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22 ikiocitetrin 1940 [Sayısı heryerde 2 kuruı} 
I~ BALC/OtiU 
Sahibi ve Bai muharrir.; -

~aı:eteye ait tazılar Neıriyat ~ 
,,fü1firu 'atiiba ıöndc'tilmeli<lir: 

llinlarin her'iceUmeainden 
5•1curuş alınır ücret peşindir 

~"~·-.,,..t,.,.... , 'Abone : Yıllığı : 5 Lira 
· Yabancı me leketlere ~ Lira 
Günü geçmiş !ayılar 15 kuruş 
1'elefon : 1 • 46 ""'- P. K. 24 

HER G"N UGLEDEN SONRALAR 1ÇIKAR HAL~ GAZETESi TESıS TARiHi 1921' YIL 12 St..Yi ~.2f534 ADRES : YENl8UN ANTAKYA ___ .... k ~ 

Ya/imiz maskeleme ve karart · 
ma işini iz.ah:ediyor 

Vatandaş/anın bu işte dikkat edecekleri 
en mühim ,nvktaiar nedir? 

Maske7l~nen bazı evtel'de kullantlan ınelzeffie tnaksada uygun 
dejftlClir. Herşeyden evvel dışarıya ICaliyen 1:;1k sızmkyacak şe
kilde tedb~rl< r ahnak lazınıdtr- Bu iıte en küçü bir ihrna t bü 

tün -emekleri boıa götürür 
Gece ışıirıtönaiirme ve lca· ı trilc ambal.arı üzerine mavi Mühim meselelerden hir 

rartıııa fşleriui \' amniiin evv~ı ~oy~-~ü~ülerelc: ~otı"m!dığı tane5i d~ methailt!r yani gi· 
ki A"şam bh~ht \arin ıolCak· n ı•rdum. Bu ekılMu\'SHak tİş yerleri ve kapıll'lrdır. Bir 
Iarıuı 2ezer~k teakilC ettıfini olmamıştır Q'.ürıkü bu lzmba• tatlıcı dükkanı camekarıım 
dün yazmış ıkBu edk:ilcati ne· ların ışı2ı mük •melen ıö · k•lm mai kıiğıtlarlula iyice 
ticesirıde göraulcf~rini ôfren· rünmekte<lir. Bunun için ya· mukelemiştir. Ancak kapı 
mek için dün keo:odnırin pılacalc: iş, bu lambaların üs· aç1lınt•a 1ş1 k bol mikyusta ken 
müracattf ederek"nltisularım tünü ve yanlumı !şık sızını· dini ~österm:ktedir. Onun 
10rduk Oi1.e şu h~yınattı bu· yacak bir J~yle ka~lıın"lc:hr ıçm ınethallcrdeıı dışarıya, 
lunJuıu: Bir nevi abaiur ~ıbi. ışık ~ıznııyacllk tt:rtibata da 

- Gece aıy ışıiınCJ~ui ev· Ayrıca bol zıya nt"şre• ehemmiyet Vt:rilrnelıdir. 
. ~ den ço'.<: •umlu lambalar da 

vcl v" ay ıJıit eınaaınua şcla· .. 
• ı.:: ~·ı k k ~-td mulce Vf!I karartaıa ışındo 

rın mu.teıı ıo a · v• c:au e· 1 t l • B ı zoru a yo açıyor. u am· 
larinde ışık söndürme v• ka· baların vazive~i-~ rör: öaünd~ 
rartmaı. i11lc fılbakika 1r1eııul tutu)mahdır. 

Ay 5onunıı adar sık sık 
kontroJlere devam ~deceğiz 
Bu işin bir aıı evvel İkmal 

e<lılmes'İ lizımdır . " 
olduoı. Gördüfüm -en bü· 
yük uokaan karartma tertiba
tını a:nuş bazı ~vlerin bilbıs· 
sa pencere keOArlarından 

