı-ıt duyiusu içinde göğ· 
arruza hazırlanıyor süm kabararak ttyrılıp fab 

rikanın torna ve tesviye Berlin 23 A.A.- Lib-
dairesine ~iderkcn dUşüııü yadaki Alman orduları 

başkumandanı General yorum: Tiirk Hava Kuru 
Rummel son zaferinden mu memlekette bir hava 
dolayı Bitler tarafıodan ma endüstrisi vücude getir-
reşallığ3 yükseltilmiştir.Bu mek için Jünyanıo bu çok 
münasebetle Rummele bir çetin ve malzeme tedariki 
mesaj gönderen Hitler d:- nin imkansız bulundu~u 
yor ki: sıralarda modern ve mu-

.Mareşal Rummel! ku- kemmel bir fabrika Jıur-
mandanıziaki orduları sevk muştur ve bu fabrika ta-
va idarede gösterdiğiniz maman bizim k~ynakları 
yüksek şalısi kabiliyetinizi mıza dayanmaktadır. Ku· 
ne kadar takdir ettiğimin rum tam bir i&lbet ve i-
bir aişanesi olmak üz~re yi görüşle bu mtie&seseyi 
bu günden itibaren sizi kurarken Türk milletinin 
Mareşallığa terfi ettim. sımsuz cömE-rtli-"'ioe, Türk 

Kahire 23 A.A. 5 

Rummel Topruku aldıktan 
1 

gençlerinin yi'ksek zeka 
sonra henüz başka.bir taar· 1 ve kabiliyetiı ~ dayan?1~ş 
ruza geçmemiştir. Fakat / ve Yurdun mUdafdası ıçın 
RummeJin Mısıra kar~ı 

1 
varı~ı ~oğunu . vermekten 

yeni bir taarruza hazırlan· 
1 
çekınmıyen mıllett), Kuru 

dığı anlaşılmaktadır. ma bağışlanan paraların, 

1 b k harcanan emeklerin boşa o r u - 1 

gitmediğni bu koskocaman 

maddesi ve icra vekilleri tan sonra 
heyetinin 2. 17826 sayılı 

· endüstri Abidesile ispat 

yüksek kararları hükümle M J d d ' 
rine müsteniden TicaretVe a fa a ası a 1 

eylc;miştir. Bn eser bize 
yarın için çok şeyler va
detmektedir. 

kaletinmm alınan 4 4 942 d Üc;.ecek mi ? 
tarih va 9839 sayılı t.unim Y 

ecni.rlerj üzerıne Antakya İngiliz mahfilleri a-
da "Küçük sanatlar ve da- danın durumunu Ü 
ğıtma birJikleri"namı altın mitsiz görüyor 
da Bakkullar, demirciler Londra 22 A.A.- Sa-
dokumacılar, debbağla; lAhiyetli İngiliz mahfilteri-
fırıncılar, kasaplar, kah- ne göre, Tobruğun kaybı 
veci~er, kı 1nduracılar, Maltanıo durumunu tehli-
manıfatun.cılar, manavlar, keye dü~iirmüştur. Bunıa-
marangozlar, nalburlar, sa rın dikkat nazarı şimdi 
buncular ve zeytinyağıcı- Mallanın üzerin~ çekilmek 
lar, şekerciler, yapıcılar, tedir. Şimdiye kadar em 
terziler, kıl ve keçeciler, salsiz bır kahramanhkln 
ve zahirecilerden ioaret Alman hava hücumlarına 
olarak 18 muhtelıf birlik karşı koyan bu adaya Tob 

ruk düştükten soora de· kumlmuş ve faaliyt·le ;;e- oiZllen yardım imkd ı he 
çirilmiştir. Bu birlikler men kalmamış gibidir. 
mevzun ile iştigal eden Belki havadan yard;m ya 
her vatandaşın uevletçe pılabilir. Bu kahraman a· 
yapılccak levzilerden müs danın mukavemeti @imdi· 
tefid olabilmesi için ilgili I ye kadar Al -:'lanlara SBı u 
bulunduğu birliğe kaydol- ~ağa mal olmuştur. 

