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~~~·~T~~;'~~T~E~~~~T~~~ffi~H~l~~~~~~~v~~~1~ü~•~s~U~YENIGUNA~&vA ™·--~~ 

H ti- ~L:ıl k • Sıra Mtı o'li- Fon;~'!/Jeh . a·va 'tıe-11 1 es De 'flİIJe geldi . 'türkiye için neler 

ki • -Itaıyau diktatör.üne · s-üyl~fuiş ? 
ıe~•na .9 m· ese es v 'Berlin 18 A. A. - 'Ya· . &;il ' göre, ı •Un'3n n\ıdu- bancı matbuı.t milme.s!illeri · 

\. au yıidırım haröine nin bir topUnt~san<la nutuk 

T Z • • • k ~ • •• ıL •,,_ ,k_ ngan f müsa'it değilmiş! söyliyen 'A manyanın ~nka • y,.,·aı. l111il~En QZet!:tilf.l.l~e fflUnl ,,,. o~ U l ra Büyük Elç"ı8·, •_J mi..:ttr ki : 
Roma 18 A. A. - Mu· u "' 

&Vatandaşların ha"a tehlikesi rşc.reti verildiği anda bu tehlike •solini bursdbah f'Clşİst mecli· H - Yeni A~rupa niza· 

haliikaten mevcutn1uş gioi lia, eket etmesi ve aile reisleriı\in ev- si içfrma1nda bir nutuk söy- mıöa bufüh Avrupa d~vletl<" 
L'. k "" d D A k 1 s. leıniş )ye rvvel emi.rde Şimdi ri gibi Türkiye v,e Jiger bir Jer:inde uir.er sığna yaptırliıala/ı ta.zıhı ır. oen n a ya ı cttın . kaı· öevlette dahil olacaktır . ., 

ki harhi doğul'aıı sel)epleri v d Vl t ve thül<um":!tçe kendiferine verilen v~ızife1ere l·üt:rşı gös- Ecn~bi matl>uat ·rnümes· 
1zah ve hıgiltereyi şintdilCi b 

t'ArCJikleri hassasiyı..1-ft'en cidden memh u~nim• silleri u nutkun tdsirini şöy-
~ a harbin müstful:S'ibi olarak 'gÖ-; le yapmaktadırlar : 

Geçen hafta anuzm ·veri fi derecede kavra.madıklamiı hazırlagıak ta her aile reısı 1 terdı\eteıı Sortra, Yu\\an Har- Fon Pap;en Ankaraya va· 
len işareti~ yapılın paaif de· da müşahede ettim. için bir vazifeJir. bine sorii geliretı.k Epir üiğ sıl otcfuğu zll!nan hükuıfieti • 
neme haklcında V Mlimiz Şük· Hava tehlikesi işareti bf"r Ô11ümüıde yapılacak tec· larıfiın yıfdırım tıal'D'ine mü- riin -0\ttai ~zar.mı miı~1et 

'- defM ver~lôikçe, hakikaten bu rübede hiçbir vatandaşın sığı sait oHiiatiıg~ ını beyan etmiş rü Sökmenııüerle bir ınüliı;at · ~ bir Slll'ette soyliyeeei:tir. ov 
tehlike mevcut İIJIİI> Jibi ted· ııak haricinae kalmam21sın~, ve. denıişlir ki : yaptık ve hu husustaki düşün "' 6 b y~t Rusya ilt': önce itlame et 
birler ulm k. sfb-ıhli~a airmek bu tecrü eyi idar~ edecek· "" - Bi~dün Yuı ~hU1a • .. ::. cclerini öğı;enmck istedik. Bi.ı u • 5 • & trrdiği tfo tant: mtinas bt:tle· 

husustB sorduj-umuz suale . ve bu itiyatlı ~a'unma1C; icabın ler tarafından ehemmiyc::tle r:n ciğerini roı<eceğiz ! Bu rini .kra:r elde 6tnıek Al . 
Sayın Valimiz Sökmenaüer ""da k:lnchm ve ciinHan' tasal"ruf dikkat edile~?ğini Sayın An- ötlki 2 ve öellci 'dr: 12 cayÖa manya i'Çin müstacel bir i~ 
şu kıymetli iuhatı verdiler: etmek için birincj: ve asıl şa'rt takyalılaruı oılrnesi ve buua blur. Ne eh~mmiy~ti var ·~. otacaklrr. 

