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Dün istihlakta önemli bir düşüklük görüldü ve 
fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek arttı 

~ilayetin bütün kazalarmda da kart işleri tam bir disiplin içinde 
aşarıldı · Evlerinde ekmeklik zahiresi bulunanlar dünden itibaren 
fırınlardan ekmek almaktan vazgeçer ek kartlarını Belediyeye 

liataylıl;~ I;;ğj~fj'ıar a n a 
alın akıle çık "I ar 

~bun sabah ViJAyetin 
~n kaza merkezlerinde 
Urltığe giren ekmeğin 
. la satışı işi tam bir 

, Plin içinde baş'l.rılmış 
\ bicbir yurtdaş ekmek· 
~kalmamıştır. Evvelki 

kart alamamış olan· 
•
6 

..._' dUn de kart verilme 
1
'' '16 d ed'l . f 

1 evam ı mış ve ı 

8 .\l'dan ekmek almak 
,Y~cında olan:yurldaşların 

ıtl ~ııe kart verilmiştir. 
ı ıtbahın ilk saatlarm· 

ı. '( l c ı k k tlııbılık 
~ '~ fırınlar öğleyin nor· 

\ baliui almış ve akş:ı 
\~O~ru fırın önlerinde 
~ il hiç kimse görül· 

Olduğu halde daha 
1 ~ ~~k~arda ekmek ~al· 
~ gorulmll7tilr. Be'edıye 

lara her gilnkü kadar 
~91'diği ve kart usuliln 

e\tvel verilen bu mik 
l.~hrin istihlAkine yeliş 
.'1.ııı:.· 

ısı halde dün veıil.an 
lllaı unlardan her gün 

~~lldar yapılan ekmek· 
\~ hemen yi\zde otuzu 
~ ttlıyarak fırmlarda kal 

ı ~G t ki bu hal kart Ü· 

\t~\ıtı ilk müsbet ve se· 
tici neticesidir. 
~COek istihlAkinin a· S: ndaki önemli Amil 
~ tı biri de, bir kısım 

\t: tı evlerinde ekmeklik 
"'lires· 
~ ı olmasına rağmen 

.ı ~l:lgibir ihtiyat dilıtün· 
~ ŞirndJye kadar fırın 

1 ~ ekmek tedarik el· 
~ it· halde bunlarnı diin 
~~'haren evlerindeki za 
~ f liııden ekmek yapa· 
~~tırılardan ekmek al· 
~ tı 'Vazgeçmiş olmala 

~'~i CümJıuriyat hiıkü 
~tı e·nirlerine uymak 

-_. "rıda uyanık ve yurt 
~ halkımızın gööterdi 

~lYunluk her Hatay 
lftibar edebileceği 

bir harekettir. Hatta iJk 
tebliğleri anlamadığı için 
herkesle birlikte belediye· 
den ekmek k11rtı alan ve 
evlerinde eknıeklik zahi 
resi bulunan birçok yurt· 
daşlar gazetemiz vasıtasile 
yupılau ikaz üzerine der· 
hal ellerindeki kartları Be 
lediyeye geri vp,rmişl~rdir 

ki bu suretle Jün akşama 
kadar kuJianılnnyarak ge 
ri verilen kartlarin sayı 

sı iki hiui geçmiş bulun 
makta idi. Diğı~r taraf an 
şimdiye kadar Belediye· 1 

den halka dağıtılan ekmek 
k .ırtlarının dün ancak yiiz 
de yetmiş ikisi kullanıl· 
mış ve gerisi kullanılma· 
mamıştır. 

Bunlarıo karşıhğmda 
fırınlardan ekmek ahııma 
dığı için daha bir kaç bin 
karlın Belediyeytlgetirilece
ği anlaşılmaktadır. 

Evlerinde ekmeklik za 
hiresi bulunan vurtdaşlar 
Halkevinde Belediye tara· 
fından açılan bilroya dün 
sabahtan itibaren beyanna 
melerini verm~e başla· 

mışlardır. Beyanname ver 
me müddeti bu akşam so 

nu erecek ve zahiresi o· 
lan kimselere mevcut ıa· 
lıireleri biter bitmez ek· 
mek karneleri verilmeğe 

ha~lanacaktır. 

Vilayetin diğer kaza 
merkezlerinden JJ.l ığunız 

malumata göre burada 
kart işi hiç aksamadan 
pürüTüz ve tam bir disip 
liu içinde başarılmış, ek 
ruek ihtiyacı olanların hep 

. sine kartları dağıtılmıştır. 

