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• '{;ke;J;;.;;;·~/e ~ ~~:ı:r- · . Uzak do§ uda -A~;~~~ddia 
den sonra Singapur un işgal i l arına karşı 

t). •k f b •k Japonlara pahalıya r l a rı asın Şimd' Amerikada m;;l olacak İngiliz ami rallığının 
D müthiş bir tayyare Londrn 16 A. A. - bir bilançosu 

Ün bir kaza old U Ve büyük yapıliyor Tııymis gaze~csi Singapur I ondra 16A.A.- lngi· 

t 1 1 d 
l Ame ikahlıır Uçanka· cephesinden bahseden bir liz Amirnllığı sava· 

t trı o ör Ü n v o a n 1 parça a n 1 le adını ,·erdikleri büvllk yazısında diyor ki : şın bsşındanberi : in;;iliz 

~ehre başka bir fabrikadan muvakkat ce- 1 tayyare'eıin kufüı.nılmusın ~p~~~e~~a~~~rm~i~~ır~a~~ donanmasının kuyıplaıı ve 
t~y T dan aldı~ laıı dtııemelerle, küadii .. Aneuk bu harckt>t donanmanın s2xnştan ev· 

an verildi - amiratın süratle yapıtması } şirr.di " Hava dPvi " adı velki miktarım bHd ren 

t 
l 

jf pon.ıaya pt>k pahalıya 
için gereken tedbirler almdı verilen yeni ve mrdüt ıiş \ rtwl oıacnkhr. Singapur bir tebliğ neşretmiştir· 

ıı: ~. Odun akşama do,.ru Is· 1 şam Iskenderunn u'derek l bir tayyare yapmışla ır. için ·tan tehlike gittikçe Bu tebliğde denil'yor 
"'ll ı; .., lkişPr bin be-~gır kuvvetin 'büyümektedir. Singapurun- ki 

rıJ tıu er~n elektrik fabrika incelenıeleı de. bulunmuş~ar da 4 motörle işliyen bu ı ~bır kaza olmuş ve dır. Fubıikada çalışan '!.'a eld n çıkanlnıası yalrız Almanlar bir tS ım ıııtnakt ı 50( ı.n tayyarenin boyu 52 met· b1zir.ı iç·n deg"'il. Çin için haya
1
i nıuvaffakiyetler i· 

tı'ık b·· a o an ) IJ(;,y· kinist ile diğer müstahdem ı re, kanat uzunluğu da 61 
ilk 

• t- Un ·k· f • · ı ö · d de çok biiyük bir kayıp lftn ediyorıar. Savaştı• ba· 
) ~ uy ,mo or ı ı ler ennı bır ıeyet nün e metredir. H crni 16 od, lı ff ~ a~ırl,. d k" l · · olacnktıl'. Bu çok <lğlr- şı ııda lngiıterenin 10 ~l ı 
,- ~ .... E; ı6ın a ı vo anı sorguya çekilmıştır. bir ev büyiiklü~ünde olup ~ ,_~ 'ial 8 ~ savı ştır. ve fevkbtUde ce halp gemisi, 7 tayyare. ge· 

~de anmıştır. ~ kaz~nın Karan~ıkta ~ahın şehrin 1 ağırlığı 163 tondur. Bom· suretle bu savaşa devam misi, 62 krovazörü Vl 187 
·~\ n kalma ksısalın,bo ve asken gaınızoııun ay • bardıman içlıı lmlla.ııldığ ı eımek lazımdır. " torpiı lo m-ıh:-ibi ile 58 d'3 

! llı~ğu yüzünden o!duğu dınlatılm.ası için Hatay yağ zaman 11 mfirettebuh Vt!r Siılgapur 17 A. A. _ n1zultısı bulunmakta j di. f ~·llıaktadır. Bu kaza ne }arı fabrıkasındarı cereyan . ıl ı r. Taşıt için lıullnnıldığı Avustralya kuvvetleri Siu· Halbuki A.lman ve !'al· 
/ ~ 1nde kllçük.mölöre bir alınarak ışık ıemiıı olun· vnkitte 150 ask•r \ı.şımal; g'purıın miidafaasına işti· yan Başkumnudonlı~<ı şim· 
4 Olıoamış ise de, bunun muştur. Ancak bu fahrike tudır. Tnyyaneuin ırıenziıi, rnk etmekted'rler. diye kadar logilterenin 44 
:~ ~1~ı ·uçmuştur. parçala nın verdiği cerey au, yalnız A meri knda n k a 1 k" r • k Av Yeni bi r Çir. za feri s ıffıharp g 'm isi'• 201' ayy a · 
, la ~olanın parçaları fab· !sk<11deruııa yeteoek kadar rup }ll gidip yere inmed0 n Şanghay 17 A. A. re gc'llisini. 58 krovaıörU· 
', nın divarınııı bir tnra· olduğundan Belen, Kırık· te1'rar Anwil·oya dönecek ! Çin kuvvetleri bozgun.ı uğ on "' 18 3 torp;do il

