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SAYISI 2 KURUŞTUR 

SALI 
Abone ••rtları : 

Dahilde ylllıöı 5 lir• 
Y•bancı memleketlere 

8 llr• 
lllnların har ,.kaU1111-

alndan 5 kurut alınır. 
Ücret peflndlr . 

BDnO gec;en sayılar 

10 kuruflur 

1nege arpa ve 1 AL>.'IAN~ARA GÖRE Almanlar Bir Rus ga-
l ÇQtJd 10 bın Rus ··ıh· b. l l · ar un k k . d h m!I ıs ır Jgı ze esı' ' ta u Q • US er:t a (l d _. b • VAZiYETi NASIL GÖ· lştz l . ld ırzın har ı ROYoR İc. ,., m111acak esır o u hoztrltyorlar J\1osk~va 4 .A .. A . . -. 1 

O 1 r ~ k .1 ~ () İ;ıuiliz gemisi b ıttı, Mcs .
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1
. h t·ı· .. Ceph~dekı vuzıyetı muta-

V l I / • H • • k "dd ti b b ı d ngı ız me :ı ı ıne gore l . , t 
LQ e f' l eq elı ı~ln ova 91 e e om a an ı Al nanlar ilerledikçtJ müş- l<.~a c.•dcn z . .vc!slıya gaze e· • ~ I Q f " llerlin 4 A. A. - Al- l Anı , l ( ·· -l A • • külat haşgösterec ~k ~ sı <lıyor (1 : kuı. ta~, 4 \ lln 1 Qfl edı/dı ıııan resmi tebliği: Londra 4A. A. - !:ia· Faşist siirülerile yapı· 

k. etıeıı lebı ~ ,; ı\ · °"": llaş l'erlıi pet Un lak h klu rın- lılh i yet dar 1 ngi liY. nı eh afi- ı an mü cudcle ye şiddetle 
ıı · 1 lı,; etlılnıii· Vt·killeri heyeti bugiin üğ· . da muhasara edilen Hus linin kanaatine göre, Al dıwam edilmekte<lir.llenuz 
,~ l l<tr()lır"1k (l}· leden sonra Başvekfüetle orduları imha edilirken 1 J mantar şark cephesindeki Alınan ordusu kati bir ne 
:ı~ ıtı ~,~1~d:.tıı uhsıı.lleri ()fi Başvekil J>oktor Befik bin esir ve çok miktarda Hus mukavemetini kımu.ık tice dde edememiştir. Bu 

l!t\I ı. Veı·ıı Savdamm ı·ı·'-'US"'lı' ııde l<''P t l · ı t ı . · ld k 
rt: lıtı. ıt\ Lurr.ı eıı vu 1 .ı .ı .J ıarp ma zemesı a rııış ır. i~·iıı iiçüncü uır yı ı ım nunla heruber düşman \O 

.... ll
1

· ı.. 61.t"\ anarak ruznaınf s·ıııdekı· 1 r ı ı d" b ı k ·· ~ """'darl\lfl Ol!•ı "i•ı kurış- ı ava ı o anrnız uıı harbine _ aş ama· .uzcre kuvv~tliuir. Düı.:uuına kıta .. ı ,. rnuddeleri rniizukere etmiş 111 "' ı tılnı 1; bunu· .. ı·pa ve lir. ak~ıın J\loskov<l üzerinde geniş mikyasta hazırı~ ar larımız sUku netle karş1 
, n'"l!lıı.;::-kı;,_°"y, •<ıııra BÜY ÜK ~IJLIXl' MEC- U\'llrak askeri hocleflel'i yapınuktaıjıı·J~r.. Ü~üııcü koymak! ıdır. Geplıo gerile 
ıı ı ,kuııdııtı ~·nı 111 z eııı~ tip LlSINDE lJomhan.hrnaıı clmı~ ve a- yıldırım Iıa:L>.ının ~~vyct rine atılan paraşiit\üler 
1111 ıı... nt lı .. ,, y· lıııgd.,y AnkPı··.t 4 ı\ .A.- ğır h.ısarlar ika eylemiş- mukavcnıeıını kıracagı tuh . 