-Son yapılın alarmda tar. But'ün vcltanHaı.;.lırrm e· kıymdH gazetenizle vasıta 1naıı1izı~Hn y'ardılııı Yunan is Al f 
"' olmanız çolC isab~'tJi 'öir iş 0 . • man metia iUne ~re, 

Canavar düdiıj!Ünün bazı not ti;Ihıısa aUe ' reislerinin önü· laea1ktır. tanın bu ttkıbtftine mönİ ola y~ni 'l'ınkiyeicu ne Atman· 
tatarda işidilmemeıine rıai· · miiZSeii ~n ilk n ffasında B~o, AYıta1c)ralıların devret mıyacaktır. Şim~~ silalı ahın ya ve ne de ltatyanm hiç 

ı:ı. • kd" · · . ..c l1Lca1c tı.;<..-TÜb"""e kadar ı 1a t:ı·r mi"-=on asKerı·mı·z var. L' · ... men, iştu tenn ye ı~erım Y•P • · · c ""J e hm:fünetç.e kendil~riııe v u '>' / ır ısteği yoldur. A:lmanya 
haberdar -tmek suretı"le ken· evlet'lnde sı~rlalc hazırlamala ._ ... 1· ..1·ı· "f 1 L lcap ederse daha 8 mılyon it 

1 
T ,~. ~ .-. . Lcvuı e~ı eu vazı e ere K"arşı ve a ya ürK.,yenin istıleiali-

.J "( • t k "rl lfzınıHır. Evleri'r!de şılYuınk g·· t d"kl · yu··ı._ k , ... ._ asker sıial.. altına alabiliriz." ıı.~ dilerine oüşen vazı eyı yap • o 05 er ı erı Qe • a a~a ve 'f ni Avı ut'a muvaieneşinın en 
larını memnuniyetle aördiim. ~ yıpm*'k imlCanı Öuhınmtlzsa ira.;sasiy~tten cidden memn\ı· Musolini, Epird~ki üçün- n ufiibJ für temeli ofara1c le 
Ancak- Vatandaşluın, hava- • yakrn boş l>ir ut'sa içinde· üs num. Bu sifı aiti işıHtl 1:le ay- cü ltalyan fırkasının imha lakki ederlt<:r 

dan gelecek muhtemel tehli· tü kapah ve Belediy~ce yapı ni hassasi~eti ~öster.ecek\erin· edildiğini inkar eylemiş, Ta· Eğer ~u ya f:fasra "Ör· 
lceye kaı şı sığınak işlerini ki· · ian nümuneye gôre · sığinak den P.<nİQ- un kta:ram" raııtoya yapıla o lngiliz ha a fe:tİnc l.ı. ıkı t k arz aurıu "ı ' har 

mz 1 ı Q ( ' f"' '· 1 ı t al t=ı 1 k .. ftl lı.;.. " n Z 
, .. , . t /rı • a rnının uç zır. ısını yara a· eth~i t ı~HrrJe rür'kiyenııı 

l k •• dı •• k f lZl ay Uı~ılıı it rat etmiş ve Fran· 
Şl rsf)n ıurme "''e a alucagı vaziydti td't<ik et"nek ~· saya söıü getirer ek demiş • :-. ..,.., ; 

- , fl~taylı1ara teşeı{kür ki : lazıtnmr. l~illaye t furKiyenin 

t a~ m liiir • et • 1.ı..dı·yor ltnlyaıı - Yunan m Masaoıa' 
, ,. 

