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~eşriyat Müdürü 

iazeteye ait yazılar Neşriyat . 
Müdürü adına gönderilmelidir 

Dinların her keiimeıinden 
'•kuruş alınır ücret pe3indir 
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ehrimiz'i:e modern Y'ıman ordu i Almanga9a 
:;u zaf erdeıı '! nazaran 

-szdı1taf,faTıriıapı/111orzafere koşuyor Yuna·•istanda Harp e :.1 '3 1 yokmuş 
Sıgv ınaK.ların inşa 'f!di/eceiii Dü ergeri. ş~hri Berlin 26 A.A. - Yunanis 

.o d zaptedıldı tanla h lya ara•nndaki harp· 

•n1evkzfer bir fieyefçe Loıı ira 25 A.A. - Ama te mütecavizin kinı olduğuna 
~ vuclı.ıkla mütt:rnadiyen ve boz dair ecn!bi matbuat mümes· 

'f ef Kik edi (İqor guo h~liııde ;ücat etmekt~ \ silerinin · sualine Harici~e?in 
olan ıt lya.1 ı.:ıtaltırı Yunı\n beyanatta bulunmaya solalıı· 

Son harplerde a anan tecrübeiere is ina· 
den .yap;facak olan bu sığınaklar· beton 

-arfue ve 251 kişilik olacflk 
Hüküıµet hava hücumla- ı niie ve ~on hu .. pl••r· 

rına karşı ihtiyati bir tedbir Ben elde edilen tecrübe ve 
olmak üzere şehrin muhte - neticel~re göre, hf'tondım 

lif dört noktasınJa ve nüfus in~a edılecektir. 
"esafetirıirı en çok oldu.~u Sığınaklnrırı nerelerde 
noktalarda birer sıi'ıııek inşa inşuı muvafık olacağı bir 
et! i rrneğt• k.u ıar vermi§tİr. fen heyeti tarnfındnn tetkik 

H~r biri irrııiUeşer k:işi olunmaktadır. Pek yakında 
lik ohtChk dıırn bu sığıııak • ~~e bH~lırnac<ıktır. 
lar e-n soıı v• tiıodern tek - ı 

'}{a ·ından sonra hususi otomo 
billere 'ôenzin verılmigecek 
Hu~ si"o oı•obil, ın&tosit<l '::t ve denız 1110 

tÖ!ı let ini s'lhipleri bunların plaka tannı 
• 1 
ıade e-Clecekler 

V ekiiler H~yetin1·u kararı 
ucibince ya ndan itib!.ren 

bususi ntomôbiı , cnotllskilet 
ve deniz motörlt.rİn?! benzin 
verilmiyecektir. Y ftrandın iti 
baren Belediyelerce hiçbir 
otomobil pf•lıcası verilmiyece 
ği gibi ellerinde hurusi oto · 

mobil ve diğer motörlü n1'kil 
va11tas1 bufunanlar bunların 

pıakıdarım en geç 15 kanun 
evvel~ kadar alalı.:a<lar ,ı:a -
knmlara iade etnıeğe nı"courl 
eforla<. Bu karardan yalnız 
"hususi otomobılleri olan dok 

CL ~~ .... , ,.... &1-...-,.,ıs- #TUllM' 

Şehir ~umumi f 1BüjflikMillet 
kütüpha,nesi IVl-efJlisi 

Öfi id2.r~.: khrarna
ınesini ittıfdkia tas Yarın t'Öf(!nle açılıyor 

Maanf Vılkliliğincc açılma
sına karar v~riJen ş~iari •İz 
lHJl\ımi kiitüpban si11irı fanzi 
mi i~i soıııt er•İ,tir. 

Kit~tll&r da temamt'n gt"Jmi~ 
o!dugurıdttn küHiplıanenin 

eçııış tôrc>nİ )'arın ~ttbalı 

vip etti 
Ank· rtt 25 A. A. - Büyiik 

f\llİI t Metli.ııi bugüı. toplan· 
mış ve cclsı:- a~ıhr açllmaı 
umum1 iyftııi vnziı ~tin gÖS· 
terdiğı l ·,zum üzeri~t: tHiku· 
melin tıltı vil&yette örh idare 
ilan eıtiğini biıdisen Başve· saat 9,3ü <ltt merasimle yapı· 

lacdktu. 

