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lskenderuıı-lstanbul arasınıla 
Y f::"mekli vagonlar de. işliyecek 

Devlet Demiryollan ida· 
resi lskende;un ile lstanbul 
arasmdtı işlt-mekte olan tren 
tere, ~haftanın muayyen iki 
gününde yemekli vagonlar 
ilaveıine karar vermiş~ir. E
s~sen haftanın iki gününde 

bu hatta yatakla vagonlar iş· 
lemekte- idi . Bununla yolcu· 
ların istirahati tamamlanmış 
olmaktadır. Yeni kansr yılba 
şından itibaren tatbik edile• 

cektir. 

ne m=a -- mı 
Ege mıntakasındıı seglab 
Yağan yağmuflar bazı yerle""de feıaket 

halini aldı 
lzmir 29A. A. - Bir ay 

danberi d"vamh yağan yağ· 
murlar yü%ünden Gediz ve 
ı~enderes nehirleri taşmı~ 

: Menemen ve Turgutlu ovaları 
t ımamensular içinde kalmıştır 
Dağlardan gelen beş altı 
metre yüksekliğindekif.seller 
çok korkunç bir manzara ar 
zetmektedir. Bazı köyler su· 
lar alhrıda kalmış, fakat dn
hs evvel alınan tedbirlerle 

şimd:.ye kadar hiçbir l insan 
kuyıbı olmadığı gibi, hayvan 

Tütünpiga-
sası 

14 ikincj kanunda 

lar da dağlara kaldırılmış 
olduğundan telefat olmamış· 
tır. Sular altında kalan köy 
lere lzmirden k;ımyonlarla 
sandal gönderilmiştir. Ü•ct · 
lardaki pamuk mahsulünden 
hiç bir ümit kalmamı~tır. Şo 
salar bozulmuştur. Sopa -
Bergama ) olu kapanmıştır. 
Kara gün do:otu olan Kızılay 
derhal ft"laketzedelt!riıı im . 
dadına koşarak açıkta kalan 
yurtdc.şlua yiyect"k vt- ~lbise 
dağıtmış, bir huf talık para 
vermiştir. 

'Dünkü maçlar 
iki maç tahir edildi 

Dünlr.ü lig maçları, y•kml• 

run devamı yüzünden yine 

Bir Yunan 
denizaltısı 

Üç ltalyao vapuru· 
nu batırdı 

Atina 29 A. A. - Yu. 
nan Bahriye Nezareti tebliğ 
ediyor : . 

Papa Nikolun idaresinde 
bulunan bir Yunan denizal· 
tı gemisi çok cüretkarane 
bir hareketle Adriyatik deni 
zinde büyük bir mu .. affaki . 
yet kazanmış ve bu denizde 
seyahat etmekte olan üç 
ltalyan nakliye ızemisini tor· 
pilliyerek batırmışlar. 

Denizaltı, düşman torpi · 
dolarının himayesinde St'!ya· 
hat etmekte olan nakliye ge· 
mılerine çok mabiranft bir 
manevra ile hücum etmiş v~, 
torpillerini tam bir isabetle 
attıktan soura gemilerin yan 
makta olduklarını !:Örnıüş • 
rür. 

Dü~man torpido muhrip· 
leri clerhal denİ7.alhımzın 
takibine koyulmuş ve çok 
şiddetli bir araştınma ile de· 
ııize bırçok torpiller atmı:r 
tardır. Fakat bütün hu şid· 
d~lli ıırnşhrnnlara rağmen 
f~vkalade bir maharetle :na· 
nevra yaparak denize dalan 
denizaltı gemimiz düşman ta 
kibindcn kurtularak salimen 

açıldı ikmal edilememiş. yalnız 
Ticaret Vekaleti neşretti Reyhaniye - Kmkhan takım üssüne dönmeğe muvaffak ol 

ği bir tebliğ ile tütün pi ya· ları eski fütbol sa hasında muştur· 
sa•mın ı4 ikinci kanun salı kar~ııaşmışhırpır. Bu lga rist an 
günü açılmasını kararlaştır · Bu maç 3 -O Rt'yhaniye H~taraf kalaca~ 
mıştır. lehine neticelenmiş, Aııtakys 