Bugün Türk kabiliyeti, 
Türk nıalzemesi ve Türk 
işçisile yapılan ilk cçak 
muhakkak ki yarınki bin

lerin birincisidir. 
Torna ve tesviye daire 

sine girdiğimiz zamen mun
tazam homurtularla işliyen 
yilze yakın muhtelif tipte 
makine ve tezgihların ba· 

Başvekilimiz 
Moskova Büyük Elçi

mizi kabul etti 
Ankara 22 A.A.- Baş-

• vekil Doktor Refik Say
dam, izioli olarak şehri
mizde bulunan Moskova 
Büyilk Elçimiz Haydnr 
Aktayı dün kabul etmiş
tir. 

Avrupa ile 

şuıda dikkat ve t>llerji ile 
çalışan elleri nasırlı Türk 
ustalarile karşı.karşıya g"l
dik. herkes işini sessiz sadal 
S>Z VP. bir asker disiplini i
le yapıyor, makine veya 
tezgilhm önünde;durmadan 
cıahşıyor. 

Şimdi atölye Şefi mülıen 
dis l'..şruf Atalayın verdili 
izahatı dinliyoruz. Uçakla
ran en ince teferruatına 
kadar -yaloız motör mUs 
tesna- bütün demir aksa· 
mı burada Türk işçileri ta
rafından sapılmaktadır.Fab 
rika kurulurken;bu1makine 
lerin bir kısn·ı Almanya· 
dan, bir kuoıı da Amerika 
dan tedarik edilerek bin 
Lir müşkülatla gdtirilmiı
tir. Uçaklar içirı kullanı
lan dem'r ve çelik malz~· 
menin hemen hepMi yerli 
demir ve çelikten yapılmak 
ta ve bunlar için gereken di 
ğer malzeme d~ hep yurdun 
içinden tedarik edilmekte
dir. 

Tesviye ve loroahaoe 
ye bağlı bir de tamirhane 
vardır ki, k ızaya uğrıyan 
ve~ a hP-rhangibir S9bepl~ 
sakatlanan uçaklar burada 
tamir ediliyor. Yine tesvi 

1 

yebaneye bağlı montaj a
tö?yesinde de gövdesi, de· 
mir aksamı ve di~er mal
umesi fabrikaıım atölye-
lerinde hazırlanan uçakla
rın montajı yapılır ve bu
radan uçuş denemeleri ya
pılmak üzere m~ydana gön 
derilir. 

SONDAKıKA 

Ruslara göre 
UİR i!LUK ALMAN 
KAYBI 10 MİLYON 

Mos'cova 23A.A.--. 
Sovyet haberler bürosun 
bildirdiğine göre, g~en 
bir yıl içiudeAlmunların kay 
bı ölü yaralı ve esir ola
rak 10 milyonu buluomuı 
tur. Bu müddet içindeRus
Jarın kaybı 4 buçuk mil
yondur. En iyi Alman kı :nası Şarttır, Aksi ltukdirde --..p t M "f tt' · - ld" 

t · dd . ar ı u ~ ışımız ge ı evzı ma elerınden istifa- s·ı ıııu··dd tt b . 1 Doğru tren yo!cu taları yok Hdilmiş, Alman 

1 ki b 1 d taarruz kudreti azalmış ve d · · 1 · r u e eo erı s-e etııra nnyecektir k d d b 
1 .. · en erun a u u 

b. l~ma gore meslek sahi- nan Parti Müfetfişimiz Ba-
~ . er .v?tan~aşın kendi lıkesir Mebusu F.ahrettin 

vazıyetmı tayın etmetj men 'l'. ·ı ğl d.. k l 
f · uı o u un a şam s-abt~ ıcabdtından bulu odu- ke ıderundan şehrimize g .. + 
ğu ılan olunur. ·ııı· 

mı,. ır. 

u arı aş a ı k k d · 
ı b 1 Ed. .1 Hus mu avemet u retı stan u :- - ırne ı e t t 

ltstanbula rasındaki doğru ar mış_ı_r·------
treo seferleri başlamıştır. I va.sıt.usm lan mahrum et-
On dört buçuk aydanberi mıştı. Seferler normal ola 
k~ilmiş olan seferler,bu yo rak karşılıklı devam ef• 
lu tren gibi lüzumlu bir taşıt mektedir! 