Dau eieı d~ devam 

kalet tt!ık~re,si okunarak bu ka 
rar yüks~k heyetin tasvibine 
arzedillllişti r. 

ıosaatleri 

Rern1i d<ıirıılt::ı<le devam 
s~atlc:ri ayhn;.ıııdım itibart • 
<lcği~ecektir. Y eı:İ karara 
göre, menıur ur sabanl1t:-ı 
S.\"l 8 dert 1 'l. }'f" Vl! öğleden 
50nra 13, 10 Jırn 1 o,30 a 

~kadP.r çul2,ecak\r,rıltı. 

Kırıklı~ n K~~:rn • ·Aut 
, . mı değişti 

Kı~klıiJh k ., nıak.unı Vnsfi 
Bağalur Osnıaııiye ~azası ka~ 
n•ek~.mlığıııa niAKI'itt1ıİmiş ye· 
rirıe Q:; rwrn!ye lrnt:a ı kayma c 

&camı luau NuriÔlgun tayin 1 
cdilwif*İr. 

~. 

Meclis Hlıkumdin örfi id 
re karısrım ittifakla ta~vip 
f"tnlhen sonra ruı:nıuneye ge 
çtrt!k Turkiye ile lngilter~ 
arasındtt "akdedilt"n adil nıüzti 
hııı:rrt nlltithe-de.sirıe: it kaııuıı 
laythıısrnııı 'kinci miiuı.k1-rc 
sini yaptH"ak kn ıal eylemi~tir· 

llattt'i>ğ~tli bir 
'llad ı 11·tlaş1n 

•• •• 
·~·ftrııır!, :ı·ru u 

.~ r malı Na-
ci Oerf1iv-~ğ 10000 
plln (lklü ve çôrti p 

h~iirye etti 
Ankara 25 A. :.\. - Ab 

vt• ( giıi.ı hava kuvveti· ri ta- yetdar sözcüsü "Harbin m~v 
.. 8fıfüi.ln bombalaumaktadtr. cud olduğu söylenemiyecek 
Alb.ısan ~ehri şiddetle bom· bir yerde mütecaviz olamaz,, 
bcırdıman e fümiştir. lt,\fyan cevabmı vermiştir. 

ıarın en mi.ihi n hareket Bulgar Haricı 
üssii ve cephane deposu o 

lan ve Arnavutluk budu· ge Nazırı 
dundan 16 kilometre içeri· 
de bıtlurıan Ergeri şehri de Alman yaya gi~miyor 
bugün Yunan <ndusu tarafın Berlin 25 A .A. - Y arıres 
darı iş~aı edilmiştir. mi Alman kaynakları, Evvel 

V / J ce tahmin edilen ve Jolaşan 
~ llnan l llr şi&yıoılar hilifına blarak Bul 

8 8in e~fr daha 
aldılar 

Atina 26 A.A. - Yunan 
İtdlyan barl.'1 ayni bızla de 
vam dmektt-dir. Yuııanhlar 
yİııt! bırçok zaferler ·azarı· 

mı~lardır En son alınan haber 
lere gö,.e Y unanİllar y~niden 
8 bin •·sir daha 1.1lnıtşlaırüır. 

