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riı.'rk Milleti in ~::~~UR~~~~t 
l . H K Meclisinde 
l'I. • • • gardımı ,}•kara JOA.A.- uu. 
tJır ld yük 1illd Meclisi bugün 
l\ YI a 4 milyon lirayı geçfİ R.ıis Vekili Şemsettin (;ü. 

~a ll~ara 20 A.A.-Türk nallayın reisliği ultında 
l\Ur şükranla anmak, havacı toplanmış ve 942 mali yı 

c Lı umu Merkez I· d . ııey l' Jık en üstrısi tııyyarc rno Jı muvazeneiumumıyenin 
~.' s/~ Ma:d1i b~glübn saSeat törü fabrikasının ve tek· D cetvelinde yapıhıcak deği· 
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0 
. n • e usu Y nik öğretim işinin son saf· şikliklerve mücbir eebepler 

1ııi ~1 ıı0 renın Reisliğinde haya geldiğini orılataruk yüzünde1
\ takip ve tnhsiJ e 

ğt ~e,/~ak 942-943 yılı !-Özlerine şöyle devanı Pl dileruiyen ver0oilerin terki-
ını l . '~ 8 asvıp ve Kurul nıiştir: 1ıiııe karar vermiş ve as· 

ka mayısta toplanma keri kanunun müzakeresi 
lır. rar Vererek dağıl· "Hütlin l>u çalışrnalu ne geçerek, birinci mudde 

• IJkun rın kofaylıklarındn ve hi sinin encümene havale e 
İloru an yıllık faaliyd rnayelerinde emek sttrfe· dilmesine dair olan tılkrir 
\·erjrıa ~öre gaçen yılın denleri belirtmeyi kutsal lasvib olunarak madde 
u~ trılı yıll d b' · bir vnzife bilirim. 15 şu -ı;u ar llll ırı encümene havale edilmi..ı· 
•· \'e ı · batta Sayın Başvekilimiz v 
-tL son ıır vıl- S tir. 
~rr··ı · · Doktor Hefık aydam• Ku-~ı u erııı 4 milyorıu · Hefık Iııccnin bazt ay 

ı-ı ... Rôrülnıüştil S r· rumu şı>reflendirerek kıy· dl .'<Oteo .•. r. ey t f a arının değiştirilmesi hak 
· ekı· :-'>öz ular ak iyi metli dırekti ler vem iştir. kıııdaki takriri hakkında 

h 
1 Vuta d 

1 
Havn Kurumu yeni yıllf cı lık ıı aş .u ımıı.ı:ı en s •n söz ülaa Hasılı Kap 

• Ver" · göniilleri aydınlatan bir gü Ca11ı81 ıcı gayretlerini lan Teşki ı9tı Esasiye kanu· 
arııı ven ve CMFJ'J

0

i İl,. giriııek-1 taKdir ve nunun birinci maddesinde 
~ - ----- · ledir. 

r
~ ·'Meclısin birinci teşrinin 
lJ '- ~=~=~===---=~=== birinci gümi,, toplaııması-

D·· 9Qene;al Şükrü Kanadlı na dair olan !!!aıldenin 
lJln akşam İskenderunda İngilı'z mı' safı'r- değışlirilmesi Hlzım geldi ğini ileri sürercll, bun un 

b e~şerefine bir akşam yemeği verdi bugün için imkansız oldu 

1 
fl}JJ)h' s ğ .. J ııgİlle ısar drstı oyeri . aat 20 .de başlayan Tunu soy emış ve takririn 
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redeıı lslrnnderun yeınek çok sanıiıııi bir hn nıüzakertsi tehir edilmiş· 
1 (; ı 11 getirerek bize tes va içinde snut t• 23- 30 ll lır. 