0 
- Fraıısa\Jan bir iııt~· ~ar Nl.· ec zr ll l l tından uzıı'k kalmak arzusu I • ~ · 'D ı Çok S ı~ın Antakya ltlkma: kaın sulhu i~t riıiy0ruz. 'ra • 'k"' d 

i> k .. h k 1 ;ı;J r. h t k aşı ar ır . " >Ug.Üıı U UZUI VI" SÜ UOC· ep rlDliZ, arp en ÇO ~d • 

Vekillet Heyeti geni bir ka- timizi ve bütün ô1illetr~ mt·ya ·man eweı d söyle ti· Yunıau orilusıı 
d ıımda f'.)falılı halimizi medyun ~imiz ıgihi tatmin· edilmt:'li • G '7:... 

rarı~; 6u mecburiyet.fikoy .u oldugumuz nüyük ve k hra- ılir. .. " • örıice ·~apıla 
mau Ordumuzu Vatan sıııir- Su1 iyetJek.İ J Umumi ve Husl:.lsİ bin~iarla sôkaklardaki ışık-

ların maskelenme veya karartılması işi ençok 
1 Kanunevvele ·kadar bitmiş olac~ktır. 

Aııkaru 19 (a.a.) icra 2 f-lusuı1i biııalarııı ka • 
Vekilleri Heyeti 15,11;'900 rartııması için 1,12,40a ka 
tarihinde şu karara .almıştır; kadar maskelenme işi ikmal 

1 - 21 , 11 , 940 dan it: 'edilecektir. 
baren şehir ve kasa.bala~d" Bu tarıhlerden t\Onra bütün 
ve 1tyrıca tayin ,.dilecek o- h , ' • ı · 
1 1,, h" k ! . U ususı ve uınumı y~r crın 
an 'la ıye mer ez erın ek1 ışı"tarı m lkelenmis olrıcak-

hava taarruzlarına karşı ı;;ı M..ı.1q. ı:.ı:ı d....,,t ' 
.. d.. ._ 1 

1 

tır . ·~aze1 arın • .., azyı· 
larıııı son urme ve Karanına . • . .. 
işine bttşla::acaktır. So1cellla• "'Ilı ış,L:latı de s~d.liıiiıtmuş 
rm kararfılmaın işinin ıkraali olac11ktır. Hususı bmalarlis 
ıçm 1 12 940 tadhine kaliar 1 işıklar karartılacak ve hariee 

' ' 1 tnüsa:1de edilmiştir. ziya çıkmayacaktır. 

Yardım;~~erkr
1

'tJı.;;;ige1i11 .... 

•Mesaisine h zla de .v.an1 ediyor· 
dırlar. 

Halkevi içtimai mu~ve ıet lOO "f .. 
kolu ş~fi Bayatı Nüıh"Ct B Jgl- • çı t yun çorap 
niıı Riyasetin le tcştHdci.ıl ~deli bıre'rü o en va-

y ırchmseverler Cemiyeti lı\n · tanda f 
takya şıibesi, ıneıaisıııe hlzla Vil~yc.-t Oa\mı Encuı'ı'ı .. n 
devam elmekldlir. Komite uzisıUı.tı Süpbi lte()ir Uluç 

' h~rgün Halkevinde topleıra· ukt'r1f"rinlitl!' ltı~lık hediye ola
ıak ukerlerimize kışlık hedi rak l 00 çift yün. 5ora'p le 

Ycsı verenlerirı ayniyat t~ber• j. l berrü evlerhış ve bunlardan 
• rülerini lrnl>uı etmekte ve 70 çiftini ttün kızı1aya teslim 
1 ' 
l ayraca bayaıılıu<ian miHeıJk • ıetmi.~tir. Di~r ~O çifti de 

.kil kollar da evleri dola'şarak bh· ~aç y\IWe kttdu teslim 
~erııctırhedıy•feri ;jiılm•kt•· ofülecektir. 

larmda 1öbt>t bekleyeıı,vt;z~fe- ·r lnu!fl 
gör:-ıı K ,hrnman erlerirhizin {fll.'fgnn mÜf'tı.- Şclı ' İn sukutu Öİr sa 
kar<leş!e1imizin bGbalat.ımıiın 
,kışın şiddHli tesirlerinden ko· 1 "eke komisqo· at rneselesi 
l'lııtımHc1rı >1e tam ıhhatl~ ve Atioa 19 A. ·A. Geph~-
neşe il~ Milli ve Vatani vazi n tın Un adı den gc-•en haberlere göre Yu 
felerini gör?bilmeleri ıçın nan orthısıı Görice kapaları- ' 
vatanın her köşesine! .. başla· , uz ff r oluııyan nu da ~r n ştır. A~keri meha 
yan k.ışlık hediye irsalitırıa 1 zafer' komisy·onu 1 lif şehrin sukutunuıı artık 
Halayın azız övlitlu.rı Baylar İmiş! , bir saat m("selesi oıduğu ka· 
veHayanlan drasıııdnda büyük Kah.ir"e 18 A A - ltalyan naatını izfıar eeiyor. Yunanlı 
gayret ve şevk il"' ba~ladığt· .... 