Cebb lcrde Yunan tlerle
yişi dcvıun etmekt dir. 

gar Başvekili ile Hariciye 
Nazırının Berlin ıeyahahati· 
nin mevzuubahis olmadığ'mı 
beyan etmektedirler. 
Frausanın Suriyedeki 

Komiseri değişti 
Vişi 25 A.A -Hağas Aiı• 

sı bildiriyor : 
Vazifesindea a:t !edilmiş olan 

Suriye ve Lübn•n Ho·KeMise 
ri Püonun yerine Paris me
busu ve eski Paris polis •Ü· 
dürü Şiyap tayin eei(miştir. Yıınan ileri 

hareketi 
An ın ver .. ıeden 
devatn ettiyor 1500 
lt~ll)' u daha esir 

• İki ltalyan fırkası 
Ciaha öozguua uğradı 

düştii 
Aliııa 25 A.A.- Yunun 

k1talan bütüu cephe hoyun· 
ca ilerı h!ireketlerine devam 
etmı"kl ~di rleı. Görice mm· 
ta cuırıda ıUılyanl rdan 1500 
den fazld t>sır, 12 büyiik top 
birçok Havt.ıı topları. ıııetral 
yözler ı1e harp mal~em~si 

Yunuuıılarm elinı:a duşmüştür. 
Yunlm1ıl"r am n ver-

rne<leı~ ltal) n kltalarmı ta· 
kib elınekte<lirl r. .fo.rünkü 
vazıy~te göre Artık SeJaniği 

tehdid edt-cek hiçbir ltalyan 
turruııı veya teklikesi mev· 
zuubahis değildir. Şimdi en 
mühim harekat Epir mıntaka 
11ıııa tev,..cüh cylemi~tır . Bura
d11 kmlacak İtalyan ıvukave 
mdi lı~ııüz mevcuttur. Ve 
Yumrnlıl<-r ~imdt bu istika 
ıııelt"! 1 erle-m"' tedırl~r. 

Atina 25 A.A.- Ceph• 
den son • gelen habulere 
göre, Yunanlılar emin fakat 
ihtiyatla ilerlemektedirler. 
Dün öğleden sonra Albası
na giden yel iizerinde _.ve 
Göricedeıı 3r) kilometrt m., 

safede bulunan üç Arnavut 
şcbri daha Yunanhlar tara· 
hncta.ı i~gal olunmu$tur. İa· 
şe müşkülahna raimen Y u · 
nanhiar durmııdan ilerl~m,..k 
tcdirler. Görice mmtakasıııın 
temizlenmesi esnasında ltal· 
yan nıüfrezclt-ri bulunmakta
dır. Bir ltalyarı rırkasuıı111 
bozularak daithldıiı ve di· 
(er üç al.ayı•ı ~d Yuttan sÜ· 
varileri tarafrndaıı :takib c· 
dilmekte olduğu aalaşllPlı~· 

ltalganla1 
ELBASANı TAHLıYE 

EOIYORLAR 
durrahı.ıan aci Demirağ Atiııa : 26 A.A. - Diin 
askerll"rtmiz .. lcışhk hediy~si akşamki Yunan teb!iiinde 
olmak üzıere beş bin pamuk .ieniliyor ki: Katalarımız iıeı i 
lu ile be-s bin çjh yün çorap hareketlerine .devam ediyor· 
teberrü eylemrş ve bu hedi· lar. Düşman Görice dağlıum 
yeler hicara yardımsever- ı da yeni bir hat kurmaya çalı
l~r cemiyeti vasıtasile Kızıl- ştyor .. 
aya teslim olunmuştur. Atiaa -'6 A. A . - Cep 

·- ~ 

~ 

·Almaılya 
-:"' Italy--anın ı~dad;-' 
~ J 

fi:na koşacak ı. ını j 
-tLondra} 'lS~A.A. - :lniİ- ı 

liz g.ızett~leri Görice zaferi 
hakkınd ıki t~fsirlere dev ana 
etmektedir. Nivz Kronik! ga 

~~tesi diyor ki: "Alman yanın 
ltalyan imdadma koşup koş· 
mıyacıiı merak edilmekte 
dir. İtalyan hatları ;o derece 
vahim ve alt üst oldu ki İtal· 
yanl~rın ilkbabardan evv~ı 
kendilerini toplamalarma İm· 
kan yoktur. Hitıerin arhk ken 
disile bt·m ayar addetmediği 
Italyanın imdadına koşmıya· 
cağı da kabul edilemez. illa· 
hur Hal yanların büyük ! bir kıs 
mı bu hurpten çok nefret et
m~ktedi r. Mukadd~s Cermen 
lnıparatorlugu ve büyük fltoı.ıu 
imparatorluğu gülünç bir hül 
yadan ibaret kalmışhr. 