've pencere üstlerindeki soba 
dcdikleri\e !>Una niümaıil de1ilıi 

Asker-le1imize kislık hediyesi 
vermek istigenlere kolaylık 

l,.lerderı bol ışık sızmasıdır. 
Kirnses1z ve YokkitHata V~rdım C oıi

yeti amukiu nıintanl r hazırladı Kat artma itinde ea küçük 
bir ihmal bütün ~meii bo~a ~ . · Cemiyet tarafından nümu 
ıötürür. Oükk:in ve •ÜeHe· Aıkcrlenınızs lltşhk hedı nesine uygun olarnk banrla· 
·~~ahipleri cldıkları tertibat-~ -'ye&i için yurdun ner tarafın narı pamukluların tanesi 85 
la ••nce ışık aızmadıiana öa ol(İu~u giöi 'Phtayın her kuru~ iizerin<İım satılacak ve 
kelrdileri "banmalıdır. ,Bunun t~rafiııd ıia bUyük nazırltklar 1 pimuklu hndiye -etmek isti· 
için d~ a}' ışıiı olmryau Öir vardır . .!\:ncılC l>ilhasu pamuk ')'en zevat arıu dtiklC"ri ta1c-

lu mintan •ediye · efmek isti CJirde cemiyete· miiracaatict ;5• 
n'ri/8n8a =bizzal evleriı1ia v•• k ~ CY• mÜHseaelennin dışrnlia y"en!ere bir •kolaylık olm tedikleri mikdar pamuklunun 

.; .l üzere bu İ\İıı bi teşe'ktcu'\ ta· beddiui ödeyt:-rek bir ayyoiat 
vazıyeti l(Örm lari ve noksan <l rafm"1 ıı e1~ aıtfıuak yurt aş makbuzu aldıktan "uıl y C!! 

; tarafları ik111al hu~l•n ıiiı• · · Jarı kolaylık rösterilmesı ve niyetine ver ccek ve makbuzlar 
dır· hazırlanacak parnulHu_ la_ rm .(ıııt"y Cemiyeti "tarafından ay· 

Nııdn dil&ati celf)eden ıL b ı d makul bır· kir mm~.a 1 m e nen kııbul edilecektir. 
dif,.r h\r no1'ht ~~.Y~~11 ~enk satılması için' yapYıgımız ' tek· 

, li \ci~ıt ve boya köıliuılma ıif alikıtdarfarcıt naıan dik· Bu '!ııretle v:ıtandatilara en 
sıdır. 'Kalatmı iÇlıı ya nıı'!1-a kate alınmış ve bu işi Kimse büyük kolaylığı gösterdiğ'in· 
vi Vt> iyah v~ zliruret Halin.. siz ve y olesullar• Yardım Ce Öen dolayı Yoksullar Cpmı· 
de koyu k•1lverengi kilıt ve mi eti uzerine alınıftır. miyetin,. f<"şekkı.ir ederiz. 
ya ICuıuaş 'V~yeıffot boya,) ICul • ~iJillidııılııtiBiııııll•••!!_mllllİl!iliililiiıiiill.•ııiliiııll•••~~ 
ıanılnhilır v~~it kırnn7.•,~al"l Flo:t mu-rakabe Milli Şefle 
gibi açık 'renfc v~ 't<e!!k n nk • • 
\ci,,t, noya, bez v :1aire kul komısıgonu Amerika C t!mhu 
1 'I d ~ J f~t 1' rei·ı· arusıhda arııımR"'I o15 ru uf' t cır ve N ._ .1 t I· .. t· ~ ""' 
bunların drg-iştirılrıu·sj li 3KI V '1 5 ~ a arı ucre Ankara 21 A.A.·- Ame 
2m10.r. lftt ini tesbit etti rika C.:ümhttrr~i!i Franklen 

Ruzvt:ltİıl yeniden Cumhur 
Bazı cvlcttlr. µaucurJa! 

t ııı indirtJ ithıi 11e ışık s1%1Aı1a 
dıtrzanoma kaptklıj'ını dıt 
gördiim. Bu ~·ibi evlerde mu· 
kl·mmden ıfıl: su~oı. kto idı. 
Pt!ncere sa'9iplerı ıfığm dışa 
rıyıı sızmHma mani olacak: 
tertibatı a\mnlıdırlar. 

Bir kıiı• ~vJerde ve ~an 
vclerde mlara e-d:i kitim 
atcrildijlni:; -rrıüm. Uu ki· 
limler f.>ık-dokumeh olnı.dı'iı 
içiu baral.ardaM da 1411C sız· 

ı maktı idi! Buna"dikkat t:dil
ınclidir. 

