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\ I ~•rllmez SAYISI 2 KURUŞTUR 

~ l,ITf a_"';,~iimizde ~kim se--
sı::::: mı -

ul ~ 

' f erberliği 
Valimiz Soyer bu hususta ilgililere çok 

önemli bir tamim yaph 
. 9~ahrtıiz « mektepleri~.iz ~u. işte ~ncü~ü·k· yapacaklardır » diyor 
ı hek Yılı ekim seferber b o~l~rı.n~ızde ekını • ışııı~n ııleri birlikle tesbit .Jecek· 
ka. kında vilayetçe ka tnkıbı ıçın gereken ledbır 1 Jerdir. 
~du~llı~knmtari!e nahiye _ • ______ _ 
c erırıe ve ilgili de • 
kti~ esaslar dahilinde 
~ .:r verilmiştir : 
~kıç k n nıahsul yılının 
\r~.· (mevsimsiz yağış 
~lllı ıt sebeplerle verim 
~ası yurdun her 

...... -...... .._~ olduğu gibi vilu 
e de ekmeklik sı 

~ beı· . \rerj . ırtmiş, geııış 
lıa mı, Zİrüat rnınlaka 
lh l'rağmen bütün yıl .. ~e ı""· . 
~ •1.1ız1n yardımlari· 

' \ıq eklik ihtiyacımız 
ııı y rııntştır. • 

s~u.n. her tarafında 
tte· ·&ıhı Vililyetimiz 
~~e de çiftçiye hii· 
~I ~ce yazlık zeriyat 

'~ı::.k, mısır, patates 
a. tıdan yeter ınik· 

1 Ytıcn verilmekle ve 
~ <1110hut ve fasulye 

qf! 'ğer tohum ı uklar 
akttlUtkten y.:ırdıuı ya 
~ lır. 
apu 
il au. yardımların ta 

~,erine sarfedilnıe-
~dır. 
~qhi llıı için kaymakam 
~'tYe .. rnUdUrleri ekim 
u &un l>aş iş ola -
itler

'~t~Ude tutacaklar 
L. ~U ~e köylerinde 

~~tıı .n Çıftçileriu hare 
il ... k. 
~ ıp edecekler · . 

!} 
Ylek' 

\ı~~I\ 1 ı Veril~n tohum· 
~tane tane topruğa 
'b bilelim. 
t a ve köylerde 

lh.'' ~e · 
~ ~ tıyattan başka 

ktaatın . .ı da önem 
\ ~, halk r teşvik ve 
~k~ked~lpçektir. 
lu~ l>lerıtniz bu işle 
~ Yapacaklardır. 

~bir 
i~ fl.\·~e kasabalarda 

\ ~~İlflle ~su ve bahçrle· 
\~iz8' Yolunda Bele· 
~ a.ıın :ce, rnahsus ted· 
~iş a~ktır. 
1tıi11 ıçın merkezde 
'~ Ve kbz·ıda d::ı 
~:ltıırı riyaseti al • 

r k . 
~ onıısyon te • 

erek merk~·z ve 

Müessif bir hadise 
Milas şehrine ve civarına 15 

bomba atddı 
Bir kısım evler hasara uğradı 2 ölü bir yaralı var 

Ankara 16A.A.- Ifos· de ateş açmıştır Bomula 
nıt tebliğ: ma netic-esinde ~fü9.sta ba 

15 mart 942 ,pazar zı evler hasara uğramış, 
sabahı saat 1 e beş ·kala t iki ölü ve bir yaralı bu-
3yabancı tayyare \1iHlsşehri lunduğu teessürle tespit 
ne ve civarına evvlae ten edilmiştir. Tahkikatı· de· 
vir fişeği ile etrafı aydm, vam ed•lmektedir. Netice· 
}attıktan · sonra 15 bomba Je gereken 'teşebbüsler ya 
atmış ve makineli tüfekle prlacaktır. 
---- --- ------- -