Ayni ' ıazcte 111an~etiııtıle 
şunları yazıyor: Silalllaramı:z 
Yunanistan& do,iru akmakta
dır. Gaze~e ilave ediyor. ln· 
giİtere Yunanistana havadan 
ve denizden hu türlü yardı· 
mı yapmaktadır. Göriceyi 
bombardıman edı~n teplar 111• 
giıiz topları idi Görice üuria 
de uçan tayyareler •Üştere k 
lngiliz· Yunan ta.yyar~leri i .ıi 

Seooley ek5ipresi diyor ki 
ltalyaya onu bertaraf ~deceek 
bir zarbe indirmeli. ltah·aolar 
fevkalade.bir ıulla tehayyül • -
diyorlardı . Fakat ıngiliz sili- 1 

hı bu planları alt Ü5t f'tıai~ 
ve ıtalyanların yollarmı ~~
şırtmı~hr. Italyanlar bilmeli 
dirler ki sokakları bayraklar 
la donatm:tk harbetmflk de
değiMir. Onlara üstün olJ u· 
ğumuzu gfrsterdim. 

Musolini hitıerden 
İmdad ister.se 

Londnı 25 A.A. • Tay 
mis ft&Z~tesin ı-ısktıri ıuuhar
rırı yazıyor: 

.. Arnavutlukta İtaılya için 
raaJdi v~ ınall•vi bir hezi

{Soııu \kineide} 

l lıedt:ıı geleıı haberlere göre 
ltalyan:c;r Elbascım tahli)'.e e 
diyorlar. Röyterin v~rdiği 
malumata göra 4 ltalyan fır· 
kası yiııe lııozg una uğrarnış· 
hr. 

ıngaliz tayyareleri Tepede 
lende 3 ltalyaıı metörltl kolu
na hücum tttmiştir. Kamyon· 
ların devrildiıi motörlü veıa 

1 
itin battı?ı ve ka~~r~erı~ ~·
çı~hiı llal'abı.tcu gorulmuıtur. 

. .. 



Edirne ~lfusoliui Yaşamak \ Resmi,tebliğ 
Hakkı hülasalerı Kurtuluşunun 18 Hıtlerden yardım 

Hukuku esasiye<le yaşa · • -- Dünkü Alman tebliği , inci yıl dönümü şen IS erse 
mık hakkı şu nazariyelerle ' Alman tayyareltwinia ıngil- Iik feri {Başı Birincide) 
ifade edilir. tereye h5cumlarıaa devam et· Ediren 25 A. A. - Edim~ met şr::k\i n\ alan habe·l~r bı-

.. Her mabtük 2ibi insan ligini. lngiliz tayyarelerininde bugün kurtuluşuuuıı 18 inci ri oİT"İnı takıb ediyor. Şıipbt" 
·da yaşamak v~ çoğalmak <:vvelki gece ~imali Alma.aya yıl dönümünü coşku;: ve em· yo ~· ur k i Musolini Yu ~nis· 

için mutlaka beslenmek ve da bazı ş~hiriP.ri hombardı. .s:ılsız tezaküratla kutlamış lanın teslim olacağım hesap 
çiftleşmek ihtiyacrndadır. ,, mım etti lelerini bildirmekte· bu törene civ:tr vilay~tledeo ederek Yunan mı.c-er ı· 

Filhakıka; bu, tabiatin de 1 dir. kala 'lalık bir kalk kütlesi ile na ahlınıs, Fakat bu yanlış 
ğişmiyen ve istisna kabul et l - lngiliz tebliği, sabi! mü l3üyijl; Millet .vlec binden 15 h, 'ip Musolıni .için bir mu· 
miyen bir kanunudur. l dafaasma me::ıısub uıyyarele- kişilik bir ht:yet de iştirak ey amma halini alcm;>tır Eğer 