~azı dikkl•lırda elek· 

Fiat~Murakıtbe lt'omiıyol\_u 
tfün Vıfinı'iz 'Şiiktil ~Km~n
~tt"rİn riy1'seliııde to,-Hm11rak' 
otmnobil, otobUs 'Ve Kamyon 
ltr!a yolcu· ve eŞ-yll n~idiye 
i(c.fe erini lesbit 1eylenıiştir. 

l. .A.luıaıl arar tıubit edilen 
tırtfer yan111 neşl'e~~eğiı. 

ı. Valimiz bli ialiah 
lıkenderuna gitti 

Valitniz >atıkrU <~men 
ıü~'r teftl~t~fde bu)uifnuak Ü· 

zere hu 11Daib1Ce"eleruua git 
ll{i ldrdir. G)~lt! !•• soara 
iebr111ilize lii'ııK•ktir. 

reisliğine s~çHme~i ıuünas~· 
betile Milli Şt'!liıniz Climhur 
rtiıi lsınet lnönü ile Bay 
Ruzvdt ııra~ınua çok samimi 
tebrik vtt leşelc.kiir telgr fla· 
rı t~ati edilmiştir. 

AYln.nada 
As' erlerimize kıı
lık hediye vereni e 

Ankata 21 A.A.- Yur· 
dun b"eı1 yerinde oldu{ru gibi 
Aaanadtt da 1 askeri !rimize 
lôşltlt hediy~ için: büyük bir 

-,rayret ve: h-ey can vardır. 
Atlına Milli mensücat 

Soau 2 iacitl.e 

ltrılgıınlar 
Avnavutlukta kar .. 
makaıışık bir hal
de rücat ediyorlar 

Macaristanın 
üçler paktı
na iltihakı 
ıngilt _rede tabıi 

ker~ılaodı 
Londra 21 A. A. - Ma 

Atina 21 A. A. - Yu. 
nanhlar Arnavutlukta doğu
da Yugcslav hududuna ve 
garpta Adalar d~nizine ka · 

caristanın üçler pakhııa illi· 
dar yayılan 160 kilometre 

hakı lngilte:ede hiçbir heye 
uzunluğunda bir cephenin can uyandırmamıştır. Butürı 
iki cenahı üıerir de İtalyanla gazeteler l u hadisc:yi şöyle 
rm siyah gömleklileri ile mü hülas" ~diyorlar: 
sademe kıtaJanm sürmekte 

Macaristanin üçler paktı· 
olduklarını bildiriyorlar. Muh 
telif nokmlarda Yunan kıta· na iltihakı, tabii bir vaziye 

tin resmen teyit edilmesin • 
larımn ·.veni ltalyan Başku • d . b tt• M . en ı are ır. ı acarııtıuıın 
mandanmuı Arnavutluk için· coirafi vaziyeci itibarile baş 
deki mukavemet hatlarına ka türlü harek~t etmesine 
ardıkları bildir. lrn'e'ktedir. imkan yoktu. Esasen Alman 

Bu noktalarda halyanların ya şimdiy-: kad)tr Macariıta 
cfrtnaklftrışık l>ir hald0 rücat nın b:ilün 'rn~nbalarrndan İs· 

~ttikleri anlııŞlhyur. Yunan tifade etmektt: idi. 
ordusunun sol deı ahı bu hat 
tı ıtaıyan kıtaatmı ikiye bö· ltalyada tefsirler 
lebilecek bir noktadıın yar • Roma 22 A. A, - Stc:· 
nuşhr. Yunanlılar bu ha!ta fani Aiansı bildiriyor : 
başında Kala ıiıat nehri uze . Macuristaııııı uçler ı>":lktı-
rinJe ltalyanları tarHettncten na iltih.,lcı hakkında Roıuı • 
:soara Arrıavutfuk nbi\inde da .şu kırnaatıar vardır. 
geui~ bir 'taırika tevessüle t 1 - lhih•k kıyıt,ız şart 
tiıişierdır. Arna'vntlu\c !ahili sızd;r. Yani pll\cta 'danil mil 
y~ırnnda 30 kilometre içe· letlerdtıı biri pakt lııırrci bir 
ride iki ıaşe üssü Yumrn mi!ıet tarafmdao tıarru2a u~· 
ilerj hareicet'inin hedeflerini rarsa dtğer üç cf~vlet ona yar 
te~kiI t>lm~ktedir. dım eder. 