0 

95 
, q dn delmi~ ve dışarıya -han ve NergizJikte dek • kadar uzundur. Bi çok top ı rayan Jr ponlan kovala • deniz ıltı g.amisini batı t'mış 
:ı. lıtııştır. tri k ışığı yoktur. ve mitraly iizlerle sililMau maktadır. Ru savaşla Japon veya tahrip eylemiş o· du k 
. l\aza esnnsında isken· 550 Beyhrirlik küçük dırılmış olan bu hnv.:ı dE-· ]arın 60 bin ölü ve yaralı larını iHln etmişlerdir. Bu 

•1; ı,;;lıııda bulunan. Valiıni.z motörün . acele tnnıir cd!l• v·nin şimdi dcneınelel'i verdikleri anlaşılmaktadır. rakamlar tamamile hayal 
i ~ rtıensiier fabrıkaya gı· rek faalıyete oeçmesı ıç il 1 yapılmal~tadır. Deııemclcr T a\ılan sınırında te· 1 mnhsuli.idür. 
,p "'~ kaza yerinde incole gsreken tedbir ve 'teşeb • ! muvaffak olduğu takdirde ' Amer;kadan aldıiJımız 
p , 'lir Yapın ış ve gereken bü•ler alııımı~tır. Tunı: ra bunlardan s •ı i lıal inde in mas! ar lorp· Jo m uh oipleıi 37 düş 
,, ~'klifleri v.ırmiştir. Ne· tın mümkün olduğu iratlar şaatn başlanacaklrr. Şa0ghay 17 A. A. - man den;z.,ıtrsmı batırma· 
· ~ ~lidüril ile Antakya süratle yapılması belcleııi Amer"ı'ral•lar Jngi\lz kuvvcllC'ril . .lrıpon ğa mllvafhk olmuştu ·. '<lıye l\eisi d• ·dün ak yor. I'.. ' kuvvetler' arosıııda Taylan Alman karşılığı ' f sımrınd:ı ilk temaş dün Barlin 17 A.A - Diin 

ş

1 
~-h rı"n ı"k: maha-llesı"rl-de do"" rf arası On ·eranS!' başlam1ştır. Burada şiddet lnviliz Amirallığı bir teb 

• Toplantısına devam 4 li ç:ırp şmalar beklenmek- liğ neşl'eder k Iagiliz do· 
~k 1 h k ld tedir. nanmnsınm uğradığı ka· 

e İ umma Va aSI gÖrÜ Ü ediyor J ao. en kuvveilerin:n yıplar bakimıda Alou n ku 
Sıhh M d b 1 d 1 HiyodöJaneyro17 \.A.- mandanlığının güliin\. ra· 

at Ü ürlüğü ite müca e e için Amerikalılaı· Grası konfe miktarı kam'ar verc:ı ğini bildirmiş 
9ereken tedbirleri aldı - Bu tedbirlere ransımn dün' · toplantı· 1 ı lrvyork 17 A. A. - ve s .. vaşt·rı evvelki lngi· 

smd cenup Amerikcılıh· Aıııcriknd ki lt:.ılyan ve liz donanması nın m ·vcu-
halkın yardımı da lazım rında Mihver~ nıiln ısebu· Alman casusları h::ıyal in· dunnn Alman tebliğlı rinin 

1 
Sı:ırı iki gün içinde Şe· Sıhhat Müdlırlüğii liç •tiiv Harını kesmesini istiy kisr.rııı uğramışlardır. verdikleri raka mlardan 
~r h 

1 
·ı K b bir teklif yapılmıQlır. Kon B ]arın b·····0 f-."ı1·y1. tı' ııe k ld ,,,_ · ı "' u et ~ rna al esı e ocaa • makinesini birden bugün· " un u. 

