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rŞ~ 'ndistan i~·ı 
ile ~~r ~ 

1~~ ~ Pa sarıyor 
ıı~' n~ku . 

llda 8J1ns haberleri 
~ ı. Alıahabt.ttan 
tı lllSa b" 
rıirıtıiJe ır lel;.:raf var 
uıa r arası kongresi 

afa1! takdirinde pasif 
ti ~i Ya Ve istiHlcılarla 

t'lıiııt· Yapınamağa karar nu .. it, 
thı,.;~. [~e~ektir ki, 

A ~aı~hla ır Japon istiHlsı· 
ıtl' ~ aı:Cak karşı koymıya· 
r[ll' 1~i Ya Japonlarla iş· 
ıılı' J~~~t~rııayıp vergi ver 

llıiıı·1 • Zaten müfrit · Yet 
'eti lıı . ~ervt rleri yıllar 

, ıyrıset~lızlere karşı da 
Fakat 1 glitrnektedirler 
llıaııy Japon orduları 
~~ lii~~~n merkezini a· 
~lll~ ıstan üzerine 
4:1'\ıd e hazırlandıkları 
dil\ ka alınan bu karar 

'dıt. a.te değer bir o· 
ı •~1\arurın "J ı· tı·ı 
" ll')n • Atn ı er 

~ o'ın greeınce veril· 
"•1as ı.ııııan 1

' bu karara 
aırıt \'e Mf'cusi bü 

( tı~ ~aı tileri o in işti· 
e rıı göst · · · de ermesı ıtı· 

'. ayrıca Ç<Jk önem· 
l~l . 

ı ~~i;t·arcladır ki geçen 
~ıı·\.hrırp kabinesi a· 

ı~ı l\ . 

16 
~rle 1;;ps. geniş sala· 
~ lı· nclıı:;tana gi· 

ı ıııt L" ~~ltıay ıd~rlerile bir 
.~'alış~ varmak için 
ııı ~ir 1.ş f akut tam ve 
. Pitttj) ıs~ikliU isti yen 
1 kend~~ı ~n?i.liz.teklif· 
~de IC erı ıçın yeter 

llıl orcnediklerinden 
~all:ı aşrna imkanı bu 
ırJş ıştı, Kripsin ıı 

Olarak 1 . e e-
l E\ i u . ngıltereye 
~~iliıı Z<ırıne Hindistan 
ıt er · . 
~ai'e 1 ıçın pürüzlü 

, 1~li!Q 0 nıuş ve bir Ja
lıu~t\ sıua karşı Britan .. 

ı ~[)· tatorluğunun bu 
~ ~ııı p 
~~lla H~çasmı? mü
~ ışb· 1nllılerı11 lngi 
~ ırıı~ 
Şılrn Yııpumıyaca 
a. ilk tı. lngiltere hu 

'! ~ttılkik Cele çare ola· 
1 "'e . 1~n yardımını 

1ı Lı 1 
Amerikan 

ııı '1lfld' ilişt' • ıstanın mllda· 
' lopt ı~ak:etınoıc üzere 
ı. a larınu çıkarıl· 
lft!)' 

!il\iıler 
kil b' den kurtularak 
'.Mrıı lr devlet olmuk 
1kan gUdeu Hintliler, 
1oı:ırakı askerlerinin 

./ liiçle .a~ına ~ıkarıl· 
~ ıı b11 h ıyı karşılama 
't~ ~ arekete son 

\'ap . l 
vermış er: 

Yağmursu 
•• ee zun 

Kışlık 
Yazlık 

ekim çok zarar gördü 
ekime büyük önem veriliyor 

Haftalnrdanberi bekle 
nen yağmur }1ngmamış 
ve bu yüzden kışlık '3kim 
çok zul'8r y,örmüştür. Vila 
yetin ova kıs~ından ziya. 
de dağlardaki ekinlerin 
yağnıurs ı~lök yüzilnden 
geniş ölçüde zarnr gör· 
müştür. Ova kısmındaki e 
kinlerin zararı ııısbeten az 
dır. Bundan sonra yağacak 
yağmurancak yazlık ekime 
faydalı olacaktır. 

