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ll~r.f2ı m h' t kc ln"•
''nden ~ ktın:, r. !rmr. 

Ocrot PP~ir.cli • • 
GünQ geçen aayıfar 

10 kcr ... ş:ur 

~i F o.kir halka ek - Uzak Tü;ki;dekii~~ 
il ek ııerı·ne bu'-'a D ıöud giliz tebaran 

;:,• ı;;: lj Topraklarımızı bir 
,J aya kadar bırakmak 
ll-ll'' veril1'7Yriesı· v için emir almışlar 

::,/J- ı,ı, v· i 19 A. A. - Oti 

kararlaştı Japonl ringi-
1· ere n is bet le 

~suretle fakir ailelerin ucuz bire on fazla 
rtlek temini mümkün olacak 
~ ~et ınakamınm yap· 1 edilecek günliik ekmek 

bbas üzerine fakir miktarı Uz"'rinden 15 güıı 
bqekrnek karnesi ye· Jük buğday veyn un veri-
.tday veya un ve • lecektir. 

r ~ l>rensip itibarile ka Koordinasyon heyetine 
llıiştir. 

~ bugünlerde arzedilecek o· 
rinde ekmek yap · lan karar, heyetten çıkl'lr 

\, bu suretle ucuz çıkmaz derhal tatbik yeri 
k~eınin etmek isti· ne konulacak ve tevziata 

~~~~-~aş!anaca.kt~~-· _ .• _, 

evf<.alô.de vazi .. 
ilet dolagzsile 
~ı vergi ve Resimlere zam 

ı:~ qPılması hakkındaki kanun 
ı 

,. \ kabul edildi 
~l~tll 19A.A.- BU- taç olmadığına dair mnz 
~l et ı\Ieclisi bugün· bata ile'1'ürk-Fransız-In 
~lıtısında fevkaHl· giliz üç tarııf!ı yardım mu 
et dolayısilc Bazı ahedesine bıığl' anlaşma· 
~e resimlere zam nın tasdikine ait Pariste 

ııa ve bazı mlld 

~Gkellefiyeti mev· 
'İtilmesine dair 

~ eekizinci madJe 
.'1\1akkat birinci 

/ ~tefsire muh 

~d1rnsever:l
~emiyeti 

J'. .. "h L'iY gun ı za-
~ ette bir top 

h yaptı 

lo))ldutıda b ı· 
~ 
it-Ökınensüoı· 1 O, 
1 20 ve Sıla 

im:zalamm kredi anlaşma 
sının ve bakimler kanu
nunun 120 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 
kanun layıhaları kabul e· 
dilmiştir. 

9Afrin taşh 
Ası nehri de yük 

seliyor 

GUnlordon beri devam 
eden sllrekli yağmurlar yii 
zilnden Aımktaki Atrin neh 
ri taşmış ve bir kısım tar· 
laları su basmıştır. Diğer 
taraftanAsı nehri de seviye 
sinden ~ok yükeelmiş ve 
Demirköpl'iinün gözleri ka
pıınm ıştır. Su basan çevre 
Jer<le J ·mdarma tarafından 
gerek'!n ıhtiyat tedbirJeri 
almmıştı.. 

det Halef 10 lira Cemiy~
te bağışlamışlardır. Cemi· 
yet bu hayırsever ba• 
yanlara teşekkür etmekle 
dir. 

Singapur 19 A. A. -
J pon kıtaları, lagiliz mü 
dsf ıa lı tlarmı ç ğni. erek 
g çnıek iç'n çuhş yor. 
Birçok noktrı ara yaniden 
asker çıkarılmıştır. Çıkan 
lan bu Jap.>n askerle i çı
kanldıklan noktalı r ı bu 
lu ıan müdafaa kuvve.le i 
ne nisbetle ~.ok kal l.Jalı'c 
olduğundan büyük bir 
tehlike teşkil etm ktedir
for. 