1 
<.l'lmektedir. HJüş· .... ll(I ·-ıscla <ı[1ılac· ı... " BU- . . 1 (l I' ım m e ı . Lı~ A;ttıa,, it~;\lnıı Yii1.dp ;O yük ı\Ii.llet ,\leclisi bir ay· lir. mııı edılmerne üe ır'. •a - nıan hu cephede de ~·ok 

11ııl ıı lılıtur 1

11 .. C!;ıJ·t •• ~ lık lalı! d evn~sinden soıı. Denizaltı geıııileı'i.nı ii~ kal Alman ord ll:SU ıl erle ' \ r :T ' l'.l ')iye\.1 i kullanarak 
(!k 

0111 'ıı. 1 ·1 1 ı· ı · ıı · ·' d· ı ·· k"l ~ l l · I· ~ ~ v . '~ 1 ' J 19 , 1 llıt!kı Vataııu· 1 ra ıugiin i~limalalarına uliıı ııgı ız ısa 11 cruıuc ı ~~~e m~ş ·u a ar ıcu ~, 
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. . K . ılordu eüzutaınla. ~ Aıt1 11'ı- t·· ~tde g·· uş n- lıaşlarnı<.::lır. Bugünkü toıı l:eıııan 4 biıı Lo.ıluk 6 li· bilhassa · kıı;i l>a~layıncu, ı:ızı 11: . f s , 't 
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ı~1 Urıu 1
• Ort~ekı.. 1 " , • 

1 
k rıııı 'ı,'evırnıış :ıkal ... ov~e 

'1 ~ fleJ . ~İ~· • l\\Jt:ur11 ~ · aııtHmı<la ruznamesinde c::u et gemisi u..ıtırıııışıdr · Husyaııııı ::ıugu 17. ve un- . ·k ·leı·i her defasında bu 
r, li. elert.ı lı· ı clt!r- ki rnaddeleri rnuz:ıkere ey dır. lst.;:en<lcriyc<leki deniz na .ıhşıııanıış olan Almun .ıs e '. 

1 
d 

e i\ ııkı, Cıı Oluı1 .ı >er ver l · t· ' a"l ·t•ı·leı··ı J{u"' ordusunun ı;cınl:erı kırmış nr ır. 111 'ita 4 ur. erııış ır. (.;eJecek toplantı ussü ılc .::>uvevş kaııaJıııua "'~ , , "' · 
J iJ · A.A.- icra !.'.arşaınlıa günii yapılacak · daki Lisler tayymcteriıııiz müterna<lı hücumuna ma-

il; Cl t tır tarafından uoıııbaı <lımaıı ruz kalacuklar<lır. Bundan 
~ . Ohı·iri • · b-- b -h oıuıınıuştur. l>aşka kış esnasında Al· 

V·~e /ı,. i . lŞ l U SU a lııgııız tayyareleri dün man tan.klan çamura sup-
~s · ~ı U~·et fn.1 Z d € b l d ak~m IL rlin üzernıc l>ir la ıarak ıterleyenıeyecekler 
) Pııe l \ılq,1 (:~hilinue y a Ş U l ukııı yaprııuğa tcşeuüüs et dir. 
,~ br. ~lı !iaba{

111
u lıthrir~~~· nıuştur. Ciimhuriyet ~la- ıııi~, ialı:al .l>unlan.laıı az AL\lı\NLAlU~ı Vı\ZlYE· 

ı•) "'atı ,,:~ Gl.ır~k lıuşfuıı 1111 ~- ha11esinin tahriri işi bittik hır Jrnmıı şelıır uzeriııc ge '1'1 FENALı\~ı\UAK 
11 • ~ııil, lltkı.:,. ı. lıır nu11 len tionra sırnsile clig· ""I' leuiınıı~lir. ı\.lıl,uı Lıoııılıa- Lon<lra 5 ı\. A.. -u 1 ı~ • ~un · 1a· 1 ı .. 
Jıt itı ı.ııtıh . '