Bu sene piyasanın açılma lskenderun maçı tehir olun· Sofya 
29 A.A. - Taymis 

sının gecilıcme seb~bi, fiatla· gazetesinin muhabiri bildiri· 
muştur. yor: 

nn '!O iyi bir şekilde tesbi- ı .T•[ "" f k 
ti ve müstahsilin menfaatini V l Q 'IJ e m e .. Bulgaristanrn Mihver dev 
korumak içindir. Dünya pi· d ..., • f • ı~rine iltihak etmesini istiyen 
yasalarında tütünlerimiz için f apÇUSll egış l Çankofun teklifini Bulgar Par 
ber zamandan fazla istek Yerine Ordu nıek- lamentosu hariciye Encüme· 
vardır ve fiatlar yükıelmeğe ni reddeylemiştir. Encümen 
meyyaldır. tupçusu geliyor bütün Parlamentoya terceman 

D 
• J J Teessürle haber aldığımı olarak Bulgaristanın bu gün 

aıre e1 e k kü harp harici ve bı.taraftık za göre, Vilayet me tupçusu 
işler acele göriilecek Refik Kuzucu lzmir m~ktup vaziyt'lini muhafaza temenni· 

Ankara - Hu .. kuAmetı'mı·z ki t • d·ı sinde bulunmaktadır. 
çuluğunu na en aym e ı · 

halk işlerinin günü gü~üne miş ve yerine Ordu Vilayeti 50 ltalyan tc:yyare· 
yapılması meseleı,i üzerınde Mektupçusu Y~hya Rifat To si düşürüldü 
hassasiyetle durmaktadır. AJ· ros tayin olunmuştur. Atina 29 A.A·- Yuna• 
man maliimata göre, Dahi· 17 aydanberi Vilayetimiz· · d ._. 1 ·1· h k 

1 
· nıstan aııcı ngı ız ava uv• 

liye Vekaleti vilayet ere yem de vazife gören Refik kuzu vetleri şinıdiye kadu 50 ltal· 
bir tamim yaparak vilayet vt 1... 

1 
cu dürüst ve çalış~ nhğile yan tayyaresi uüşürmüşler.:lir. 

~kazalarda işi· :rio gkünü ~kü?e tanınmış bir idareci idi. Ken Buna mukabil 12 İnailiz tay· 
aörülmesini ve hal m şı .aye f · d d · k :. e disine Y"' ni vazi esın e e yuresı ayıptır. 

~eşriyat Müdürü 

·--

Vişide ·Esirler 
Vaziyet hala karışık 40 bine yaklaştı 
Londra 30 A.A - Röyterin Kahire 29 A.A. lııgi-

diplomatik muhabiri bildiri· liz tebl\ği: Bardiyayı muha· 
yor : sara eden ku~vetlerimizin 

Vişide vaziyt-t çok ,karan· tahşidatı dı:.vam etmektedir: 
lık olarak devam etmekte Ergriyi temizlemek için müf· 
dir. Amerikan kaynakların· rezelerimiz tarafından yapılan 
dan verilen heyecanla babt"r harekat ilerlemektedir. Garp 
lerin ihtiva ~ttiğ"i bir buhran çölündeki harekatın başlangı· 
ben üz çıkmamıştır. Amiral cından bu güne kadar alman 
Darlan Parisle Vişi arasında İtalyan esirlerinin sayısı 38 
hala mekik dokumaktadır. bin 114 kişiye baıi~ olmuştur 