Tokyo 19 A. A. ~ 
Jcıpon tebJiğ'ne göre, Ma· 
lezyode ilerıemekte ohın 
J ıpon kuvvetlı~ri üç k l 
drn Mn1ezyamn C'e ubu ı 
doğru akmaktadırhır. S ıı 
göpur ve l\lıılezyunı ı tama 
men işgali için k sin mey 
dan SUV<lşı baş\.ımıştır. 
Bu Stıvaş şimdı Singapu • 
run son müstalıke=n lınttı· 

nın iiııünde cereyan etmek 
tedir. 

ingi izler durumu 
tehlikeli görüyor 
Lo dra 19 A. A. -

Röyter Aj1nsımn askeri 
yoıurı Sıngapurdaki savaş 
far hakkında şunları yaz 
maktadır : 

Siagapurun dış müd 1· 

fua hatlarında müdafaa sa 
vaşı başbımnk üzeıedir. 
Bu dakikalarda belki de 
başlamıştır. 

Japonlorm Malezyuda 
20(1 bin kiş lik kuvvetine 
karşı lngilizliırin ancak 20 
bin kişilik kuvvdi vardir. 
Art.Jk olaıak Japonlur 
merkez üstünlüğüne hakim 
dir. 

Sıngapurun ngilizlerin 
elinde kalması Ulzımdır, 
ÇUnkü b:rçok yı•rlere l u 
limnrnlan istifade edilerek 
yardımlarda bulunulrndkta 
dır. 

Amerikada savaş 
tahsisatı 

Vaşington 19 A.A. -
Cür r reısı Ruzveltin 
ordu içın yeniden istediği 
11 milyar dolar .. kongrede 
·abul edilmiştir. Bu para• 
nın 4 mily ri -942 yılın· 
da harcanacaktır. 

Ajansıuıo tanhuldnn öğ 
rend' ği ne gö e Ingiliz ma 
knm!n ı tar"fmdan lstan 
bul şetırinclo bulunan lngi 
lizI re bir ry içinde şehri 
terke hazırl :umaları ve 
g·tmek i"temiyenlerin de 
konso'o h·ğu mr.su'iyetten 
kurtaracak bir demeç im 
z:ı etmeleri bildirilmiştir. 
mrçok aile!er bu ihtara 
rı:ığınen lstanbulda k:ılmn 
yı t c'he kar:ır verm;ş · 
le"dir Türkiyenin b:ış1·1 
şehirlerindeki lııgiliz re 
rle avni ihtar vapılmış•ır. 
Es sen da hu geç ... n yazdın 
Türkiyedeki bir kısım la 
gilizler burayı terkederek 
Mısıra ve Hindistana ).{İt • 

m'ş1erdi. 

Alman kaynaldarına 
göre haberin mahi

yeti nedir ? 
B rHn 19 A. A. -

Yıırı r<"s:ı.ıi l'ir k..ıynsktnn 
bildiriliyor : 

Siyncıi mnhfil'erde Tür 
kiyPd" yaşıyan Ingiliz te 
ba ır.mın orasmt terke da· 
vet e-Oild'kleri haberi en 
büyük bir i gi ile karşı · 
lanmıştır. Alman H ıriciye 
sinde eğ~ doğı u ise bu 
hab"rin Türkiyede panik 
yrıp'llak ve tıu sure+le Tür 
kiye üznr: de yı;pılan taz· 
yıki arttıı·arak bu nıernle· 
k f n dikkatini Moskova 
mümkerel rindfü ç vir • 
m k m k ıidmın güdiildü· 
ğJ knyd3<1i.iyor. Fokut 
Hus tasavvurunun Türlri · 
ycce belli bulunduğuna 
z--rr l·u for şiiphe oimadı 
ğı cihetle bu Ing'liz lıare 
k tin·n yalnız Avrnpa ıın 
d ğiJ, Boğazlann da Rus· 
lara satılmasına muadil bu 
luntluğu bclirtilıyor. 

İngiltere~e kaygu 
artıyor 

Bern 20 A. A. -
Uzak doğudaki Japon iler 
ley" şi İngiliz efkarını ciddi 
sur Lte kaygılandırmakta· 
dır. Sing ıpurun elden çı -
k rılm.ıma'-1 için yalııadı 
ö • rnli t dbir'erin alınma· 
sı Londradtt bekleniyor. 