llı) 1 .,. • 1\1 ı· lı ~ f l1t.- • ~gı ız subaylar, lrndar devam etmişt:r. u re J.i çarşam a günü 
t ~:ıntıd/ ıığ g •nrı-a' Şı\\,. " l)emirlıisar,, df:'slraye loplanöcnktır. 
~leıu 1 • 11 iıı . :ık~.ı 1 Is rımiı ıfün /,jzim •ctenizcile Türk Coğrafya Ku 
(ık ş·~ ~ lıiı ldJl>iinde 1 iıciz ,larnfırdan lesJim rumnnun toplantısı 
~.ve~ 1 ~ biı akşam ;ye alanmış bulunmaktadır.' Ankara 30 A.A.-
rJ_te"'~ııştir · Gern iyi lsl<erıderuıı J 'ı· 1' k ~ .... '4 t ür 1 :Oğrafya Kurumu 

icn O~ t', Orgeııorul momna getiren lngiliı su huglin Başkan Maatif Ve· 
·1~i rbay ile uskeri ve bay ve eı leri. düu Sur1ye • kili Hasan Ali Yüceıı·n r"-
~ erkan ı ... k ı d ,,. "'"" ı.ı ·r~ ' ngmz <>n L en u;eleu lrnnıyonl trl.ı isliğinde ilk içlimnını ;yu· 
~ sub Urk ve hıgiliz de

1 l bugüıı Htaydün ..,oyrılarak paruk .. Kurumun Yüksek 
~td~~~aı 1 hıızır bulu ı kara yolu ılt· Beyruld gi koruycusu Milli Şefe ve 

(_)---____ decekler· lir. fahri l3 tŞl«ııu Başvekil 
r\aş "t R JJoktor Hefik S1ydaına 

l
. 1 ıza N İsa n ayı ek- kurumun teşekktirleriııin 

" 'Yafrosu m ek k I biıdiriımesinc kanır ver· 
1 art an m'ştir. 

1 
tır 1l)d . . 11 ~~ ·ı an ıtı baren dağıtma işi bitli Ju içtimadu Kurumun 

ı le · b umumt merkez heı.•eti a· 
ıı~ rıne aşlıyor .ı ~~~11ııYGk N. mı n~ıı,,. ttit l•kn.ı k zalariJe frof 0 sörler ve mii 

."i•l llı sahne Sana lkfm kartlarının dtlğttnıa işi 80 lt1hassıs\ar htiZlr bulunmuş 
~ ılı ta Ve Halide Piş· na ermiştir. 23 "marttan- tur. içtima öğledt-n evv,.J 

\'veu· ~~h. ı lıiı kac!ro beri şehrin mulılL ıf uerle· ve sonra d ·varn e'miştir. 
, tııni· . J :fıa~lııu z.e gelmiş bu rinde kurulan lmrolar du· \1erk0'L He} e.i Azalım ya· 
k~rlıır 1"· Kıymetli sa ğılma işini tumumile bJşur rın da içtimaa dovam e· 

1 
ll l!nız yurıııdtın i· mışlır. deceklerdir. 

Qillııı~<':nsillerine llıılke Vilayet Sıhhat Meclisi Bu a k~a m 
~Gişe 8111<.le b·ış'ıyac.'tk y 
ij u bugünden halke dün toplandı Saatlarınızı bı'rer saat 
IJ. Çılnııştır ~ 'lııı za · Vilayet Sıhlıul M cli:si ileriye alınız 

~ t h manlurdunlrri dün sabah valimiz ~;fık !J~ı.ıasretini ''"keıı sa- ':i' Kourdinasyon heyetinin 
ı. 'ic 

1 
Y" Soverm n islıği altındn top k ·ı d · l. 

11.. u arın ···a " arım e yarın an ıtıuarQn 
t:ıbu . nzı mu1 e- lanaruk saat 13 o l·adur ça d~.tlaıılaYUk li tud 

1 
ve yaz suat:nin tatbikine baş 

~ ., r Jışmış ve vilAyetin 81hht ı k b ı~. lhh hoş geldıl r anaca Vf' u akşam d• 
durumu üzerinde yeni ka· at 24 de saatlar bir sı.rnt 

1) 

rarlar almıştır. ileri alınacaktır. 