Alman taleplerinin bir ke • Bunlardan 24841 i ırkan hal· 

lemde reddedilmedi~i anlaşı· yandır. 
lıyor. Bu hususta Alman ve ltalyanlar da Tobrukta 
Fransız mehafili sıkı bir ka· hazırlıklarla meşguldürler. 
tumiyet muhafan etmektedir· jJ b • •k • . 
lec. Her halde Vişi hükume· · ıar zn l lnCl 
tine bir ültimatom verildiği J 
Fransız donanma~ıoın şım· agzrt. Q 
diden Tulonu terk ettiği, Faşist sürüleri deni-
Petenle Fransız lıükümet aza ze sürülüyor 
sun Cezayir~ göndermek J'\t" 29 A A ,. ına · · Yunan 
için tayyırder hazırlandığı gı.zeteleri ikinci .ayı'll doldu 
AlınanJarın FranSlZ filosunu y 1 l raıı unan ta yan hcırbiıı 
ve Lavalııı tekrar kauiney«' den bahsederken şuıılan yaz 
aıınmasuu istcdikl~ri, Pdcnin maktadwtar: 
bııııa hayır cevabı Vf"rdiği "ltalynnlar, daha harbin ilk 
hakkmda henü:ı kati bir h f d a lasın a Yururnisl nı istila 
haber yoktur. Patis le Vişi içiu lıes.ıplurını y pımşlardı. 
arasında müzak~re ve ınuha Fakat bu hesap tamamilt> ter 
berenin devam ettigi anlaşıl sine dönmüş ve Yunan ordu 
uıaktad.r. b lan ütliıı cenubi Arnavutlu 
Di~er taraftan Gener<ll ğu işgal ederek faşist sürüle 

V e:ygendın, basit bir ziyaret rini denize sürmektedir. Bu 
için gittiği Fransız müsiemle h l e:;aplar talyanlar on binler 
kderinden ha),. dorııııemesi ce ölü, yaralt ve b'r 0 kadar 
de ~ayanı <lıkkat görülmekte· da esire mal olmuştur. Ceza 

dir · !ieri ve amansız olmuştur. 
Suriye Ho·koıniseri Yunanistan mücadelenin çe 

Beyrutta tin ve uzun olacağını biliyor; 

Beyrut 29 A:A _ Alman fakat, zaferi. istihsal ıçin bü· 
ajansı bitiriyor: tün kuvvetlerimizi teksif eyle 

Mesajero gazetesinin yaz· miş bulunuyoruz. 

diğina göre, Fransanm Suri- Y unau ordusunun 
ye Komiseri General D anz kumandanları 
Beyruta muvasalat ed~rek Atina 29 A. A. - İtalyan 
vazifesint· bKşlamıştır. matbuatı Yunan ordularına 

Suriye siyasi mahaf ilinde bir İngiliz generalinin kuman 
büyük bir memnuniyet vardır. da ettiğini yaımışla(dır. Ati· 
Çünkü yeni komiser Suriye na ajansı bunu tekzibe nit:'· 

de bir takım anasırin tahri· zundur. Yunan ordusu tama 
katma sed çekecek bir adam men Yunan kumandanlarının 
olarak bilinmektedir. idaresind,.dir. 

•sTNo~~r .... -~~•m••--•• Ul31• 

G 
•• •• •• · mürakabesi altına almak isti
URUn en mu• yor Amerika tehlikededir. 

him hadisesi Birçok Avrupa milletleri isti 
ıa olunmuştur. 

tine katiyen meyden verılme R 
muvallakiyet dileriz. omanya ve Ma 

me.1• 0 •1, bu emre a~kırı hare· R ! · kb ' k ff, · uzv e tın oca aşı H. 1 • b k d 
ket 

-.den memurhr hakkında 'T'u·· r ova carı~tanda 1t erın ta ancası arşısın il .-. l ı miisahabesidir t ··ıt k 11· k ld k ıiddetli cezal~r tatbik edile· Belgrat 29 A.A.- Roman yız. ngı ere. uvve ı a ı 
d
. · ti" V. · d-f l ·d · Amerika Cümhurreisi ça Amerika emuiyette olacak 

tevni bil ır~~ş ~· nurumılna ya şımen o er er 1 aresı ve 
Bu işlerin 1yı .bır surette ce demir yoHar idaresine pek Ruzvelt bu ~bah Türkiye sa hr. Naziler Alman ırkının ("I\ 

"cyam için vahler, kayma· Teb~rrüde bulunanlar çok kar yağdığı ıçm fl>lcu atile saat 5 te bir nutuk söy iyi ırk olduğunu söylüyorlar. 

kamlar, nahiye müdürleri ~ü Lira trenlerinin mühim bir lıc11mı· }emiştir. Bu nutkun esasları y enigün: 
yük bir hassasiyet ile vazıf: Süreyya Halef 50 mu t.abdid edildiğini ilan d· şunlardır : 
görecekler ve memurları daı l Nazım Halef 50 miştir. Macar Şömendöferler Milletimiz toruıılarınııı to Çok uzun olan bu nutkun 
mi kontrol altında tutacak Ahmet Esmerli 50 idaresi de daha evvel böyle runlarmı harp dışında !:>ırak· P.sash hüi~sa~ını YN~rmki nüs· 
lardır. Hasan Uncu 50 bir tedbir htihaz c~tmişti . mak azmindedir. Hitler Jünyavı hamızda bıl<lırecegız. 