2 
· "d jS "k d 

K l b . k. .. !:)oııu ın<.:ı ev onu ı inci '/J"' 
nı ızı ny şu eınıze v ·ı mu· · ~IÇl'!:l...,~~~p~•l •mı'·-da•-•--•eıiıımiııı-•llilllın-
racallardan anladım • EN ~N{)Ak'Th 

S ym Hatay Erkek ve Ka· 
dınlarırı<ı bundan 1Jolayı Ce· 
miyetirı teşekkürlerini sunmak 
la bahtiyarım. Bu vcsil~ ile <l~ 
işin intiıızaııı dahilinde cereya 
nı içın kışlık

1

hediyye verecek 
Bay ve Bayanlar& ıed ıyelerın 
her lara1ta K\zıl~y. müesses· · 
terince ayrııyat makbuzu mu 
k.Eibilinde t~sli.n edit'rnege baş 
landtğını ve bu hediyelerin 
mücedd"'t pamuklu Jnintan , 
yun f.anilt: , yi\,n k z k , yün 
çoTap ve yün eldiven ôlmak 
üıne kabul edilmekte oldu· 
ğunu aqeylerim. 

Kızılny0 yardım etmek üze
re vazife alan Y ardımŞeverler 
Cemiyctiıı~ ve ~ı§'lık ·heCliye· 

1 ı~ri ihzar ve toplamak v~ziie . 

~ulgar K:.r.alı 
HITLERLE GÖR©ŞTÜ 

tta1flan muka 
v'f'mefi krrııdı Sofya 19 A. A. Bulgar 

Kralı e11velki pazar ~ünü tay Y.linahlilar 'öOtün ceb· 
yare il~ {3erline g•derek Hit 
lerk görüştüliten ~oııru tliiıı ' he boyunda ;.er1iyor 
Sofyaya dönmu~tiir. • - , ı::v 

1 k f Atiııa 19 A.~.- -r unaıı Bu seya rn~ ço · gız i tutulu 
yordu. Krala Httrıciye Nazı onlusu İtalyanfarın ı 1uaıınida 
rı da relttkat etmiştir. Bu ne mukavemetmı kırmış va 
haber Sofya'c:la bü9uk bir he ileri hareketine bütün c~phe 
yecan uyandırmıştır. Matbuat bt>yunc11 <levaın etmiştir.Dün 
bu ziyaretin eh~mmiy~tiııi, Yummhtann elin~ 10 hin b,,... 
tebarüz ettirmektedir. • tanya 25 'top , S3 °havft dı'ifi 

·sile tBş~kül 'eden yardıhım tnpu l!eç'i\liş 9 ltaly!'ıı ta~yar«" 
Komiteye C~miyetimiz nanıı si düşfirühm.iştlir. 
np teşekkürlerimi sunm ğı da 
bir ~azife bilirim. Hava muharebeleri de bü· 

Aıitakya 
1

Kızılay Cerıılyt!ti tün şiddetile ıJevaQı ~tmekte 
Re;sl dir. 



Sayfa-2-
saı =:=: 

t 'YEN1G0N -- 1 -;;fi 
1 • 

Yugoslav gaga · Gen~dik Klübii 
Yine tayyar~ hücu.nı büfesi 

} 

Belediue Za- Molotof u-1ı 1 Yunan ordusu 
-bıtası talimat Berlin ziya- (Başı Birincide) 

ları yap~ld• . 
B~Igrat 18 A..A.- Yugos Icare ~eı~~ 1ece_k 

lav istihbarat ajansı blldiriyor: ' .. Antaky~ 1 m~• Gençhk Ki~· 

, . ı• lar tehre Morava tepelerin 
nameSl refinde den iniyorlar. Dahiliye Neza 

. it retine bağlı bir Yunan Jan 3 2 Elde edılen netice. daruıa taburu Göricenin '1üş 
5 - f şçi !r içiiı fırınla doğ l~r ve İngiliz matbuatı m~sini bekliyor. Şe~i~. s~kut 