Büyük Millet Meclisi 
Yeri Mebuslarımızın mazbatalarını kabul etti 

Ankara 16 A.A.- Bü· mebusluktan istifa ettikleri 
yiik ~1'llel \1eclh=ıi bugün ne dair takrirleri okunmuş 
lovlaomış Denizli, Istanuul Akynzının BallaJh köyün· 
ve Tokat mebusluklarma den Hüseyin oğlu Tevfik 
seçilen:zavatın intihap maz El pekinin ölüm cezasının 
hataları kabu olunduktan 20 sene ağıt hapst· tahvi-
sonra Bursa valiliğine ta- line dair Adliye encümeni 
yin edilen Fazlı gülecin mnzbatası müzakere ve 
Londr büyük Elçiliğine ta· kabul olunmuştur. 
yin edilen Rauf Orbayın l\1 'Clis çır~anlJa günü 

top!anaca~tır. 

Kahve ve çay sahşı 
Muvakkat bir zaman:için durduruldu 

Vilayetten tebH~: 
1-Bu gün!di 17 mnrt 

942 salı r,ünü sabahından 
itibaten 'çil!', kavrulmuş, 
çekilmiş kahve ile çayın 
satışı işarıahire kadar yük 
sek Koordinasyon lıeyP.ti 
ıün 16 .... 3-942 tarihli ve 
299 sayılı kararHe mene · 
dilmiştir. 

2- Otel ve kuhveha-
nelerdeki pişmiş kahve ı.;a 

tışı serbesttir. 
3 - Tüccar, toptancı, 

yarı toptancı, komisyoncu 
perakendeci ve alelumum 
hakiki ve hükmi şahıslar 
bu tarihle elJerinde, nrnğa 

. za ve depolarında bulunan 
çiğ, kavrulmuş ve ~ekil

miş kahve ile çayın mik • 
tar ve cinslerini bir l..ıeyan 
name ile yıırınki 18,3,942 
çarşamba gUnü saat 17 ye 

kadar Vı layet maka mına 

getirip imzıı mukabiJi 
teslim edeceklerd.r. 

4 - Beş kiloya kaı lar 
knlıve il~ iki kiloya kadar 
çayı bulunan kahvehane -
lerle çayhane ' sahipleri bu 
miktardan fazlası _içi ı be 
yunmııne V('receklerdir. 

5 - Beyanname verme· 
si icabP.derken vermeyen · 
ler veya mevcutlarını nok 
san veya yanlış bildirenler 
haklurında Milli Korunma 
Kamınun (55) inci maddesi 
mucil>iııce takibata tabi tu 
tulacaklardır. 

6 - Beyannameler muh 
teviyalı kontrola tabi tutu· 
lacaı:>ı gibi nezdlerinrle bu 
maddelerden bulunması 
umulan kimselerin mağa 
z:.,d ın V"! hneldrinctede 
arama yapıhtcağı bildirirr. 

Rus cephe 
sinde 

Geçen hafta çok -şid 
defli muharebeler 

oldu 
Herlin 16A.A.-D.N.B . 

Ajansı askeri kaynaklar· 
dan bildiriyor: 

Ruscepht:sindeld muha 
rebeler geçen hafta çok 
şiddetli olmuştur, Bu •yüz 
den Alman orduları gay · 
ret sarfetmek zorunda kal 
mışlardır. Son günlerde 
soğuk ve kar fırtılarının 

artması Almanlenn toprak 
kazanmasına mani olama 
mıştır. Piyadelerle ytıpl· 
lan Sovyet karşı hücumla 
rı bir netice vermeyince 
Bolşevikler pek bil· 
yilk zırhlı kuvvetler ileri 
sürmüşlerdir. llu · hücum 
da tesir etmemiş ve düş· 
ınanın 192 tankı tahrip 
edilmiş binlerce esir alın 
mıştlr. 