Kışlık ekimin bu du· 
rumundan müteessir olan 
çiftçiler şimdi bütün gay 
retlerini yazhk ekime has 

Ebedi Şeften 
Milli Şefe 

Sembolik bayrak bu 
yıl Samsun ve Erzu
rumdan kalkacak 
lieden l'erbiyesi Umum 

l\lüdUrlüğünce bu yıl da 
yapılmasına karar verilen 
Ebet i · Şeften Mılli Şefe 
sembolik bayrak koşusu, 

ilaha şümullü olarak iki 
vil ayeltE· birden başhıyacak 
tır ı Koşunun başlangıç 

noktası Erzurum ve Sam· 
sun olacak ve 11 Mayısta 
başlayacaktır. 

Sembolik bayrak bu , 
yıl Erzurum vo Samsun 
vilayetleriınizden ayni za 
manda kalkacak ve her 
iki kilometreyi bir genç 
koşturmak suretile Sivusta 
birleşecektir. Sivustan yi-

dır. \ 
Son 25 yıldanberi Hin· 

distanda milliyet ve istikUil 
oor. yanhırmın çıık ileri git 
liği, bu Cl'reyanı istismar 
etme•< için Alınnn ve Ja· 
pon beş\nci kollarının bil· 
hassa son zan anlaroa bil· 
yük bir faaliyet göstr rdiği 
şüphesizdir. Bugün Hin· 
distanda lıi.r J,•pon iet\lası 
na karşı koyabilecek ka· 
dar lngiliz kuvveti yoktur 
Amerika ~ibi uzak .. bir ül
keden deniztışırı getirile
cak kuvvetlerin -;Hintli· 
lerin yardımı ve işbirliği 
olnıadon- bu geniş ülke 
yi müdafaaya muvaffak 
olacakları ise çok şüphe· 

retmiş ve bilhassa akdarı 

mısır ve pdmuk ekimine 
önem verilmeğe başlan· 
nnştır. Tarlalarda büyült 
bir fualiyel vı-rdır. 

lliğer taraftan çeltik 
ekimi de bütün hızile de· 
vnm etmektedir. Bugünler 
de bir yağmur· yağdığı 

takdirde yazlık ekim ve 
bilhaasa akdarı mahsulü 
çok bereketli olacaktır. 

Amıkta arpa haNadı baş 
lamnk üzeredir. Süveydi· 
yenin bazı yerlerinde ar 
p:ı ve · hatta buğday "h \Sa 
dı başlamıştır. 

Parti Müfettişi
miz Tiridoalu -

T eftışleriııi bitirdi 

Parti MiifeUişimiz Fah· 
rcl~in Tiridoğlu vilayet da 
hilindeki parti teşk\lntını 
teftiş etmiş ve teftiş ~işini 
diin som: ermiştir. Fahret 
tin Tiridoğlu bugün öğle· 

den sonra lske deruna gi· 
decek ve ornda bir hafta 
kadaı kalacaktır 

ne tnşmacak olan mukad 
des emanet 19 Mayıs gü 
nü Ankara istadyumunda 
Mılli ~f Inönüne takdim 

edilecektir. 
Bu bayrak koşusuna 

342 Genç ntlelimiz iştirak 
etrnekledir. 

hr. 
Dün}anın dört huca 

ğmd'i düşmanhırile uğra· ' 

şan ıngiltere, Jmparatorlu 
ğun, can damarı ve en 
zengin bir parçası olan 
Hindistanda çok müşkül 
ve tehlikeli durumla kar· 
şılaşmıştır. Japonların bu 
durumdan istifade ederek 
pek yakında Hindistana 
saldırmalarını beklemek 
mümkündür. 

Hülasa: Hindistan işi 
sarpa sarmıştır. lngiltcnin 
bu:muşkill durumdan kur· 
tulmak için aaha ne gibi 
çareler düşündüğünıi biz9 
zaman gös~erecektir. 