r ~ _. wzs 

Vatandaş! Kurban deri/erile barsak/arını Türk 
/-Java Kurumuna vermegi unutma 
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Londraga Kibrit fiatları indirilecek Almanlar 
Bir istila hareketi- Türkiye kibrit ve çakmak inhiı.arı şirketinden: 

Yurd 
Jliıüdafaa 'ı 

" Yurd müdafaası ,, , 
düny~da en değerli ve üstün 
ödevlerin başmda gelir. Bu· 
nun için her Türk bütün iyi
lik kuvvetini, hep varlığını 
bu yola koyuı: harcamayı se 
ver. Çünkü; hürriyet onun 
idealidır. 

3 saat süren bir ha 
va akını i)'apıldı 
Loııdra 29 A:A.- üç 

günlük bir sükundan sonra 
Alman tayyareleri dün akşam 
Londra üzerine şiddetli bir 
akın y8pmışlardır. Alman tay 
yareleri bu sefer başka bir 
tabiye kullanarak çok kısa fa 
sılalarla hücum etmiş ve bom 
balar, gelişi güzel attık· 
taıı sJrıra gece yarışından ev 
vel çekilmişlerdir. 

1 1 ! Bilumum kibrit parakendecilerine ilin 
ne mi hazır anıyor ar 11 941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin pera• 

Londra 29A.A. Röyter ken'~; satış fiatı 2 kuruş olarak tesbit edildiğinden. fiat 
ajansmdan: farkından dolayı bir zarara maruz kalma malan için, ellerin ' 

Fransadan gelen haber· deki kibritleri 31,12,910salı günü acantahğa iade etmeleri 

iı: * • 
" Conte de Segur ,,; şöy 

le söyler : 
" Hürriyet, sulhün tefrik 

kabul etmez bir cüzüdür. ,, 
FUhdkika bu kaideye en iyi 
iatibak eden biz Türkleriz. 
Hütriyetle sulbü beraber ya· 
şatıyoruz. Görülüyor ki; asır 
lara kök salmış millt•timiz 
oibanın her harbi karşlSlnda· 
hayatını şununla ifade etmiş 
tir. 

" Yurtda sulh, cihanda 

S\Slh " 
Bu düstura sadakat ve 

bağlılığı Tü:-k milleti kadar 
lıaiçbir millet isbat edem~miş 
tir. 

l3iıi; bu imtihanda mu
vaffak eden biricik amil var 
dır; " bur yaşamak içiR kuv 
vetli bulunmak ,. prensibi. 

• * • 
Biz, Türk ulusu .. yurd 

•ldafaa11 ,, uı her işin ba· 
şmda gelen büyük bir dava 
olarak kabul eder ve onu 
hazırlarız. 

Herk~s bilir ki, büyük 
dava karşısanda bütün küçük 
iddialar kıymetten düşer, or 
tadan kalkar. 

Türk ulusunun kabul et
tiıi " Yurd müdafaası ,. da
vası önünde küçülmeyecek 
hiçbir iddia tasavvur edemi 
yoru. Onun için her Türke 
yaraşan ve gereken şey : 

Bu hücl!m şimdiye kadar 
Loııdraya yapılan bücu nların 
en şiddetlisi ayarında idi. Hü 
cumun şiddetine rağmen Lon 
drahlar soğukkanhlıklannı 
muhafaza etmiş ve nakil va• 
sıtaları durmamıştır. Birçok 
hususi binaların basına uğra 
dığı ve yangınlar çıkbğı anla 
şılınıştır. Ölü miktarı tespit 
edHmemiştiştir. Çı~an yan· 
gınlar tAmamen ıöndürülmüş 
tür. 

J)ü golnn hitabesi 
Londra :l9 A. A. - Hür 

Fransızlar Şefi General Dö· 
gol bütün Fransızlara hitaben 
her ıamankinden daha heye· 
canlı bir hitabe ir•d edere•-' 
Fransızların yeniden müıc•.· 
deleye başlama kararını ver 

:me.sini istemiştir. 