Görice alevler için 2 ~ Macaristanm üçlü 
pakta ihibakı mil.ver devl•t 

de yanıyor lerine karşı olan doathı§'u • 
Londra 21 A. A. - Tay nu gösterir makut bir hare· 

mis muhabir.ine göre,Yurıımlı kettir. 

lar <lürr sabah erken Görice 3 - lltibak üçlü pakhıı 
yi Motava tepelerinden tek çekici bir kuvvd oldujunu 
rar bombardıman ' başlamış· ispat etmiştir. Palitın hedefi 
ludır. Şehrin alevler içinde harbi tahdid, asl<eri -.afere 
olduğu söyleniyor. va!iıl olmak ve ıulhu iatiyen 

lngiltere milletleri bir araya t•J)layı-
rak yeni bir ciban niıaını 

Harbi !\asıl 'aza- "kurmakhr. Cilum niııtıua tabi 
nacak ? ı-ile yalnız lııiilterenin yui· 

Nevyork 21 A. J:.. n~ ~eçile~tğini • •nlamaınah 
S b k A t V ı . hd' bunıı:oaıımtldlerın .seviyo.ini 

li ı vus urya e ıa t ] .• k J 
A · 1 .. k Ot b d b. yu ·ıeltmek ve lrıgiltcreye 

r.şıuu ro ura a ır nu· .. .. . . 
tuk söyliyerek dt·n1iştir ki: buyuk darLı:•yı ındirtnt:Ktir. 

" ln~il ere, Alnltln işg.ılin 
deki milletlerin gizli yardım 
larile harhi kaznııacakhr ~ 

Jtaf 9a1ı ricali' 
· devn.m eıligb1 
Dün Yun ılıl t• yl!ni 
muvaff!.1kiyet kti,yd 

t!Uiler 

G ··r-ice 
l1 ·tlliye dildi 

Atina 22 A.A. - ltaalyan 
lar Göriceyl tahliye etraiılcr• 
dir, lngifü: ve Yunan "&va a· 
kınları devam etme\ctedir. (. 
lerliyerı Yunan as'Kerlerinet tay 
yarelerd1erı yiyecek atılmakta 
dır. 50 Arnavut subayı ıtal 

yan or.-Juıuııdaki vuif elerİn· 
den .ayrılmışlardır. 

Atiııa 22 A. A. - f\iu· 
l:iarebe dün saba\itan ak~a • 
m:ı kad H bütün şı Uetile 
aevam e tniş ve Yunan kıta 
atı yeni muvaffakiyetl~r ka· 
zanraı~lardır. 15 afır top, 
külliyetli mitrnlyöı V:! malıe tt1&11!11i~••iii.J~m••-
me Jfunanlıfarır eline geç. - ağır hasarlar yapmışlardır. Di· 
miştir. ğer ltalyan tehirleri . de bom· 

Yunan ve [ngillr. have kov bal-tnmıştır. Yunan kuvvetle 
vctleri ilk clt:fa o1arak dün ri ·~tiy 'th bir surette il•tlı::· 
Tiranı bombardıman etmiı ııie: tcdir. 
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... Olmazsa 
bürü 

lngiJiz Kralı Resmitebliğler /ngiliz Hava 
Mareşalı 

Belediue Za--
bıtası talimat V 81ı:şvekili birer Yunan teliği 

nutuk söylediler Atina 21 A.A.. - Yunan • 
Geleıı haberler Yunan 

aRkerıe-rinin ltalyanları bir haf 
tadır takib . ettikleri lıald"! 
bir türlü arkalarına yetişeme 
diklerini bildiriy >r. ; Musoli
ri nutkunda arazinin :yıldı· 
rım harbine müsait olmadı· 
ğım söyledi. Bu iki haberi 
okuyunc insanda \iU kanaat 
hasıl oluyor: ltalyanlar yıldı· 
nmh bir :;ey yapmak istedi· 
ler .Bu yıldırım kel:mesi har 
be tatbık edilemeJı.O hal3e 
pek ala rücate çevrilebi· 
lir. Bunun için fazla dü· 
şünmeğe liizu .• 1 yok .. hepsi 
bir kelimenin yerine bir baş 
kasırıı koymak ... Nitekim öy 
le oldu harbin yerine rucat 
jkarne edildi ve ortaya yıldı 
rıın rücati çıktı. Bu zelcice 
buluşu ıtalyanlar ıyı tatbik 
ettııer .. Ve itiraf edelim pek 
:aıa rnuvaffak oluyorlar da .. 