Ingilizler, Mnl~zyadaki Ju· 
pon ilerleyiş"ııin durdurul· 
masmı beklerken Japonlu· 
rın mütemadiyen yeni ba· 
ş ırılar eld~ ed "re~ ilerle· 
mesi l'lgilteredeki kaygu 
ları arttırmaktadır. 

..,... ..~~i'el!!:'!I! 

R~ırımdıı 
Almanlar bir 
şehri geri ~1-

d ılar 
4000 Rus esir dü~tü 

Berlin 19 A. \.- hes· 
mi tebliğ : Kırım yarım 
adasının cenup kıyılarına 
·çıkarılmış olan Rus asker 
!erini yolt etme'c için l!a· 
ra ve bava kuvvetlerilin 
işb'.rliğile yapılan har At 
başanlmış ve Alman kuv 
v~tleri TOO.osya ~rini 
gerj almışı rdır. Bur;ıda 

4 bin ien fazla Hus as~.ceri 
esir edil :n ~' 77 bmk v~ 
87 top ele ge~irilmL;tir. 
Hus lmvvetl~ri bütün Do· 
netz hs. vzasındalşiddetlı,hir 
lıücuoıa geçmiştir.. Taa ruz 
devam etmektedir. 

« Bütün zorlukla. a 
rağmen zafer Al

ma.ıyanındu » 

B r1in 23 A. A. -
guzet ·ler " Doğuda nnida 
faadn ,, baş1 ığı albnda şu 
makaleyi y _zınaktadu lar : 

·• - G.:niş Rus orala 
rındski uske i harel Atın 
nasıl yapıldığı tarifı güçtür. 
Toprnk kuzg,nçl.trının bu 
savaşta hiçbir kıymeti yok 
tur. Amansız Rus kışı için 
de başlıyan Uıarruz.~ar dur 
dMulacaktır. Bu rr.üd ıf.la 
savaşı Alnınıı z1fü ini suğ 
lıyacaklır. Huslar ins< n ka 
yıbm ı biç acımad eıu cep • 
heye yeni birlikler gönde
riyor!ar. Bunların arasında 
16 yaşındaki çocuklar bile 
vardır. Sayı üstünlüğü sa· 
ycsiııJ~ zafori kazanmak 
için kurbatıiık koyun gibi 
c phr~y.o götıdt:rilen b;,.ı in
s:ıu d:ılgaluı1 Alman ııteşi 
altında mütemadiyen kml 
maktadır. 

P~tüu zorluklara rağ 
men zafer Almnuynnıııdır,,, 

SON DEKIKA 

Stalin 
Sc ıbaharda Alman 

sınır: 1a varmayı 

dü~ünüyor 
LondTn 2) A.A.-Sta· 

linin maksadı sonbalıarda 
Alnı ın Sl'l1rıı a varmak 
tır. Huslor bütün k ş Al· 
nıan 1urı şiddetli bir lıasln 
altın.in ll!tal>ilecek kadar 
top, uçak ve tank yı pımı 
lardır. 