Dün şehrin evler için 
ekmek yetiştiren fırınların 
<la oldukça büyilk bir ka
lalulık göze çarpmakta i · 1 
di. Diğer tarafteu halka buğ\ 
day üğiltan kara değirmen 1 

Jeri ue bir yıldlln beri gö· 
rülmemiş dereetide çok ka 
labnhk olmuştur . 

Bu haJ kart usulünün 
tatbiki üzer' ne evlerinde 
Z&hiresi bulunanların tırtık 
fırıolardan ekmek almıya· 
rak mevcııt zahil'elerini 
istihlak etme.ite b şladıkla 
rınm acık bir işaretidir v~ 
hatay ıJar bu ıJ'lJJlf imti
handan da almla,.ının aki 
le çıkın1şlardır. 

Gelecek ayın kartları 
Şimdi kullunılmaktn 

oları ekmek kartları mu 
v lckat kartlardır. Önümüz 
müzdeki şubat ayından ili 
bliren asıl kartlar kullam 
lac ı.r vu kartlann renkleri 
de ayrı o1 ac~ğından çocuk 
büyük ve ağır işçi kartları 
nı herkes kolayca öğrene· 
ceği gıbi istiyeo, karllan 
nı herhangi bir kimse ile 
fırınlara göndere ek ekmek 
alabHeceklerdir. 

Matbuat Umum 
Müdürü 

Gazetemizin 14 ün 
cü yılını i(utladı 
Gazel mizin 14 üncü 

yıldönümil münasebe ıle 
Matbuat Umum Müdürü 
Selim Sarperden Aşuğıda· 
ki telgrafı aldık : 

" 14 üncü yılınızı teb
rik eder sayılargımı suna 
rım. ,, 
Matbuat Umum Miidürü 

Se im Sarper 
Sayın matbuat nılldil· 

rümüzün gösterdiği bu alll 
kaya candım lt>şekkür ede· 
riz. 

B•ı münasebetle bizi 
tebrik .-ımek nezaketinde 
bulunan gaz_.teci arkadaş· 
larımızlu dosthmmıw ay 
rı ayrı teşekkür ederiz. 

Malta adası çok sı 
kıştırılıyor 

Malta 15 A. A. -
Adanın Alman ve Ital 

yan tayyamleri tarabndan 
son günlerde bombardıma 
nı çok şiddetlenmiştir. 
Dün buıada bir gilnde 14 
dt'la tehlike işareti veriJmjş 
tir. 

Londra 15 A. A. -
Siyasi müşahitler Akdeniz· 
deki durumun gittikçe cid 
dileşmekte olduğunu beyan 
etmektedirler. lngiltere, 
Mihverin suç ortağı olan 
ltalyayı müm kiin olduğu 

kadar süratle ezmek için 

acele tedbirler· almakta 
dır. 

Yine yalanlanan bir 

haber 

Moskova 15 A. A. 
Sovyet Rusya ile Fiolandi 
ya arasında barış 4 görüş 
mele.ri olc.Juğu hakkında 

çıkarılan haberler burada 
yalanlanmaktadır. 

Singapur teh

likede 

il Harkof kapıla-
1 rına dayandılar 
t l(ırı a yeniden as

ker çıkarıldı 

~1oskovn 15 A.A.~ 
-Gece yausı neşredilen fev 
kalade bir tebliğde, Rus 

· ordnlarının Karkofun 20 
kilometre yakınına kadar 
sokuldukları bildirilmekte-' 
dir. Kının yarımadasına ye-

,~niden asker çıkarılmış ve 
düşmanın arkalarına para 

• şülçü kıtalan .indirilmiştir. 
Rus ileri hareketi bütün 
cephe boyunca devam et-· 
mekledir. Almanlann her 
köyil tutmak için y11ptıkla 
rı inadcı mukavemete rağ
men Timuçenko ordulan 

_kendine yol açmağa 
de\am ediyor. Leningrad 
bö ge.'iinde Almanların talı· 
l<im edilmiş hatlarına ileri 
hareket plan dairesinde 
ilerlemektedir. Almanlar 
ümitsiz bir halde dövüşü· 
yor. Ve taarruzumuzu mu 
vaffakiyetsizliğe. uğratmak 
için bütün- gayretleri sarf 
ediyorlar. 