S. ÇELENK 

Hitler- Musolini 
•• •• • 

goruşmesı 

İngilterede nasıl tef
sir edildi 

Londra 4A.A.- Hitforle 
Musolini arasındaki görüş 
melerin mevzuu hakkin la 
Höyteriu siyasi yazaçı şu 
müteleayı yürütmelrtedir: 

"Ruslara karşı yapıla · 
cak Alman taarru zuuun 
esas konuyu teşkil ettiği 

düşünükbilir. Ortaşarkla 

bir şaşırtma teşebbüsü için 
bilyük ölçüde bir ltaJyun
Alman işbirliğj lazımdır. 

Mihverin Basra körfezine 
kadar büyük bir Jnpon 
yardımına güvenmesi de 
mümkündür. Bu görüşme 
de ltalyaııın Fransadan iste 
dikleri ve 1 avalin garpte 
işbirliği de konuşulduğu 
şüphesizdir.,, 

Rum mel 
Kafkkas taarruzunu 
idare fedecekmiş 
Londra 3 A.A.- "Dey 

h Herald,,gazdssinin Nev 
york muhabirinin bıldirdi 
ğine göre, Genaral Rum· 
mel, yakmda Kafkasyaya 
karşı :yapılacak olan Al· 
man taarru:rnnu idare için 
Libyadan ayrılacaktır. Bu 
kararın so:ı Hitıer-Muso· 

lini görüşmesinde verildi· 
ği söyleniyor. Gaııeral 

Hummel geçenlerde Libya· 
dan Berline gelmiş ve .15 
gün kadar kolmıştı. 

SON DAKiKA 

50 bin Çinli 
Japon çenberi içinde 

Tokyo 4A.A.- Şan· 
r tungdı:ı. çarşamba günü 
başlıynn muharebeler .neti 
cesinde 50 bin Ç n askeri 
çenber ıçıne alınmıştır. 

Çin umumi karar5ahı şim 
dı de Japonların elindedlr 
Çin askerleri köme köme 
teslim olmaktadırlar.• . 

Diğer taraftan Biraıan 
yada ilerJiyen Japon as· 
kerleri Laşyoııun 100 ki· 
lomstre ötesine kadar iler 
lemişl€rdir. 

Uzak doğuda taaruz 
hazırlığı 

Melborn 4 A.A. -
A vustralyu Generallerin· 
den biri verdiği demeçte ı 
Amerfüah ve Avustralya 
lılardan mürekkep akıncı 
kuvveti .. ri teşkil edileceği 

Pazartesi 
Abone "şartları ı 

' Dahilde yıllığı 5 llr 
Y b ncı memleketler• 

8 lire -
il nlısrm her kellm•· 
inden 5 kuruş ehnır. 

Ocret pe indir . 
aono geçen sayılar a 

10 kuruştur 

Hindistan 
Bir istila takdirinde 
Hindmer tarafındar. 

müdafaa edilmiyecek 

Allaha·Abad 3 A.A.
Hindliler birliği kongresi 
yeni bir karar suretini ka 
bul etmiştir. Bu karara 
göre, Hindistan topraklıırı 

bir istilfiya uğradığı tak· 
dirde Hindliler ancak pa· 
sif müdafaada bulunacak 
ve mesullerle işbirliği yap 
mıyacaktır. 
Bu hareket hattı kongre· 
de büyük bir ekseriyetle 

kabul eiilrniş'ir. 

Ka,.arda neler var? 

Allaha ·Abnd 4 A.A.-
Dün kabul edilen kBrar 
suretinde deniliyor ki: 

"-Hindistana bir isti· 
Hl teşebbüsü vuku bulursa 
buna karşı müdafaamıı 

şu olııcaktır: Şiddete baş 
vurmamak ve saldırania 
işbirliği yapmamakdır. 

lngiliz hüktlmeti ~milli 
müdafaanın Hi ıd millet 
tarafından teşkilatlanması· 

na engel olmuştur. ·.saldı· 
ran devlete itaat e Jeme· 
yiz. Yabancı orduların 
I lindistana gelmesini de is· 
teıniyoruz. Hindistanııı geç 
miştcki tecrübesi şunu is· 
bat etmiştir ki, Hindistana 
yabancı orduların sokul· 
masınln tehlikeli olduğu· 
nu göstermiştir. 