J '."Jpo ıyada Satılık f;dar 1'ur 
Balnp gö"diil çe : 

.ı Sava tan 
~ " 

Yunahistanda \ 
Halk açlıktan kırılıyor 

ahiye Müdür-1 

1eri hakkında l ondra 20 .A.- Bil· 
YEt ı Hl K \NUN LA· tün Ingıliz ıeteleri Yu· 

EsH add yeniden 

can\anıyor 

Soğukm [ğiIIl0~ 
su müdUrlüğü den5~~ı.ık&'I 

Kmkhan - ·t eltıJllı 
EğitaH n kuı suna 81r 8~1/J• 
ce~iz: şeftali, zerd81

1 '.58tıl · 
ve had ra r:dantur. i'llrs 
nı ktadır. Taliplerın tııırı· 

önce· barış 
Bir ıst nLul g ze+<>sinde, iiç 
~ ü'un üzerine, şu~b ş1 1k ko 
C!'n an h rfltrle ynzıln ıştı: 

··utirle açlık 11 1 pıarı hu 'kında 
)'. IHASI HA ZıkLA~ Dl \ nanistand... büküm stirt!n 

usul ybzıhır yaı.~nk ndırlar. ~l~ 

Roma 19 A.A -Jupon 
yada eski bir anı.Ih; askt r 
ler aru'-·mdu y(;n· d n can· 

·• "syam en bü~ ul· l~ ~a 
nı Hong . Kongur. tarılıı " 
F uter 53n bir } 11. G 11 

de ı ep brrabcr ok\JY' hm: 

huıı hu.ı.ı ı • yazı ve rnütal l ın hüla 
k~ nu ı a ı bugon Bü 1 sası şudur: 
yük,':\ iUPt ,\1ecL· ine suı ul '·Bu ~ ıl elem ~erici 
muş.ur.. .. .. . bir şeydır. Yunanu~t n l 

N· h1~e Mudüru olabıl da hilktim f:Üren açh tan 

l:ın r. Şimdi fü\V ıştu 
h r · l aı çer 

sk rler 

y. şan k l"din· ı:ı tkle 
•• 1839 b< nt.:ı nc1e Bü • 

tyük Hı it&r ya. Çinhl rin 
t afyon tıcurel ) P nıl~rı 

ruek i. lıı lisfden IDO'LUD \ Almanlurın rı esul tutulma 
ol..tbilmek veya ortu mu sı gerektir. Masum çocuk 
adil m(jktepl rdc:-n mezun lar ekmek diye feryad e· 

ri u. man t,u h nçer ken· 
dini ö d' rer k ıntin r el· 
ıne dir. ı. uol r yu al .c. 
dıl lan z rnnn lf 1uolarda 
v alış' iha~ \'atılan yem 
olmak ve.> u csiı· d şmek 
de se son g yr tl ırile hen 
dilerin· öld'\rmek sur ti c 
iotıhar eder ve c ed leriniu 
< n::ıno l r·ne l u s .. rat\e 

yiizUHden, Çi l · haıbf g r 
mişti. ( Biriı c: af~on h.ı i) 

rdile tanımm bu harbi, 
1827 senenesinde, Na kııg 

t ı:tıılh muahedesi durdurmuş 
l tur. " Kutlu uy duğUzll~ 

dan bel 1 der'er. Jslersemz 
burada dura ıaı ve şu oku 
du'=umuzu bir d şüntlım: 
1827dc bir Laıış )c.pılmı~ VG 

bu banş 1839sav.ışı.ıı durdur 
.... l ·? 

:muş.Şa~ıl c.ık ş y t.egt mı. 
Halbuki ben şimdiye kadar 
savaşın önce l a~l .. dığım, 
soı ra da ?:>arış y ... pı"dığmı 
E.amrdıın. Demek ki kata 
ü:nişim. Bu y .. zıya g re 
sulhlur, bir ihale veya ıc r· 
da olduğu gibi biı· zam u 
evvel avans olu.rak veril:r 
ve oı dan sonra.ki sav ş 
lnrda kufüımlır. B ksrnız 
a 1 IngH zkr Çinli\eıh: ge t
C(lk arpltrdc kullanılmak 
Uztırc bir bar ş yapımş'ar. 