Japonlar 'şehre 120 
kilomerte yaklaştılar ' 

ı 

Rus sözcüsü 
diyor ki : 

Tokyo 15 A.A.- Nrş· 
redilen bir Japon tebliğın 
de Japon kuvvetlerinin 
Singaputa dağru ileri hare 
ketlerinin muvaffakiyetle 
davanı ettiği VtJ Japon or 
dularınm şelır~ 120 kilo· 
metre kadar yaklaştıkları 
bildirilmektedirf 

Çörçil dönd · 
Lizbon 15 A.A - Ame 

rikada bulunan lngiıiz baş 
vekili -çörçil Ingiltereye 
dön nek üzere bir denizal· 
tı ile Nevyorktan ayrıldığı 
haber Vı<>rilmektedir. 

Romanyada huzur 
suzluk 

Londra 15 A.A Gaze 
lelere göre Homanyada 
sorı muvaffukiyctsizliklrr 
vüzündeıı büyük hir hu· 
zursusluk vard1r. 

Siyasi Romen Prtrtileri 
ııin aralarındaki ihtilafla 

• Hitler Almanya

sınin nümessilleri 

sarsılmağa başla-

mıştır » 

Moskova 14 A. A. 
~ Hus istihbarat bürosu ŞPfi 
• Lozofski basın heyetini ka 

bul Pderek c ph( deki as · 
keri G.uruın hakkında kendi 
~erine şu demeçte bulun· 
mu~tur : 

" - Hitler Almunyası 
mn miimessilleri sarsılma 
ğa başlamıştır. Açht.. sefa 
let ve Alman ordusunun 
Husyada verdiği korkunç 
kayıplnr nihayet Alman 
milletinde derin bir yeis 

l ve korku uyandırmıştır. 

Kızılordu Hitl~r sürülerini 
yok edinceye kadar siJA.hı 
m elinden bırakmıyac1k • 
tır. Şi:ııdi Alman ordu!un 

' her vasıtrıya bJşvurarak 

ra bakmıyarak Antoıes 
hükumetine km-şı birleşe · 
cek lerine dair belirliler 

ll" puhusın 1 olursa olsun 
Kı7J!ordıınun dinden kur 
tulrnağa çahştyor. Askeri 
durum romamile bize mü-

vardır. 
. 

es.it bir yilrüyiiş almıştır." 
~ 



Şundan Bundan 
Dünden itiban-n yurdun 

her tBrahndllki şehir v~ 1 

kasabalarda vatandsşlar 
yiyecekleri ekmeği k· rt ile 
fırınlardan ah~uya başlai 
mışbr. Dünya durumunun 
gerektirdiği tasarrufa filen 
iftirAk etmiş oluyoruz. 
Bunun seherleri uçıktır. 
Yer yüzündeki insanların 
yüzde 90 nı biribir ir e ir 
miş boğaz boğaza sarılmış 
ölüm dırim boğuşması ynp 
makta, tabiidir k ; bu du· 
rum çalışan kollan eken 
elleri, silreo sapımları a· 
zaltmt.kbtdır. 

s ... vaşa katı'mış olsun 
olmasın, çevresinde boğu· 

Gençlik Klübü 
M rsine gidiyor 
Mersin Gençlik klü· 

bü, iki maç y pmak üze 
rtt şehrimiz Birici Grnçlik 
Klübünü ersine davet 
etmiştir. Kulüp bu daveti 
kabul etmiş ve \1.ersine 
gitmeğe karar vermiştir. 

Teşkil edilecek muhtelit 
takım önümüzdeki cuma 
günU şehrimizden Mersine 
gidecektir. Ekipe başarılar 
dileriz. 

Becayiş 
Bedirg naluye müdü· 

rü Alı A kseve ı S:iveydiye 
nahi)'e müdurlıiğüne, ::;uvey 
diye 1ahiyt• müdürti fevfık 
de Bedirge nahiye müdılr 
Jüğüne becayiş edilmişler 
dir. 