Dün sabah saat dört raddelerin bu bufesı ı,-12 ~940 tarı 
de yabancı tayyareler M:mas· hinden itibaren bir S"ne mü· 
tır üzerinde uçmuş, tayyal'~ <ldetle icara verilecektir. 

rudan doğruya alakası olma Landra 18 A. A. - İs· edıncr: bu ordu ?ahıh ınzıba 
yacak surette ayrıca otura· panyol Hariciye Nazırının h temm. edecektır. dafi bıüarysılarınm şiddet~i a· t3u tıusustaki şartnameye 
cak yatacak, yerler yapılacak Berline fapmaicta olduğu z.i· Cenubu garbi mı~ta~~uı11: 
ve bunlar ışık ve temizlik şaq yaret hakkında Taymiı gaze· da ltalyanl mn çekıldıkl~rı 

teş açması ve Yugoslılv avcı görnıeıc ve. mezkur bü.feyi 
tayyar<"l•! ri~in havalanması Ü· icar dmek istiyetıle~in 

laruıı havi olacakhr. abdest· tesi şunları yazmaktadır : mıntakalarda ilerlemeler de-
ha nelerde mazbut ve sifon· .. - Berlinde siyasi faali· vam ediyor. Göric~nin şima 
lu olmak şarlile yalnız bu yet ağırlaşnııyor. Molotof Ber li şarkisinde ıtalyanlar çok 
kısımda yapılacaktır. · lin<len ayrılır ayrılmaz, ııpan kuvvetli mukavemetler gör· 

zerine bombalarını iki köye·. lıergün saat 9 - 12 ve 15 
atarak çekilmişlerdir. 18 arasmda Gençlik Kışlasın· 

M. l . ş h da kıüp katipliğine müracl 
a nas ll e a t etmeleri . 

6 _ Fırırıın, nakil işlerin· yol. Hariciye ~azırıııın . ziya • müşlerdir. Vaziyet Yunanlar 
de kullanılacak hayvanlara retı haber verılmektedır. l~bine inkişaf etmektedir. 

rinin bom
bardımanı 

Gaiplik. 'Ue ha 
ciz katarı mahsus ayrı yerler buluna· Sovyet matbuatında henüz Yunan ordusu 

caktır neşriyat başlamam aştır. lh ti • 

7 
· F l h d malki Stalinin Molotoftan 

- ırın ara ma sus o un ı . . 

1 k k · ·· ı ··k d etrafh izahat alması belCleoa 
u ve ·omuru· ayn yer e . . . 

h ı kt 
yor. Bu sükut zıyaretın bıç 

uunaca·ır. b" · d'•' dl~ 

8 S
. k h b" · ır nettce verme ıgme e a 

- ıne , amam ocegı b' 
f 

· ·t · 
1 

· b lc!t etmez. Ruıların ır müd 
are ve saıre gıoı ~ey erın u _ .. . . . . 

d
' kk d ' l kt. det duşunmek ıstedıkıermı 

un mamasına ı at e ı ece tr d l A .. 
Bunun için icabeqerse husu e tazammun ey er. ynı ıa 
fi aletieı kağıtlar ve ilaçlar tiruzı Berlin . matbuatı da 
kullanılacaktır. ' göıtermektedir.lhtiraal ki eld 

9 .... Süprüntüler kapalı ma eciilen ~eticeler ikti~di ve 
deni kaplar içinde bulunacak sınai mahiyette de olaa neo· 

redilecek neviden deiildir. 
tır. d R 

lü - Fırın içinde şehir Belki e Almanya ve UJya 
suyu bulunacakhr. neticelerin DeşrİDİ recildir • 

11 
·- Her ne fırmı olursa m ... k için mutabık kalm~lar· 

olsun sabit tezgah yasaktlr. dır. HitlerinSôvyet murahkas 
Tezgib yerine bir metre yük larını kabulünden sonra, An· 
sakliğinde ve bir metre ge· tikomüoterıı azalara ve bil • 
nişliğinde bir buçuk metre bassa SoYyetler aleyaindeki 
uzunluğunda üzeri çinko ka· duyguları derin olan Ge · 
palı ve dem;r ayaklar üzeri neral Frao"oya teminat ttr 
ne müstenit yukarıya kal\tabi meat be"lenebili.r. ,. 

