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Atletizm grup birinciliklerinde Berline göre HiTLER 

Hatay feft ve grup Birinci-

~ liklerini kazandı 
9 martta Eskişehirde Türkiye Atletizm 

birincilikle:ri yapılacak 

~ır~İYarhukır; 22A.A.- yapılmıştır. Bu 
leri ~Şul~rı grup Birincilik grup koşuları nelicelf>rintle 
f~na ~Run·saat 10dn çok derecP alacaklar Eskişe· 
~ahıl ava şartlan altmdn d rııa., tnıştır. 7500 meh e hir o yapı\Jr..uk: Türkiye 

n n atletizm birinciliklerine 
bar·ı lesafede takım iti ~i ı e Hatay birinci, Ga . iş lir!! k edeceklerd.r Eski· 
arıtep ·k· şehirde TürkiyP birincilik-

~srd' ı ınci olmuşlardır. leri müsabnlrn-.ı 29 nıurt· 
bi \ 1 _ıusnifte yine Hatay 

l'lncı i ··k· . G . ta y.ıpılac ıklır. Atletleri· 
lep . vas ı mcı, az:an . 
dö d~Çüncü, Diyarbakır mız·çarşonıba günü Eski 

r uncu olmuşltrdır. şehire hareket edı•cekler· 
t

0
. YenigiinBedenlerbiyesi dir. 

fınduın Müdürlürlüğü rara· Ferdi Biı inciliği lrnza 
gör an yapılan programa nan atl~timizın Ethem A 
tin~. 1~ırkoşu\sırı ,!urup bi· çar olduğu hıhmin edil· 

' 1 ılderi Diyarbakırda mektedir. 

Ç~cuk Esirgeme Kurumu-
ş h . Dün yıllık kongresini yaptı 

~ı.ı~ rırniz Çoçuk Esirgeme 
1 

rak kabul edildikten sonra 
ili U~unun y llık kongre· · Kurum 'heyet mArkeziye :n 
tııı dun Hı: lkeviade y1pıl tihahınaigeçilmiştir. \ apılun 

Ştır V l · ~ · d · t"l · · d 'ıa · a ımız ~oy rın e ın ı ıap ne~ıcesın e: 
de7:.ır hulundkları kongrt> Vedi !\iünur Karahay, 
taı>o~eçen senenin faaliyet Bah:ı B~luıdı.r, Fatma Ce· 
~k·u ok.unmu~. 1 cs.,plar n_ı~lı,Ve~1!1e ,<:.~malı, l~ikmet 
IJ\d ık edılerek muvafık Gure, Saıt l ulf.•ylı, Sudiyu 
~u görillmüştur. Serengil, ~fosrur Hatay, 

rı undan ~onra Kuru Mazhar ı\'ny, ~ctsilı Hoca, 
'tıitırı b t• y lı ı l e r i S.tkı Aselci,Sıddık Multü, 
·,~ ~ühıu 1 \" bağlılık Suni Yeı~er,. M~nire 'J ür.k 
r r ııın tdleıır.1esine da· men ve Zekı J!.zer si')çıl· 

01 uı tak:ir okunmuıı~ mişlerdir 
'llı-1-1 • - 'I M"."t ar arasında "kabul intihaptan sonra Valimiz 
"'lılrn · ~ t . .ı • -, . •ttir. 1942 Yılı biil· yenı ııeyelı mf>rkt:ziyc- uzu· 
~illin varidat ve masraf sı11a . j.; iymetli direk lifler 

~ira ola· v"'mışlır. 