: ,, rin Alman işgalindeki lıımaıı lemiştir. Tören binlerce ki- Mu.olini Hitlerd en imdad 
Yaşayan her türlü v r ıık J.ıda Alınanya<la bulunan bir şiııin hep bir iılğızdan söyle· isterse,bu ltalyan şeref ve kay 

yaşaması için Jizım olan mad çok h•va üsleriıti. sanayi mer Jiği istiklal marşile başlamış siyetini daha çok berbad ede 
deleri bulamaz, elde edemez kezkrini bamardunan ederek ve hunu birçok hatiplerin cektir . Nihayet Hitlı~rin d e 
se, evveli açlık: denilen, git yangınlar çıkara1ğını bir t•y· bugünkü v.uiyetle alakadar bu gtbi yardım ta:ebini ne 
tikÇ•! artan ''ir ,ıkmb, ~on • yarenin üssüne döamediğini heyecanlı nutuklan takir ey- gibi tavizler muk bilinde yap 
ra acı, ıztırap, kıvranma <l1 ı· bildiriyor. lemi~tir. Nutuklardan sonra mayı kabul edeceğı de me 
yar, bunun devamı hayatı :>o - ıtalyan tebli~i, Yunan askeri g-eçitl'lresmi başlamış rak dil~cek bir şeydir. 
na erdirir; ölü.n denen ha • cebhesind~ Yunan •tifre-ze· ve halk soka\clardan as'..crl"' Belki Almanya, lt lyamn 
yatın sönüp bitmesi v<rlci o· 

1 
lerioin Halyan hart":kitmı iş· rin geçti~·: yollllrı çiçek bu hodhinJiğinin bu suretle kı· 

lur. i kal etmek ;çin yaptıkları te· ketleriyl~ doldurmuştur. nldığma memnundur. F kıtt 
Bunun ak.sine olarak; uz· ! şebbüslc:rin netices;z kaldığı· Izı:taı U c ki İki rı ci ki. Hitlerin, ltalyan h~ysiyetinin 

viyet, yaşamak içirı muhtaç t nı, Drac;ta hava bombardıma bund11nfaz[a ·ırılmasını bek· 
olduğu maddeleri lazım ol • ı• nmdan birkaç kişinin öldüğü itt fabrikası t4'\mam ıiyeceğine inanmak doğru de 
duğu kadar bulursa, elde et· nu, ıtalyan tayyarelerin;n de landı fild ir· 
ti~i..Jcuvvet yekunill! fiil ve lskenderiye ve s<>ir şehirl~ri lzmit - Şehrimizde inşa ıtalyaya yapılacak bir yar 
har ... ket şeklind~ sarfettiği hombardıma1t ettilderiai bil- ed:l,.ekte olan ikinci ki~ıt dımın iki yolu vardır: Ya Yu 
veya sariına mt!cbur ~aldığı dirmektedir. ve ~ell!iloı fabrikalarının İn · goslavyayı çi ~ n yip geçmek 
dllerji aruıada tevazün hasıl /-\rap ıneınleketle. inş ıatları biiirilmiştir. müteah l veyahut Bulgar lopraldarın· 
•tursa bunuan: baz ve sah • • d Al i h lıaidin ani ölümü ile yarıda dan arağıya S ıtrkm k Bulga 
nat denen haller 'meydana rın e man a ey - kaleıo S\l tesisatına d~ başlao. rıslalll l bir manevr:1sı mev-
ielir, bu uyede h~r varlık· darlığı •ıştır. Her iki fabrikanın iş· zuubabis olmeısa gerektir . Di 
ta oldugu gibi insanda da Kahire A.A. - F.liMra• ıeınes\ içi,1 ea aı, dokuz d.Y ter taraftan Ballcan{arda 
fiil ve hareket prensibi onu gzetesine Nazara• İran lılc bir uraıta laıl u 5elrnek Yunanistanıı bücc:m için d~ 
işle•~ye sevk eder . ile Anp e•lekctlui .. İnle ce1tr. b:.ı ~uııla b~rttbt•r birin mevsim müsait deiildir. Bu 