Japonyada 
ME ~us SEÇllVIININ E 

TICELRI 
Tokyo 4 -A.A. Me· 

bus S•viminin neticesi hil 
kClmet siya6eti için bir nevi 
plebisit olmuştuı·. Seçin 
serbest ve gizli reyle ya. 
pılmış hükümet namzctle 
rinden yüzde 85 i kazım· 
mıştır. 

Bir İngiliz şehrine akın 
Londra 4A.A.-; Düş· 

maıı uçakları dün akşam 
cenupta bir şehre şiddetli 
bir akm yapmışlardır. 

Çok hasar vardır , in· 
.:sancada' 'kayıplar olduğu 
..bildirilmekiedir. 

ui, bu kuvvetlerin yakanda 
başlayacak olan ta ırruztar 
da önem 1ı -rolleri olacağını 
ve müttefiklerin bir taar· 
ruza karar verdiklerini fakat 
iyi netice alınacağt belli 
olmadan taarruzcı geçm iye 
ceğiui söyle niş tir. 
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Birmanyada Dut yaprağı 
Lise ve orta 

okullarda 

Belediye mec
lisleri seçimi 1 

Mandalay <la düştü 
l.ondra 3 \.A.- Japon 

ların Birmıınyamn merke· 

Hatny Uefterdatlığmdan: 
Bulunduğu Dut ağacı r~ıuhamrncr. 

bedeli ~ köy 
Li. kr. ·~ 

Dersler 27 mayısta 
kesilecek 

Lise ve orta okullarda 
dt>ı slere 27 11 ayısta son 
yerilC:'C ktir. Imtihanhıım 
bir h• ziranda başlayar&k 
2& hıızirnnda b·tirileet>ği 
lıab::>r verilmektedir. 01-
gucluk imtibanlarınm da 
ne zamım başlayacağl he
niiz beli. değildir. 

1 Temmuzdan itiba

ren yapı,acak 
Ankara.-.- Hab'3r veril 

.zi olan l\landaiayı işgal 

ettiğineduir çıkım lan lJa
berler burada tuyid ·edilme 
mekledir. Bunu ala beraber 

1 

Kabaharnup 527 31 hazine ııı ı· 
Ağhayır 100 6 50 ,, O~ 

· 627 37, 50 )'ek f".ı~ 
diğine göre, belediye me<: 
li.;lerinin miiddeli yakında 
sona erecı-ktir. l:blediycler 
kan muna görf', 1 temmuz 
dau itibanın seçimlere baş, 
!anacak ve seçimler en 
çok iki buçuk ay içinde 

' 
lngiliz kuvvetlPJ i bu ş~h 
ri tahliye ed .. rek çekil 
mişleri.lir. Japrmlar yağ
n·nr mevsimi başlamıdan 
öne~ Birmanyanın işgalin 

Yukarıda iHmi ) azılı köylerde buhmun dut Y93 il' 
ları muhammen bedeller• üzerinden l'.lçık a,r!tı~: ol-' 
satış·ı çıkarılmıştır. Satış bedeli peşindir. l 

311 
•• pU 

0 

ların ~~ 7,5 pey akçaları ile bırlikte ihale gdıır11 
lan 6·5-942 çarşamba günü saat 10 da Defler 
m ür acan ti o rı. aitti! 

llkokulların ders kesi· 
m~ hakkıııda vilayet ilk ted 
risat meclisi henüz . kar~ 
rım .rerm~miştir. Bir knç 
güne kadar ilkokulJarm 
ders kesimi günü hakkm
da bir karar verilecektir. 

