
p 

e 
,, ... 
li 
k 
JJ" 
)• 

Jl 

l, 
at 
ey• 
le· 
h 
ri 

e 
o 

it 
[J~· 

(!! 

ır. 

hıi 

~~·, 
t-"" 
ıi 

_ 28 ikinci kanun• 1941 
,StlJÜiiBALC/btilf< 

Sahibi ~ Bas :muharrir. 

ftfSayısı hcryerde ·~~uruı] SALI 

G -. 
azeteye nit yazılar 

~~ıriy~t Miidürü ftdına 
gondenlmelidir ilanların 
her keiimesinden5kuıu" 
flhnır ücret pt-c:indir ., 

;:;;~::K;~;;~a 
~.ardımleden~vqjaı da~.g,ro 
- Altın, Gümüş ye Bronz nıadalya 

veril(:cek 
Je~ü~k· .Hava :Kurumuna birı:y Jda 250' tfra V«t~AAJe-
d 1 

1 ude bulunr,n • vatan· re bir ahın w,e.qajxa .v$frİ-
• 

1.Ş.are .verdikleri par.alar ı· 
b 

ır. 

' nıs etinde Alt ü ·· Ş h · · d h f ·b m,r g muş t' r..ımız e mu t 1 jİ 
' v_t- '91}z mllsJt\y,.lar ve- cim•!çrden,m~dalyp Blfil#tk 
ı :~~~cektir. Nizamname mu lıakKHH hu:aııan v· lıındaş 
'bı ~ıııc~ kurunıa yardamd t ların sayısı (100) e 'y"' m· 
;r· u ~ilan vatandaşların Lis dır. HurılHrın mad. alyalan 
lesı v·ı" 'J 
h 

1 ay~t Kurum'idare merkezden velir aeJm z 
f"J f ~ o 

b·ıd~ ~ tarafınd.tn merkeze kendilerine mepısj,m! ve· 
1 trılmi4tir. r.·lecpktjr. M dP.W~j!r be.-

Madalya almak hakkı· lfıdaıı e;vJad,a ve topı!_la 
nı kaza k · · k' nına ıçm aşağıda- intir.al eder, o~.ul \.'e ıpv 

1
: Yardımlarda bul~nmak ce t4t4hııdanda ta11r.abi 
azını gelın~kt d~ ı· K e ır. ır. 

:- uruma bir defada 30 Mad;tlya alanların ayn 
v"'Yft d~ ·· . ı.ı uzıurı taksitl~rle bir bir imtiyazı daJıa :vardır: 
)l Q& so ı· . '"',. 1. ıra Vf'ren kimse Türk hava yollaı mda seya 
.,e 1ır B 
dtafa<t , ro~z Ma.dalya, bir hat e<lcrılerdeu ultuıı ma· 
tak . ~ /5 veyahut düzgi.in dalycısı olanlara ~üzde 20 
I° Sıt erle l:Jir Sf'Ut::dt- 100 ~ÜmÜş nadalyası olauJa ~a 

'· ~~ ~er~nlert• bir gümüş, / yüzde is 'le Bronz m.adal 
• efada Kruma 20 lin ya~ı olanlara yüzd~ 10 kn 
e;Veya d.. .. 

uzR'un taksitlerle zilat ycıpıl~w.t.ar. 

!S!ı-' ~antdar 0.agasia 
· 200o ll ra f.. t e - R I d k l " b u • 'ı'e ' iye teş ı a 
K errü~ettiJer tı y::tnıJıvor 

t ırıklıa I , m~ Jı 
NAA 1t ~ yu.~4~aşlar.ımız Vekil ler Hey~Jini" ~a· 
h~til~11~* ~µ ı J ınü,p\se· nırile Payns Nahiye ·iıJl~~ 
rıııd evvelkı gün arala· Belediye teşkilatına baş 
r~ a topladıkları 2000 Li lunnıı~lır. 