1
SYonu ı illa ıallelere başlan .tcaktır. hır ash:cri hedeflere 1.arar ı\loskovutlaıı gelen haut~r· 

d • . Urı\r t JU l .. l J ~l 
f lıtir IŞQ b .,e ıııu1ıaı- . ı\Hilhı.ıkata ve köylere y pnı..ıımş, bazı muhalle • ere gore, a tı 1Ul a zar • 
. 
1 ~l~~Şluıııış v . gıdecek olan komisyonlar terde <:•h:aıı yangınlaı· sön fında Almanlar şarkta ka-

l 1 lj·e L· ~ılk da l u ·· dlirulıııu~tur. ııuık arasııı- ti l>ir netice alamamışlar-• Q 1 tıusı 1 . J gun ıniirtıttep yerle· ~ . . . 
Sq t 

0 
· rınc hur~ket ed"c:-klerdir da bır ıııi1'lar zayıal var- <lır. Ümıtsız. g.ıyrdlerıne 

ti ı t 'Q/ 8 dır. U~ 1ng.liz tuyy arcsi rağmen Alman vaziyeti ~ ıı 0<~ o., o.. K 0 , general <.1u9uruımuştür. ııı• ı uıdeki atlı harta zar-\ıı \it l s~t ı\. _ fmda ddlla zıyade fenala-
• 1 Lı Lt. 1 ~ l ~l A b lL:l'lin 5 A. şacaktır. Almanlar şimdi ı 1l&silr~l.>!\u1/l:.VAJ} duilah D. N.B.ı\jansı lfü<lir;yor: kuvvetli piyade ve .mo. 

ı . ıur \ Alman ııava kuvvd1e· d 
"
1
tol\:l Hıı1 A / d .... türlü kıt.darı s.ıycsın e • 

l\jlt ,: I{! ılı.:v~Glurı Satı. p o g ait Ii 2 ağuslosl.l 6 Si yerde <lir ki Huslara mulmv~rııct 
t 't:ııı-ı,·.,'ruat 1.(.11

11
_1 ı~trıı··k 'l't 1. V olıııak iizere 56 Sovyct ... ı~.ı.1· ırneklt dir. • \) k " ııwe ı ali ve Korıı u uu~u 

""ctlıttı~ı ''ıilluını· Usıııllaıı lanı Korgeneral Abdullah layyar\·si iııılıa etmişler • Sovydlt>I' <:Ok muvaf 
1 ~l ,,,, "'•1i11 illu ''o'·rt• Alı>dotr d '· dir. fak bir askeri t.abıve kul-1tk ıı:.\!I 1::> ndll un Uiyarb~ıkır .ı 

ı ~li\1 ırı, i11,1, Su~hıııı' dan 1 ı Perı hiis gnlii yakıııııı- Janmakladırlar. Bu da diiş ~ ıtr , .ıl!ıı ı . "uıe \ . s ,;enıl e runnn gelmiş· 
1 1 

. . 1 ı ... '-\<ttıı... '-lİtı•"ı • .,'lllır lır. ::hv 1 K ddki ı\lm:ııı kuvvellel'i iki ınamn ıır ılı kuvvet crını ·"% '\ij \'V.... · .ı ı ı orgene,·aı Ha 
lı1 , tıltı-ı ~·a r11 .. Vntaıı tayu· ı · Hus alayıııı imha etmiş· lıırakarak onlar geçtikten ı1 ~ U'· Ur., . a >ır kaç giin kala 

ı.ı' 't ltıt l\ltıllıı·i."Cıtut caktır. terdir. sonra piy ddC ile irtibatla 
lıı kuı'°1 l ·r ~ttnrı ı~r. 4 •.. To~ ÇI Vl , ·ı~ I .. IJI Çevirme har ek 1ti devam rıııı kesııı~k ve lfos p:ya ı ırı l\1"l"I\! ı, \J \J ·i \;J - • • k d l v ··ı ~ı ı . lllrıı.,~ lı ~oıı01 ,-, 1 ıearet vekalet·ı taı"afın ediyor <le:mım ya ·m n a~· ıgı. o· 1 uuı <ıt\ ı ... r ·• Berlin 4 ı\. A: - Uk ı \1 1