Lorıdra 21 ~. A. - A· Banşkumandanlığının 25 nu· ltalyanların elıne 
vam Kamarasm\a içtima dev. maralı tebliği : nasıl esir düştü ? 
resinin başlııngıcı müna:>t"be Son günlerde Epirde cere Londra 21 A. A. · Bu 

namesı 

35 
tile ln~iliz krah bir açıl•ş yan edP.ıı muvaffakiyyedi mu· \{tinkü ltalyan t~bıiği, Sicil· 
nutku söykmiş, lngiltere ve harebelerdeıı son:ra, düşmanı ya ad8ları üzerinden geçr.ıek 

1.3 - Suıtaınlt ve su!ııamsız 
simitlerle kazan yağlıYl simit 
ler, pideler ekstra buğday 

unundan yapılacak, nohut ma 
yas\le yapılması tizımgelen 

galita ve gevreklered , ekstra 
buğday unu ilave edilecel<
tir. 

lngiliz imparatorluğu millet· geniş bir C(!bbede maı{lup te olan bir lng\liı tayyaresinin 
!erile müttefiklerinin hürriye ed .. n ordul&rmız şimale doğ- yere inmeğe icbar olunarak 
tiııi müdeıftta i~in harbe gir- ru ilnlemektedir. içinde bulunan lngiliz Orta 
dildt>rini ve kati zaf~ri istih· lO tank, kamyon, bertürlü 1 Şark hava kuvvetleri Başku 
sal edincey,e kadar möcad~· malzeme ığtinam edildiğı maı.dan muavini bir hava 

d ı '-I . . gibi, ~sirlerde alınmıştır. mar .. ..:alı ile maiyetindeki 6 
leye evam ey iyeceK enm, ""'Y 

zafere kali itimadı olduiuııu Görice mın~akasınd kitaa · erkanı harp zabitinin elöJir a· Madde 292 - Simit, vide. 
çavdar ekmeğile börek vesa· 
ire yapan yerler dahi fırın
ların tabi o\dµkıarı sıhhi va 

;nflara temizlik şartlarına uy 
gun .Dlaceklard,r. 

beyan ~tmiştir. ttmız yeniden parl'lıc ıauv3f• hndığını bildirm~ktedir. 
Buııdau sonra Başvekil fakiyetler elde, etmişler Röyter Ajansı ltalyan t~b 

Çörçil bir nutuk söyliyerek veMor va dağları ıilsileıınin liğinde zikri geçt:n Mt\ .. eşa· 
bilhassa Akdeniz.de cereyan yükst:k tepelerini aştıktan lin, yakında Mare~aliığa terfi 
~den iki deniz harbinin in • sonra garp t&rıthndaki ya· edilerek ıngiliz Ortaşark ha-
gilt~re için bayati ebemnıiye maçlara doğru ileri harek a- va kuvvetleri Başkumandan EKMEK SATANLAR 

Madde 293 - Ekmek sehşı 
aşağıdaki şıırtlarg bağlıdır: 

ti haiz olduğunu, gerek Mı· ta devam eylemişlerdir. muavinliğine tı.yin edile .. 
sır sularının ve gerek Yuna Hava kuvvetlerimiz Erge · Man•şel Teodor Boyn oldu· 
nistanın müdafaası için lngil· ri tayyare ıncydaninı muvaf· ğunu ve vazifesine gitm~k 
terenin elinden geleni yapa• fokiyyetle bombardıman et· üzere Londrcıdan hareket et 

1 -Parça oluak satıllln ek 
mek Ye francalalar tartı ile 
satılacaktır. tikt~n sonra harp sahnasındaıı cağını beyan etmiştir. tığini kaydetmektedir. 

S d k 
rücat etmekte ol~n dü~man urige e i /tal kollarınıda bümbıı ve nıetral 1°i1 iz hava kuvvet 2··Ekmek rahlan yerlerde gr.tm 

taksimatını gösterir bir tera· 
zi bıtluudurulacaktır. 