Amerik;- Beyr~t-Trablus 
Jap onyaya taarruz 

~dern.iyecekmiş 
l~okyo 22 A. A. _. 
tlııd tınıış Japon Arniral~e-

enb· · -~ııh ırı lngillereninA meri 
"<ıl[} :.ı 
~rn· aponyaya ~arruz 
'6~1 

1Yeceğini yazıyor ve 
"e devam edisor ; 

~ k Aıuerika 1943 yılı -
~lı ~ar hezırlanmak için 
~ 11~ ğını söylemektedir. 
rı1ı.ı\' t buna hiçbir zaman 
~11,:!fak olamıyacukllr. 
lliısir~ Alman denizallıl m 
~11s/ le Amerikan donan 
nı.ı d Ilı hırpalamaktadır. 
~ a. a Anı eri ka ile Ingilte 
~l'l rasınctu münakaleyi 
l~ ~:ır~aktudır. lngilizler 
t~11 1 

E1tıkulılarm takviye 
~4' t>rnteleri daha başlan 
l&t, l:l a.karnete uğrayacak-

Uılar çözülür çözül-

Demir yolunun bir ıt 
kısmı inşa edildi 
lleyrut 22 A.A.- H y

fa-Trııp1us ~ llll demiryo 
lunuıı 250 kilırıelr •tik bir 
kısmının ioşası süratle iier 
liyor. Bu orta ş.ırkh.ki 
müttefik ordularının müna 
kale işlerin ;ok koldylaş 

lınıcak ve .lıarp'e·1 f onra 
da Kale-Istubui Kat ire 
arasındaki uzun yolun le· 
madisini. teşkil edecektir. 

mez AJaskadım · kalkucı.ık 
Amerikan tı.ıyyıırelerin · ıı 
Japonyayı boınhardıman 

edeceği söyleniyor. Fa){at 
bunun içiı t hir hir zaman 
telftş elmiyf> lüzum yok 
tur. ~linkü Alasknda tay· 
yare ve nskeı t üs yapıscuk 
hiç bir yer mt)vcud değil· 
dir. Amerikan kıyıhın jst~ 

Japoııyaya çok uzaktır. 

Türkiye 
kati bitaraftır 

Almanya ile iyi mü· 
nasebetler idame 

1 ediliyor 
Stokholm 23 A. .A -

Havas Ofı lJildiriyor : 
Sosyal Dcmokraten 

gazetesinin B<'rlin nmhabi 
ri yazıyor :· ~1areşal Fon 
Honştenin yeni ve mühim 
bir vazifeye layinı muhak
kaktır. Bulg ııistanın vazi· 
yeti hemiz sarahat peyda 
etmemiştir. 20') bin k"şi -
lik bir Bulgar ordusunun 
hazır olduğu hnkkındııki 
hoberler burada teyid edil 
memiştir. Bulgaristanm 
asl-rer göndermiye karar ver 
m diği fuknt eşki muhale· 
retin mukavemetin knlma 
dığı bildırilmektedir . Tür
kiye hakkuıda ihtiyatın 
söz söyletmekte ve Türki 
ye ile ga}et iyi münasebet 
Jeı i~ame edilmektE>d r 
Tiir~iye --iç"n ş·ın ltl k k ti 
bitaraflık k nırınd.• oldu 
ğu söylf<nmektedir. 

Bulgar Kralı Alman 
yaya gitti 

Sofs a 22>\.A. Krdl 
Boris b ıgürıkü trer:l ~ Al· 
manyaya hart>ket ctm·ş ir. 
Kral isl syonda lıutüıı na· 
zırla tuı fından uğurl mnnş 

tır. 

Hitlerin bır Alınan 
Generaline gönder

digi mektup 
Ber(in 22 A. t\. -

Hitln h ileştikten sonra 
mühim vuzifrsine yenidPn 
başhyan.Mareşal F..,n Uımk 
ır.1° 'Ordıı ~ f \1uavinı Ge 
ıı mi . mırnd vasıl, s• r. lnı 

sus· Lir mel~ up gönrJ r 
rniştir. Hitler bu mektu 
bunda s mi'11t bir dille 
Mareşalin sulh \0 ~.ırp z~ 
manlarır claki hüyük başa· 
nlı.rını b~•iı tın iştir 