Ruslar taarruza de 
vam eeiyor 

Berlin 16A.A.- Aske 
rt mahfilden öğrenildiğins 

göre bir kaç gündenberi 
düşman taarruzl&ra şiddet 
le devam etmektedir. 14 
martta tağanrukta taarruz 
eden düşman geri püskür 
tülmüş ve göğüsgöğüse 

şiddetli çarpışmalar olmuş 
tur. Tanklarla desteklenen 
ve topçunun yardımını ka· 
zanan Bolşevikler bir neti 
ce eldti edemewişler, son 
yaptıkları 24 tankla hü 
cunı teşebbüsünü tanklar 
dan 15 tanosinin hasara 
uğraması ve 9 ~mun imha 
sı ile akim bırakılmlşlır. 
15 martla kuvv tlerimiz 

başlıca muharekc· hatlarım 
ellerinde tutmuşlardır. Al
man ve Slovak kuvvetleri 
Huslara hissedilir derece· 
de kayıplar verdirmişlerdir. 

Sovyet çetelerinin 
faaliyeti 

Sivastopol 15A.A.
Izvesliy~ gazetesinin mu 
habiri bildiriyor: 

Kırımda çete harbi ya· 
par. halk müfrezeleri 36 
çarpışmada milhim!!!·tt 
yüklü 58 kamyon tahrip 
ve yiyecek taşıyan bir k11 
fileyi imha etmişlerdir. Bun 
lar ayrıca 78'.) kişiyi harp 
edenıiyecek bir hale koy
muştur. 

Salı 
Abone:tartları ı 

Dahilde yıllı~h 5 Ura 
Ydı er;cı memleketlere 

8 lir• 
lllnlerın her kelim•· 

sinden 5 kuruf ahnır. 
Ücret peflndlr . 

OOnO geçen: sayalar 
10 kuruttur 

• 
Macar Baş-

vekili 
« Ruslar kati şekil 
de mağlup olmayın 
ca silahı elden bı 
rakmıyacağız• diyor 

Budapeşte ~16 A. A.' -
IstikHll bayram' münase· 
betile Hadyoda bir nutuk 
söyliyen Başvakil, Macaris 
tanın 1.eçmişte hürriyot için 
yaptığı mücadeleleri anlat· 
mış ve~öyle devam etmiş· 
tir : 

" Bugün de tarihi an• 
lar geçiriyoruz. Rus Bol • 
şevikleri kaU surette mağ 
h1p olmayınca silfthı elden 
bırakmıyadağız. Macarieta 
na bütün tehlikeler doğu· 
dan gelmiştir. Macar ordu 
ları zaferi kazanıp ta 
vatana idöndilkleri vakit 
burası nı 1918. df1kinden 
başka bul1:tcaklardır. Şim 
di yalnız değiliz. Bizimle 
beraber dilnyanın en kuv 
vetli ve kudretli devletleri 
vardır. ,, 

Başvekil memleketin 
endişeli günler {leçirece~i 
ni ve vaziyete tahammül 
etmek lazım geldiğini de 
ilave etmiştir. 

Hitlerin nutku ve 
Amerika 

Nevyork 17 'A. A. -
Bitlerin nutkunu inceliyen 
Nevyork basını Nutuktan 
ilkbahar taarruzunun yam 
kaldığı neticesini çıkarıyor., 
Nu~kun tecavüzkar ,. lisanı 
hakkında Nevyor k Herald 
Trihün gazetesi "bu nutuk 
Büyük harp buhranmı n 
yaklaşhğına hükmettirir ,, 
divor. 

SON DAKİKA 

Amerikan do
nanması 

'l'AAHHUZı\ G~ÇMIYE 
HAZIH VAZiYETTE 
Melhurn 17 A. .A -

Temin edildiğine görA, A· 
merikun donanması taar• 
ruza gcçmiye hazır vaziyet 
tedir. 