Musolininin 
nutku 

Boma 30 A.A.- Ital 
yan havacılığının 19 uncu 
yıldönümü münasebetile 
Başvekil l\iusolini h~va 
harplerinde ı kahramanlık 
gösteren lerltj ölenlerin aile 
ve ~·ocuklarına altın madal 
yalar dağ;tn•ış ve bu mü· 
nasebetle bir nu'uk söy
lemiştir.• 

Hava liyakatinin altın 
mudtılyasını kazananlar a 
rasında Mareşat Balbonun 
ailesile 1usolinin oğlunun 
dul mrısı vardır. Muso 
imi verdi nutukta ezcüm· 
le demiştir ki 

"Bu rn adalyalar ırkı 
mıı.m bükülmez şerefini is 
bat eder. Ynşodığımız mü· 
him devrenin eh ·ınnıiyeti 
ni duyamıyaıılar bunu :an 
lamaz.lar. Bu mUcatlele 
kati kurtulu~la sona ere· 
r.ek ve Jtalya trendi deni· 
zinde kendini sıkıştıran zin 
cirleri kıracaktır. Vatanın 

göklerini koruyan cesaret 
ve iman do\u gençlik za 
feri kazandınteak en bii· 
yük amildir. Vatanın sela 
meli için raaıarım feda e· 
denlerin ferugatleri kuv 
Vt?tli nıotör sesleri gibi hi 
zı dai ua uyanık tutacak· 
tır. Onların halırdl•ırı her 
zama ı yar ımızdadır. On 
!ar şimdi mensup t)lJııkla· 
rı vazifode olduğu gihı 

,.;ölUe bulunuyorlar. Ital 
yan milleti evlatlarına 

minneldardır.,, , 

SON DAKiK~ 

Hindistanda 
lngiliz : ~eklıf ie ri çok 

sık ir.celeniyö r 

Yenidelhi 31A.A-lııgi 
1izler t~rnfındı:ın yap1l?n tek 
lifler Hındistan Ko.ı-'r sin 
dP. dün incel<>nmeğe baş· 
lanmıştır. Dört saat süren 
bu toplanlıda inceleme bil· 
merniştir. Kongre bugün 
a~ toplanacaktır. 

Gandi Kongre konuş· 

maları h1kkında hııµ-ün 
bir Şı:Jy söylememeğe ye· 
miıı etmiştir. 

K ripsin vazifesi henüz 
bitmemiş o1maklu bernuer 
bnş·uılmış sayılmaktadır. 
Krips uçık bir diJle konuş 
muştur. 

Sa'ı ----
Aborıı01 .f artlaı-ı : 

Dahilde yıllığı 5 :ı a • 
\'~bt"ncr memleketi re 

8 lira 
ll~nlarrn her kellm•

alnden 5 kuruf alınır. 
Ocret pe,lndlr . 

GünD uaçen •ayılar 
10 kuruştur 

Hindistana ya
pılan teklifler 
Hind mümessilleri 

tarafından inceleniyor 
Yeni Dalhi : 31 AA.

Kripsin Hindistana getir 
diği teklifler Hind mümes 
silleri tarafından tedkik edil 
miştir. Hu akş1m yahut 
yarın sabah Liderlelin tek 
lifi kabul ettiklerini :bildi· 
recekleri zannedilmektedir. 
'I eklif Hindliler üzerinde 
iyi tesir bırakmıştır. Kon 
gre mahfilleri müdafaa na· 
zırlığımn Hindlilere bu-akı 
lacuğını 1..aned;yorlardı. Hal 
bu ki dün akşam Krips ga 
zetC?cilere yaptığı demeçte 
bunun Ingiliz olacağım fa 
kat lngiJiz harp kabinesin· 
de Hındistanın temsil edile 
ceğir;i söylemiştir. 
T \~klifirı Almar.yadaki 

akisleri 
Herlin : 31 A.A.- Bü 

tün Alman gazeteleri Hiu· 
distana gönderilen lııgiliz 
tek liflerinden bahsediyor .... 
Olkmanye Çuytung şöyle 

diyor: 
"1942 Yılınt.'.a böyle bir 

şeye lhıyrel elm mek müm 
ktin değildir. Ingiliz 13mper 
yaliznıiniıı aııamvi hilelerini 
ihtiva eden bu tnklifle In 
gilizler Hindlileri topun 
ağzına veriyorlar. 
Börsen Çaytung :"Krıps 