hte: bu. hayat ve yı:t.Şa· Arabistaa,kuvvet v aa•reyn~. ci i:a,!lt fabrik:t ;ı .n 1 S'.l f l . ı e itibarla Jtalyaya yardım için 
1aa an~ili olur. niıı Bura Kö:-fezi kıyı bcr iki fabrikanı• ı•Ün:ıvebe Hitlerin en az ilk bahan 

* • * laruıda üs terLc: etıncleri aıÜ• il• iş\~•uİ :le ıaünakün oia- beldiyt-ceği şüphesizdir. 
Cemiyet içiMdı:: birbiri•\ küıı olup ol•sdıiı •eself"si ca\.tır. Ôcterini yerı·ıerd n 

ıe bir t.ıkun insani, ~hliki, lran ile lllezkir arap Nle le K•zı!ay 1'erkez he- al>yorlar 
içtimai, ikfüadi bağlarla bağ ketleri anında . ;.ıkdt.'d~lecek • d d v • ·k('I 

bı· r 1·0·.ıfer•ııst"' •.etkı" k edı. 1 e· yetın e t::gışı IK er' Atina 25 A .A. - Bozaun 
lı oiduğunıuzu ve yekdiğeri· "" u .. 

1 
& 

C
t-ktir. Aııkara '25 A. A. - Kızılay halinde kaçmakta olanltalyan 

:·~miz~ karşı birçok vecibele:-· C u • D k • h • k d c"ıiyeti Umu•i "eu~i o • lar, öclerim yerli halktan al· 

Afrika a 
K 1 ıire 25 A . A. lngiliz 

havı kuvvetle,.ı teoliği: Çok 
fena hava şartlarına rağmen 
bombardıman tayyarelerimiz 
Elb ı sii n taarruz edereb hede 
fe ı •betler kaydetmiştir. Ha 
vat ı.ı f,,.ın o .m ısı h 'tar d ~· 
recısırı in 5örü lın '! 3in ~ mani 
olmı ştur Gazala ve uambata. 
muvaffakİ)'ctli hücumlar , ya· 
pılmış ve çok sarih ııetic"'· 
Ier :ide edilmişti r. Su h re• 
kat iştira ... ed~n butLiıı t·•y· 
ya .. ı ... rimiı salim f1n ü~I .rine 
döıt nüşle rdi .ı. 

Hava · mu narebelen 
Londra 25 A. A. - Röy

ter aiansından: Hava kuvvet 
terimiz dün isti\a edilm~ş ara. 
zi ve Fransız sabill e-riııe hü· 
·cuın etmişlerdir . Hedt>fler· 
arasında bilhııss uzun menzil 
li Alman toplarının bulundu 
ğu mıntaka vardı. Bur~yF. bü 
yük çapta bombal atılmış 

infilildar 30 kLlometreden faz 
la bir saba üzerinde karan· 
hk semayı aydınlatmış ve 
Kent ayaldinde evlerirı cam· 
larında akisler yapmıştır . 

Vfasrilya bo nbalandı 
Vişi 24 A.A. - Dün ak· 

şa~• Marsilyıa üzerinde yabau 
et tayyarder uçmuş ve tehll· 
ke işareti bir buçuk saat :rür 
müştür. Şehre bir bomba n· 
hlmıştır. Bu tayyarelerin milli 
yetini mttydnna c1karmak ı· 
çin hir tahkikat açılmıştır. 
Şehrın ~u tcsısatı ınrrk~e. 

de isabet v ki olmuştur. Tu 
lon şebrinde de bit tehlike 
işareti verilmiş ve bu şehria 
üzerınden de meçhul tayytt· 
rele geçmiştit 

lt" mükellef bulundu~umuı.u Sütün gazdeler akİ i Üş· lor Mustafa Dandıke vazife· maktadırlar . Görice-den geleı. 
manın Alman)a ~)duğurıu -----------siA<ieu istif~ eylemiş yerine hıı.berlere göre, Jtttl) dnlar unutmamalıyız. bulunan Milli Em laka ait 19 

No.lu hane açık arttırma su 
retile 31 mayıs 941 gayesine 
~adar ıcarı 15 gün müddetle 
müzayedey~ çıkarılmıştır. 