Y• aske l . . l hediy . r erımııe kışlık ntihap edilecek BeJ~· 
İçin Kes, tedarik edilmesi dıy.e azalarınm seçimi için 

ı21lay k . hrn11 1 rn~r ezıne ya· evvdki g.ün P-ayasta Par.ti 
rıkb ş 8

1 
r~ır · Ha.niyetli K 1 nahiye mer.kezindc bir d~· 

a111 vat .J bu çok • an ıaflanm1zt u.eme yapıloıış v" Beledi· 
dolayı ~:~ ~aı-eketlerinder. ye..meclisine seçilecek asli 
eder.iz. rık ve takdir azalar yedek azalar tespit 
l.J. olunmuştur. 
~tAf.l,Jl_0~, • ,,,J-,,.. Pdrti Müfettişimiz li':ah 
Dok J,K.~J"1' (il~ nltin Tıritoğ lu ij,e Dört 

unıacılık kursu yol l\uymııkam1 we Parti 
l\açJldı Reisinin hazır bulv.r da<Yu 

~~nlqrd bu denemede Payas Bele 
111 habc-r v,,.r/f, . >~•la0ağı- dıye azuuklr.nna aş;ıd ı 
'llru:ıhit k ~ 1 ınılz ~ adları olanlar seçilmişler 
ıı~1llfltşhr T li.ıtljcqvjnqe dir. ' .. 
t>decf'!k ~~ursa müracaAt 1'ııa Okur, alil Yapar 
te l!)'r} a Jn V t• ukçkle SilleyFJları Söknı ı;ıı, Dede 
~östeıiıfc1 vat ~e.d~rs aras, D de Özer, J-lasan 
Dlııvaffak olan~e u kurstu Yıldtrım, Ali Oğuz, fos· 
ııeaı dpkuına t:ra.

1 
'l1 •eccı,. tafa Özer, Sıtkı Dede, 

rilecekt' K zga' arı ve Hasan Selçuk. • 
. ır. •yd ) k 
lıy~ııler 1-l~lk. ~ ma js- Y Pdek u:alıklara da 
llh 01;:r•c l"\lı Katı•,)ıö 1 ş ı ·ı · ı d' ' .. , "" un ar "'"Çtaınış ••r ır: 
ler. üıtt etın<"kted"ır· v 1' ,,. 

ı-.uSt11 K~şit, Ahmeı:Y ıl 

f d 
Bu bü~uk fırs •t . m&\z,, ~lwı ~ol le, Qsman 

1~ e ~loıek İst' l\ıl ıtn ıstı Apayp,ıı, ~M •luput Turan 
"' ile ~ 'Y.en er ilC<'- Abm~~ Ônerı;iJ,pı, qe;Jami 
Cl\at .. trn6 "d· clvuıe :mu··ra- 13 k J ~.,, ·'- Çil .ı 

H
... r 1 ır f"r ~ av Cfc • ,,, f" .. (' l(lqt lf,qj,an 
Ususi 1~ L _ Veli Ôzen, vt• ;~hn:et 

sebe M''d · ua- Yaren 
i-1 \1 ';rü h ~~ . l~.t-J~di ·e ~ııb;qı t-çi 
"uau i MuhaaC'b• M··d" . ı •lınftz ,, k "" u ürii 1111 Vtmu )(Ap~ac:tklır. 
.ı uo Uto.ıı:. . ._, t'.\ii!P~ftlj;i~-~IJi:iılmtı 
\lt!nbcri h gUl 1"' 1 gün tedi r. 

:Ha oldu..ı.. •.. 
5111 ıçıu 

... 

Y.ı!ul11>ağa v,e tes· 
Iim olnıağa mec· 

burdur 

.~tiııa 201 A. A. - Yu· 
nanis!a!I•!' e.!_ki Pl!rİil: d~~
si L~'!" Mwa._um .. ltal· 
yo \ikJjs"di t~e nm~ıpe 
mahkumdur " başjıkh hir 
makalt- r,eşreyle~t!r. f't!!-1 
harrir askeri zaferlr.rden 
bah~ettikten sonra şt1nla· 

.1( • 

rı yazmaktad1r : 
" -:- İ\alya, -:)ktleniz • 

de ~a i~ ol!'~ lo(!lter~ 
harp ilan etmek ~iıın,.tioı 
~östermi~tir. ı:uri~lerle 
İtalyu haricindeki İtal yaıı· 
larm ht-r ~pe İ~l!\.x•ya 
gQ!ıderditfleri 'lf ArHB-m'iiyar 
Liretin LbJlfDjq artık mC'!n· 
~.aı !~u~ınu\!fJr. ·~~ktusu 
~'rp H~~JLWlt IMJKa· 
yan~ ıni~~r:lıtı mı Y,~iş • 
tir. 8ilha~'", ,T,r~bJı'IMJVıP 
lt.a~ya için qir 1yif.k.lijr. Ha 
QeŞİtffıtıı da Tr~l?lus &iBi · 
Jjr. lı~Jwı_oın b,P, ıpenııeke 
l~ ~l}~a~ h,ava yo)jle irtiR,a 
tı vardır. İtl!lyadaki stok· 