\.şulup döviişıiluilğünü gören 
ulus glinlln ;eya saatin bi 
rinde bir çılgın\ığın kendi 
kapısını çalıp, delice gırtla· 
ğına sarılabil€ceğiai düşü· 
nerek daima ayakta ve ha 
zır bulunmak zorunda kal 
mışbr. Bu zorluğu du/an 
memlekeUerden biri de bi 
ziz. Çünkü; sınırlarımız 

dört dolayında da kanlı bo 
ğuşmalarııı, çılgıncıı. savaş 
muların, delice kaynaşma 
ların gürullü ve p ıtırtısı,ku 
laklwımızı hırpalamakla 

Milli emlaka ait 

dır. Bu dw um kıırşısında 
elbette uyıınık, elbette dim 
dik ayakta curoıak zoı un· 
da ve elde sili\h yurt k .. pı 
larınrl 1 beklemek zarure • 
tindeyiz. 

işle bu zaruret ve zor 
luklı.u b zin de yurlt& ça· 
Jışabilecek dınç ~olları, eke 
cek kuvvetli ellıırj, biçecek 
güçlü L:lekleri yuı t müda 
faası için s p~dun süngü 
ye, çekiçten tetiğe çev·r 
miş ve böy'ece tarlal rı• 
mızda ekim, bıçim tab'ıtt'le 
normalin altına düşmüş • 
tür. Bu eksiği önlemek 
için milletçe tedbir almak 
ödevindeyız Bu ödevi yeri 
ne getirmek için her işte 
olduğu gibi Cümhuriyet 
bUktlnıetimiz biw önder · 
lik etmek ve bu cümleden 
olarak ekmek harcanmasın· 
da hepimizi ekonomiye ça 
ğırmakta v~ bizi disiplir li 
bir duruma koymaktadır. 
Bize düşen başlıca iş göste 
rilen yolda yürümek ve bu 
izden ayrılmamaktır. 

HUktlmetin tuttuğu yol 
gösterdiği prensip, \'erdiği 
direktıf yalnız memleketi 
kalkındırmak, eksiği tamam 
lamak için salim ve emin 
bir yol d~il. ayni mmun 
da TUrkiyenin masuniyeti 
mevcudiyeti vo isbklali için 
de bir nizam ve tedbirdir. 

Bu gidiş selamet >olu, 
bu yürUyilş emniyet izidir. 
Bu izdı>n ayı ılanın, bu yol 
dan sapönın vay haline. 
Ataların Şi.l sôzünü tekrar· 
luaıak ı~aksaciı anlatmak 
için kafı gelir. 

" Sürüden ayrılan ku 
zuyu kurt kapar " ! 

Ş. oGUZ 

TOPRAKLAR TEVZi E· 
DILECEK 

Ankara- faliye Ve 
fileli Milli emlaka aıt olan 
toprağın le\"ZH 'şiııJ daha 
çok şurm..ılleml'noek ve ye 
nı icaplara göre uydurmak 
maksadile bir toprak tev 
z'i kanunu IAyıhdSI hazır 

lam ak tadır. 
Bu H\yıha füı tavıi ko 

misyonları ın bu günkü 
faa iybl', kimlero ve ne 
ş kilde toprak verilooeğl, 
taksit b dellerı yeni es s· 
lara b..ı/t1tuımaktadır. 

Moskovadaki ıJ 
İngiliz Elçisi 
Niçiıı değiştirildi 7 

Londra 14 A. A. -
" Ueyli Telgraf ,, g zetesi 
nin siyasi yazarı, Mosko 
vadaki lngil'z Büyük Elçi 
si l\.rıpsiu vdzıfesind n af 
fedilm sini iste<! ği ıçın 
bunun yerine başka bıri 
ııin hy nine i{usy~mn mu 
vaft..kali iste diğini > azımık 

dır. 940 yılı rlu.ı ran ayı 
iç'nde Moskovaya t yin 
edi.nıiş olan uüyiık Eıçı, 
ozanu bu vnz feyi muvuk 
k t k . 1 + • ı· a ıı ouı ..,~m•~d ... ~r.p 
sın lıı r llerede yeni lıir va 
ııf ye ayin edilip edilmi 
y c ği ıenüz belli olma • 
ı .. k a beraber, Çör~ilin 
Ameı i kudan dönm c sini 

.. tf'.ık'p kendisi11in önem 
li lnr vazifeye ~getirileceği 
samlrnaktadır. • 

Cesaret verici ha 
berler 

Loııdra 14 ~.A.- Jcı· 
ponların ling pora yaptık 
la ı ilk hava akın ın mu 
v• ffa iydJa p c.:kürtüJdU 
ğiino d ir gelen haberler 
cesar t vtr c dir. S ngupor 
da ki tayy .. re meyd nlaı ı 
bu çarpışma1ardJ ö emli 
rol oynayacaklardır. Cava 
da iyi talim görmüş SJ bin 
Avrupalı ve 500 bin yer· 
li asker vanlır. 