1 
... ı. '" ro az o U',{tınu ·

1 
a · 

tıı h ferar.sa Rnislik edf'n Bre· sed çekilmiş bu~ım'111kta · l' 
l U allesindu dört leke· den ilibnrcn foaliyek gf'Çİ · zil'-'" Harici,•e ı~azı 1 Föy· mış r. ] 11\lın 1 

t ·t • J.... ., ...,. dır J\ ıman A1· ansı fosmi 
1 • ına va {381 ('Spı e· ~rece ktir. 1 flit araştırma işi · llııClr lediğı bir nutukta d · niş Bu ~ya g ~len h lh:lrle· kaynak lam dayanar~:k şu 

"'i ır. ne ilk olarak hamamlarla tı'r ır·ı.· rak nıları nı•şretmektedir: 
1 

llu · . ı l ı · re göre, Japonyadu 108 i!i ı . nım Uzerına uer ıa otellerden başlanacakt ı r. ·'J Htlerizm ve 0 un 3 eylO.\ 939 dGn bu d;ııy t s 
11 

~ı tümenden mürekk< p 2 mil 'llıJ .. : e ge<;tın ... ı ı ıat ~' il va •t ortakları ort dan gün! kırfa~ ,,~s:n olarah tıgü b l ı kl ~1 " SöylenJiğinc göre,ş~h· yon kişil\k bir ordu vardır. tt.ı ,1 u ıasta ı. a ı u· . b } b kaldırın adıkça dün'\:ad.ı Jlu ordunun 32 tu··m ..... nı· ba•ı· ıldığı anlaşılan i ıgili~ 
ı.~ e b °"" 1 k rın azı mmamları itti " ' ·- ı · d "lfl Ye a~lamı~:vu unnıa bir baıış yapılamuz." sav ... J gt)nü.crinin m \: ı:m ır lık · 

1 
k h dir ve buralarda temı'zliğe ({us sınırında beklemekte· d ~ ·. ı ış o ara asta· şa ur: cm gereği mhi riu"ret edil me· Amerika Harıciye Nbzı t dir. 13 Tümeni lugılizlere .. o4 

b. ıwrülen evler tecrid o · w .ı ' lki safütu.rp gemıs ·,-ıtn "Ql'tı. mektedir. rı Kordel bul söy'td ği nu karşı çc.rpışınaktadır. 11 ll.ş ve bu hastalığın yare gemisi, 17 kro-. ..ııör 

~ 
tukta bütün dünyanın eQi tt··ımen a..,ker de Japonya ı ohm biile mücade " ~ · 62 destroyer, 47 der izal 

e b ·- Sıhhat ~lilıiürlüğü bu ni göı mediği bu ikinci mn iç rısayişi korumak için aşlanmıştlr. · l g m si Bunlardan b&şka 
l ~k ış o de sıkı surctto :aın :11. dıinya sav.ışında Amerika ihtiyat olar:ık bekliyor. \ 'a~ eli hummaya ya· dur olarak hamamlarda le nın ısa~dırıQ ugy radıgyrm1 , l' ı k d h l t t~al ~ ular da 

22 
kro,:ozö ~'h tltnamak için her şey· b 1 b"ut· " ·ı ' r t ya m a are e e ge· 14 d strnyer, 40 den'z1-1lt 

... e
11 1 1 

mizlik işlerini sık sık kon u surete un rı.merı ta çccek oıun büyük mıktar-
q ve bitli o mamak l b lı ruılletierin kendiliğinden 1 lı n.tırmişı·ırdır. 

1( ltıdır. ÇUnkil bu hasta lro edecek vo it araştır· da Aıı crlkan lmvvdkri 1 MaHa ag" ır bir bas 
do"' ma işine de bakacaktır. Milıvure karşı harekete karşısında Japonları ı .. e 

1 ~ı 6rudan doğruya hit· \ geçmesınin gerek olduğu11u kı altında e .ı Hastah~m bulaşmasını )'apacaklurını şimdiden du· 
L . gı"ı;mekte~ir. Sıhhat beyan etmia ve demiştir b ı ı. alta 17 A.A.- So •du 