(1 1 lltıı '~iı 1•ikt. . uan VWt'-' r . . l'I • • • diirücü ateş c 1 maıı pıya ıı. 11 ~ı.ııı. . lltJşı 1 tır· '1tlla • .ıe ınıızın tıcıl ılıll raıı'-'a C41l>hesindc ı\lman · · ı · 
"il l1o "'<t 1 ~t(j ltr,,(.. . ~~Çhırını knrşılanıuk iizerp .J dosinı ın1ha etme <tır. 
'ı tı;i lıo llıl:ıı ı ıt.ıı:· ~111~~~~ ç~:~ l~n ~·ivi gelrııişlir: lh~ \'e ,\]acar orduları tarafın- HU~LAH c_.: ı~Vllli\1E llA 
~llıtıtı •tıo,.~'V(!\Ju 'ı'''ktttı·- 1 s' ~ruı 2,5 toııu merkeze dun yapılan hiiyiik ~ .. vir- HEKl!.Tl~J KlHIYOHLt\H 
~l\lŞtır. l\l!'ı-O\!ıı 1' 

1•ıuo 1• ' onu <la lskenderun:ı me hareketi <liişnıanın ha· Berıı 4 A.ı\.- .~asyo 
.11 ILıt \ luıl.!I> 111

nhsustur yali dıeınmiyeti haiz rııcv nalZaytuııg fsvi<,Tc v gaz .. tc 
l t l()LGı 1\. \13~ l\ al· Çiviler. ihtiyucu görn zilcriııin e!e gevınt!tiile ne- sinin Berlinden aldıg~ ha-

~ ı \tııbuı tLl)ı·(j UN Ukauaı·Ia t . .,J · liı·eleıııııek iizen,'Clir. Bu lıcı·ler\~ e.üre 150 J kı'ornel rı ıı " rır. ru ~vzı C.>uılecek ~ - ~· L "~lıııı. Ukuk r mıntakadu Hus ordusunun relik 1ı·r cephe iil'...eriml~ 
11 lk\!t ltıııtJ,111 ~ctkuı ADA A ALMAN KON· hüyiik IJir kısmı irnlıa e· ı\lrnaıılur bazı muvaffaki 111

r<1kutıe likeııu(! 1(!lı . UAL() ·u ŞEI IHL\1IZOE di im iştir. 1 yet'cr kaydL>flere k hir kı 
la;ııll , ~l.ıtıtrtuı·~ l•'i- .ı·ı danaya yeni l.·ıv1'11 e· ~d~ sını Huz askerin! ~evirmiş 

\l(iılıuiı:ıto orıu - 1.tı ütpk . . .ı Valimizi makamın a zıya lt-rdir. F'ak11t lluslar hu ~c 
-. ır Ol•ıı • Vazıft'Stne başlamış n•t ctııı:şlir. Koıısolos ak 

• ' 
1 Alıı K • 1 virme hareketini kll'lbak o" ıan onsoıosu bu şuma Adunaya hare wl 

-un Aelı · · tadıdar. v l'lını:ı.e gelmiş ve edecektir. 

~J '1 UAt\lKA 

Amer.ik~ ile 

Japongantn 
orası açı1ı

qor mu? 
AMEllİKı\ \ hE Jı\PO~
Yı\ YI PHOfESl'O El'fl 

Pekin 5 ı\. A. - Ame 
rika aleyhine yepılan bir
~·ok hereketlcrden dolayı 
Amerika yine Jcponyayı 

ş!<ldctlt ... protesto eylemiş
tir. Buna sebep Amerikan 
teahhiitlü koli lerinin s:ı· 
lı iplerine teslim edilmeme
si ve Anı ·rikt1. mağazala 
n öniine adamlar koyar.ak 
buralara nıiişterin girme 
s'nc mani olmaktır. Ayni 
haı·<! ketlcr lngiliz'cr için 
de yapılmaktadır. 