f f l' J(;f'.-. smz 
,,, 

-wzmy; eaı~"• a Si g 

Libya da , Norveçte tedhiş' Sırbisfa11da 
Ç 1 1 boğ"~r1'' 

ete er e edi~or ' A1manlar sıkmtı 
içir.de 

Londra 14 A. A. -
Vl-yedalri askeri durum 
hakkında saldhiyetli mah
f ıHer şu bilgiyi vermekt~ 
dirler: 

lngiliz tankları Trublu 
su garbe doğru ç kHen Al 
man kuvv tle ini tekrar 
yoklamağn wuvaff ak ol 
muştur GenAral J.{um 1 eıin 
şimdi kun1ufYU yeni müda 
faa hattınJa F vaşı kabul 
ed ceğ' san•hyo . Yiyecek 
ve malz "file bakımıncLın 
!':Ikıntıda olan Humnal bu 
rada duraklamak isti) tcek 
tir. l::Ukat şimdi olduğu 
yel'd~ durursa butün kuv1 

vetlerinin yok olduğunu 
görmesi mukarrerdir. 

Almanlara göre uy
durma haberler 
BerJin 14 A.A - Rus 

kaynakları, Almanlarla 
Ruslar arasında mole.ısk 
bölgesinde şiddetli dövüş 
ler olduğunu bildiı mekte
dirler.~ Salahiyetli Almtn 
kaynankları bu haberin 
uydurma olduğunu söyle 
mektedır. 

\iman tebliği 
Berlin 14 A.A.- Al 

man teblıği: Doğu ceplıesi 
n\n c nup ·e3ım nde düş 
mumu şıddetli akı.Jlarl ge 
ri puskürtüım ı;s Vr.! knnlı 
k yıpl tr vordirilmi~lır. 
Maaş donızinde bimaye 
altında gıden bir lııgiliz 
gemi kafılesiuden 2) bin 
tonluk dört gemi batırıl· 
mış, ayrıca 8 bin tonluk 
bir gemi,de tayyareler miz 
bırafından batırılmıştır. 
M Had kı Dalena limanı 
g oo v gündüz boınb1r· 
ctnnau edılm ştir. 

Amerikalılar birliği 
kongresi 

Riyod"" Jant•yro 14A.A. -
Amerikalılar birliği konfc· 
ransı ynı m hurada topla· 
nacaktır. Konferansa işti 
rak edecek olan 20 ,\me 
rikalı devlet delegeleri bu 
raya gelmiş ve butün ha· 
zırhklar bitmiştir. 

Amerikan kaycak1a 
rina göre 

Nevyork 15 A. A. -
" Nevyork H r ld ,, .gaze· 
lt si y zıyor : 

" Hıırit y.ı ook'ılırsa, 

Husların ço bUyük başa 
rılar elde etlikleri anlaşı· 
lır. Artık Alm anfar için 
" Vit bsk ,, ten başk& tu· 
tumıc.ık müdafaa hattı 
yoktur. Mosko dan uelen o 

Londrn 14 A.A.- Nor 
veçteki Oslu şehrinde AI· 
manltir tarafından idare 
edilen radyo Norveç Hnl· 
kına hitaben bir beyannn· 
me neşretmiştir. Bu beyan 
namede Nor\"'eçteki bütün 
eski subayların haps,.dile· 
ceği ve Kral ailesinin şah 
st dostlarının da tevkif olu 
nar&k Almanvadaki top· 
lanma kamplarına gönde 
ril ceğı b ldirecektir. 