Bar1ş tarihinden 12 sene 
sonra arularnıda bir suvı:ış 
çıkn ış, b r ll>ilddet dövüş 
mf şl , ki tunun nek:::.dar 
stiı c. uğlı Lu ) ı:t.ıdı. t ellı de 
ğ ldir. Usanmışlur ve 12 
Eilne evvel yaplıl..i.la.1 baıı 
şı 'J üı iırıilğe koyarak s l~h 
lurı elden bırakmı~l.n .ı. e 

olup r.çıluc ık kubu\ imt;- diyor ur. K ndi n:ıukad· 
h.ı lannJa muvaffa ol df'S vnrlığı içın olJuğu ka 
ınak, n; uskerlik h\zn e· daı· hı ilt re iç:n d9 s va· 
ti i b0 tirmiş ~lmak, ya~.: şan ve med ni olınağd 
29 u i. çmemış olrnf!k, vu hak k z nan bu millet 
cutça blı· c.. , zı olmamak şınıdi ııçhktan kırılmakta· 
ş· rt ır. dır. Bu dos\ v • ı-. hraman 

Bu şurLları h 'z ol n milleti 1 g·inl · de ha· 
khns 1 r V ka e i .1 r tır\ k ıo rnd y1z. ) u· 
kE>z ve ViUlydl r teşkila· u nist.ır.m • iih'?"r rn: i a· 
tında bir muı 1y •tc ta ril.mine ilk z rb yi vu .. an 
yın olunarak 6 ny müd mi\Jet olduğunu um.ıtrnıya 
Jetle buralard ı biı staj ıını. Katır. m ın milltt·fiki 
yap. caklardır. Bundun son n izi ya {lımma Uoşmak 
ra lıir km. n 1ştidik t.de- ın 11 ıi" ·.kımınd n da şe 
ct:klerdir. Bu kurt1u v f refli lıi vaz fo oı .. caktır. 
f. \.ıy t b tı e lt"f r ıhiye I 
müdürü olac ıklaıdır. 5ta· Kral Çörç.ıli kabu etti 
jı b tirip im s•.a muvaffak Lor.dra 28A.A.- Ame 
olamıynnlaı ın aHlku' tırı ke rik dan dönen Başvekil 
sılec kt:r. Çfr·çil dun Kral umıfm· 

Nahiye Mildürü 20,25, dan kabul edilmiş ve ye· 
30 35, 40,5 , 60 lirn ma· meğ ~ :ı ıko ulu uştur. 
aşlı o~m k z re 7 sı ııf o Amerikalılar bir\ıği 
l caktır. 35 lirn lı a ileon konferansı 
dun yuk rı Jer€ooleıin her 
ikis:uıie müddetlerini Riyo dö Janeyro 20A.A.-
bitire er iki Hyllk bir Sıcak d·ltg &ına rugmen 
km·:, görlıp ehliyet.dri tas A mel'ikalı ar Biri iğ\ l(on 

d l< eı.li ınuk i.i.'.ere terfi e· fer ns· azaları hafla Uıtili· 
d hi eceklerdir. ni burada g c.;irm·ş ve bü 

Bu k• nunun neşri tari \ tıin gi\n mu ahh~':i'ar ~ra· 

uy rl, r. 

Kont Clyano Dö . J 

Budnp şt 19 ~ ~. -
Hesm'i ziy~.reti cuma gUnü 
sona eren lt !yan hnıic'ye 
Naz• 1 Kont Cıy1n , dev· 
]ı•t çtf Hğınde tertip edil n 
b y avdu h .zır bulunduk 
tan so ıra bun.ıy l gelmiş 
ve dün ak~am trenle llo 
maya dönmüştür. 

Sol1um ve Halfaya 

nasıl düştü 

'.' nd~ı=~· t:;bİi~at 
Giyap kararı bul 

Jstaıı 
.\ııta kyada f' ((ortl 

d klm iye" rıd J N::ı 1 sııd•İ' 
vekili A~uL at rhıs~~yallı'.' 