R llZV ?il 
1>0:'\ANMA YI TEF' l'IŞE 

C,l'fMIŞ 

Vaşington 5 A.A.-İ~i 
lıal>cr alan mchafildcn öğ 
renildiğiııe giirc Huzvelt 
ycılı ile ati altikteki d ·ııiz 
iisterini ve doQıuırn.rnın ır 

lilıal ş ·ldiııi t~rtiş etmek 
lii~erc t\ tlantiğe a\ılmış· 
tır. Filo Kumandam ile: 
hareketinden daha evvel 
birkaç defa görüşıniiş ol-

ı rnakla lıcmber kendisile 
allantikte hıldirilnıiyen bir 
yer ve zumund ı görüş! 

4 

1 cektir. 



Sayfa-2....: 

İNGİLİZLERE GÖRE 
Zongııldak 
madenmek 

tebine 
T \ Ll...131•, K \BULÜNE 

B \ŞLA IYOH 

\ Ber line müt~ 
l hiş ve ağır bir 
lhücumgapııdı 

Maden ocaklarında ve 
rı, aden santtyii işlctmele 
rinde \~lışacak nazaıi ve 
ameli bilgilerle mücehhez 
teknısiyenler yetiştirmek· 
le olan (Zonguldak maden 
tekııisi) en moktebi)ne ta
lelJe almaca ktır. 

Bu mektebe en az or
taokul veya liseye girmek 
hakkını haiz olanların a· 
lındıgına göre mektep rne 
zunları lıst: den sonra bir 
sene daha fatlıı tahsil 
görmiişlerin haklarına sa· 
hip olaı:aklardır. ~lektebe 
girmeden evvel 15 J gün 
Jük IJir staj, mfü.ldı3li v:ır 
dır. Bunun için 10 - 2 ey 
mı arasında 11amzct kay 
dolumnak üzere Zonguldttk 
ta mel\ tep müdiırlüğüne 

nıiiracuat e) lenıelidırler. 

Stajerlikle uirlıkle mektehın 
t<1hsil müddeti dört sc:nedir. 

lzmir'de 
Yetiştirilen pareşutçü 

.,er çler 
izmır ( llu::;us'.i) - Hava 

kurumu, geııc;liği paraşüt· 
~ııliige hazırlurnak ıı:in lfi· 
zırn leleıı tedbirleri alımş 

ve mektep talebeleriyle 
ueralJer f al.Jrii\a Vt! CllÜCS· 

sc:;alta çalışan işçiler ara
smdan atla) ı cı gruplar teş-
1~ i liııe başlamıştır. 

İlk hamlede )'.ün \lcnsü
raf P"rnuk Mcıısucat falı · 
ı il\alurmda faari ka direk-

türlerınin \C beden terbiyesi 
öğı clnıenlerinırı yardımla· 
ri le geııç işc;ilerdeıı dliş0r 
kişili!{ .. l'amşülı_:ii ruplar,, 
te~kil edilmiş ve bunlara 
bedcıı teruıyt si öğrdnıeu 

Jeriniıı 1 nezareti altında 

paraşüt kulesinde alltt. ış 
öğrelm~ni tarafından prog 
rnın dahilim.le allttyışl.tr 
vaptırılma~'a \'c paraşütçü 
lük hakkıııda uf.1k konfc 
ranslar halinde dersler 
ycri ı ıncgc başlanmıştır. 

Bundan maada gene lıa 

zırlanaıı program mucibin 
ce f ..tlırıkalarda, iŞ\iniıı top 
lu lıulunduğu müesseseler 
de umum ışçiye paraşüt 
t:liluk hakkında konf..-raııs 
lar verilmesi kaıarlaştırıl 
mış ve ): üu Mensucat fab 
riJrnsında 5LO kişilik bir 
ışçi gllrupuna paraşüt ku 
1 esi lığıelnıeni tarafından 

bir J\onf erans verilmiştir. 
Konforanslara devam 

edilerek gençlere para~iit, 

par.ışülc;.şliik, tuyyarc Vu 

t.ıyyarecilik ve bunlardan 
J\onıııma hukkrnda. 