ıecek bir masa bulunacakhr. 'Ispanyol ve ltnlyan 
12 - Ekmek k(>lıulan ve 

satış yapılan yerletin d•şarı· Har~ciyc Nazırları 
ya bakan tarafları camekan· Berlinde 
la örtülü olacaktır, l Bedin 18 A. A. - Al· 

13- lJn çuvallan bava man Ajansı bildiriyClr : Bu • 
cer yanına karşı bır yerde ve raya 1ıeımiş olul lspA11ya ve 
d~mir bir askı üzerinde tep· Italya Hariciye Nazırları ~-
!anacaktır. Çuvaiları y~rlere refine Alman Hariciye Nazı 
veya hamur satıhları yanma rı tarafından bir öile yemee 
koymak yasaktır. ği 'verilmiştir Ziyafetten son 

14 - Harman yeri zemin ra Hitler ispanya Hariciye 
den yaı:ım metre yüksek ve Nazırını kabul etmiş ve ka·· 
her tarafı gezinti yerile çev bul esnuında Alman Hari· 
rilrniş bir hi!VUZ şe;kliude O· c\ye Nazırı da hazır bulun· 
Jacak ve içerisi cilalı ve de- muştur. Akşam Hitler tara · 
liksiz bir madde ile döşen· fınd'ln Nazırlar şerefine bir 
miş b!llunaraktır. Harman ya çay verilmiştir. 
pan işçiler buraya girmeyip A J 
etratrndaki gezinti yerlerinde manga 
doJaşarak kürekle iş görecek lngiltereye karşı tah. 
le;.5 : Hamur tekn;si, me ripkar bir hücüm 
şe veya lı;estan~ gibi sert a·,. haznlıyorm uş 
ğaçlardan yapılmış otacctl<tır . N~vyork 18(a.a) - Alman 
Ve unlar bu teknelerd~ ye 
hususi kı.nıallar vasıtasile ve· kaynaklarından gelen haber· 
ya içi .sırlı ç!nko kaplarla lere ıöre Alm~nlarHamburg 
bo~altı!acakbr. bombudımanına karşılık ol· 

16 - Hamur halinde ek· mak üzere daha tahripkir 
mek konuları tahtalar veya bir hucum ~Rzarhyorİar. ' 

pHa denilen çukur kerarlı tab T«brip kuvvetlerinin .dabn 
talar ve pasa bezleri hamur arttırıl•catı aöylınmekteJir. 

•ıu~un münasip bir yerinde Nevyorlc:un sabah gazctelt:ri 

Hayret verici bir . 
cesaretle çarpışıypr 

ıtalyau tayareleri 
burayadokuz bomba . 

attılar Atina 18 A.A.- Röyter 
Ajansı bildiriyor:, Yunırnlıiar 
1011 iÜnlerde adetç~ Ve Sllah 
ça kendilerinden çok uıtün 

d~man , kuvvetlerine karşı 
bayret verici bir cesaret ve 
muvaffakiyetle harbetmekte· 
di rler. Birçok noktalarda İtal 
yısnlar okadar ıüratle çekilmiş 
lerdirki, Yunan aıkerleri bun 

l3dgrat 17 A.A. - iyi 
malumat alan Yugoslav nıt-ba· 
filinden öğren\ldiğine g·öre, 
Cuma günü akşamı Manasbr 
Ş('!hri üzerinde uçan yabancı 

Jncgölünün Re~adiye nahi · 
yesi tahta köpr~ köyünden 
Ali oğlu 1332 doaumlu Saf
fet 30,9,940 tarihinde hudut 
dışına kaçmış olduğundan 

celb!nde ki imkfınsızh~ına bi· 
naen As. muhakeme Us. K. 
mm 212 maddesin~ te vfikan 
gaipliğine ve aleyhine levkı· 
fioi icap~ettirecek kadar kuv· 
vetli şüpheler altpnda bulun 
duğundan As. m~hkeme Us. 
K. nun 216, 2 madddesi mu 
cibiııce Türkiyedt"ki mallarını~ 
haczine karar verilmiştir. 

larla temu teminine mu • 
vaffak olamamı~tır. • 

Diter taraftan İngiliz tay· 
yareleri, İtalyanın Brendizi 
ve Bari limanlarına mütemadi 

akınlar yaparak aiar darbe· 
ler ifülir•işlerdir. 