F~ 
... 

Mısır 
Türk ~nallarından 

•• k yöz ateşiııe tutmuşlardır. terinin faaliyeti 
gan muf ate e Oü~nıan hava küvvetleri Kahire 21 A. A. - 18 

k 
• · Epird• ve Te1t1lyada iki şe· teşriııiıanide Yunanistana va· 

3 Ekmek ancak f ırmlar 

az güınt ük alacak 
Ankara - Türk- Mısır 

ticaretini n inkişafına çalıııl 
ml\ktadır. Verilen bir habere 
nazaran hükumetimizle Mısır 
hüHlmeti r smda, Mıııra 
göndcr~len ihtiyaç maddeleri 
mızın ucuzca ithalini 
temin etmek makss.dile bazı 
mtiı.akereler cereyan .::lmek· 
tedir; Türkiyeden gönderilecek 

Omtsyon U biri bombardıman etmistir. rau bir İngiliz avcı filosu 9 
Sessizce ~ekilip giA Ölü v., yaralı yoktur. ltalyuı Layyartsi düşürmüştür. 

İnıiliz tebliği Bingaıideki iki vapurdan bi· 
diyor Londraıı A.A.- Resmi risine tam isabetter kaydedil 

Kallire 21 a.a. - Muatelif · · ' k" 1t 1 Af ·ı_ tebliie göro . lngiliz tayya· mıştır . ..,ar ı ayan rı"a • 
ıaailiı aazetelttrioin bir •u· d y "d hu··cuwla ya 

• 6 releri dün Alman şehirleri sın a enı en r • 
laabiri Suriyedcki ftslyan f b .. ··k b d d üz~rin,. büyük mikyaata bir pı.mış, uyu ır epo a yan 
mütank.e komiıyenunun Kt'lft 1

• tı B" tu~ ı. hücum yapmışlardır. Bilba~· gm ÇJKan mış r. u n uu 
diıine vuilen vazifel~rdea hiç h k" tt 1 b" t t. t sa işıal limaıılan ve tayyare are a an ya mz ır e... ay 
birini hıAşara•adır-ını bildir · d- · ' B · meydaaları üzerine yapılan yare gerı oıımemış.ır. arı 
melde ve komisyon azasıncla bu bıulunlaı neticesinde b~r şeht ine de bir hücum yapıl· 
yıı.runmn ıtalyaya döachiğünia çok yangın ve inhlikl~r vu• mı~, rıhtıma tam ıaabetler 
digerleriainde dönmeie htczır kua gelmiş, bir lngili tayyi· icayd'!dilmiş, burada .>ağlı bu 
landıkların ı bilcUrmelcteir. reıi Ü:>sÜne dön ıneaıİ:Jtİr. lunan gemilere ciddi hasar 

Muhabir, KomiıyonuaMuao Alnıan tebliği yapan bir seri yangrn ve ın· 

da vtı ekmek sataşma mııh· 
sns dükkaııla.rla b.akkka 1 
ve aşçı düklcanlarında satılu 

caktır. Açıkta ~kmek bulun· 

durulmusı ve satılması ya11ak 
tır. 

5 - Lok"ntıt ve aşçı dük 
kanlarile benz 0 rlerinde müş· 
teriye verilecek ekmek ve 
francalalarınnıikdarı ve günii 
azami fiatma uygun olan fia 
lar lıstclerde göateril.,cektir: 

mallara Mısır g5mr iilderinde 
hususi bir tarife tatbik edı· 
lecek ve şimJiki gümrük re· 
11imıeri teıızil ediiecektir. 