12 Büyük ban-
kamızda 

364 Millyorı lira mev 
duatla 111 milyon \ira 

lık aHın var 
Ankara : (Radyo gaze~ 

tesi) Cüınhuriyct merkez 
bankasının yıllık toplantı 
tısrn<la okunan rapora gö 
re 1941 de bankalardaki 
mevduat mütemadiyen 
artmıştı. Memlek~tin 12 
büyük banknsmda mevduat 
yekunu 364 milyon onda 
sekize vaı m1stır. Bankanın 
elinde bügün 111 milyon 
lirnlıktan fazla altın \ 
dır. Bnnkamn sern a 

bitecektir. 
Belediye sı>çimlerinden 

S'lnrn mebus SPçimlerinin 
başlaması muht~meldir. 

Karc;u Nahiyesi Mü 
dürü tevkif edildi 

Yapılan ihbarlar. üzeri· 
ne Vilayet makamınca ya 
pılan tahkikattan so:ıra 
K.arsu Nalı\yesi 11üdürü 
Emin mahkemeye verilmiş 
ve mahkmnece tevkif e· 
dil · aiştir. Nahiye i\Iüdiirü 
buğday tevzii içinde v:..ıi 
feşinden suçlu görülmekle 
dir. ~luhakemesine yarın 

başlanacaktır. 

Ruzvelt Londraya 
gidecek 

Stokholm 4 A.A.- lyi 
haber alan kaynaklara gö 
re Amerika cümhurreisi 
Ruzvelt yakında londraya 
giderek devlet adaı:nlariy\e 
görüşecektir. 

Amerikan Amiralı 
Avrupada 

10 milyoı. 5 O bin lirtı<11ı' • 

1941 ele safi kar 436 487 
liradır. 

L( nılra, 4 A.A-- Av
ı ııpı:·;u gelen Amer~kan 
(ılosu Amirali gazetelere 
verdiği demeçte şunları 
söylemiştir: Nahiye Müdür\eri· 

ne ev verilecek 
Ankata- Nahiye teşkil 

v~ idaresi hakkında Dahi
liye vekilince hazırlanan 
kunun Hlyıhası Büyük 1il 
let Meclisi encümenleri .. de 
inı·elenmiştir. Pek yakında 
ruznaıu~y alınacaktır. 

"Geçen büyiik savaşta 
Avrupaya bir deniz sub1· 
yı o'arak gelmi ~ ve sonu 
mı kudnr kalrnı:jtırn. Şim· 
di hir fılo kumandanı ola 
rak A\'rupaya gelmiş bulu· 
nuyvrum. 
~on z fer kaı.anılıncııya ku 
dar /"\Vrupada kahıca~ı'Il. 

l-tmamlamak i<;in büyük 
tJir ~ayret sarfetmektedir· 
ler. 

:\landal;ıyı,, m iidafa 
ası fazla inS.lll k ıybına 
değmemektedir. 

Çin-Hint yolu kesildi 
Tokyo 3A.A.- Japon 

sözcüsüne göre, Mandala 
yuı alınmaı:ıı dan sonra 
çin tecrid edilmiştir. Ja 
pon kıtaları, yanyana çar· 
pışan ve lnl!iliz askerlerile 
dövüşürken her iki aske 
rin kıymetini ö'.;ınüş ve 
Ingilizlerin çapucak kaçtık 
larını hayretle görmüştür. 
lngiliz askerleri manevi 
kuvvetlerini tarnamile kay 
betmiş bir durumdad.rlar 

Petrol kuyuları tah 
rip edilmiş 

Kalküta 3A.A.- Bir 
manyadaki p ·tr. •1 kuyuları 
tamamile tahrip edilmiş 
ve Japnnların eline bir ha 
rabe halinde geçmiştir. 

Aylardanberi müt~endisler 
bu kuyuları tahrip işıle 
meşgul o\muş ve bir mil 
yo.1 torıdun fazla petrol 
yok edilmiştir. Bu . pet· 
rollerin kaybı ~müttefikler 
içinde bir kayıp ise <le düş 
manın eline geçmemesi 
bakm1ından Jüzm11lu aörUl " 
~üşllir. 