Amerikan yar.dın:n 
Vaşington 29 A.A.-A· 

merikaoın lngiltereye yardım 
işi gittikçe ebemmiyet.li ;ıekil 
almaktadır. Birçok A .me rikalı 
gazeteleri Lıgiltereni n Ameri 
kaya olan borcun\.i. 1 .Ccinile öden 
diği11i çünkü bgiJ terenin yal· 
mı İogilter~. için değil Ame· 
rikanın O:ıennfii için de har
betmelr'.ıe olduğunu yazmakta 
dırlar-• . 

lr\.tlantik'te bir 
muharebe 

Bütün iyilik ve varlığına 
•• Yurd müdafaası ,. uğruna 
bağlamaktır. Londra 29' AA.- Atlan 

*.* tik denizinde seyrüsefer eden 
" Yurd müdafaası ,. ·yer ticaret. vap~rlarm~an mürek· 

dö, gökte. karada, suda, !ıa· ı kep bır kafıley.e_ hucu°:1. eden. 
va üıtünde , deniz altında birAlman gemısınelngılız sahil 
kuvvetlenmek le kabildir. Bu mu 'ııazafa 'gemileri tarafından 
nu yapmak en büyük bo;cu· ~ a.teşlaçılımş ve bu geminin or 
muzdur. 1 ta~ıın~ bir obüs düştüğü görül 

Onuo için: bayre,mda ice· r.aı.Jı~tur · 

seceğimiz kurbaım.- parasını Manç ster akıninın 
dağıtacağımıJ Zô al Vf!,.Sada kurbanları 

"kalanınızı Ha.vll. · Kurumuııcı 
1 

d 2 A A tı_· 
k . d f .. on ru 6 • .- uu 

1 ve men. e et mu n aasıoa h · 
k d

. A b gece Maucester şe rıne1yapı-
• verme nu orcumuzu I( h k d ··ı 73 . an ava a ının a o en 

c.ltt , milli vazifemi:li de yeri kişinin cenaze merasimi )'apıl 
n~ getir~niş ve yaptığımız hu mıştır. Bu merasim ço ,hey· 
hareketle de vicdanı mızı, -ru betli olr .. uş ve halk bu kur
humuzu, gücümüzü kuvv1 et • banlura son ihtiram vazifesini 
lendirmiş oluruz. ifa eylemiştir. 

le:- Almanların Fransada ve ve 1,1,941 tarihinden itib~ren fazlaya satacak peraken· 
bilhassa Manş sahillerinde decİlt"f aleyhinde kanuni takibatta bulunacağı bütün pe-
mühim askeri kıtalar tahşit rakendecilere ilan olunur. 
ettiklerim bildirmektedir." Kibrit ve çakmak ınhisarları Antakya acenteliti 

iyi haber alan nıehafiı Türkİ}'e kibrıt ve çakmak inhisarları şirlc:etinden: 
Alınanların ıngiltereye karşı Sayın halka ilan 
bir istila hareketine hazırlan 1,1,941 tarihinden itibıren, yeni bir işare lcadar, be· 
dığmı ve hitlerin bu istila pla her kutu kibritin perakend,~ sahş fiah 2 kuruş olarak 
nını yakında tatbik mevkiine te<'bit edildiğinden, fazla talep edecek l>ayilerin şirketin 
koymağa karar verdiğini f?b en yci.km acante'iğine veya do irudan doğruya lstanbuldıa 
min etmektedirler. Kar köypaıasta 5 inci kattaki adn~sine bildirilmesini sayın 

Diğer taraftan Norveç sa halktan rica ederiz. 
hillerinde de Alman tahşida Kibrit ve çakm k inhisarı Antakya acenteliği 

tı göze ça:rpmaktadır. Bu tah Jlıf'Ofo··rıu·· nakz·ı o·Jun alınacak 
şidatm ısk.oçyaya bir ıstila LV..J. ~ U 
teşebbüsü ile .ıılakadar oldu· / Hatay Jandarma birlikle 
ğu zannedHlm ·ktedir. vasıta arı ri için 248000 kilo odun aşa 

Fransa işgal edile- Muayene edilecek ğrdaki şerait dairesinde açık 
eksiltme surt'lile satın :alına 

k ·1 1941 senesi ikincı anunıın ee ını 
1 

V caktır. 
Londraı 29 A.A.- Vişi· iptidasından itibar~n iHi)•et.. 1 - 61000 kilosu Reyhani 

d 1 h b 1 ·• dahilinde işliyen bılumum mo yedı• .. 76000 kilo•u KLrıkhan en ge en a er ere gore, .. .. . . . . .. 
Aı 1 F . 1. . torlu vesaıtı naktıyenuı sene da ,.,e 111000 kilosu Ant•k 
ıman a1' ransanm ışga ı ı· . _ · r.b ... 