Yarın 

iiniye bir rapor, gönderere~ lif'ırlia 21 a.a. _ Almn teb filaklar çıkarılmış. Bannin 
, ıtalyan beşinci k oluaan Suri liğinden : cenubu garbiainde bir demir· 

Y
edeki efkarıumumiye haltkıa yolu ittisal ııoktasmada hom· 

EKMEKL:~RlN NAKLı 
Madde 294 - Francala ve 

ekmekler, içi kamilen çinko 
ile döşenmiş ve içindi'! toı 
girmeyecek şeL.:ilde 'mubul 

ve imtizaçlı bir tarzda he 
tan~h kapalı ve arka tarafı 
diin bir kapakla açılan saıı Yapılacak Maç 

Yarın öğleden soııra lıiaat 

2 30 da Erkek U esi futbol 
' takınıile Birinci Gençlik Klü· 

bü futbol lükımı lB) grupu 
arasında ~ elırimiz uançlik 
Kışlasında bir maç yapılacak 

CJtır. 
Obürguo yine gençlik Kış 

lasmda Antakra - Reyhaniy~ 
ve lskeııde run Kırıkbau 
arasında Lig maçlarına de· 
vam edilt·cektir. 

Çok heyecanlı olacak olan 
bu iki maçı se)retm!k her 
sporsever için bir heyecan 
kaynagı, olacaktır. 

Siyah vesac 
. l vhalar 

Beya uı .ııeye tabi 
tutuldu 

Hatay Vila) etinden: 
0,4.:> ıla 1 milimetrl! lıcalınlıu 

• ma kadar hercinı nomıd 
ebattaki düz ve oluklu sac 
1 vhalar l eyannaruey~ tabi 

tutulmuştur. 
Ellerinde bu kabil sac )av• 

hu bulunanların hükumet lıı: 
abma mübayaa edilmek ve· 

ytthut ellerinde bırakılmak 
üzere en g-c:ç "3 teşdnevvel 
940 cumurteşi günü alıcşamı· 
na kadar bunların cbad,mik· 
dar, cin ve fiatlannı mubte 
vi beyannamelerini bkeıuıle· 

TayyarelerCJ1iz evvelki go· 
da temam~n yımlış 01alUıaat ce lııgiltereyt- taarruzlarına balar düşmüş 'e büyük infi-

verdiklerinden şikayet et•İJ· devum etmiş ve bombalar at· filaldarla yangınlar tevıid ey 
tir. nuşlardır. Dün gecede !emiştir. Bir tayyare üssüne 

Mububirin müteaıt11i !U ola· ıngiliz tayyareleri garbi Al- ~d~öi!?' n::.zm~ea:m~iıiııştılı?ir~.~~-IYE!~i&9J;:;s; 
rak verdiği 111alumatl! KOre, m nyu tİZt"lriode uçan'k şehir Gençıı·k Vlu·· bu·· 
SuriyedP.ki ıtalyan mütareke lere taarruz ~tmiş ve bom· n 4 

Konıisyoııuuun 3 vazifesi var balur atmışlardır. Bu bomba ,',bu••, ~esı· 
dı. Bunlardan biri Suriye H- ler zayiata sebep olmuştur. J 
mantarında denizaltı üıkrı ltalyan tebliği lCARA VERiLECEK 
te~s etmek , ikincisi hava Roma 21 ıı&.a. - Jtalya.n Aotak)'ll 1 inci Gençlik Klu 
üslerıni hal ya namına iş~a 1 r esıııi f,.bJiğ'i , Yunan cebhe· bü bufesi 1 -12 -940 tari 

eylemek üçüncü vazihtsi de sinde Yunan kuvvetlerinin hinden itibaren bir s·ııe mü· 
Surıye halkının s .. ınpati,ini ıtalyan mezil~rin~ :mütemadi dJetle icJra verilecektir. 
kazanmakdı. Y<tn hücunl ~ttilclerini, lta\y~n Bu husustaki ş rtnnmeyi 

ltılyan Murnhbastarından L>a. tayyar,.)uını~ d~ yun~n mus·ı görmek ve nıe%kur büfeyi 
zıları, Yunan - İtalyan har tahk,. m mevlcılerı ~ıerıne bom, icar etmek istiyeulerin 
bindeki muvaff a lciyetsiılilde• b~lar attığını, Afrıka cebhe· ı laer ün saat 9 - 12 ve 15 

d l M 1
. · k h smde 1'ar ılıklı tanare faa - ı g . 