Amerikan -
Fransız siyaseti ı Yeni kanuna göıe: bun 

dan sonr.ı nahiye müdüı· 
}erinin tayinleri doğrudan 
doğruya )) ihiliye Vekilliği 
tara fıı,dan yt.pıl::ıcak ve her 
Nnlııyc müdürüne tayin 
edild ği yeıde bir ev te 
nıin oh.rnac;\ktır. 

Laval iki yüzlü bir 
siyaset güdüyor 
\'aş"ngton 3A.A.- Vi 

şidun buraya gelen haber 
lere göre, bir taraftan A1 
manya ile işbirliği yupar 
ken diğer tar.ıftan mütce-
fıklere karşı oynadı~ı o 
yıınu son haddine kutlar 
g~türm,..ğe karar vermiş· 

Ne.,york 4 A. A.- Vışi· 
d ~n bildirild;ğ; ne göre Ami 
ral Lihi larat"ınd ıw verilen 
veda yemeğı:ıd~ Leval bir 

l 
nuluk söyliyeıek Amerika 
ile müııasebetleri kesnıi· 
yt·ceğini ve kendisinin Av

t rupa ile Am~rika arası det 
ll işbirliği lehinde bulundu· 

Nafada 
Yen: tayir. ve nakiller tir. Bu 8uretle kendisine 

·iirt Vilayeti sosa ve yeni bir şöhret temin e 
köprüler ıuiihendisi .Münip decekt•r 
·1 anseı ı ıatay v~ıa.ycti şosa Amerika ·ıran 
ve köp. nı~r fen memur\u • 

ğunu ve bunun Amer'ika
J nm da faydı:ı8ın t olduğunu 

söylemiştir. Amiral Lihi 
Lu nutka verdiğı cevap~a 

' Amerikanıı~ Fraıısa ile mü 

D,,,liatiye ilan \'esair masraflar müşltJrİY8 

Dut yaprağı satılacak ,~ 
llatav Defle·rlarlığından: 0 l1 d li a 

Bu1unduğu köy Dut ağacı adet ~Juharrıtı1(ra 'cı 
Karnmanlı köyü .)82 46 

1 

~ 
lI. llabföli ,, 27P 28 )e~ıl~ ,!i 

852 74 8~1~ ''l 

Yukarıdu yazı1 ı köylerd~ bulunaı\ dLıt )'3P~ıe 9 ~~e 
nı ıh ım 1ne ı be lel erı üzerinden açık arttırrt14ı p \ n 
tı;~ çı.~rn~:ılrnı~ Vd ih ıl" tarih~ w olan 27 -4 ~9 ıO ~ 
tC"sı guuu l'llıp zuhur etme iıgind .m ihale~~o .. yııPıl. 
~zaltılarnk. s.ıtışın 7 - 5-942 perşembe gunU j}e b 
gmJan hılıp olanların % 7,5 pey akç~ıarı 0şı 
te defterJ<Jrlığa müraCdtıtları, s ıtış ı,.,dslı P 
Deı laliye vesair ın-tsraflar alana a·ttir. t. "p 

ZeytinYag 
ı\lmanyada 

Büyük bir sıkıntı baş 
lamış 

hşları ha~~~ 
Hatay Vcıiilil110• 1d 
Tic1ret Vekaıetı' ll 

Loodra 3A.A.- .Sava 
şın başındaıı lJeri Almanya 
da bulunan ve şimdi Aıne 
rikaya dönen bitaraf bir 
müşahidin anlattığın·ı gö
reAlmanyada büyük bir sı 
kınlı başlamıştır. Ekmek 
yapıııya yarıyan hubub~t 

l nan iaşe 1245~e ~ 

1 

telde: Toptan rb0st ııı 
tie sutışıarı se. 1zıo1 
lan ve evvelk.1 ~· fı 
maralı tarninııı• ~~ti-
.ıa yazılı olaO 01 