iiltimulonı .. mahiyetindeki 
teklif ni büyük törenle yay 
mış olmasına rağmen ·bu· 
nun asıl mat>:saciı anlaşıl 

mıştır lngilizler Hindlilerin 
savaşa atılmasını ve lehli 
k .. li hatlarda birer gönül 
lü fedai olmalarını istiyor 
Krips bulunı:iuğu sonsuz 
zol'luk içinde nihavet Hind· 
liJe c lngiliz markasını ta· 
şıyan hır teklif yapmıştır 
Bu lııgilizlerin ef.ki empar 
ydlist adetlerinden vazcreç· 
. o 
tıklerini göstermek için 
tertip edilmiş bir komf.dya 
dır. ·'diyor· 

Japonyada nasıl kar 
· 'şılandı 

. To~y~ : 30 A.A·-Krip· 
ı sııı Hındıstaııa yaptığı tek-

lif in hakkıod 1 saliihiyetli 
mahfiller alfiku l.{Östernıek 
tedir: 

"lngilızler nrnzide de 
bun benzer teklifler ynp· 
mıştar ve reddedilmişlerdir. 
Hiı~dtiler lngilizlerin emper 
yahst ma"evrelerine aldan 
mayacak kadar z9 ~:dirler 
ve bunların sonunun ner~ 
ye varacağını biliyorlar 



Krips 
GötürdJğü teklifın 
daha ço~ bir vesi

ka olduğunu söy\edi l 
) en'dulıi 30A. \. 

~lisler l\.rıp~ gcızolecil \'e 
y ptığı bir demeçle demiş 
tir ki: 

"Bu bir hül\Omet tek 
ifinden ziyade un unıi -tas 

vib gfü dilğü zamanda nı:ş 
ıedılecekr bir vesikadır. Bu 
n iıhim lıatl·~ yi gilZP.le'er 
öuerı le nıOıuıkaşa edec k 
1 rd'r. Bundun daha önem 
Jı ol nı i-; · 250 milyonun 
saadetidir. Bulek ifleri şah· 
sen mümessılle;t- verdim 
ve buııl ırı ilgılilerle gö· 
1 uşnrnk üzere l ekledim 
Murnessill..rin l>dnu yardım 
e ieceklerındcn eminiın 

Kr.p~ öğ e yermğınden 
c vvel fakirlt r parl slinin 
mumess lıni 'e d ğ\!r bazı 
nıumes ·ilıeri k bul c d ... rek 
kendileri~ le görüsmüşt.ir 

Teklif müzakere ediliyor 
) eni Deıhi : 30 A.A. -

l lindishın konferunsının 
icra hflye::lı azaları bugün 
snat 9 d Krıps n teklıfıııi 
müzakereye dev ım Ptmiş 
t r. 

Gandinin beyanatı 
Stokholm :30 -A. A. 

Bır h>veç j!<l'l'"'tesinin Hin· 
dıstan mnh bıri Gand ye 
Kripsin getird'!!i teklifler 
hak ınnd.ı n,. d üşür.d üğii 
sorulduğu zaman : "Bıı 
teklıfı~ vadeli bir çektir.,. 

_ d diğıni gaıelcSHH' dii<lir 
,jırmelttedır. 

Pencab tek\Hleı den 
memnun 

1 ahur 30 A.A.- Perı· 
c ıı h şv 1..ıli v mü~lü: 
m lar biri ği dıv. n < za· 
rnıdı n • ııyat Hbn 'Eptığı 
b r d m ç ' ' ips'n getır 
dığı t k f er k !.. kınd..ı şun 
ltH ı ~öyl miştir: 

Amerikada 
Savaş için~hummalı 

hazırlık var 
Vasington 30 A.A.