1 
önlemek vo siiratle orta· " şüıımcğc mec ur o ducc; la· 

~·~ .. rl üğü ün nıücadde \ dan kalkmasını temin ki: rına şüphe yoktur. 115 gün içinde Malta 1 
.. ınl kın yanlırn etme- "Umumi bir mahiyet ıav.ı akınına uğramıştır 
~trı için halkın sıhhat memur· 1 • ~ ._ Utrıi sağlık namma ulan bugünkü savaş kar~ı merikalı arın Ştmdi her za Dün Adada 8 d fa 
'"'· \ larına mümkün olan ko· ı11~li:, ve hu surdle lı as smda burJda toplan n A mandan ziyade iktisadi like işareti verilmiş ve 

•· ~ ~ 
1 

. 1 !aylığı göstermeleri Hlzun k D ı tl · b" · b ı·ı-. · ıA ""~t 1ırat c önlcnmış o a meri ·u "iJV e ... rinın azim ır ış 1r ıgı ynp:nııqı a· vi\lurden bir knç kişi 
ır. Hiılc mü: ad· le içi11 dır. le birleşmesi geı·ektir. A· ıımd1r. ,, mU~tür. 
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Şundan Bundan S kar~a koşusu 
Djrim·P., en iyi doğru Yarın yapılacak 

dostu "spor " dur. Çünkt ; 
bu dos u t ırr.. k, onuııla 
sşifü lık y pm k; sağ ık 

snğlamlık u lar, ayni za· 
ıcr nda neş ve c·esr.ret ya 
rabr. 

Türk soyut un tarih bo 
yunca k zandığı üa; At.ı ı 

nmızın spo a v rdikleri 
önem yesinde göstc gı 

kahı arn · nlıkla I'l o e .. va· 
vaJaııdır. 

Ulusun uz , t hf k Ier 
karşısında o u :ı uğra· 

ır arr,ış ve ç buk kend" ni 
toparlayıp muvaffakiyt tlc
re k<ıvuşmuş olm::ısrnın bi 
ricik sırrı; beninıEedi~ri 

spor sayesine e ınadd yatı 

nı kuvvctlendırip manevi 
yı.tını yüks itmiş olması 

dır. 
Ataları~ız; türlü Apor 

oyunları, nt yarışları, ok, 
yay, kıhç, gürz talimleri, 
yüzme ve tırmanma har 
keUerile, ani tehlikelere 
kurşı koymasını öğrenrn · ş, 
uzun yUrüyUşler, sjr k ı 

Jan ve: ak nlar sııycs:nae 
de dayanıklık ve karşı 
koyma kabi iyelit<rini artır 
mıştardı .. Dedt-lcr" mizin; teb 
1 keli duı·umlan kiiçümse 
mek ve sert işleri uz""rle 
.ane almakla tarihte önem 
lı işler ba~ıırrlıklannı ve 
d ny nın dort ç vres·ne 
Jıyılaıklarını gö tı~ oruz. 

Gerçic s.ır ·t g.bi, kor 
kaklıkta a l m oğulıa ının 
genel vasıf arındandır. B.r 
çok ki ns-.Jer n, tehlikeyi 
görur gbrmt:z tavş:mlar 

IJbi &atklandıkları gözden 
kaçmc.:Z, f ık at; ınsaular 
çicbu korkııkh :do! gusu 

nu atmak her.zaman miım 
kündür. Ç "nkü; spor yap 
makla herl "rlu koı kuları 

toimizd n ot a1ı:riz. 
içini cesaretl'3 dolduran 

vücudunu sporla t ı bıye 
en k mse;) ıkılmaz kale 

aştJamuz his ıru dönt r. 
Bu kal ~ı:yetle:·i " d etmek 
Ç D ae S' g um gövdr, S~·ğ 
am kıh istor. 

H(lricn"zin, he k s"n 
aradığı .. d h:ı sı:ğ aın ka· 
fa. duba sağlıklı gövde ,, 
11 n p mJyırı ·Beeen Terbi· 
y sinin spor a' mndudır. 

Ş. OGUZ 
___ . ..-....-:-.;..w;,, _____ __ 

Dul, yetim ve 
teka ut aylıkla ı 
Bur.lara da bir miktar 

z< m ~apı!ması düşü 
nülüyor 

Ankara- HükQmetten 
aylık alan ml"murlarm ay 
hklarına ınm yapılll}ESI 
• çf n hazırlanan kanun IAyı· 
esı Maliye Vekilletinde 
on şeklini almJşbr. Kanu 
un bu ayın 20 sinde kış 

'li yap cak olım Büyük 

6500 nı trelı' S karye 
kO.JU u } rın ) 8Clklır. 