ik et hemen hemen kal
marnış gibidir. Otomobil-

rının rni ktarı 11\1rı 
sun toptan sıuŞfııt~ 
hakkak sllrette 6t 1 . ıı 

nac':l ğ't ve bl' oı> 
le gezmek yasak edilmiş 
tir. Tıfüs salgınının h•itiin 
Almanyayı sarmasmtlun 
korkulmaktadır. Fabrilrn· 
lardııki işçilerin artık ça· 
lışmak enerjisi kalmamış
tır. Eğlence hemen yok 
gibidir. 

ıııahaHi Ticııret ş l 
verileceğı ve ~3rııı ~ 
dtın fazla satış vıipıı 
satış olduğtJ uı 
ediJmiştir. 

1 8 
Alakadar ar 

yeti e bi ldirilİ' · tı'' 
,T amiral ~3~,, 

. .Hatay pefttı~IJb 
:...-..Hapturorı rıa Alman ordusunda 

yeni teşkilat 
Roma 4 A. 1\. - BurayıJ 

g.!Len hab• dere göre, Al -
man ordusuna sokak sa· 
veışlarında mutebust;ıs yeni 
lJirlikler gösterilmektedir. 
Uu kıtalar yenı Eiavnşlarda \ 
sokak ç·ırpış.nala ·ı için 
hususi suretle talim gör 
müs kıtalardır. 

İsveçin nüfusu 
Stokbolm 3 A.A.- Bir 

sonkanunda yapılan nüfus 
yazımının .neticesine göre 
lsveçin nüfusu6 milyon 401 
bin 474 ü bulınuşlur. 

sı Vilayet ~a 19' 
W•• •• "29-1"' .fi 
ırunun "" 
~ "f por" :t lı keşı Hl i'l"j 
tamir ettiı ıl01!ıi 1 

l\. eQ f lle Jlll 
"' .re ı 

58 kurııŞ ~ 14 
minat 23 1ır.ı rll~l' 

lhale patıl ı 
-942 pJZ"'rte;r ı~ 
10 da dpfterd 

Lıcaktır. riıl t 
lstddile et 

ÇıJ"il ~·t~ eh1%afl' 
le birlikl~ ..JJı> 

(Kı>şıf r~~' ı 
ruan Milli .. jjl 
ltiğünda gorp ~ 

guna, Çanakkale Vilayeti şo ~ve 1r8 ka ya rd 1 m 
sa ve köprüler fen mf'mu 1 d 
ru lbrabim Hengi~oy viH\- 1 e ecek 

' ılflSebetlerigi kesmek niye· 
tinde olrnadığlnı bt~yan et 

~a~~~ 
Altı bUYu ıııifl 

Kay!p ekmek karnesi \ mek karPr,c'' Yenisini J I 

Artma ni,sl>eti binde beş 

tir. 

veti~liz Nafı.a Müdü:lüğü 1 Akdenize bir A ~ emrıne nakıl ve tayın e· . . .. ~ . dilmişlerdir. rıkan f.ılosu gonderlıdı 
Erkek Lisesi felsefe og Vaşlngton 2A.A,-

retmeıı\iğine Samsun E ·kel{ Cümhu·ı~isi lluzvel bir Al 
Lisesi felsef ~ öğretmeni man taarrüzu takdirinde 
Hazım Herge na.k\rn tayin Amerikanın Iran ve Iraka 
edilmiş\ir. yardım edeceğini &öylemiş 

. miştir. 

tir. 
Diğer taraftan hab~r 

verildiğine göre lngiliz filo 
suna yanlımiçin Akdeni
ze kuvvetli b:r Amerikan 
filosu gönderilmiştir. 

Mayıs ayına ait 1 adet mü yoklllr~ao! 
küçük ekmek karnesi kay 1 

... ~ 
bettim. 'i en isini .. alacağım 
dan hiikmü yoktur. 

Cedid mah. 
Fıdda Harbeli 