Üç buçuk nylık bir ssvcış· 
tan so·ıra ekonomik duru· 
mu inceliyen Cürnhurreisi 
Ruzvelt yeni kurarlar al-
ımştır. Bu kararlarn göre, 
halk bugünkü .ıhvalin icap 
ettirdıği 8ıkıntılara taham· 
mül e:tmek zorun,Jadır. 
Hir çok yiy.,cek ve giye 
cek maddeleri kısılmıştır .. 
Bugün Amerikt1dcıki biilün 
sanayi şubelt-ri ve Fahri· 
kalar hep sı:ıvaş malzt>mesi 
yapmakla me~guldur. A· 
merikan :sandyii ~avaş i 
çin bütün hızile SHferber 
edil oiş bir durumdadır: 

Savaşı kazanmak için 
~liyanıi.30 \.A.- L ·rd 

Biverhruk radyoda L öyle 
diği bir ıutukta Sovyet 
Cf'phes;niıı ehemmiyetini 
tebarüz ettırmiş, H.usyaya 
her nevi mu\z.,mcnin ileti\ 
mesi l!!zım g ldiğini Vı! 
Rusların Urulların arkası· 

na ahlmasıı m büliin üın t 
leri kıracağını söylemiş ve 
devam et n ştir. 

Her taraftp Busyada 
Alnnn ara hir baruz y1· 
pılmnsı b"k\ .. ııiyur. il ırp 
m ılz m sini imal <.~ğıl kul 
l mınak liizımdır. S n~a 
pur malz me .ızlığ'ındun 
düşmemi~tir. ( >rad.ı mü· 
hımm<ıt ağırlığı kefeyi hi 
zirn tarafımız.. eğm.şti. 
llurp malzeınesile beı .ıber 
~ağlam manev:yat du H1 
zıındır.,, 

,'\merikada 
İhtikarla mücadele 
Vaşingtoıı30 A.A. - Hen 

dersonuı1 reisliğinde topla 

Bulgaristanda 
Müh:m kararlar ve

rilmiş 
Londra: 30 A.A. -Tay 

mis gAzf'tPSİ Bu'garistan 
lınkkındu yazJığı bir ma
kalf'de diyor ki: 

··Butgarish nd rn uirçok tek 
zipler gelmesine rağmen 
burada ehemmiyetli karar 
hır verilmiş bulunuyor. 
Kra! Boris ınemlek"'tini 
son Berlin ziyaretindPn son 
ra mihvere bağiamış\ır. 
Ve Bulga efkfir•umumiy"' 
s1 şimdi Husy aleyhint
hazırlamvor. Husyaya kar
şı va pı \aca lr St>fere P ulgar 
köylüler~ muvafak:tl etmi· 
vecektir. Bu Bulgarların 
iyi dfivüş1ıiyec ği demek 
rlrğildir, Bund:ın evvelki 
harpk Bulg~rlar Dobruca 
da Hus kardeşl0 rine k:ırş1 

iyi haıhetm'şlerdi.,, 

Bulgar Kralının ber 
lın seyahatinden c;onra 

l...ondrn 30 A.A. Bul 
gar Krdlı Boris il· Hitlcr 
araı..ıırnltı ki ~!örüşmPde alı 
nan kurarlur hakkınd:ı bir 
Ş3Y lıiliıııniyors ı da, Sof· 
ya rddyosuımn son giin 
l~rde Husya aleyhind ,ki 
neşriyatı dıkkııtı çekmek
tedir. Bununla beraber 
Bıılgar halkının hissiyutı 
düşmemiştir. 

Doğu cephpsinde 
Lor.dıu 30 A. A.- Höy 

ter >ıj rnsıntıı Mı>skov..ı 
ınuh ıhirı lı ldıriy•H: C ·p· 
henill Sınolensk ve Kuh} 
nin kr•s'.mlerinde 5 güu 
siireıı ~ok Şİ'!delli savaı;;· 

. 
Hava yollan 

Bir nisandan itibaren 
açılıyor 

Devlet H ıvu yolları 
bir nisandan iliburen < çı 

hıcaktır.Şimdi!ik Ankar. 
lstanbul ~ Aduna - Ela 
zığ arasınJa yolcu naklı· 

ne başlanac1ktır. 
Refik İncenin teklit 

ettiği ay adla'ı 
Ankara - B. Hcfik 

l <'''Din, bazı ay ad'urıııııı 
.d0ğişlitilıne i hakkındaki 
kanun teklıfı, Dahiliye E ı 
c\imeninde bvzı değ"işilder 
gfüdüklen sonra, umutnı 

heyete yollanmıştır. 
B. ltefık ince teşlioiev· 

vel, tP.şrlnısani, kanunuev 
veJ kônunuSdllİ ayları içiıı 
su asi~ it>, b\riııciteşr;in, ikk 
cılPŞrin, sonay, ilkay adhı 
rmı teklif ıedi)·ordu. 