ç;.n hazırlanmaktadırlar. Hit· 1 lık fennı muuyenelerı, ~ ele· yada. teslim '!dilecektir. 
'Jeı· Mareşal Petene yaptığı 1 dıyemizde teşekkül edecek 2 - Antakyada ve Kırık· 
tekİiflerin kabul edilmediği· heyeti fenniye t rafmdan ic- han da teslim edilecek odunun 
ni görünce bôylft bir teşebbü ra kılınttrak ı.ym Zlimauda mu,rakkat temin•tı 189 lira 

St> karar vermiş gibidir. Fran haddi ıstiapları (yaııi kaç ki 34 kuruş mubamm~n kayme 

d · ··t d' Al as şilik v~ya kaç tonluk olduk. ti '2524 lira SO kuruştur. 
sa a mu ema ıyen man . 3 R h · d ı· d"l 
ker•1 

tahşidatı yaı 1&lmaktadır. larıda ayin edilerek yem mu - ey amye e teı ım e ı e 
ı kA l · ğ' d cek odunun muvakkat temi· ,.,. · · · b ·ı· M ayeııe rt arı ıverıece ırı en 

"ışı sıyası me a.ı ı, a- b .b. b'I" .t. k natı 73 lira 20 kuruı mu• . b h u gı ı ı umum vesaı ı na d 
reşaf peteum er ne pa ası 1. . "b' k- d b l hamm,'!n kıymeti 976 lira ır. 

lu 1 H 'tl . ıyemn tarı ı mez ur a e e lb l 14 1 941 I .. na o rsa o sun ı erın me d' . .. tl 
1
•
18 

.. 
0 

4 _. a e , , 11 ı gu 
tafibatmı kabul etmiyeceği Iıyemıze muracaa arı nü sarJ: 10 da Antakya kış-
kanaatindedir. 0 unur. lasında n•üteşekkil satlnalm 

Antakya Bel~diye '- · d · d'l Almanlar Fransanm işgaf ""om•yonun • ıcra e ı ece 
altında bulunmayan kısımları ei liği tir, Talip oıanlarıiıltayln edi 

d . l b , d kı t k Bug""'daq satııı ıen. günd_e ve.sile:. aıariıe .. ve te 
nı a ışga e aş a 1 arı 4 mmatlarıle bırhkte muracsa 
dirde fransız hükumet mer 
kezi de Vişiden kaldırılarak af znacak ları. _ 

b.aşka bir yere nakledilecek 1 - Hatay Jandnrma birm Balık avı muz 
tır. l }eri için 226 bin kılo buğday d • 
~ransız ~ayya_re. e· müsavi iki partide ve kapalı ge esı 
rı Cezayıre gıdıyor 1 zarf usulile satın alınacaktır. Hatay Defterdarlı&ında 

Loodra 29A.A.- Fransr.z 2 _Satın alınacak her: par Süveydiye nahiyesi sabili 
aslcerle.rinden bir kısmı ile ti 113 bin kilo buğdayın mu ri il.e A_s• nehrinin Süve~di 
Vişi hükümetinin emrindt~ bu hammen bedeli (9605) lirndır. nah~yesı hududunda carı 
lun•n Fransız tayyarele rınin klc t . t 720 1. denıze munsab olan kısmın muva at emıııa ıra d 
muhtemel bir Alman istila 38 k . avlanacak olan balıklar 
tehlika.si karşısında 1/rımsa

dao Cez ayire görırJeriıdiği 
teyid olunmaktadır .. 