Rusya ile Ja
ponya arasında 

Bir balı~ avı pro 
tokolü imzalandı 
\1 skovı.ı 22.\.A - Ha 

riciye Komis ·r muavıııı 

Viçirı ı v Jnpo11yunııı 
Sovy ler Bır!iğ. nezdinde 
kı U uk Elçisi G ·neral 
lelek va 20 maılta Kuy 
bişefte bahk avlanan sa 

Karıştk münasebet
ler yakında aydınla

nacak 
Vaşington 22 A. A. -

Salahiyetli \ ~mahfillerden 
öğrenildiğine göre, Ameri· 
kan hükumeti garp nısıf 
kurf'siı ıde Fransız haki ıni· 
yeti altında bulumrn l\larti 
nik, Senpiyer ve ~flrnlan 

adalarile diğer adaların li 
rnanlarına ve hava mey • 
danlarına mihver devletle 
rine a.it hiç bir p;emi v~ 
tayyarenin kabul cdilmiye 
ceğine dair kati • teminat 
almıştır. Ayrıca buraJa te
min . edildiğine göre pek 
yakındb Amerika Birleşik 
devlotleAile Vişi arasında 
oldukça karışık bir mahi· 
yet a1an münasebetlerin 
ııydınlatılm31iiına çalışıla -
caktır. 

ViŞi 
donarımasını arzusile 

almanyaya bırakmıyaca~ 
Vaşi glon 23 \ \. 

Vişi htikfımeti do•ıanma· 
ı.;ı n a rtusile Alın ııyaya 
tork tm·yecektir. Fransa• 
um ~imal Afrika luki Al· 
m nl.ırn yi~~.ek ve hnıp 
n lwme i gfinderımsi 

iız Aıneriknd n Fraıı 
saya y p lan > rdım dur· 
urıı , ı~tu. Oönkeıl· zırh 

ı ıııı haşka bir ~er· git
.rı1< si hakkında l r nsn 
izahat verm·ş \ e Mareşal 
l' len Hundan sonra hiçbir 
Fransız gemisinin bulu(\ 
duğu ahıdan ayrılmıyucJ 

gırıı L biye t min lmişlir -SON OAKıKA 

Kara sulan-
mız a 

Bir serseri mayın 
görü1dü 

Inebolu 23 A A. -
lskekm;zin · beş mil kadar 
uz lğında v h.ara suları -
~mzda l.Jir SPrseri mayın 

görülmü:tür. ı 
Mayı1ın fırlına ve su· 

ların cereyanile geldiği 
zrn.ıedilmektr.dir. Bu spr ı 
seri mayın deniıde 

p.ıt'a'ıl·n.ık sureli! . imha I 
edilm ştir. 
halar _h_a_k_k_ır-ıd_a_k_i -19W 1 
anlaşınasmın uzatılmasına 1 
d • i r bir protokol imza 
ederek notalaı· teati etmiş 
l erdir. 

Macarista. ı tutuyo 
Cenevre 22 \ . A. 

Homanya Harici~l Nan 
Mihali Antoneskon•ın o 
kile\1areşal Antoneskonu 
şiddetle aleyhinJe bu "l 

muştur . .Mareşsl Anll 
konun diktat<:rlüğüne 
şı koyan mahfillerde 
yük bir cereyan uyandı 
tır. Romanyanın Maca 
tana toprakıbırakması e 
ce eski bır hadisedir ve 
ni bir mann tazammun 
rniyor.Yalnız yeni bir ma 
ifade eden Romen Han 
ye nazırının nutkudur .• 
Hitler Macaristandan şa 
cephesine asker gönde 
mesini isterken bunl 
yüzde kırkının memlek 
rinde kalmasına m · 
etmiştir. Romenler 
şark cephesinde çarpışı 
va bunların hiçbirine 
lek~le dönmek milsaad 
verilmiyor. Bundan da 
manlurm Homenleri za 
düşürerek Macarl 
kafn tutmıyacak bale 
mek istediği ·manası çı 

rılmaktodır. Bu şeki 

Homanya Macaristan 
1'ransilvanyayı isterniy 
tir. 