Dahıliye Encilmeni, bu 
aylar.ı sırasıyle şu adları 
ilel'İ sürnıektı:ı1ir: le~rin, 
kasım, ocakayı, ilkay. 

Bina 
hlatay 
ğından: 

tam,ri 
Defterdarlı 

VılftYet N fıa dairesi 
olaruk kulla ılmakta olan 
bin~. 16 -2 -1942 taril•ii 
keş f raporu m, cibiııcu ta· 
mir • ttıı ilecektir. 

Keşıf Bedel\ 245 liru 
62 kuruş ve muvakkat 
teıniııat 18 lira 43 kuruş 
olup ihal 1-4 -194ı ı.: lr 
ş·un )a g .inii sa ıt 1 ) d ı 
yupılacıık•ır. 

f ı\'p'"'rin teminat ak·. 
ç tsı ve ·hliy ·t v~sika::,ı i· 
le müracualları 

Kı~şıf rnpon.ı l\lilli Eııı· 
lak mıidiirlü~tindo hdr za· 
ınan görülebilir. 

D_.llfıliye ilan ve s.1ir 
masraflar alana aittir. 

19 21 -26-31 

ilan f{ 

Antakya Bt1lediYe 
ğinden: . tsrt 

d. ıeSI 
1-AntakyaBele 1) ··ı r) 
fından, Asını GüuıfıJ tJti5 
desindt!kİ metrOk 1': di 
tanlık cihetine isti

03 lı~ 
ri inşaatı aı;ık p iıa~oıı~ 
ret.le eksiltmeye 
muşlu!'. 711 

2 ilk kt>şif bt delıl 
lira 7 kumştur. ıf 

3 - l:stekliler b~eı• d 
it evrakı Belediye t 
irasinde göreb'lirler· 9 ıl 

4 - Eksiltnıe • 11 
p ·r:p nbe günü s ııı~ ıo 
Belediye Eııcumcıı sa 
da yapılacaktır. tr 

5- -~1uvald<3t şl 
, kı.lrV 

ılHt 533 lirıl 3 J fıc' 
6 - Issı ekliler 11 

11d 
oJasına kayıtlı bu.it 
larıııa d r v"sil<~. 1;i~ 
vukkat t1::111iı1.ıtı od b'l6 

"S 1 
ne d:ı r ( vı ukı nıU ı 
ehlıvt>t \'tH ıw~1 'hı11 
rnı>leı i la11 odır 

31-3 -5 7 

Giyap kar. 
İlanen tebliğ8' 

Antakyada HiŞ81' t 
vekili avukat Ah 111~1 
tarafından L\.ntakYııh• 
him Sayfidd·n °leS ı: 
tak.ya Asliye Huk~7 
kemesine açılıp 2 d 

"ı1 ya a HU-ırası ı :ı. j.l 
• ..:ııl 

1"'11 aıacak dı'-' 1 " Ilı 
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ile ilanen teblıl!'tıl ye 
ğı haldd mnhkeırıe J• 
me<liğind n h 1kk1~1 ıe 
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yıne aynı gaıe r 
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adalet ve ıyi muamele 
e..,a~lmına d~yaıımtıkhıdı ... 

uJn m .ı.ınam ış la bik·ıt 
komi yonu son güulerde 
ıorlu\darııı artıığını gör· 
müştür. Uu 1.0r\uklara se 
hep piynsıyu az mal çık 
masıada \'e 11s1l kiiçül< es
nafı'1 mttlhnını saldsı.na~ın 

dadıı~ ~·nıdi küı.:ük t smıf 
malları ucuza alıyü" ve 
~ok pah~·lı sun~ or. 
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hu dan sonrıa Hus kıtal arı 
Alman balların yerleşmiş 
\erdir. Bunları g .. dıkl~ri 
yerden çıkarınak için Al 
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ınanlıırm yaptığı karşı 4a· 1 
arruzlnr hoşa gitmiş ve '.l 
n.:nılur 240 ö Ü bıra\<1nış 1 