~ -·.. ...... -'t'· 
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Vilayetimizde SivastoP . dl "Subaşı,, T eşkilah vücude ge
tirilmesi hakkında kararname 
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\Mevsimler 

h) lformanlarm iyi yapıl 
ınasma nıızaret etmek ve 
zaif harmanlama neticesin 
de saman arasından çok ta 
1111 çıkarılmasına mani ola 

~ cak tertibatı almak, 
i) Harmanda her gün sav 

ı ılan tınazlardan çıkan ta
nelerin miktarını ve cins· 
lerini her çiftçi ocağı içir. 
uyrı ayrı olmak üzere tar
tarak veya ölçüye vurarak 
tesbit etmek vo o gün zar
fında tane miktarı tesbit 
edilmiyen veya harmanları 
mayan yığınları c amgalı· 
yarak bunların lesbit işini 
ertesi güne bırakmak. 

j) Klıli tesbit miktarlari
le el konması icap eden hu 
bubat maktarlarmı her cift 
çi ocağı için ayrı ayri gös 
teren bir cetveli ihtiyar h" 
yelile birlikte hazırlamak 

ve bu cetveli yine ihtiyar 
heyetile tasdik etmek, 

Hu cetvellerden bir uüs
hal-'ı elkonma memurları
nın vürudunda kendilerine 
teslim er:ıilir. 

k) Her köy için mümkün 
m( rtebe birbirine yakın 
ve yet r genişlikte har 
man yerieriai, küyiln mu· 
tat harman yerleri göz _ ö. 
nünde tu~ulmak şartile ta 
yin ve tahdit etmek ve bu 
harman yerleri haricinde 
h armanlıımaya maoi ol· 
mak, 

G) Tahmin ve tesbit edi
lecek maddeler: 

l\1addt> 10- Subaşı ve 
yıırdımcıla:-ı tarafında tah
min ve tesbitleri yapıla

cak olan maddeler şunlar 
dır: 

BuğdBy, çavdar, mahlut, 
lıer nevi mısır, her nevi 
darı, kaphca, arpa, yulaf, 
pirinç, kuş yeıoi, fasulya, 
bakhı, nohut' mercimek, 
bezelye, datates, böğrü1CE", 
fig, lıurcak, soya ve su
sam. 

Bunlür haricinde tahmin 
ve tesbitine lüzum görüle 
cek m~dJ~ier ayrıca bildiri 
lece ktir. 

il) - Tahmin ve t 0 sbi
te •ve el konma işlerine mü 
teallik umumi hükümler: 

Madde l 1 - Harmanla
mu işi tamılmlandıktan son 
ra kati eJk•mma muaruele 
si şu surdtle imkan edilir. 

Her müstahsil çiftçi ocı. 
~mm kati istihsal tuta
rından köy ihtiyaç ve da
ğıtma defterlerinde kendi
sine bırakılması tesbit eJi 
!en !11İktar düşüldükten 
sonra, kalan mahsulüne 
kati olarak elkonur· Elko 
pan miktar elkoyma me-

muru gelmiş ise onun ve 
muhtar ve subaşının im
smm taşıyan bir pusulıı 

ile mal sahibine tehliğ e
dilir. 