Hitler Romanya ve 
Cdristana birer miıme 

göndermiştir. 

Romenler 
Macer tdcavüzl 
ne kaytsız kalıyor 

Budapdşte 23A.A. 
Hesm! Macar Ajansının 
d;rd;ğine ·göre Ro 
Hariciye 'Nazırı Mihalı 
tonc sk nun Macııorl.ır 

kıııdaki tecavüzkQr l 
Vt} Hoınen matbaa 
Macar aleyhdarı 
kaylsızhkla karşılanm 
~1.ıc.ır lJ ... r· ciy ·sinin 
cüsü Macar Jış politi 
nın <leğişııwmiş old 
ayni iı> · ·am tte inkiş 
tiğini ve değiı:miy 

söylemiştir. 

Macar La. nı ne Ro 
Hariciye Naz rıa 

veriyor ne d~ v n 
natıoı bahis rnevıuu 
yorlar. 

Krips y<;>luna d 
vam ediyor 

Karay 22 A. A. -
Sustafford Kri ps 
le birlikte i.ayyare 
raya gelmiştir. 
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Katip alınacak Yiyecek fja~arı Şark cephe

sinde 
Hararet hala sıfırın 

ahında 30 
Berlin 22 A.A - D.N. 

Vf~ H. nın askeri kaynakhır· 
dan öğrendiğine göre 
şark cephesinde sovuk d · 
vam ediyor. Termometre· 
nin sıfır altı 30 derec0 ye 
kadar düştüğü gğrülmek 

tedir. Huvanı ı müHlyim 
laşme k üzeı e olduğunu 
gö teren emareler heni.iz 
yoktur. Bıllıcıssa şimal böl 
geleriııde ısının (lıerarel) 
niımn biışlangıcına vBy<thut 
ortalaıma kacur sıfır d· 
tındu lrnlmusı muhtemel· 
dir Şimdiye kadar devüm· 
lı surette nıuvaffaki} eUi 
hareketlerden bahsetmiş 
ola Sov:-; et prop· gandası 
bugün ft! ıa vazıyttlo bulu· 
nuyor Sovyet propaganda· 
81 şimdi kendini hava kuv 
vetlerinin tesirli surette 
destekldiği, şiddetli Almun 
hücumlarını kabul etmek 
zorunda görmektedir. Al· 
mım hava kuvvetlerinin 
başarıları o derece sarih· 
lir ki düşmen propa~aııda· 
81 bunu tnmamile b:lme· 
mezlik edemıyor. GerçPk· 
ten Alınan havakuvvetleril 
marllal2marllu kadar geçeı 
muddet içinde 292,2J nıar 
taıı kııda r da 386 So' )'et 

r · tayy resi düşüı mUştür. Bu 
suretle bu ana kadar mart 
ayında ;düşürülen yal ut 
tahrip tdilen Uolşevik tay 
y arelerinin say!Sl 678 e 
çıknHŞl•r. Bundıııı ~ln•şlrn 
d vamlı hava faaİi) t:li n 
liceEıinde \ ovyetlerin sahra 
mevzilt.-ri, uslt\!r topluluk· 
ları e hıkviye tRşıt kuv· 

vetleri tahrip oluııınuştur. 

1es~rli loml atdıruanlar 
dnn çenber u\tındaki Sivas 
top\ ve Lenirgrad şehirle· 
rinin iaşesi dalın çok güç 
leştirilmiştır. 

Japon gaze

teleri 
Avustralyayı tahdit 

ediyorlar 
Tokyo 22 A. A. 