Koşl 'J a o:dui\ç kalabalık 
bir at ~t grupu un :ş irak 
< dec ği ıc nlaşılıyor. Koşu 
sa t tam 1 S te aske i Ga 
z"no ö · ııdc b şlıy caktır. 

GENÇLİK KLOBO 
MERSiNE GiTTİ 
Mersin Genç ik KIUbü 

ile iki rnnç yapmak ilzeıe 
~ sine gide~ğ ni evv ce 
hab r ,, ıd ğimız Ha• y 
muht lit~ dün ş hrirnizden 
ayrılarak 1ers"ne gitm;ş ir. 
Takırmmız bugün ve y rın 

'·ivlersinde iki maç yaptıktan 
sonra p zartesi gUnü şeh 
r· miz.! dônecel tir. 

Yerli mallar pazarı 
Süm rbank tarafmd n 

ş lırımizde açı~rnasıua Ka 

rar v rHen Yerli M ll r 
p ,zarı iç"n kiralan rn bina 
nın ibHyn<'sı gö e tamir ve 
tu zim işleri süı alle ıleı .e 
:n k e ve şubeu·n müdür 
memur ',. müsduhdemleri 
şehrimize gc m·ş ~uıunmak 
tadı·. Puz· rın yakı da 
açı m sı ıçın h zırlık'nr 
.;ür· t 1 rl mekte ve eş 
y :... da yo' çıkaıılmış 

bulunmakt.ıdır. 

Y. Sevenler C. 
.topla nf ısı 

Yurdım Sevenler Cetni 
~eti in 1 laJ kevinde yııpa 
c11!:'1 toplantı p ızr:il'tcsi de· 
ğil ~.ırinki pazar 1imüdür. 
'hsiı'lı ed riz. 

Özal 
D ş lalı ı SaHih tf n 

Ö:z: l ev vell~i 1.ün şehrimi· 
ze dö üş ve iş"ne b ş' t· 
nııştıı·· 

Nişanlan Pa 
Merhum Fehmi Ba1cı· 

mn torunu Bayan Ha:yrün 
n:sa Selim ile Zubeyir Ba 
yarın nişan töreni dUn 
akşam ynpıln ışlır. lki la· 
rafa da saaadetler dile· 
riz. 

Yağ ur ve fırtına 
Soğuk daJg sı g çfkten 

sour ha\:a g \ıılor<l nhe i 
bulu' lu ve k palı g ç ı ek 
te idi Dün akş rn başlı 
yan ş· ddetli yağmut ayni 
şiddetle sabaha kadar sür· 
müş ve bugün de aralıklı 
b:r st.rette d vam etmiştir. 
Hava fı tmahdır fakat so· 
ğuk yoktur. 
--~Hl Pf 

vlıllet ı\lı.: cıisinin tatıldeıı 

evvdkı rüz ıurnesine alın· 
m sı mümkündür. 

Dığer tar • .tftan, tukaut 
du, ve yetım aylıklarına.da 
memurlara o!duğu gibi 
bir ıniklaı z.ım yapılma· 

sı düşünülm ~t~?~~- _ t 
N şriyat Milduı ü 
SELıM ÇEi ,Jı:NK 

C. H. P. MaU.Ui Antak1a 

Devlet memur 
larınır> serveti 

hakkında yeni 
bir kanun 

MEMuHLAR SEHVETLE 
RINI,BIR BEYAN. A '1E Jll 

BlLDIREC~ KLER 
"Tasviri Efkfir,, g~ z 

tesi yazıyor: 
Ankara- Hüktlm., 

Japon B b vekili 
Bir nutuk ~Öy 1ıy cek 

Tokyo16A.A.-21 son 
kanunda olağan: üstü b"r 
toplantıya ç~ ğrılacdk olan 
Japon ParHlmentoımnda 
Haşvekıl b:r nutuk söyli· 
Y"Cak ve Jsıponyonın bü 
yük \sya poli ikusı hak· 
kı d m eli iz ıh t V<' 

recektir. 