IZMIH LIMAI\J iN 
1 Jo.~1 lZLl!.. lE 'l 

lzınir fünakalfit \ ekfi 
leli memleketimiz liman· 

Yeni bombalar tecrübe edil
di ve şehrin merkezi çok 

ağır hesara uğradı 

Londra 4 A. A - dün 
akşam İngiliz tayyare 
leri laraf ından Berline ya 
pı.lan şiddetli hava hücu· 
mu hakkında aşağıdaki 
tafsilat verilmektedir: 

Çok kuvvetli lıir İngiliz . 
hava teşekkülü karanlık· 

tan istifd<le ederek l~rlin 

üzerine kddar gitmeye 
muvaffak olmuş ve en ağır 
bombalardan mürekkep 
olan humulesini şehrin 
üzerine boşaltmıştır. 
Uenhı<leu açılan 300 pro 

jektörün . neşrettiği ışık 

hüzrııclcrj ara:sınua ~luiıı 

üzerinde do.aŞdll tayy .tre 
lcr bilhassa merkez kıs· 

nunı çok şiddetlı IJır lıom 

lı..trdımuııa tauı tutmuş uir 
~ok yangın bomlulun dd 
Herli.ıi.ı garp kısmına düş· 
müştür. l,;ıkan yaıığmların 

alev.eri s.ıyesınde hedefıer 
ve Jemiryolu nıükcmme 

len görülmekte idı. Uu 
llombardınıan esnasımla 

!:>un ::;istem olup yeni y.ı 
pı.aıı bumb.ıl.ıruı yaptığı 

tuhribat <.:Ok müthiş ol
muştur. llu lıonıuaların 

neticesi çok nıenımıniyel 

vedci olarak görülen üş 
sanayi nıücsselcrile dl!mir 
yo.u şebckeı:;i ı:ok ağır 

hasara uğramıştır. 
IHH l~GlUZ TEKZll31 

Londra 5 A.A.- Höy 
ter ajaası lıildiriyor: 

lııgiltcreniıı Sıyam hu
dudunda 100 bin asker tah 
şid ettiği asılsızdır. 

· Hopki~ıs 
ÇÜW)L VE EDENLE 

t;0HO~Tü 

Lomlra 4 A.A.-Deyli 
telgraf gazetesinin yazdığı 
na göre l l ıpkins ı\1osko 

v:ıdan döndükten soura 
İngiliz Başvekili ~.ör~'.il ve 
l lariciye .. \azırı9EcJ.enle gö· 
rü~müş:ür. llopkiııs rapo 
unu l{uzveltc vermek i 

c;iıı acele Auıerikaya döne 
ccklir. 

fENIGO~ 

Bir A lman •ı 
gazelsi 

Hı\HBİL\ BU SE~E BlT
MIY~CEGl l YAZI\' OH 

Londra 4 A. A. -
Alt~anlar yakında çok bü 
yük zaferler kazanacak! a
rına dair yine şayıalar yay 
nıağa devam ediyor ve 
Lenincrradı~ da dü~ece<Tini 

o " b 

bildiri yorlur. Halkı yatştır 

mak için yapılan bu pro
pagandalar neti resinde 
halkta bazı aksnlarncller 
uyanmaktadır. Bu cümle
den olarak :\loskovanın 7 
hafta zarf mda işgal edile 
ceği bildirilmişli. 6 hafla 
bitmiş olmasına rağmen 

henüz ı\loskova üzerine hiç 
bir tazyik yapılmamıştır. 

Şimdi bazı Alman ga
wtcıcrj efkarıumumiyeyi 
bu tevakkufa alıştırmak i<:in 
makaleler nm;rediyor ve 
milleti bazı hayallerinden 
vazgeçirtmek için ezcümle 
diyorLır ki : '· Bazı plan
Jarııı karışması y•ıziimleıı 

lıarb.n bu sene bitmiyecc
ği tahmin edilrnekled.ır.,, 

Japon9a 
Sll ı\Ml TAZ1 lKı\ BA~· 

LAMlŞ 
Londra 4 .\.A.- l{öy· 

ter ajansının siyasi muhar 
ririııııı ımn.ıatıııc göre, Ja 
ponya her no ı~auar hattıha 
reketi hakkınJa resmi IJir 
tebliğ neşrctmemişse de 
umumi kanaata göre şinıui 
siyamı ı.\lanc;uko ve ı"aıı
kın hükı1ınotı~rini tanımak 

i~~ın tazyik ettiği zannedil 
nıektl.'<iır. lki taraf ar asın 
da im hususta g.ıyri res
mi müzakereler devam et 
tiği de lıalJer veriırncldcdir 
~er Siyam IJu hiiln1nıet· 
leri Lıııır~u vaziyet süratle 
iııkiŞdf edecektır. 