Bir hey~ti iı;timaiyedc 
fertlerin en büyük bahtiyar· 
h~ı ~üph~siz ki: o heyeti içti· 
oıaiyeye kur~ı vecibelerini if~ 
edebilmiştir . 

Çünkü; feı di olan sevinç 
ve elemkr aııccık kt-n<lileri · 

kaydediyorlar. Almanların Eni,.can mebusu eczacı Sa· rieat ederken, Arnavutlukta 
Bulgarisıaa ve Yugosl&'-')'& ı. lia Ba~atacı se~i1ıniştir. '-ı· Y11nan e ... r .. fını kurşuna 
üzerinden bir taarruz:B aa~ır I' v n 
tanınası intibaı kuvvetle mev Nişanh~nma dizdirmexte ve şehirlerle lrö} 
cuttr. dayan Fatma Gali ile o' !eri yağma eylemektedirleı . 

General Vevvl Gener.ıl Han ' 11t.ın memurlarından Edip 
ri Vil.,onun yf'ai Mısır har- IKorkınrtzın nişıuı törenleri dün 
biye Na 71 , 1 Yumis falehl'. ı yapılını~rıt'. Tebrilı: ederiz: 

yapdığı ıiyarf"tlıı lngiltP.re ile F;at Murak« be Ko· 

ilan 
Muhammen aylık icara Se 

kiz lira olu; AntHkyaıun Gül 
mahallesi Atılıa sokagmda 

Taliplerın 30,11,940 cumar 
tesı günü saat 10 da D,.fter 
darlık Mı!li eın ak dairesine 
muvakk~t teminatları yatıra• 

rak miiracaatları iliin olunur. 

ue ve nıuhitl'erin~ inhisar 
t:der. Bu da; kendisini ınu • 
hite sevdir nıesimu derec~si 
le nıebsul<"n mütenasib ola· 
rak geniş veya dar olur. 

Mısır arasın .J l y<tk ırı-• ~ ;,ıkı 
bir askeri teşriki m,.saiyc Je· 
lal et olduğunu söytem .. kteclir. 

n>İsyon u kararı 
Antakya Belediye Reisli· 

kiaJen: 

.,_.,.;;;;;;;;;;._;;;;;;.;;::;..;;;:;;M.;M.; .. ;;;;;;;;..-;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii•·---=:;;;;:;;;;;;;.;:;...-~;~ü•rr;;::;;;-..·~a 

!Vlemur alınaco:k 
!F b"EM8 k iM 

Satıhk deri Halbuki; heyeti içtimaiye 
da vaziyı•t böyle d,.ğildir. * • Türk Hava Kurumu baş· 

• kanlığından : 
Heyeti içtimıiyenin ~zh • l 76 adet keçi, oğlak ve 

~ap ve sürur kar~ısındaki k d · · ı. 
•• Y oyun erısı açı~ arthrma 

~luıssasiyr:ıi o heyeti umumiye ·ıe 28 11 940 perşembe gıinü 
ni~ı vicd~ıı anı~~sind~k~ olgun 1 öğıed;n ' sonra saat 3 te 
lugunun ıfadesıdır. Mıllı var · · debbağbaııe i e s a t 1 ı a· 
hkta uncak bu hassasiyetle caktır. isteıdilkrin muayyeıı 
kendini oösterebi!ir. h b °' gün ve saala iı:Zlr uıunmıt-

Milli ve umumi bi,lisel~r farı. 