Y l goslav· '{o· 
1 111 ası nan an aş \'ll· 

Lon..!ra 16 A.A·~tajP 
goslavya ile Yuna ıoır 
hükilmetleri arasındB ostJıı1' 
dr:ıda imzalanan d sıJllll 
ve işbirliği - anıeşına roee 
lııgiliz haı-iciy e nazır~ 1 

i 1' 
tasvip edilmes;n~ b~;aııi 
bil' önemi olduğu 1 ·~edit• 
m ahfıllerdt· ~öy'enıne ıtaf10 

•iıı Meclise g yet mühim 
bir ka un 1ii hası teklif 
etm si muhte· 0 1 t{Örülmek 
t d:r bu Hl ıhanın ana 
hc..tlarııu butün devlet ma
rn urla ıııırı t>lhip hulunduk 
lan emHl 1.c ve s~rvet hıı~· 
kında hu 'c0mt?' e bir beyan· 
vermeleri t şkil etmekte 
dir. Tuhmin e.iıld'ğine gB 
re, fiyıh 1. stirdtl ~ IDdc1ise 
gö der il c 3k ve 'Ytecl s kış 
tatili yap'l ado OV'Vel hu 
Hlyıl ayı kabul eddbi'ec,,,k 

amerikan ordusu 
nun mevcudu 
Vaş~ng•on 16 A.A.

Ilarb"ye Nezareti Ameri 
kan ordusunun mm cudu 
nun 3 milyon 600 bin ki 
şiye çıkarılması için gere 
k~m h~1zlrh' lura lıaşlan· 
dığinı bildirmiştir. 

1 u nniaşrna balk~1 •0 d• 

ı 
gelec->k durumu ıçı 
çok önernl"dir. 

Libya da 

tir 

Tütün satışı 
Hararetle d vam 

ediyor 
Akhisar 16 \.A -Dün 

açıl!'lu tütün piy s sı ha· 
raretle dev m etrnekt6dir. 
Bir gün iç"nJe kilosu 7 J 
kuruşla 145 kuruş ar sın 
da olmak üz re ibi mil· 
yon kilo tüt" satl!mış 
tır. 

i ngiliz kabinesi 
istifa edecekmiş .., 

Amstcrd , n, A.A.-D.N B. 
:H.oyter ııi ı sı ım bir hnbe 
rine göre, pa lttmentonun 
pasif kte uğranan mağldbi 
yetlerJen hoa l:lls!lz'u~u 
do1u,y"sile, Ingiliz kabinesi 
u· n çekilmesi çok muhte 
me'd r. Kabine 1\1. Çörçil 
ile M. Duff Co~p~r Lo:ıd · 
saya dön"r dönmez istifa 
smı verce ktir. 

Mısır - Fınlandiya 
münasebatı 

Kahire 17 AJ\. - Mı 
sır htikt.lmeti Finhınd\yaya 
bir noia ver rok lngiHer3 
İlrl s:ıv \Ş h ılind" bulundu 
ğu iç"n Finl ndiya He Mı· 
sır Arasındaki sİ\'n i mü· 
nasebetlerin k .. s"ldiğini bil 
d=rmişttr. 

Bitaraf kaynaklara 
• göie 

lslokholm 17 A.A. -
Hus resmi tebliğ\ • ino gö· 
re, KızıJ ordu ıun Volgı.ı~,ıı 
gc-ç niş \'~ Nij3ri aşmış 

oldukları anl::ışılıyor. Yine 
Moskov dJn g I .,n hab~r· 

!ere göre, NovoJ'" ırl k si
m ·nde Volkof şehri geçil· 
miş bulunrnukladır. 

Gündzüde 
Yaıınd n itibaren tarihi 

en büyük kahramanlık filmi 1 
VATAN KURTARAN AHS· 

LAN Lale filminin 2ci bombası 

Yunan k~alının nutku 
Londra 17A.A. Yu· 

goslavya ile Yunanistan 
arasında inıı lan işbir'"lti 
muahadP...si müna'3 belıle 
Yunan Kralı, Yugosl vya 
Kralı Piy 'r şer"fıua bi:- zi 
yaf t veı miştir. Yunın 
Kralı bu ziynf tte söyledi 
ği nutu tn B11lk an r ı "I1etle 
rinin k.:!ııd el:oc ornik ha· 
yn la ı ı tunziın edrn kle· 
rini ve ufer elde edilince 
Yun nist nl Yug0slavya 
nın yEıptıkl rı f d. !.tar ık 
Iarı ı karşı ık ı ır:ıı muti -
ha 'tlacakl nm b yun <.'l • 
m1ştir. 