Uir Japon g .. zettsi baş ya· 
zısmdn A vustralyı.. üzerin 
de Japouyanın hiç bir ara 
zi isteğl bulunmadığı hak 
kmdaki beyanatım hatırla 
turak diyor ki : 

.. Avustralya bir döne· 

Ruslara göre 

Almanl.arın 
Asker ihtiyatı me

selesi zor durumda 

Londra 22 A.A.- En 
ıy' Hus kaynaklarından 
gelen haberlere göre Al· 
manhırın ilkbahar taarru 
w için elinde Lulundur 
duğu ihtiyat kuvveti 200 
tümenden iba~et ofup bun 
lardan 70 tümeni kış ht\r 
bine iştirak elmi~tir. 

Bu 70 tüme' cephe 
gerisinde i6ti rahat ederek 
yeniden hazırı macağı yer· 
de harbetmek zorunda kul 
mıştır. Bu sebc ple Hillt>rin 
asker ihtiyatı meselPsi zor 
bir duruma girmiştir. ({ug. 

lar bu vaziyeti ihdas için 
çuhşmışlar ve muvaffak 
olmuş1ardır. Şi:ndi St ıli 
nin sayıca ço ... üstün ihli· 
tiyat orduları harekete 
geçm k için mün..ıs"p za· 
man bekliyor. 

Resmi tebliğler 

Hür Fransızların 
resmi teblıği 

Londra 22 A.A.-Hür 
Fraı sız tt-bli~i: 

Libya çölünlin cenu· 
bun a Hiır :Frausız. kuvvet 
leri Mu;zukun doğusunda 
Zu ila Ten e:ına çevresinde 
ki Itolyon ileri Jrnrakolln 
rma akın etmiş1erdir. iki 
ehemmiyetli karakolun 
kavuşak noktasını teşl<il 
e l,,.n ~ebhabrakte kıtala· 
rımız yo'd t milhirnm11t ve 
benz'ıı getirPn il lyan ia 
şe kollarını yakQlamışlıır· 

v ü 1crine dönm5ş10 dir. 
Bu hııreketier esn s ndn 
m ttefikler münuk \t>sini 
tehdıt eden duşman ka"a 
kol ve hava n eyd nlurı 
na bir sıra nkın yapılm1ş 
ve mihverin S uçağı talı 

rip edilmiştir. 

Fin resmi tebliği 

Helsinki 22 A.A -
te~u.ıt !ehliğ: 

Hmılarm kareli Bnza 
hındaki hatlara girmek 
için yaptığı tcşebhiıs lllU 

vaffıık olmamıştı-. O:ğ'"'r 
çevrelerde devriye f aa14ye 

Japonların 
Brezilyadaki teşki 

!atları 
Rivo d5j1m .. yro ;A. A. -

Brezilya Ajansı bildiriyor : 
SanbauloC:a aslen Japon 

biri Juponlorıh Brezilyada 
ki teşkilil.tı luıkkındu nıU· 
him ifşaatta bulunmuştur. 
Bu ifşaata göre Japonların 
tümen alııy kadrolarile bu 
rad askeri teşkilatları var 
dır ve buulcr gizli olarak 
silahlandırılnıı~lardır. Uzun 
zanıandaberi buraya gönde 
rilmekte o\an Japonlar bir 
hücum p'ilnı bile hazırk · 
ınışlar Jır. 

londrada harp ge
mileri haftası 

Londra 22 A. A. 
Bahriye N, zırı Aleksandr 
Londrnda 1 arp gemile. i 
lrnft :ısını açılması.mı1nase 

bet'le söyledi~i nutukta 
demiştir ki: " he. rbiıı bu· 
günkii s Jf ıosıııdu en haya 
ti mesJl mütt0fıklerin bii 
tün okynmıslurd.ı deniz 
hakimiyetini tekrar ele al 
malarıdır. Hıırp uğrıırıda 
s rfedilen g ıyrell r arasın 
da don ıımamızın artl11 ıl· 
mıısı ve ikmal işleri :çin 
hare ancak para diğer si 
Hihiara su f~d lel'Cİ< para • 
dan daha f <1zladır. 