Denizl1ltılar şimdi ileri 
hatlarda . Kura kol vazifesi 
görmttktedir. 

Avustralyada k:ralama 
ve ödünç verme işlerine 
bakan Komisyon lteisioin 
beyanatına göre Avustral 
ya yapılan yardım he 
bir başlangıçtır. Yakın 
bu yardım önüne geçilm 
bir sel gibi akacaktır. 



Dünkü konfe- Bomba Hadisesi Ruslara göre 
16 mcı Alman ordu
sunun vaziyeti fe· 

nalaşıyor 
Mosknva 15 A.A.

tebliğ: 

Krips ve Hin
distan 

Arsa saflŞI ·ııe 
·"7esı 

rans 
Büyük bir alaka ile 

dinlendi 
Dün saat 17 ,30 da 

ulkevimizde Ziraat Ens 
yet litı..isü Profes öı'leri 1d •n 
ma aıt luhsiıı lekeli " Ha 
ço yda zırai istihsali arttır· 

ba ma ,, konusu üzerinde 
Y*1 _ çok önemli bir 1konferaDH 
le vermiştır. 

Konferansı köyıü ve Ş9 
ve birli birçok vabmdaşlar 
}er büyük: bır ll alın ile dinle 
hi miştir. Professörünveıdiği 
ku mevzu üzel'iude paı tili ha 

t pler köylerde nutuklar 
vereceklerdir. Bunun için 
de esas hatları ihtiva eden 
bir broşür alakadarlara 
verilmışt:r-

lskenderunda da ay
ni mevzuda bir kon

terans verilec~k 
Professör Sait Tahsin 

Tekeli 18 ~tart çarşamba 
günü ayni mevzu üzerinde 
lskenderun Halkevinde yi· 
ne saat 17 ,30 da bir kon 
ferans verecektir. 

Atletlerimiz Diyar
bakır da 

Kırkoşusu Grup birin· 
ciliklcrin~ gitıııt!k Uzere ~ir 
atlet kafilemizin Diyar a· 
kıra gidecf'~ini yazmıştık. 

Dün Bölge y rnımcısı 
Celftl Mdrğin kafile Reis 
liği altıııdu, Ethem Koşar, 
lbrahim Gülal Mustafa 

' Kurlc be ve Davut 1 bra 
himden miirekkep geııç 
atletler kafilemiz lskende 
runa gitmiş ve bugiin ·sa· 
lmlı saat iki tr nile Diyar 
b ıkıra harekeL eltı k:eri 
öğreı.i mi~t r. ı 

Mekteplerin 
Dinlenme tatili 
Ankara 17 A.A.

Maarif Vekilliğinden leb 

liğ edilmiştir: 
Lisı> ve orlaokullarm 

kanaut notlarının sona 
ermesi dolayı.sile 20 mart 
cuma v,Unüudcıı 26 m~rt 
perşembe gürıüne ve öğ· 
retmen oku\ları da 1 r.i 
san çarş .roba güniinden 
7 nisan Falı gününe kadar 
h r yıl o\duğu gibi 6 şar 
gUnliik bir dinlenme tatili 
yapacaklardır. 

Açık teşekkür 
Eşim Bedriyeyi ö!üm -

den kurtaran memleketi 
mizin kıymetli kadın has 
talıkları mütehassısı Dok 
tor Mazhar Alaya açık te
şekldir erime Bayın gazete 

izin vasıta olmasını rica 
~derim. 

Sunalar mahallesinden 
Mustafa Kutlu 

Hazırlık tahkikatı so 
na erdi 

Amıkara 16 A. \..-Ata 
türk Bulvarı bomba hudi· 
sesi hakkında Müddi Umu 
milikçe yapılan hazırlık 

tahkikatı bitmiştir. Suçlu 
lar hakkında tltnme davası 
açılmıştır. 