Mareşal Peteni n, istila 
takdirinde Fransız. müstemle· 
kelerindt rnukavernete karar 
verdiği zannohmrnaktadır. 

ltalgan pro 
pagandasına 
Yunaıı ajansı ce

vap veriyor 

urull-tur. 1 k d' .. 
3 - Birinci partinin ihale H ınaca s9a40y ıtye re3slmıkn~n 

. . . ~ nunusam, en anu 
81 8 ıL.:mcı kanun 941 çar· 1 943 ta ·h· k d .. .. 14 d 'k' evve rı ıne a ar 
şamba guııu 5 at e 1 ~111 sene müdddle açık arttır 
ci parti 113 bira kilo huğda· k 1 • t t ı· . . . _ ya oııu n:uş ısel e a ıp 
>•ın ihrlesı 13 ık111cı kanun h t d.,.. d 17 12 ur e me ııçm en • • 
941 pazartesi günü sruıtı4 de tarihinden 26 12-940 
icra kılınacaktır. 

4 Talip olanlar teminat 
larile ve ımısa<ldak vesikala 
ril teklif mektuplarını, tayin 
olunan günde ihaleden bir sa 
at evvel Antakya kışlasında 
rnuteşekkil 581ınalına komis· 
yonuna tevdi etmiş olmala
rı 13zımdır. 

5 Şartnameyi görmek 

ş<-mbe günu saat 15 e kı 
uzatılmıştır. 

Taliplerin bedeli mu 
meni olan 435 liranın yii 
7 ,SO nisbetinde ilk tenıi 
akçalarını yevmi mezku 
evvel mal sandığına yatır 
arttırmaya iştirak etmele 

~ Yurd müdafaası • her 
Ulusun en üstün gelen vazi •m• 

Atina 29 A.A.~ Atioa 
ajanıııı bildiriyor: ltalyau Ajan 
sınan bütun dünyaya yaymak 
için istical ettiği yalauı h ber 
ler arasında Popolo d'i Roma 
nm bir yazısı vardır. Bu ga
z teye gör~, Yuııan.;İsbinda 
büyük bir yiyecek ve geye
Ct"k fikdanı vardır. A-skerler 
açlıktan depoları yağ'IJlıa et
mişlerdir. öu gülü.uç bir şey-

istiyealer Levazım Müdurlü· 

Şartnameyi görmek · 
yenlerin varidat IMüdür 
ne müracaat etmeleri:iıil 
lunur. 

fesidir. 

Şükrü o< .;uz 
Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P. matbaası ANTAKYA 

Kızılag balosu . 
Mevsimin en kibaı err nezih ve en zengın 

baHosu <. tlacak 
Kızılay Cemiyeti m~ mf aatine Sayın Valimiz Şü.krü Sök· 

mensüerin bimayesindı ! yılbaşı gecesi Yıldız gazınoıunda 
parlak bir kostümlü balo veı •ilecektir. Balonun fevka·( 
lide mükemmel olm~ n için ha ıırhklara başlanmıştır.: 

Hem kara~ün. doıhı 1 Kızılaya ya~dı.m etmek ve hem de 
çok eğlencelı bır gece ıcçirme k ıslı yenlere yılbaşı ba-
lOIWW tavai,e ederiz, . 

ğüne müracaatları. 

lngiltereden. 
Çok mal geldi 

Halkta 
Tatlı Hayal 

Bu çok güzel filmi 
n1ek fırsatıııı kaçırma 

dir. Bu derece g_ülünç 'I! biı fştanbul İngiltereden 
saçma ancak Ro•aıadan çıkar me~leketimize mühim ~i~tar .. .. t, 
Yunan milleti yıılnız lüks eş· dn ıthalat eşyası g.. ııştır. .sabunu, yuıılu ~ensuca 
yadan memnuniyetle feragat S bın parçadan fazla olan ne yuğı, çay, nı.~adır, 
eylemıştir. Yunan askerleri \bu malla mı başlıcaları sun lor lene~e, otoı~obıl ve 
aldıkları taytolerı ekseriya dır: Pamuk iı liği, boya, rad n 11 t lastıklerı, lstanb~l ~ 
aç olarait ;yakalanan ıtalyan yo ve mensuc t makineleri ~r~k Ye trftmvay nuıd 
e11irlerile~yla{Jlll1ıktadırlar. pamuklu mensucat, tuvalet l ıçın kablo. 
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