' lor gelcc~k hl\.Jİ~anqa bi· 
~~cek tir. ~~as.en şiıp.di~i 
petrol ve ~ .ö~jır • sı~mt}~' 
talJii rı,.ticesidir. t;.Jetic~ 
olarak, İtalya tesemnıiime, 
yıkılmağ,11 Vf..J tr~iııı olm:ı· 
ğa mecl>H dHr. ,, 

'C9PrM.laaki 
cs.U:Jer 

2.5 bini geçli, SO 
tank ahndı 

. Kahir~ 27 A. tA. - lıı 
giliz ort~tk ' 'VYf!tleri 
Ba ~ku91a}'d~lığı1nn le 'JIİ· 
ğ'i : 

U>ernede ha.r,~katta bu 
hrn.an uvveıl~rİ<Dilİn ile:· 
ri hareketi nıeauuniyele 
şayan ıbM- şekilde . imcişaf 

«"ylemf'ktedir. Tobrultta • 
' lıraıl ltalyan esirlerinin N• 

yısı 25 bini aşmış, bunlar 
dan ba.ıka ahnın g .. naim 

~ 1 -

uraıında ·• 50 ka~ı\rn-9.a 
»rık v,.trdı~. 

Eritrcd~ iJif İ hareket 
devam .ı:tflak~~r. Son 
bir h•fta i••indeki bar-L-•t 

y " • • • ~ ı 'rr'll"' 
llet,çesirı.de .b~dr , lJOO 
~f) t~ı1a ~an elimjzr-
~ıi r 9~4-J; 

H'\VA WYetle.ı:imiz 
l~bar. a.W..ıi1 ~,i .,.,..., 
v .. ijaki11;4ılıl; ~ljjL!e 
biitün !,u lweLsl.t• .. ifaitik 
~den tayyareler~ lMsp 
ai üslerine dönmiiflerdir. 

.~üm CELEt:J,1<. 
~eıriyııt lAiidüril~ 

"""' AbopF:YıllfAı; 5Lira 
Yabancı mı;RJle.ketJcre 
8 Lit,11 :'Günü geçnı;ş 
~lu 5 kuru; 

Te)efon:l·.46-P. K. 24 
----~--..-....... -...... ..... ~~--' 

ı :VENIGÜN:~...NrTj.K~ 

~ USJJ(ftı.iriin. 
fi.gg11..f1r. 

Artık ta•iae nıal 
olnıl.\fı {t@\:r.p Al ınan 

nüfuZjlf!t'l, gin • i~tir 

Lond!JI 27 A.~. - Bir 
malca 1e ne~re<f e!ı Tayıp i!I 

Jt.~ıelt:si bH.. IJ?a~fl!nsiııq~ 
'qiyor ki: 

A~dt1nizd~ki µıarıak 
mpvaff akiyetle""ripıiı v~ }~ 
.ş!ıt lllt!Y mm feci l\Yam· 
ş•. İşte hep ~unlar Alman 
lar uı i\fretlerini · artl11n1· 
şına sebep olmuıtur.Alman 
pl!lnlı ümitai~,falcat ro~t~p
ludur. ll,ubran belki u~~ 
değildir. Biz tetikteyiz• Sa.r 
;ımuz

00

bir ·itm;nd ve ··kırıl· 1 

mtz c:cı~retle her sür°jiri
z~~~Şj :~oyacağız.. 

Eğer H~t!er _l?_ı;. , t .. ~cb
büste drrhal m~~aff~~ '?}· 
mazsu d~nya .. ölıünde ,ebe
di~n ıfik ~cej#r .. 

HiHtr, ~p~pi rfita· 
katt bu harbin en gülünç 

• 
bir safhası olmuştur. 