Şark cephe
sinde 

iki iarafta hararet 
le ilkbahar taarru-
zuııa hazırlanıyor 
S.okholnı 16A.A.-Sov 

yE::t hnrb ııin 38 irri hafta 
sında cephenin umum] va 
ziy tinde hiçbir değişiklik 
o.mamıştır. lki tar.ıfta ha 
rarele ilkbahar tabıTuzuna 

lki gün içinde 19JO 
düşman öldürülmüştür. 
Topçumuz 15 ruüstahke n 
mevki, bir tank bir sahra 
topu ve 4 mitralyöz tah· 
rip etmiştir. Bir rntifreze 
miz düşman gerilerine gir 
miş ve bazı köylerin knv· 
şak noktalarını işgal e 
dert>k dUşmaııın yeniden 
kuvvet almasına ııuıni ol· 
ınnştur. Hoınen ordusun· 
dan kaçanlarm sayısı git· 
tikç~ artıyor. Almanlar 
Zaovr• f e t\oleva, Truçevo 
şehi rlerındeıı ayrılırken 

ııı k çok binaları yakmış 
Jar ve butün lmyvanlan 

Yeni Delhi17 ı\.A. 

içtima ha\ınue ohm Pre'ıs 
ler Meclisinde söz alan 
Kral v~kili Sırt S ıtffort ve 
Krips bBkkında şunlıırı söy 
leaıiştir. 

·•Saffı,rtr Krips şah· 
sı itimada Hlyık vn adalet 
sahibi dost bir devlet adamı 
dır. Kendisi uzak bir nıem 
l~ketle zor işler başarmış 

tır. Prensleriu onun p füı 
larının çok dikkatle incele 
yeceklerındeıı ve onunla 
samimi işb!rliği ynpacukhı-
rından eminim .. ~lemloke 
limizin zaferi ayni zt'mı n 
da prenslerin de zaferidir.' 
Vebu zafer butün Hiadislana 
aittir. 

b azırlanıyor .Cephel rdeıı ge berab:!r u~ötüam üşlerdir. 
l~n h..ılıerlere göro,~m;lar za 1 Çevrilen J 6 ını!ı Alma11 

Azerbaycanı 
Ruslar memleketlerine 

ilhak etmemişler 
Tahran 17 A. A. -

Pars Aj:ms1 bildiriyor : 
yıata bakma lan hücumları ordusunun vaziyeti hergün 
mı devam ediyorlnr.Ş. ddetli I biraz daha ziyud · valıimle· 
meydun muharebesı mer şiyor· ı Bazı ecııelıi radyo ve 

kez kesiminde Hıiey - Hi· ,Alman 1 ara go" re 
ielti hattında oluyor. Hus f"'\ 

g tZ<;}teleri hir takım uydur 
rna h ıh"rler nnşrediyorlar. 

1 rVıyazmu-Sınol nsk de 
miry•)luııu şimalden tuta a 
ya çahşıyor ve dojudım 
gelen Sov~etlerin Levey i· 
le K'unkayayi iş~al etlık 
leri söyleniyor Hııslar ç v 
rileı 16 ıncı Alm,ııı ordu 
sunun imhasına uğraşırlar 
ken Almanlar da Lenin 
Jıud cephesinde LPjrıbarı 
daki SJvyet me' ~.ıtcr!ııi 
çevirmey çalışıyorlar. 

Ruslar düşman ist,h 
kamlarını yardılar 

i\loskova 16 A. A. 
BugJn resıne-n bildiri! ~iği 
ne göre 'ov~ et Lı !ala. ı Urel 
Km S<-Harkllf cenu~ batı 
c .. plıesiııde c!üşmnn istih 
kamlarıııı yardık'au sonra 
bir çok meslrCın yeri işgal 
etmiştir. Cepheden alına11 
bir telgrufa göre Almanla· 
rın iııadh mukavemetine 
nığmen ıleri harekc>line de 
vam ediliyor. Sovyet kıta 
lan clüşmnnrı ait ruuhiın· 
nı t vo iaşe depolarını el~ 
geçirmiştir. 