Dai tarafından t\ıı lili' 
Zcvtuniye Hiriı:,tiyan ~ 

l{oC3 
yünde SUicyına~ e ı\Iltıı~ 
lu N1ko 1 a al~ybırı hıtertl8 
ya Sn\h Hukuk uın dıı''ıı' 
sine açtığı alacak 

1
.0 i~' 

sında miiddei oleY ~~uğlltf iv 
metgahi nwçhı.ıl ~aııt g'' a 
dan h·ıh:~mda n-ı~bli~ııl 
z11t ile ılanen tr: ı-9 
pıldııı halde ıs- e 

.. .. d ınah kerneY " gunun e • · ~e· ·· ıaeı 
mediğind~n .. nı~( balı~ 
nin talebı uzorı~e ıkilrıl 
dıı giyap ırnrnrı ç. dil 
s·na ve bu kararı"·ıe 
ne malı~I i ga7..ete 1 

'le 

bl
. ,._. karar 

nen tc ıgıne b" 
miş olduğundan : ~ 

rrıelı>11 us'ulüm uhake 401 
nunun 400 ve 'le 
maddesine t~vfl}{ Il uıı · 
Iiğden itibar~~ s_ gedil 
de istida ile ıbrH~ 
ve duruşma gnuil 
27-2-942 cornn ıı"e 
saat 9 -1 O dtt 

100 ıı• 
ye gel eniı veya. ıı 

k·ı .. d ren -.oıı ve t gon ~ 1'' 
l ı . d h kkınızdfl ·ı• 1e ın e ~ı ı 

l aC8t; 
muamele yapı 
teUiğ o uour. ti 

Satl,k bi rı ~ 
. r~jııd 

Bel diye Reıs 1~ e 
-miıkemmt'l tarihi b r Y· zı 

h~ude V kfl:ct\n merkEız ve sı dn hurnmnh bır fa,.Jıyet 
V ıUlyetler wşkililtmda müs \ gört.ilmüştiJ ·: 
tabde meın urlar ıle na Mareşal Kayte\ Bu 

Roma 19 A.A. SoUum 
ve Haıf ı:vQd ki G rnizon· 
larm teslim olnıasu?d:.ın 
baLs dm gazet ~\er, Bardi· 
ya.!ln düş o s n lerı so ·ra 
tamarııilc ç~mber iı; nl lm 
lan kuvvt1 le e aylardar be 
ri ha vadcın yiyec k göa<le 
rHmekt ~ olduğunu, v~ 7.!.l· 

fer1erini knhraman'ıkla ya 
pnrak çok miktarda d'iş 
nan kt..ıV\'e \erini tutmağa 
mu\'aff(>k olduklarım yaz 
ınaktndı ı.,r. Bütilıı topl .. r 
ltS im karanndan b' raz 07 

vel talı ıp edil nişlır. 

d
. 0 •ııt Bele ıye}' • W' 

dPn Hamidiye 1118 (ilıJ 
dt-ğil mi ? 

F.Gömtn 
hiye 1 üdUrlerind<>n lise dapeştede 

------ -- -- --
Şose v _ köpr:· -

ler için 

Her sen 5 milyon 
hra harcanacak 

Ank< ra -Nı fıa Vel fi. 
)t'f şose y ~öp:-ül r inşa· 
ııtı taahhüt erin~da r b r ki\ 
uuo pıoi si l.ezırlnrı 1şl r. Ve 
kaJet. gelecek s~nel r g~çi 
ci şose v~ l.cp:-iHP ~·I· 
n:ası laahhiıt}Pı ınc nit ka· 
uun mcriyelle Lu uııduğun 
dhn ve l u kanun b~\nıek 
uze re ole. uğundan bu yc.ni 
kanun projes~ni ba~ırlamlik 
t:.dn. Bu pı oje) e göre şo· 
se , c köpı ukr için vddilet 
tmı ine 1.er yıl 5 ınil1oıı 
lira verilcc ktit. Veka et 
beş milyon ıiruya kadar 
tabhutlere g r~ebilecc: k, faz 
lası i<;in:VekiHer beyetindeıı 
n Usaade alınacaktır. Bu 
harcama müddeti 1952 
yılına Jtcıdar on sene m~d 
~Ue k bul tdilmektedır. 