Sori9edeki 
S... 1 i~ide 

ların utradık.Jırı muyaffaki· 

yetıizlik Suriyede derin akis 
ler y.pmakt&tdır. ıta!yan mü· 
tarcke komisyonu azası şimdi 
efkirıunıumiyeye ıülünç ol-

' m.ıştur. Halk bu komisyo· 
nun adını ınuzaffor o!mıyan 

zafer komisyonn" koymuştur . 
.. Deyli Herald" gaz~te:4İniıı ~ 
Br.yrut muhıtbiri, Suriyede 
dkirıumucuİ\fenin gittikçe ln 
gilizler lehine döndüğünü yuz 
maktadır. Etkirıumumiyenin 
bu tebeddülüne aşağıdaki üç 

~ebep ıöıteriliyor: 
1 - ına-i!izlerin ltalyan· 

Jara kıtrş'ı kaza.ndıkları mu -

vaffakiyetle r 
2 - Yunan zaferleri 
3 .-- Söyltmditine göre, 

General Veyiaudın, Fransız 
müstemlekelttrini mihver dev 
!etlerine vermemeye azmet . 
miş olma1ı.· 

tvlevcud olan ve jlttilıcçe 
artan kanaat şudur ki, Gene 
ral Veyıand, f rttAıız lmpara 
torluiuı:aun isyanına engel 
olan ıou maniaya da ortadan 
kaldırmıştır. 

tayyareler şehre 9 bomba 
atarak 20 kişinin ölümüne 
sebep olmuşlardır. l3u haber 
henüz reaımen teyid edilmemiş 
tir. Şehrin dün de tekrar 
bombardıman edildiğine dair 
olan haberler doğru değildir İlfm olunur. 

ilan Halk şimdi ne~Tedil~:ı ha 

herde kaydedildiğind.en çok 1 
deha ci.ldi olmuş olan ilk Cı.ideyde köyünde Marunı 
bombardı~anın g~nişliği de· •

1 
vakfında 4 bahç~ ile Kebusı 

recesini öğrenmekte ve biç ye köyünde tarla. değirmt'Il 
kimse bu bombardımanın han ve hükumet caddesinde An
gi memlekete ınen5up tayya· kar1l kıraathanesi lcapu balıck< 

reler tarafından yaııılmış o]- ve urnr. çarşıda Harameyn 

duğuna da1r en küçük i::ir vakfından dört dükkan Hal' 

şüphe beslememektedir. ağü ~e şekercik vakfmdaıı 
iki tarlıının940 941 bir .serı' 

Manş sahil- ıik icarlar• uçık arhırmayac• 

l d 
karılmıştır. ihalesi 28,11.910 

er iı1. e perşembe günü saat 15 te ih' 

Y erleş\irilen toplar · 
Londra 18 A. A. - Bu 

sı\bah şufakla beraber"Alman . 
lar Man sahillerinden uzun 
menzillı toplarıu lngiliz a· 
bitlerini dövme~e başlamış · 
lardır. Almısolar en az 375 
milimetrelik 24 topu Majino. 
dan· getirerek Ma nş sabillt>· 
rine yerleştirmişlerdir. Yapı 
lan keşitlerde bu toplıırcfan 

ı bazılarının raylar üzerinde 

olduğu an!aşılmıştir. Bu sa -
babki bombardımanda haz• 
evler ve mağazalar hasara 
uğramış, iki ı,ıise yıkılmıştır. 

• 
Hava çarpışmaları 

le oıunacavından istt>klilt-rio 
mi'racaat!arı. 