Düşmanın taarruzu İran matbuatı bu haberleri 
şiddetle püskürtülüyor tekzip etm"!kterlir. Ajuns 

Berlin 16 A.A. - lles Türkmenlerin isyaıı etme· 
mi tebliğ: dığini, Sovyetlorin toprak 

Kerç yarımadasında istediğine duir bir üllimu 
tom vermediklerini ve 

düşman dünde birçok tank 
tarın yardımile kütle halin Iran Az~rbayc.ınının ]fos· 
deki taarruzlarını tekrarla lara ilhak edilmediğini 

sÇ)ylemiş ve imparatoriçe 
mışsadaAlrnan-Homen mü ile Veliahdiıı 18 :\lartln 
d f..ıam öniinde kırılmıştır. l d.. ki .. ı.·ıd· 
S 

. rana ı>nece emıı uı ır· 
ovyetler ınsanca vğır ln .. · - . r 

yıplara uğramış ve 48 tank ' mış ır.L' b 
1 

kclyb eylemiştir. C0 phen·n 1 yada 
bu k~sirnindo 3 günde 136 Faaliyet artıyor 
tank tahrip edilmiştir. t~ep 
b niıı diğer ç,..vreleriııde Londra 17 A.A.- Sala 
de düş!lrnn taarruzları lıiyetli mahfillerden bildi· 
şiddetli kar fırlınalJrı al riJd.ğiııe göre, Libyadaki 

. tında ycıpılan çetin ınuhare 1 Al nanlar yeni kara ve ha 
belerden sonra püskürtül· va t ıkviyeleri alnıış?ardır. 
müştiır l'..hemm.iyelli Al Şıındi Lfüyada hava şart· 
m"n savaş ve av tayyare lan düzelmiş oldtiğuddan 
teşekkülleri kura lıarekct faaliyet artmıştır. Fakat 
lerini sürekli taarru'l.lurla bıı faaliyet istikbal ıçın 
d .. steklemiş 45 dtişman manalı sayılmnz. Afrikada 
tayyaresi talırip etrı iştir. bulunan Hilr Fransız kuv· 
Murmansk kıyısı açıkların vetleri maharetle hareket 
Ja büyük bir nı kliye ge· edere'· lıuzı ltalyan kam 

1 misi ateş'! verilmiştir. ~i kollurını zap•.etm ktedir· 

l 
mali afrikadn düşmanın ln. 
keşn kuvvetleri, püskür 
tülmüş\iir. .Mısır kıyıc;ın 

Ruslar 
l da Ingiliz tayyare meyda 

nile 'fobruktaki askeri to· 
Alman müstahkem 
hatlarını yarmışlar 

Çekmece nabh ıtıı'İO 
bağlı armutlu kÖY ıırı 
urahi türbesinin ası ne IJ' 
kenarından başlanı~k tJBll~ 
retiyle mezkur t0r etrt 
önüne kaciar 280 ~ [1lllrl 
ınurııbbaındı:ı arsaoın 5 ~,· 
942 den 31 marl ~4 l1leı 
dar üçseııelik icarı ıle . .,d1' 

·trsaı•ı· 
kO.r türbeni" ı ı . )' 
mevcut misafir hane•~~tiıl' 
gau yağmurların şıJ ·ıktl~ 
d~ıı yıkılan odadan "ı;t'rı • 
enkaz arttırmaya çı 9~~ 
rnıştıt·. ıı alesi ıs-3;5 dt 
çnrşanba günü s~at asiııdt1 
lldtuy Vakıflar ıda• 
·ı ı . . l caktı'· ı ıa esı ıcra o una tı3rı 