9 uncu maddeııin "f,, fık 
rasında yıızılı olduğu veç
hile elkonması icap eden 
miktarlara mahsuben alım 
merkezlerine sevkedilen 
mahsule ait pusulalar ge 
ri alınır. Katf elkonma pu 
sulasında o tarihe kaduı· 
alım merkezine teslim edi 
l~n miktarlar ile kalan 
miktar ayn ayrı işaret 

edilir. 
llk tahmine gör~ eJ ko

nup sevkedilen mi~tar katı 
olarak elkonan miktardan 
düşürüldükten sonra farkı 
nın derhal alım merkezi
ne sevki mal sahibine teb
liğ olut.ur. 

Madde 12 - Elkonan hu 
bubatın derhal nakline im 
kAn bulunmazsa elkoyma 
kararnamesine göre muıı
mt1le yapılır-

M adde 13 - Köyde mils 
tahsil olmayanların senı~
lik ekmeklik, yemeklik 
v.., hayvanlarmın yBmlik 
miktarı da köy ihtiyaç ve 
dağıtma defterlerinde ies· 
bit edilmiş olduğundan 
elkor.an miktudan bunla
rın ihtiyacını karşılayarak 
kısmı gönderilecek memur 
lar v~ ihtiyıır heyeti ile 
subaşı vasıtasile hükQrnet 
çe tesbit edilen bedeli mu 
kabilinde ve çiftçi ocJık 
reislt?rile aralarında ayni
yat üzerinden bir anlaşma 
varsa bu anlaşmaya uygun 
olarak, kendilerine teslim 
edilir. 

iskenderunda 
Dondurmadan 100 

kişi zehirlendı 
Evvelki gilıı lskende

runda çok fec 1bir kaza ol 
muş ve bozuk süt kul 
lanan bir dondurmacıdan 
d·mdurma yiyen 100 ka· 
dar vatanduş rehire'nıniş
tir. Hadise şöyle olmuştur: 

lskenderunda itfaiye· 
garajınm yakınındaki don
durmacı Mehmet oğlu Y ıı 
suf Yuncu, cumartesi ;gü· 
nü aldığı sütü o giiıı buı 
bulamadığı için dondurma 
yapamamış ve ertesi pazar 
günü dondurma yaparak_ 
halka satmıştır. Boıulmuş 
olan hu sUtteu yapılmış 
dondurmadan yiyen 100 
vatandaşın hepsi zehirlen· 
miştir. tHadiseye derhal 
el koyan zabıta tahkikata 
başlamış ve zelıirlenenler
den 40 kişiyi hastahaneye 

1 de şaşh 
Bu kış normalin Ustun 

de sovuklur oldu; Avrupa
daki yuksek bızyikten de 
diler. Şimdi vakitsiz l"Jcak 
lar bütün şidddile büküm 
sürüyor, Bulga· islandan 
geliyor diyorlar. 

Cephelerin birer vo!· 
kan ağzı }{ibi alevler fış 

kırdığı günlerde, tabiat de 
yanan insanlara ateş ) ağ
dmyor. Milyonların mav 
zerinden çıkan alevler kışın 
dondurucu sovuk!arını bir 
der~ce azaltacağı yerde, 
bir ıcaç derece arttırdı. 
Şimdi de yllzbinlerin akıt

tığı kanlar havaya yamk 
bir sıcaklık veriyor. 

Bu anormal mevsim 
şutları içinde biz yine se 
rin bir köşe arıy&biliyor, 
bir su kt-ınarında, bir ağaç 
gölgesinde, bir:çatı altında 
barınabiliyoruz. }ialbu~ki 
onlar, gökten yflğan ateşe 
sililhlur ından alevler kata
rak, dümdüz ovalarda, u· 
cu belirsiz cöllerd3, meç-
hul cehennemlere doğru 
koşuyorlar. 

Biz bu insan ceherır.e
mioin badirelerind~n uzak 
sulhun huzur ve sükOnu
nu buılu bir şerbrt gibi içi 
yor, ettnnet yurdum uzun 
yefil gö1gelerinde temiz 
havam111 kokluyoruz. 

F.G. 