ve orta mektep mezunu Bı..dap şte 20 A.A.-
o\nnI .. r da kurs-ı tı.bi tu· M. c:;r Kurmay Re.sinin 
tulaıalr muvaffak oldukta z·~raretin1 iJde iç·n Alman 
rı takdirde bu kanu::ıun hu· (;e ı Ku roa\; B.ışkmıı :\fo 
kil" leı imle·ı stifaue caec~k reş..ıl Kaytel buy,üu. bura· 
lerdir. ya gdı C.!k ve iıç gihı ka 

Tü k Basın Birliği~ h1cllut1r. 
nin hediyeleri G \-.enlerde Başkunıan 

danlıktnn ıs ifa eden Ma· 
Ankrı.ra 2) AA -Türk reş,ıl Bravn . unıe ıyat 

Bası'1 Hirl ği J Yunanh.ıtun yııpılmış ır. ~ ı reşal Knl· 
daki m sl .. kd~ş!.t .o gön· b nd ı a adır. Sıhhatı 
d rilm k üzere 5 · o 
h gıda mad 
dt...sı 1 ... i P'r ye 
h rek t n k1.1rtulu!2 va 
purile bunlnrı Atinaya yol 
lam ıştır. 

~-,;;,;-;,;.,,,...,m=ı::mzCl!..,..,.,"'; .;;oı&:=~== 

İngiliz · Habeş an 
laşması 

Londrn 19A.A. lngil 
tere ıle lfob şist.an nr ... sın 
du hi anJuşma imzahınmış 
tır. nl ş u ın n etni ~a 
kında ılao edilecek ve lıı 
giltere Habeşistunıu topr.:~ 
l..ıütUıılüğünü knb ıl etti~ı 
gil i Habeş imparatoruna 
ınuli yardımda bulu acak 
lır. 

iy Ic~mokt .ı. 

Libyada İngil z mu 
vaHakıyeti 

K .ı·r 2) AA. -H:ıl· 
fa~·ı..da alın.ı.ı e;:;~rlcrin sa· 
yı.,128 Oğ' bulmuştur. 

Bu suıetle llJrdiyu, 
Sol um vo Hulfayııd.ı ele 
geçir· J..,u (.SU lerin mıktan 
14 bı .i aşmaktadır. Halfa 
ya s v şlarmda lngiıiı.le 
rın kayıbı ıoo kiş'den iba 
ıettir. __ ...._ ______ , _________ ___ 

r"i t \fütl l·ü 
~I· ı 1 çr:ll~ K 

c H. P M lb:ııı si Ant, kya 

Sahlık deri 
'fil k Bava 

Başkanlığından ; 
Kurumu 

j~ 16 p 1rt)Jl il~tır 
yd Lina acık 9t ırJi 

ıste 
satılaeüğ°mda~ ii 0 111 
lamı ihale gull ıad• 
1-942 günil be ıııo 
iresinde hazır bll 

ilan olunur. V 
Satıhk e 

Hatay Defter 
ğır.dat1 "~ 

.\ ntakyani~fld8 
Ku. um turafınjan top 

lanın kurban d .... rilerinia son l 
kısınıol.rn 40') ~ il 500 adet 
tuzl,\ nnş koyua, keçi ve 
s crır d ~r s· 10,1,942 tari 
}ıınd en uçık arttır 

mut mahall s oıı' 6 

l 6H p ırs"l n°~b'1 
yıtlı Şah'n ce 1)1' 
~ nden roe ,ttı' 

mı a~ık ıt nıa ~tı:J ç.k rılmıştır. 
lh i,l,9 l pız r gü 
nü t;av:.ı leym ı;.ı t l) ıi 
K u u u m .!l keı.i ıdJ açık 
aı t ırm.ı i • y pıiacıklır. 
Arll\rnı ıya ş'irak e l·•cek 
l ·r' u adı er Çi.m gün ve s:ı 
atta 0 

0 7 ,5 p y akçal::ırile 
birl k .., uru u merkezine 
cre\ıneıeri itan olu ıur. 
b 

Diş tabibi Sa1ahaı 
tin Ozıı\ 

Kurtuluş cı.ld .. iııd. , · 
mu yen~h uı si 1d"' h "'1 

• 

larmı kab.ı\e başla 

rP le satışa 9'~;/ 
luha ı:ıl1l911 1 

llradır. ,, 
. ıstekli\efl~lı'ts 
akç:ısile birlJııil 
942 cuma g~ i't 
d ı Def!erdtıf 1 