Şabun fia\lan 
Aı~akya 13dedıye ~ei s 

liğinderı : 
Antokya fiat ınürak"br 

. komisyonunurı muhtdif sn 
bıı ı· nevi leriııin perakttnrle 
salış fiall hakkmdn verdig 
karar sayın halkımıza ilan o 
luııur: 

Fiat mürak.\b,, k" rnis ye• 
nu Rc;sliğindeıı : 

Antakyada muhtelif cı~ 
;Sabunların perakende olara 
aş ığıda g'isterilen fiatlaf 1 

satılmasına 16,11, 1940 güı 
rar verildiği ılan olunur . ... 

Londra 18 A.A. - 'Res
mi teblii: Düşman tayyareleri 
ün g~ce cenup sa~illeri üzerine 
bir mikdar bomba atmışlardır. 

Kağıtlı garlı sabun kilosu 4 
,, zeytii ,. " S 

Topraklı garlı ,, ,, S 
I'oprakh zeyctli ,, • 
~.~:~':'l. ~~~d' 
dun a şam iskenderiye ci~' 

r. daima temiz ve beyaz bir ÖF 1 
tü ile örtü!ü bulunıtcalıctır. ngiltere üzerine yapılan bi·. 

17 - Ekmek nakline malı -cumlardan balucdiyor "~ bu 

Geııç Franaız Subayları ara• 
sındı miilvr.r devletlerine 
kar~ı açakça mücadele etmek 
üz~rcrc lo~iltereyc iltihak ede: 
bilmek imkanları baKiki bir 
sevinç uyandırmaktadır. 

Meml~ketin bir birindeıı 
uzak birçok . bölgelerine de 
bombalar atılmt~iır. Bilh1's5a 
hususi ikametgahlarda hnsa· 
rat olmu~tur. insanca znyiat 
azdır. 

na yapılan hava akanları & 
sı llda bir mikdar ölu ve yaf 

• kaydedıldiği v~ bazı hasa'1 

vukua geldiği l>ıldir ime~' 
sus ol m şeyler farında temiz hücumlır~ aİl birçok . fotoğ· 

1 
ve güzelce Vf": yüksekçe bir raflar ne~rcdiyorlar. 
yerda bulundurulacaktır. Daliealanan bir lu acil iz bay· 

18-Ekmek kureği,gelberi. raiını ıöıteren bir fotoir•· 
\ t;atal," ateş küreği ve ıaire fın altuıda ~unlar yazıldır. 
~kabiluıdeıı olan alet ve ede· " İngiltere daima mevcut 

va l temiz hususi bir yeı:de kalacaktır.,. 
bulundurulaca1ctir. Londra 18(a.a.)- Hava ve 

(Sonuvar) Dalııli Emniyet Nezar~tinin 1 . .-..-Neşriyat Müdürü akşamki tebliii: · 
Selim ÇELENK . Dün Öilede~ ıoora düpıan 

CH.P.matbuaı -ANTAKYA ~uvv•lleri man"t ve dotu ce· 1 

nup ukillt.ri üzerine hücum lngiliz h<tva kuevvet eri dün ge, 
etmişlerdir. Üç Dl('Vki~ yapı· ce ruhr havzasıntla bazı he· 
lan bu lıaiıicumdıa atılan bom4 defleri bombardııııan eylemiş 
balardan pek u basar olmuş lt:rcli r. 
ve bir m.wkide bir rnikdar Yine dün ı.kşaın Padökale 
öW kaydedilmitir. boğazrnd~ lngiliz ve Alınan 
13 d~ma~ tayyıtresi tahrip sahil bataryalar• arasında şid· 
~bilrnit 5 lnıiliz av~sı ~a~ib 

1 

detli bir düello olmu:;;tur, 
ı~de bwıludan dordunun ıs"eııderiye 10 A.A. -Neş 
pılotu aatdır. redilcn Reıwi bir tebliğue, 

dır. . 
Londra 18 A.A. - )-1' 

ve Harbiye Nezan·tlni, o'' 
ıle tı ı va kuvvetlerıııin eıı •J 
bır şekıld~ i:;; birlıgi yaJ.>~b' 
nıelt>rini temin için müşte'o 
bir p1an hazı!amışlardır. 
plım ordu ihtiyaçJaı ile h~; 
kuvvctlerınin taiim ve terb• 
sinin lıııtün safaluıtma .şııll' 
<lir. 