Va nflar ~üdürliiğlinden 
(15) lira asH maaşh ilü 

katip alınacaktır. Ve bu 
uuıı i<;in 26 -3 942 tar i· 
hine nılisadif parşenbe gj 
nü sa.ıt 9,5 da vakıflar 

1 idaresinJt• imtihan yupılıı· 
caktır. Memurin kanunun 
(4) maddesinde yazılı ev 
saf ve ~eraiti haiz olanlar 
dan istekli erin müracaat 
ları ilan 0

1unur. 
20,23 

Tahrirde unutularak 
yazılmamış olan bi

nalar hakkında 

1 Belediye ReisJiğill~~ 
Et ve Sf bze fiatiarl ,~ 

den tetkik edilerel\~: ttf 
dn yrzıh olduğu ş~' ba 
bit edilmiştir. A.kS111~1,o 
re ket ı~eece kJerin ~ ıııs· 
dırılacdkları un•urn°11 

jl!O 
Hlmu olmak uzere 
olunur. ıtli~Iİ 
Kemiksiz kilosu 1<~3 ~· 
Koyun eti 100 k· 0 ~ 
Keci eti 68 t<. ~o ~ 
Sığır eti 50 k· d ~ • 

Toptan kilosu Perakerı k~rıR 
kuruş ~ 

Küçük yinecek 
taze soğtın 

ViHiyet Yokse" makd· 10 
mından : Ispanak 10 

Merkez ve lskendt"tllll Pazı(zılk) 4 

VE\ Dörtyol kazalarında ya P .ı tates 22 
"&Jf

1 

pılmaktli o!aıı umumi bina i\iaydanus (4 bıığı)1 
tahriri ilmıal edilı,ıistir. Portakal(JO 

1
adedi)

30J ,oJ ~ 
1837 sayılı bina ve~gi Limon(· O adedi)

300- g 
si kanununun 38 inci mad K: iıve we çayıll 
desinin surahatice göre : nolurdu satı~ f Jtı 5B 
U numi t.ıhrirJe unutula· \ 1k ır..ı, Yıl tız, I 
rilk yazı:m ımış olan bina· Y ', GünıiGz, ı~ ren 
ların vergisinin t~diyesiyle noia ı ıda kahve 1 
mükelld olaııl .. r keyfiyeti çay D~ğ kukr-tilış~·~· k8tıf 
tahririn hitamıy e veıgiııin ı er çu ıJ 
almmıya b. ş'udığı maıi nelerde kahve 6 U 
s1no•1in nih:ı} etin kadar çay 7 kuruştur. 
bir beyanname le ihbar Sayın halkuıııı;~ 
etıniye ınec'Jurdurlar. ,Bu-J Yukarıda yazılı 
suretle h ıb J .. vermedikleri fıatlarmdım ve diğeJ' rı 
takdİtdP 0 mahaJd bu k8 yecek maJdelerİ f~l~Jı 
nun talbık ıtmda muktu • ~ bir santim bile yiltııP".ı 
miyetinin o.eydnna çıkurıl at istiyenlerin derh8~ 

1 Elektrik cereyanı nö dığı larilıi11 müsadif taksit diyeye bildiriıJllesiıt!JJ 

1 
müddeti hitamına kadar halkımızdan rica eov-

betle ver,lecek tahakkuk edecek ·vargi Kayıp Şahadet 
1 Be'ediye Elektı ik lda· % 25 f, zlusiyle alınır. Antukylmın fe 
ı rı~sinden: ı 19 21 23 

1 

• ' mak IlkokulundaJl 
Uu akşamdrın itibaren ma· -=---------- şahadtıtnameyi kBY 

kin ll"rimiz~eki tumirat do 1 Neşriyttt Müdürü Yenisini alacağırııdaO 
1 

!ay.sile e kiden o'dıığu gih1 " Selim ÇEl ENK 

1 

kisinin hükmi\ ol 
rn ti na ve b... su r~ti le bir kı. =Ciii. iiiHlii. İİİPİİ.iiil\il11iiHiiit hiiiaiiiaiiisıliiiiiAiiiniit aiilii{~İİ1 Hm JiJ an ederim. 