lngillereniıı ı\ vrupad:ı 
oiı· h.ıy.ıt memat nıücade· 
lesine girdiği IJir ::;Jr..tda 
Siyama yardım etmesine 
ihtimal yoktur. Fakat A 
merika isterse buruya gctran 
tı verebilir. Fakat Aıncri
kanm böyle bir niyeti ol 
rn.u.hğı da anlaşılma ıüadır 

ı\lüthiş J.Jpoıı kuvvetle 
rjnin Siy~nuıı Şark hudu· 
tltmda toplandığı herkesçe 
görülmekted r. 

l'tı\ı. UAKl ALM \1\Lı\f{ 
ı\lESELESl 

ilerlin: 5 A.A.- Yarı 
re:>mi bir kaynaktan bildi 
rilmiştir: 

ır.mda bulunan A\· 
man tebaasına karşt te<l
lıirler alınması hakkında 
ki l ıgiliz met.ılibatına İ
ran hiıkıinıeli gayet sarih 

. cevap vernüştir. 
Uün.ı\lnıan llariciyesin 

den bildirihiiril<liğine göre 
bu lngiliz fant,..zisi l ranm 
hükümranlık haklarını Iıi 
ç-0 sanmaktır. 

eşriyal ı\lii<liirü 
Selim ~:J~Ll~NK 

C.IJ.P. Maluaası Antakya 

Amerika 
Ffü\.NSA) l TEi UJlD 

EDn'.OH 
Vaşington 4 A.A. -

Da.karın Alınanlar tarafın
dan kontrol altına alınma 
sına veya işgaline Fnınsa
nın müsaade edeceğine da 
iı· çıkan haberler üzeri
ne Vişideki Amerıkan 
el\isi Amiral Ligj loşeuhU 

sata gt.>çmişlir. 
St'fir Amiral Darlam 

ziyaret ederek hüylc uir 
harekete Amerikanın mü 
::;uade ederniyeceğini ve 
bunun Frum;a için büyiik 
bir tehlike tc~kıl eyliyece· 
ğiai lıil<lirmi~lir .Scfir,lıu tak 
dirde Fl'ansunııı Amerikan 
düşmanlığından çek inmesi 
lüzumunu da Vişi lıükfı · 
metine ihs.:ts cylmniştir. 
llUl'Klı\S LO.~IJH \D \ 

Loudra 4 A. \.- Huz 
vcltin hususi rııiırncs:sili o· 
l ırak ~loskovdya gitmiş 
olan Hopkius dün nıo:sko 
vadan buraraya gelmiştir. 

Bir kıvı~ 
Bütün Uzakşıtr:' 

verec' 

'] ' J \ - l o ı:yo ı\.J · rı 
yi ve ticaret unıı 
Seim 'akouji, !f3 
şu bt:yauattıı (JıJI 

l:ntemnsyonal ' ·r 
kadar gergin bı ~ 
girmiştir ki artı 
kıvılcını infiifıJ.1(r 

. ' . . j\tı 
gelırmek ı~ın 

nıekte<lil'. ·ıiı\ 
Na:t...ır şuııhırı 1 

tir: .· 1~ 
1 lulıhazırda~ı 

ziyeli dolnyısil011 sanayi ı.stitıs.ılıı t 
oJıı' 

muk, mi1Ji ııı 
111 

lıkıarıııı uı 
ve Japon Jıa)::ıl ~ 
mcmlekctirııiı111 

,.ı:bl 
rıııa göre t~ l 
nıecburiyetiııcl~ il~ 
.Japonya lııJ)tt; 
\sy::u.ldkİ ıJlLIŞ 