isteklilerin murııcaıı 
ila•ı olunur. 17 

14-16- ~ 

Yeni yiyece 
fiatlart 

~ ntakya Belec~iY' 
Reisliğ inden ~ 

Yi~ec .. k et ve ~ 
atları yeniden tedkılıd 

·ı e ıerek aşağıdaki şakı 
pit edilmiştir. Aksiııe 1 
reket edeceklerin c;e
dırılacakl erı umuıı1~r.,, 
ltlmlı olmak üzere 1 

lunur. 
Kemikli I{~i 

Kilosu ~~, 
J{r. 11 

Koyun eti ıOO 1~ 
Keçi eti 67 ,5 ~ 
~ığır eri 40 ~ 

'l' }'d' optan ,. 
Kilosu ~ ~ 

Kr. 
Ta~ soğan 15 
lspana ~ 8 
Pazı (Zılk) 4 
Pııtates 'J,2 
.Maudanos 4 bağ 1 . ' 

J • -~6' 
Portakal 10) AdEP 
ild 7 JO kuruş . 'ff' 
Limon 100 adedı 
500 kuruş ' I 

Bulunmuş P8~ 
Bir miktar pırıl~ 

muştur. Sahibinirı 
yet Müdül'l üğUne o> 
tını tavs:ye ederiz. ~ 

Aile Dokto 
MESHUH Ht\'f~ 
Doktor MesrU'. 

sisler muvaffokiy<>lle bı ım 
Ualarınııştır. Doğu Sirena· 

Sovye ek tebliği 
l\foskovn A.ı\.-16 Sov 

yet tebliğine göre: l\lerkez 
cephes·nde .\imanlar 500 

kudar ölü vr. yuntlı vernfiş 1 

lir. Bu cephenın <liğttr bir 
kesinı·ndu in.ıth muharebe· 
leı den sonra bir 

4 
Sovyet 

kayak taburu Almanları 
l 

ikte molörlil kollara taar· 
ruıla birçok araba. tahrip 

1 

edılmiştir. 
B köyiinden çıkarmıştır. 
Bu kesimde bir Alınan ta 
buru 3 tankın ynrdı:nile 
bır silahlı n ulıaf ıza birli 

, ~imiz.in işgalind~ bulun n 
S köyüne taarruz ~ mişse 
de ağır kayıplarla püskür· 
tüııniişhir. 

eşriyat MüdürU 
Selim Çi-:LENK 

C. H. P. Mutbaası Antakya 

Tuyyarolerinıiz Malta 
ııdası duki bava meydanla 
rına topçu mevzilorine ve 
uskeıi tesislere gece giin· 
dü~ lam ruzlurda bulunmuş 
}ardı ... l\lan.J denizinde hü 
cum botları bir lngiliz 
muhribini torpilliyerek ba 
tırmış, bir Topçekeri ağır 
basura uğratmıştır. liir hU 
cum bolu kaybettik 

Stokholın 17 A.A -
Dage Binhton gazetesinin 
muhabiri ~1·>skovadan bildi 
riyor: Sovyut askerleri.Al
nnnların en büyük müdafu 
hatlarım yarmışlarJır. Al· , 
rnan askerlermin arkasına 
indırilım p •raş itçüleri tc· 
m.zlemek iıin Almanlar 
bir haylı uğraşrnışlarsa~da 
muvaffak ol ımanıışlardrı. 
Bu paraşütçüler . 'molcnsk 
kesıminde kuvveti tuh. 
kim edilmiş hatları yar· 
mışlardır. 

Uzunçarşı başındslıl 
muayenehanesindet 9 
larını her gUn saıı S • 
12 ye v~ 14 tel\ 11it 
dar kabul etmekte' il' 

Abone usulil~ 
torluğu yapar 'ftı t 
kendisine m üracB' 

lidir. " 

Günda" 
VATAN FEl)\l;l 
ri T..trzımn 1 irl~ 

Hal kati 
Zı~VK G~~ 

Uüyük K.o:n3il 