Alman - Rus 
savaşı 

Ruslara göre durum 
Mo3kov.ı 17 AA. -

D"in akş •mki Hus lt-bliği 
bülü p3e b yunc11 il · 
ri ha .. ~·a d vam etliği· 

bildirilm kt d' . 'rarl re 
mi Rus kayn ıkla ı 6 S'.>n 
ka ntn k..ı ht Alnı 1 or 
du:;unun Hus c "phes ndc· 
ki zayı ılı 14 uin kişidir. 
Buular arasında bir de ge· 
nemi vardır. Yine bu müd 
det için~., Kızılo,.du Al· 
rnanb: rdnıı 331 top, 50 
tank, 155 mayin topu, 
1741 mitr ıl~öz, 1464 oto 
mobil 130) m(ıtos klet iğ 
tınarn etmiştır. 

Almanlara göre durum 
Berlin 17 A A - A m m 

tebliği: Doğu cephttsind'! 
çarpı; ıalar d 'vanı c-diyor. 
Düş mm SUVJri kuvvetleri 
ı e kar~ı d '.ı;zde yapılan 
k rşı bir hUcumda büyük 
bir muvaffakiy t e'de edil 
miş ve 85) beygir, 150, 
tüfek, alınmıştır .• Dü~man 
burada 1300 ölü bırakmış 
tır. 

Hava kuvvetlerimiz diin 
gece Ingillerenin b .tı in I 
yıhrındaki ask i l 1..h 1 
re akınlar yapını~ ır. ~ ı· l 
Afrikasmda •çaı p ş al ı· 1 

devam etmektedir. 

Kabir~ 17 A.~·,-:1~~ 
giliz ortaşark ~e~Iıgt· Li1')11l 
ba tı.ıyyarelerıonz. fatılİ' 
üzerinde büyük bır ta 

d ""şnıall yet göstererek ~- t yol· 
şıt kollarını ve ruca de' 
laıını bom burdırnana rdı 
vam fllmiş, bu bon1b~•Y 
maniara hür Fransız ıııif 
y.arelerid ... iştirak ':yleedef 
tir. Trablusgarplakı b dil" 
lere, tekrar taarruz e 
rt k bombalanmıştır. reJet' 

Düşman tayya ~ 
dün de Malta adasına fıttl 
VP gündilz taarruzla 
dov.n_~-~ 
· ÖiŞtabibi-Sal~h•t· 

tinOzal . detci 
Kurtuluş caddesın .••• 

h . d bflıP" 
muılyene an sın e ur· 
tarını kahulr b"şJarIJ'Ş 

Satılık der!,-
1urk Hava gu l 

Başkanı ğ nd n : tol' \, 
Kurum t'lrafınjıın. gıO [ 

·ı ı·oı:ı lanan kurban d ... -ı ~r 6fl 
kı mı olan 40') iHl 500 ~ti f
tuzl nrmş koyun, kev;

1
,;· ~ 

sığır d "r si 10,1,942 ttıt ··ra 
h"nden ilibareu açı~ ~~f· 
ma il,,. satışa çıkarı ııı ~ 

si 25,1,942 pıztl~ 31 
ı sa >ahleyin saat 1 ,qıı 
r u ~um merk zi ıda r ktl . 
art ırma ile y ıpıla~t)CB!t 
Arltırınaya :ştirak ~ g1 
lcrjn adı geçen giln 13rill 
atta % 7 ,5 pey ai{ç8 ·ıı 
birlikte Kurum ıner"eı 
geimeleri ilan olunur· 

ilan . 
Hatay Valiliğinae'J' i' 
Ov·rliden JJört.Y'f.0~,J 

t:.syon yoluna ge.tır 9çıV. 
ve kaldırılac tk t Ş ~ 
eksiltmeye k nut.~1~~ 1- Keş· f b delı ( J"' 
lh a ve ilk teminat 
lira, (5 )) kuruş•u~· ,fi!.. 

2- Hu işe aıl ~ 
Daimi Eııcümeıı "'" . ;.J 
da görüle bilir. ~ 

3- Taliple~in z 
odasına kayıtlı bul. 0~ 
rma ve lıu işin eb~ P 
)arına dair vesaikdtt· 
bulunmaları ıazı(t],ı 

4- Eksiltme d 
942 gUnil sı.at 1 S 
lilyPt D 1. 1İ Eı ı.:UCJl il 
~ •pı < c ğı Ha.o ol~, 

17- 20 "fr' 

~~ALKTA 
B J kş .n iki filrtl 
~l'..ll.\ 'D \ E (; \1 

LA.H Ll 4f\ 