' sım aborenin cereyanı sa '• Nuretti
11 

at 11 c ındur kes·ıecegini Dut ya prag" 1 mu·· zayedesi 
ve bÜ nöbefn her üc gün 
de b'r tekrar edecı>ği ilan Ha• lY Ddterd .. ! ğıoJarı : 

\h.ıhammen 
olunur. 

Aile Doktoru 
MESHUH HATAY 
Doktor Mesrur Hatay 

r zunçu rşı başıııd,l ki yeni 
muaycnehtmPsiııde hasta· 

1 
hırım hPr g'io s rnt 9 d ın 
12 ye ve 14 tc. 18 e ka 
dJr k..ıbu\ elmekte Jir. 

Abone usulile aile dok 
torluğu yapar Tııfsil:1 için 
kendisine müracaat edilmE 
lidir. 

Göz mütehas-

sısı . 

Dut ağacı u deli 
Bulunduğu köy Adet Lira Kr. 
H rhiye Nahiyesi 48 11 
Yaklo 62 7 
llth~r :.!95 21 
Ayrnsumak 4 O 50 
Sı •n ye 575 50 
Bi.ı~ ükkarııçay 2420 129 
l,ı•vşıye 826 107 50}1Jüıabi h sS 
Z ~ lUniye ' 1786 152 50 
t\lağı1 ar k 3030 267 
Vakıfn 48 4 10 
Zıri Ç1fthği 1076 66 15 
Kur tderesi 97 5 35 

,, 

" 
" ,, 

, 

~ 

-Çığdede 373 50 " 
" Mugay.·un l? 6 ~ YekOıı 11545 906 75 " ). 

Yukarıda ismi yazılı kiiylcrde bulunan Jul 11 
meç noktasındadır. Ve bu 
mevcudiyeti bahis mevzuu 
oluyor. Sin~apur düştük · 
ten soura ve müttefik filo 
tarı kudretsiz kalınca Avusl 
tralya 12 bin millik k,yıla 
nnı yalnız başma müdafaa 
etmek zorunda kalacaktır. 

ti olmuştur. Toplarımız ve 
bomba atarlarmnz Aunus 
boğazını ve cephe:ıi,ı cenup 
kısmmdaki düşman mevzi 
ıeriııi ateşe tutmuşlardır. 
Müteaddit sığınaklar ve 
mukavemet yuvaları tahrip 1 

edilmiş ve düşman müfre· 
zeleri dağıtılmışlardır. 

Piyademiz her tarafta 
düşman devriyelerini ko 
valamışlır. 

Doktor Mazhar Basa 
Hastalarını hergiin sa· 

at 14 ten 18 e kadar ka· 1 

dnr kabule başlamıştır ~1u 1 
aye.nehanesi Sıddık Muftu 
sabun hanesi yakınındadır. 
S21lı günltll'i f ıkirlere para 
sız bakılır. 

rnahsu'ü mJh,Hnmeıı bdd ·Heri ,i:1Jrinden ve ~ 
lı ·ma suretıle satışa ~·ıkarılmışlır. J 

lhule 25,3,942 ~rşamba gilnü saat 10 dil ~ 
darlıkta yaı•ılHcağmdan isteklilerin % 7 5 pe1 
le birlikt~ müracaatlaıı. 

Satıs bedeli p ·7i1dir ( dellfiliyt-: ilan vesait 
lar da mıişteriye aittir. ) 