ı· ı~J l 
fant mınw~·~el 

lmluııa11 ıneıı116 ı 
lakil hır ucıırt 

ı\ı\iEHİKA llı\Hlch l~ .. \A- I 
zııu VAZIFt h~E BA~LAUI 

retıl 
cttirrııd.: SLI 

·ı;ı•' 
icr-:.ı edileıı 1 ııO 

Vaşington 5 ı\. A. -
Hahat:lız olarak bil' aydan· 
IJeri vazifesine devanı t!de 
miycn llarici.\e nr..1.ırı Hail 
dün iş ua~ıııu gelmiştir. 
ESl{ı\HE \GlZ BİH SE

): AH \'f 
.Ncvyork 4 A. A. -

\nıcrika Cüınhurreisi Huz 
velt, lıu::;usi yali!e meçhul 
IJir sey<.dıala ı;ıknııştır. 
Huzvcıtın bu seyalıatı ~ok 

gizli tutulm.ıktudır. Biııdı· 
ğı yalııı miiıclte alı bile 
gcnııııın ııcreye gi<leccğıııi 

IJilrnemcklc ve gcııııyc 
lop yerleşlırilrııiş buluıı -
rı.aktadır. 

dil 
ka kar~ı (~uJ 

~_ıl) 
Amiral. ' t 

tir<l igi t>ıit iil:ıll 
hükfıınetÇU :ı ııll 

• 1• \r~ll hyerck uO.ı 

vermi:;tır. \ l 
FL\L \ vl\ \ 

l • 5 
tıel:,iol>:J ,,t11ı . r n tv 

• Hesmı ' ı Jıe-' 

J
r -.:arJ' etıP tı 

':( 1ı1L1 
1 lıklı lüJJ\U j)O; 
I makta<lıl'· f ,,,., 
f lemldıt 1\~1 

jlO ı 
<le<lil Jll ŞlJ I · ed .ı 
ııe , {,N .ııı~ rd 
rırıı iı gt3rıle 111 

nıan yu v-ııııır~, . . ı;ıv 
nıcktcdıı · ,0\ f 

ıVlısır kabiııesi ~inıalind~ 1~11 1 
tHi~m:.ııı ı ı ı f,ııl 

Nıçin istifa etıniş 
Kahire A. A.- Haşvdd l 

Sırrı l'aşJ, l\lısır kahine.si· 
niıı blıfaı:ıı sell<~pleri Jıak

kıııda kraıa izahat verc4 

• 
rck istıfa<laıı maksat, ka· 
lıineye daha ge ıiş mik· 
yasla ınılii lıir ş ·kil ver· 
mek o duğunu söy.enıişlir 
Kral huna ccvaheıı mem· 

Ölii 2JLtfel 

YurıJ 
•. dıJfl 

1 l 'iilllıı 1 t ' ı;cı 
Yır '-'an:.ır. oı 

J jçtll 
r:ıhatlık .,,ıt 1 

ı·ı) 
Bunun ' ·ııl 

, ,-ş·ııtl 
leketlen, parlamentodan 

1 
1111

1 

ve ınil.clteıı ..:irııuiki va dan kl'~ıır11 ~ ·ıl·l 
him vaziy · lle herşeyi l\lı· ııosıı • 
sırın istıklfüiııc, tamaıniJc 1 l ııı~ 
müdafaasıııa hasrelnıcler:- j vO ı\ ' 11/ 
ni talep elınişlir. ~N -·--- a,. 

Ahşap satı ıoc 
Udlcrdarlığıııdaıı : JJ Hatay 

Cinsı 
Kiremit 
Kiremit 
Usluıı 
~lurabbaa 
Ev enkaıı 

\ U t,'(f İ U l':l 
3JJO 30 

ILOJ 13.J 
2 6 

lOJ 25 
30 

) cklııı 221 ~~' 
Yukarıda bmi yazılı köylerde .~ıll 

enkazı 8 gliıı rııüddelle tıt_:ıl\ ıırLll' 
satılığa ı:ıkarılrııı~tır . t 1 

Arttırın ı 12,8,941 ıs.ılı gliııii sıı·1 

lıkta yapıhwaklıı·. 
'atış lledeli peşinJiı. Taliplcciı• 

ç-.alsie l>ir likte m ilracaallurı. 