Sıcak devam ediyor 
Bir hafbıy a yakın bir 

zamandanberi dev:ım 

etmekte olan sıcaklar dün 
ayni harareti muhafaza 
eylemiştir. Dün sıcak göl
gede 42 dereceydi. 
Müftü malulen teka 

üd oldu 
ViUlyet Müftasü Servet 

Akdağ, yapılan muayenesi 
neti.~esinde maltilen tekaü 
de sevb:edilmiştir. 
Su sahiplerinin dikkati 

nazar:na 
Belediye su iduesinden: 
Fazla sıcaklar dolayısile 

evlerde lUzumsuz yere akı 
tılan sıı!ar dolayısile şeh
rin bir kısım evlerine su gel 
mem :ktedir. Bunu önle
mek için sular geceleri sa
at 12 d~ kesilecek ve 
sabahleyin sattt 5,30 da 
tekrar akıtılııcuktır. 

Neşriyut Miidürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. \latbaası Antakyu 

kaldırarak tedavi altına 

almıştır. Bundan başka 
40 kişide husu~i sur~ tte 
tedavi edilmektedir. 

Bo;uk süt kuilanan 
bu dondurmacı tahkikat 
evrakile birlikte milddei 
uruumiye verilmiştir. 

kaıesı.M 
Hususi idareye devre- Son Rus elit1""'~ ~ 

dilecek e .nlak Alma.ılarırı okB 
Hatay'm manıleketi- Şeh İ rde S ~,~( 

mize ilhakı üzerine bura- ,ııı 

da vilayet teşkilatı ve hu sav aşları / ' 
susi idare kurulmuş ise 22 tıJ· ·~-5 

l t Herlin .. 5ı.tfl ~· de, hu müesseseye mu ı e- ,, " d 
m··n aJ·ansıuırı al ı -ı lif kanunlarla verilmiş u 

1 
ber 

olan vazifelerin önce Sın· mıklardan ıu 1t3tarı ıt 
ıne hizmetleri arasında aöre AtmaD "·oiıı şı ,.JI 

" ' kalası ç.1rr. 
umumi idare tarafından vastopol ~.ddetli '3f 
görülmesinden dolayı ilk- kısmında şı b01 

okul, Nümuııe fidanlığı, malardıın sonr80ttiğı. 
Vuli konağı ve saire gi- terin müdafaa le geçı 
ilhakla beraber mqlkiyeti istihki\mı da e ~oi°. 
devlete intikal eden gay - ve SivarnaYa~:i teıJl 
ri menkuller içiu :hususi şimal Iıö[gesı rrı111'~vtı.1 ~d 
idarenio bugüu hazineye miştir. Hala dö1'Ll 11,

1 
~ 

d n dü.ıcnan . '-'ti~ ı kira vermesi yuhut bu e e ' d·ırııe.'' ' ~ 
menkulleri satın alması ııin yok e 2

1

2 A ·"· / ·.ıJ 
Bükreş {') sB"'-1 

lazım gelmektedir. Hususi d cokn1' e~ 
idarenin ge1irleri ise bu iş- topol a "' poıı g ,,el 
leri görmiye m üsuit de- başlamıştır. ıı11"' 
ğildir. man ve H0Il1°~hlı~oJ1 

istı tı' 
Bütf n bu sebepl~rle şehrin ::,On cırfJ11; 

ı'k'ı nokt.adall 'i .... ıııı Hata) hususi idaresinin deil w.
1
e 

·r l · · .. b'l · rı' mu··ctaf·•a 0 ge""' vazı , ermı gorc ı mesı " ... . e 
için muhtaç olduğu gayri likler naklıY rlll'' 
me:ıkullel'in idare ıe hazi· binıııeğe çaJışıY0l)rOlıı' 
nece parasız olarak devri ·· ··ğle iizerı g •ıır gun o 11q8ş zaruri görülmüş ve bu bir şiddette s . 