o ayı uıo mımn su utu a 
1
. ld n y , f 18 arasrnda Gençlık Kışlasın· 

1 d 
. ıyPu '> Uıır. unu, unan cet'· 

y;ı e ugrM ı2rnı aı;zıerından besindeki boınbardımanlar .• 

1 

da kıüp katipliğine oıuraca 
k~.;ırmı~hu hr. Har h~ldt'Su· ~a~. 4l ı.~alyaıı ... ~ayya_re~inin at f"tmeleri. " 
rıyedekı ltalyaıı Mutareke u11unf. donmedıgını bıldırmek ilan 
Komisyonunun v11ziyeti çok te v~ Sicilya adamıda y~re Cüdeydc köyünde vluruni 
şayanı c:hkkıtt bir safi.ayM oir enmeie icbıır edilon bir 1n· • · d b vakfında 4 bahçr: ilı:: ı<ebuıi 
mi~ buhıa•akta ve v,•riye g~~ı~ tayr,ara~in e . ulun.a~ 

b Yu1• utb 1 ,,..edı ln ı ye köyünde taria, dog' irmen 
kai.ul Komisyon azaların·n d~ u " r • ı J gı ız 

. ıt d .. ll subayrnın esir edildigini bun ve hükumet caddesinde An· 
sesaızce aıy~ya onuıe era larııı anuıınd• !niili:ı: Hava karıi kıruthaneiİ lcapu bakkı 
beklcınmeldedır, Mısrephnm d. LuJuııduğuııu ve uzun çarşıda Mahremiye 

dlklar içeriı.inde lcaroyonel 
Vt'. hususi şekilde arabalşr 
ve ~t veya et arabalarile n• 
kil olunacaktır: Bu kapla 
içiııdd·ekınekler bir biri üı 
rine olmıyarak teker teke 
ıskarnlara konacak v 
bu iskaı a!ar ihtiyac J göre 
yeya bir knç lan~ olacaktı< 

1 
Bu lıcıtplarm dışı beyaz ya~ 
boyalı olardk ve yaıı tarafl 
rı;ıda ait olduğu f ırmın veV 
sahibınin adı yazılı buıuıı 

caktır. Bu nakil vasıtaları 
celt~ri bırakıldıkları y~rd 
içlerine biç bir Ç>y girme) 
cek şekildelcadakları kupa 
bulunııurulacak ve içleri ) 
nız bu işe mahıuı bezi• 
sık sık silinip temiz tutula 
tır. Çuvallar ve küfeler iç; 
ekmek uak.li yaıakllr. 

B) KASAPLAR 
Madde 295 - Kaaap d~ 

kanları afaiıda yazılı foll 
ve sıhhi şartlara uyaca1'1 

runda Muıt.tka TicaretMüdür 
lüğüne makbuz mukabiliııdeı 

veyaaut taabütlü mektubla 
posta ile iÖnderweleri tebliğ 

olunur: 

kaydetmekt~dir. vakfından dört dükkan Halil 
s m l!C1M dır ağa ve ıelcercik vakfından • 

Adanada iki tarhmın940-941 bir sene 1 - Kasap dü .. kanlarl~ 
(Batı biriucide) lediye ft:ıı Vi baytar şub 

. . . . lik icarları uçak uUırmaya çı . b fabrıkllın sahıplerı askerlerı . , . rınce ınuvafık görülecek 
ıuize 10 bin mintan h~diye· karılmıştır. lhalesı 28,11,9-lO \ vüklukt l '-t .. . 

1 
_ . h ı e o acaK ır. 

etnıiıtlerJit-. Diier tarafıan per~emb~ gunu saat .'.> te 1 a •) _ K"f' d d b•" 
d 

. kl'J . ~ a ı •rece e 
adanalılar bir günde 2428 le olunacağın an ıste l ("rm l t t•b t l rrı al .. ze teme er ı a ı o aca~ ' 

Ehliyetnameli ehliyetııa· mıntan hediye etmişl~ı·dir. ' mt racaatlan. ' l l f b I ·· ıJ' · · · ·· ( ıer ara o guneş ı~ 
m ·sız kısa hııı11eth mektep· Pamuklu mıntan teberruatı· Ne .. riırat Müdürü d l ( kt 

d d k 
ı. . i y ., ay matı aca ır. 

lerden mezun ola11ların aeuıea, lllll A ana • tn.bıne VUl\Ca s ıim ÇELENK 
ıulJeyo aiiraca•tları aı takuıaiu Qluul.).\aktacır. 'CH.P. atbıu:un ANTA/Y A,, (Sonu~ilt) 

' 