Maltaya akın 

lar &· vam - sır "' 
Londra 14 A·A· ~ 

bistandan buraf• ffitleriO 
hsbarJere göre, ·sıaııJ• 
stratejik ricali SırbJ aııtat 
da başlamıştır. .Al~ gö• 
Sırbistaodaki çetele~tıl•P' 
rülmı=ımiş bir barbıll' ıışı1or 
tadan kaldırroağa·ÇS ~ hl 
lar. Fakat bu eaıek ş;d· 
gitmiş ve ç e t e l e r A 

. · ber llv 
detlerını ı\l 
h' r~z daha arttırarak d 

M ftn 1 ı A.A.- Diln mP lan merkezlere f, ~ 
burada 1v d •f l lılike işa rmislerd r. Son retetf -.. 
reli verilnı ·ş ve c ilşm n Jerd l Yugosl'ıV taYY~ııarf 8i 
tayyaı deri tarafından ntı· nin de Almanlara ·şti 'ttı 2 

lan bı.>mbaldr evlerde bazı yapılan hlicuml~a 1 tiJ 
hasarlar yuprnıştır. Birkaç ·v· uştur ki~i ölmüş\ Ur. ettıgı görüını . A.lıtı'" Bu tayyareler tt' 

Almanyada yeni as Iann Sırbisbtlll if6tal k~ 
ker toplanıyor zaman kaçırılarak• 

Stokholm 14 A. A. - tayyarelerdir. çe ~ 
Almanvada yeni sınıfların 
silah altına çağırılması 

Moskovnda şöyle tefsir ed l 
mektedir : 

Alman cephesi için ar· 
tık bir harp C'"phesi dene· 
m ... z. Almnnlar son zaman 
larda kıtalarımn dövüştük 
leri ~erlerin adım söylemek 
ten vazgeç niş'erdir. Hus 
lıaskısını durdurmak jçin 
cep eye durm d'ln takviye 
kıtah n giitürulm k ed'r. 
U.ğer taraft n Al nan köy 
ııak an Tı'lodosyanın duş 
mesini Macarlarm ihmali 
ne yüklemektedirler. 

Alman cephesi 8 
noktada ya ılmış 

Stokholm 15 A. A. -
Bitler tarnfındarı Baş· 

kumandd ll ğın ele alınma 
Mndan sonra tesl:>it ttdilen 
müd tfaa hattım Ruslar 8 
noRtad n yardıklannı bil 
dirmcklt~irler. Hus ordu· 
su bütün cephe boyuncu 
g dikler c;m"ktudır. 
Moj yisk: l< s~mindeki 100 
bin Alın n askeıi çcv:r.ı 

mek lehlikesile karşı kar
şıya olduğu iİbi , Hadım -
fuu da geri alınmaı:n lehli • 
keHi başgöstermiştir. 

Malezyada İngilizler 
çekıliyo:-

Singapor 14 A.A.-
Malezyada geri çekilmeye 

1 
de~am ~en ln~iliz kuvvet 

ı 
lerı yenı mevzılerine yer· 
leşmeğe ve Japonıar yaklaş 
dıkçn lngiliz ka:şı koyma 
sı da artmaktadır. Dün bu 
raya ydniden fogiliz ve Ka 
nadalı kuvve 1E-r gelmiş 

bunlar derhal ilk savaş 
h~llarma gönderilmıştır. 

Şimalde Sırp ~ 
Almanları Betgrat daJ' 
nin yakmlanna ki 
kürtmilşle-rdir. 

Ruslar ilerliY°' 

Moskuva 14 A.}•/ 
Resmt tebliğ: de 

Kıtalanroız dOO 
tün cephe boyuocıl 

b'r ınanla savaşarak 1 

11 
verl ... ri aeri afilllf 
• l'> • ·de 
Smolensk çevresın 
yef şehri dnşaıaJl~ 
ri alınmıştır. d o' 
alınan1ar ne '" 

Berlin 14 A.A·.,,,, 

man t ... bliği ~ 
Böyiik Rus kO~ 

Mojayiskin doğusu -bit 
lunan hatıarınıızdaaff_. 
dik açmnğa rnuf ·1ı 
muşsa da bu gedi tıl 
lıir hUc '!llla 1k 8P' 

Tek kumandı s ~ 

Bera 15 A· A.· ,.. 
re gazeteıerinin rıeıf 
dan rldıklsrı h.B~JJ~ 
re Vaş'ııgtonda f f' 
ıarların tatbikınB ~e 
kında başlanacal' eb1i' 
hususta bir de t 
redilecektir. 

Akdenizde ~ast 
şarktaki kUf~ 
kumanda aıuıı• 
caktır. 

habeıler, Almanların kütle 
halinde teslim olduklarını 
bildiriyor. Harkofun işgali 
Almanlara ~n büyük dar- 1 
bEyı indirecektir.,, 

eşriyat Müdürü 
SELı~1 ÇE LE:NK 

C. H. P. Ma lJaaaı ntııky a 
nur. 