13
t!B 

maksatla hazırlanan bir R sl:ır 11 

l M .. . yordu. u J rlsf· I ./ 
kanun ayı hası ecusın Şl koymakla .' t ,A ~ 
toplentısında kabul edil· f'tluvaffakıye (ft' 
miştir. h 1ıya 
Hastabakıcı alınacak lara pa a 

51 
~ij 

fi . B oloı uŞ ,, ile Antakya astaaesı nş· 
22 

\.t\· fl~ 
tabipliğinden; L~ndra ·r~ ıı.S ~ 

Hastım~11izde 5,15,20,25 1§.~iyetli loJ~ '·ne ~ 
liralık bademe ve Hastaba rmın bildirdığdı j\lfJJ 
kıcıhklur münlıaldir. ıstek 11 a ~ 
lilerin hastanemiz.o rn üru- rım savaşları ker S 
caatları ilan olunur. 20 tümen as 13LJllıJG 1,t 
T obruktaki esirleri rı ~:~it~~~~:~dirs.to~~~~ 

2 b S'\18 r· ~ıf"~ say•sı • 8 in nıanlarırı 1 \T;fftl ,ı 
Bertin ''-2 A.A.- Alman zımdıkları mll ıtl ~ 

tebliğinin bil<. irdiğine göre ri çok ~aha!1f 8ğıt ~ 
Tobrukta ztlıııan esir!eriı ı mişlerdır. ço 

0 
j\l~~ 

sayısı 28 bini bulmuştur. lara katla.ııı 0ııteı;r 
lJO tankya yok:edilmiş ya- burada aerJtııll k!Sd 
hut ele geçirilmiştir. Tob- Huslar şimdiye ·ı.teti0 1 

rukta iğtinam edıleıı cop k etti ~ 
ve diğer savaş mttJz~mesi tümen yo ~otta ı 
nin miktarı çok yüksek- diyorlar. Har 11 ııııır 0 
tit. Ilımlar hakkınd!i doğ öl~üde çarpışı 8 
ru bir rakam vermek şimM J RLJSY. gD' 
dilik imkansızdır. A ı r11'" 

Hüyük bir h*'zirn~le uğ Zafdrder'I e 
l ·ı· ı ı · · .. u" \lor / ratılan ıgı ıı wvvet erının run 2,2 "',,.ııP 

takibine oevam cdilıı:.ıekte "" i 
Ve Aı nan motörlü kolla- ı\tosko\TB LJJl ) 

ıuO t•l' rı Solluma doğru ilerle- man Liıarru tile ııı 
.. .. 8 !-lebe "~ mektedir. mu mun · t " 11 sovYe · r. 

Çörçilden Staline neşreden .
9 

jtei61 

Londra 22 A. ı\.- Al· yelleri Meclı / 
man Hus savaşının birin- diyor ki: ıı or~. 

l d · b - AJı:nfl '" cı yı önümü münase e- ,, bır ddi:J 
tile <,.;örçil Staline bir .ne- tık uaıu[J)i drel·e '-) 
s~j yollamıştır. Çörçil bu geçecek ku .. .ıı:ııJ ~ 
mesajında, Rus ordusunun Fakat nıevzıd0~ili'' l' 
kahramaıılığı ve sivıl hal- yeller üıııit e a~e"ii1~ 
kın eşsiz feragı:ıtıııa hay- ordusun~n (11,,, rtı1' .ti. 
ran olduğunu, Amerika- düşınüştur » JıJ ~ 
nın kendılerinc iltihakile vrdusu eski or ı. ı>~ ~ 
durumlarının kuvvetlendi " d'' 
ğini, İngiltere ve Amerika Ordumuz ı;ı ~" 

})üı.ımanın 110 ~P_, 
nın bütün kaynaKlarile Hus " ıJ v- '" 
yay" yardıma devam vetli olduğull ~,ıı .f 
edeceklerini ve c llşmanın hırla karşılaŞll of" 
her lı alde yenıleceği yoruz. Fa kal gO 

Umidini açı ki amıştır. en ıiniz. 