}ardır. Huslctr _büyük iki 
düşruaıı te.şekküHinüıı ara 
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sıml ı bir ~edik açarak du 
r.urr.a hakim olmuşl.ırdır. ~-------------------------

l Neşrıyat Mudiirii 

rıtıı ilbndan itıb:ıre, 
içinde itirnzın vıı~ıJ 

l • ' lı f er n det nw! d imyıı 
efkfıımı aleyhimize c;· vir 
rnek demektir.,, 
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Maraton İ<oşuları 
Bö gemızin kır koşuları 

sona ermı~. öııümıiıdeki 
5 nisun 942 p~ zar güı iin 
d n itib reıı n ııraton koşu 
Jur na laşhmıın ğı cihetle 
<Jilet zm : jdnlığıncn şimdi 
d n hazırlığına başlan· 
nııştır. 

Bu koşular bir hqfn f ı 
sıla ile y<1pılacdktır. Birin· 
ci hnftu 15 kilometre, ikin 
<'' baftcı 25 \dlvmetre, Uc;iin 
cü h fıa 35 kilometre, ve 
<lördünch haftaoa 42, 159 
kilom tre o1arak t 'lıbik 
e li1 .. \ttir. K'>şuya iştirak 
etrn k is'eJ Pn\er şimdiden 
Hed 1 ı rbiyfSİ uö'gesine 

ı ı ac.ı ıtlJ adını yJz \ırıp 
nomarasıaı almalıdırlar. 

S··linı ÇELl•,NK B~ı \ııı 30 A .A. - Do 
netz bölgesil'd Hoıuen 
ın .. vzilerinc ·hücum coen 
Husl ırl<irla Ho·neıı'er 
al'asıııda çe iıı sav .. şl.ır ol· 
muş ve düşmanın bütün 

C. H. P. \\fatlrnısı Antakya 

Fransa 
Amerikanı.·· teklifle

rini kabul l.!imiŞ 
Beılın .. 9A.\. Vi· 

' luı ruıları piisklırtii mlışliir' \ 
Hornenleı de bir çok yeı lerde 
lrn"'Şı hücuma geçP.rt-k duş 
manı girdikleri yerlerden 
g ·l'İ utmış'urdır. 

şidt-n hur.ıya gt•leıı h;ıbPr· ' 
lcrt> gör<', Fr. ıısa 1 iıkü· 
ın eli A ıı eri kanın büliin tek 
\Hl ·rini lrnbul etmiş, \C 

:\loskovcı 3} A.A · 
Jzvestiye f'. tıetes' mıı yuzdı 
ğın11 ~fire, cenup C"'P ıes~n. 
de lMzı l<üyl r 'düş nunlluıı 
geri almnı1ş ve lıir Alnıun 
bıuu u yok edılnııştir. ş'mal Fra sız Afrikasıııa 

Amc rikan kon ulos\:..ırı 
gö deri'mı sine nıuvnfokul 
ey e nist'r B J ko'l,;olo.; 
h.meler h ll\İkatla birer 
c s ıs yuva~ı ol cak ve şi
mal Fransız Ahikası Ame 

. rikan kontrolüı•e girecrk 

tir. 

Yurddaş! 
:O.l•lli Istık al ve vurlı~ı 

mızın Koru} ucusıı çocuk 
ve anasıdır. 
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mu Genel Merkezi 
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Kurtuluş (Affaıı)•cad 
de .. :ııdc 142 numara· 
dn Jıa-.taLm 11 hergiin 
kalıu\e başl~mışlır. 

Mua yPnelıııııesiııde 
mcvcut:labnrnluvarın • 
do: 
Kan. ıdrar, balg m 
ve maddeig;J.ta 

tahlilleri yupılır. 

ile bildirınelc ve S 
günü ol ıu 11 ......- eSı 
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saat 14 te mııtı1' rJ6 
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yapılacağı iUirı6 l 
luour. 
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