Antıı\.:yı:. Tüccarlarından 
arpa ve yulaf ile buğdayla · 
rm •evcut rlliktan aakkıncla 
b!!y.urname alınmasına ve 
beyctnnil111elcrin 27 ,11,940 
çıısr~asr:ba ak~amına kadar 
tevdi ~ylemelerine ve k~yfi 
yetin l3cl<~diye yolu ile ilim 
na k 1rar verildi. 

Hir ınemuristt!nİyor 
Hatay Mm ta~ ası iktisat ııt; 

d ijr liiğ&nde: 

P. T T. Umum Müdi.irlii~ünden: 
1 - - idaremizde münha maaşlı ve ücretli memuriyet 

lere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacakt1r. 
2 - Miisabakad muvaffak olanların idarenin tek· 

lif edeceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarthl" . 
Müsabakada muvaffak ol .. nlara 3656 sayılı ka

nun hükmün~ göre 15 lira asli maaş Vf•ya 60 ı;ra ücret 
v~rilecektir. 

4 - ıstc:-klilerin 788 sayıh memurin kanununun dör 
dıincu maddesindeki ş&rtltirı ho:ız olmalan ve devlet me· 
muıriyetine ilk defa girecekle rin otuz ya~ını geçmem:ş 
olmaları lazımdır. 

tar 
hız 
tün 

körşısmda bu,iydioi ifade tı!tı!.!!,...........,~~=====!!:::=!:l:r::!'-~~:=:ı· 
edebiıt-ıı heyeti içtimaiyeler· tedir. 
dir ki; anc .. k ya~oıök bak Biz Milli Şef ·• ln<>nü :,nür. 
kını lcazan&r ve milli varlıerı etraiında çelikte.. bir kal .. 

Diılir~mizdo miinhal bulu· 
n uı 25 lira mttil~iı k.adroya 

bir .... cnuır tayin ~dılt'caktir . 

5 - müsabakaya girmek i riyenlerin ~20,12,940 gü· 
nü akşamma kadar dilekçe ve evrakı mH bitelerile bir· 

lık f e imtihanların icra olunacagıP T. T.merke:ı müdürlüklerine l~ 
müracaat etmelidir. • iV! yıkılm .. z ve ezilmez. gibi duraıı ve onua e•riad.e 

* * hep hir·~en ölmeye aazır bu· ,, 
Hayabn bu felsefelerini 

larihte maşeri olarak birc;olc 
~.kereler ifade eden y~gaııe 
ulus büyük Türk milleti, ta· 
rihe bunun birçok misalleri· 
m daha kayde muktedir bu· 

luftduğunu buıüokü dünya 
vaziyeti karşlSIDda i.Dar et· 
tiği hassasiyetle ispat etmek 

lunan bir bütünüz. 
Cümhuriyet bükumeri•i· 

zin çizdi~i pregr:-1Ul üz !rİn · 
de birıikk ve .beraber ayak 
atan ve her zar..-ıan atacak 
ohm büyük ve kahraman Türk 
milieti hc.kkından ve istikba· 
liııden daima emi1tdir. 

Şii"rii OCUZ 

Lise mezunu yeya 3656 
sayılı kaııun mucibince bu mik 
t•l· maa$ atabilecek olanla· 
rın evrakı müsbitell'!rile bir· 
la t .. 29,11,940 günü akş~mı 
na kadar müraca ıtlan ilaıı 
lıınur. . 
o_...~ ..... ııı..;;~ ... -

' :"leşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

CH.ft.D'atbur.ı -ANTAKYA,, 

6 Müaabakn her vılayetteP. T .T. Merkez Müdifrlükl" 
rinde 23,12,940 hınbi ne mü. adıf P ., rtesi günü ~saat 
9 da yapılacaktır. 

Gündüzde 
Bu ak.şamdan itibaren 

Aşk Çocukları 
Françoise l\.osay ve Mari 
GLORY 

1 
1 Nazar boncuğu 

1 

ŞIRLEY TEMPL 
Pek ya~ ında Türkçe sözlü Lo· 
relHardi Hiudistunda mutlaka 
görmek hrsatını kaçırmayıoll 