Musolini al'bkılıir 1arka 
daş tit•ğil, Hitleri11 tabu· 

le t eınasta 
• 

Kondra 28 A. A. -
logiliı Ortark orduları 

1 

BaşkuınaodıunGcneral Vey 
viıvı Atinada olJğ'u el.ün 
akiam rt-sınen ı~aa 
olunmuştur. llrıtiltert"nİıı 
Yunaııi ııhtna hf.leıı yap • 
ma~ta olduğu ve iııtikl •al· 
Ue y;ıpac;a~ı yar<ln.nltm 
teı;l>it t"tm~k için Yuuan 
hükume~ile tem-.stadır. 

sı olarak ~öriir.üyor. Muso 
lini arlık bir di1{tf\1Ör pi· 
n~Jıiuı çıJcmıştır:. [}iktutör 
li!Aii yalnız dahite inhisar 
edıyor . 

ltaly.a k~:Qin . Hitıer im 
p lralorluğmıım lıiı· parça· 
sı olmu8ur. Mµ,solinr İm · 
Rff~torl~ı).; ~uqqak )ıf-ilyası 
~ :y~f!f': f1Ylemiş ve l~~Lyu 
şimdi .HlJleôp ıııuRv!r J ri· 
oRİn e lirıe g.t;~miştir. İtal · 
y;ı artık büyjik b"r. d .. vlf:t 
ol\.T\ak~an ~Jkmı~tır.,, 

Amerikada J Bııııl*Urti:agol
YARDıM PROJESİ tÇtN !l!/lr11R11Şaşı/jm LŞ 

l3ÜYÔK BlR TOPLAN rı 
' 

Vaşington 28 A,A ~ 
Ayan "llecılisi Haraciye Erı· 
cümeninde t~dkik edilmek 
le olau lngi!t~rey~ yardım 
proi~inin tadili~ dair.tek 
lifleri tetkik eylom ak ıze• 
re Beyaz sarnyri" '<(e Cüm 

·• hurr&si RuıY~ltin K.i,ı.,ue 
tiqde bir toplantı yapılmış 

tır. 

kP. 'JŞ ~ A.- b~,i· 
~~•. 1):~4'cıt~!l~J! , b~aY,a\ ge 
~~l~ill}jf#.rnlekel~r 
Nazm Gazet~cHere beya• 

ne~ ~ov;9Jc .S~kamn 
s.8'>fl•..J» lwh&r İqgilterepin 
yaaıı•tla: barhe dııvam e.de 
ceğini, a,,ıçikıh ve yerli 
aa~leıin 7.ftferi iıtibsal 
~nıSudanda ve Amerika-
mn dtğt>r cephelflrintie 1 İh· 
~liz..,or<lusumt yard11ncı o· 

•laralt gitJ,..c.-ğiııi ~;;)'lt>ıni~-
' tir. 
C~ıu~i. ~rjk_•. ıttilıa<.lt 

h!ı p f!.l}UraflarJ u;ın y~m· 
dM 14 MıJ)'on .. İıı!,lİliz lira· 

j~lc.. ~~ıat ka_bul etmi,tir. 

~A.8-TJtJ TAHR~P 

Atina 28 A:ı\.~an 
t.:1bliia:cepbede mevıii lıa· 

BİR•lıT-AL YAN TA YYA· 
RE.Si YUGOSLAVYA· 

YA iNDi 

Belgrad 28 A. A . -
bir ıtalyan bombard ıman 
tayyaresi duo Z1.tgrep ınm 
tnkrsınrla yı~re inmiştır. 

bu tnyyareflİn 6 kişiden ' . 
mürekkep olatı miirettf'ba 
h bir ole!e yerleştirilmiş• 

J. Jerdir. t3upıJa harbin so· 
1 nuna kad .• r mevkuf k~la • · 

cttkladır. ltııly1ın tayyar~
cileri y,ol•ar:nı 'aşırdıkları 
nı ~öy.eınektedirle·. 

jA.PCA~ HAR1Gİ/(S ~~
LIRii'ilt~ ŞEY ANATI 

\o1<yo 28 A. A. -
Japon rfaricJye Nazın a -
yan meclisinde heyaııat!a 
bulun';'rak, Çıııde.ki fabri • 
ka ve mÜ6SS~s.deriıı t' ki 
1:1ahiµl .. ri ue. ~ık lıJ .. c~ği 
ni, aak~ri olvJ,<• )'JUi Jır.r,..şe
) İ u lıu sute.t.le ı.a.J • <Juua 
cıı Hıı hei'H U ııı '>lİ' 

· r>'k,at olduğunu, bir mildıtr 
ltalyan r.s· r ulındı~rn VJ' 4tan 
kın t·.hrip olun..fuguııu bil~ 
<li rmektedir 



• . 
. Sayın okı:rlarımıza her 

gün bu sulundu kısa bir 
fıkra takd im edeceğiz. 

Londraya 
Bir Türk heyeti 

\ gidiyor 
Bu fıkralar her iı ı sa • Ankara·İyi blr kaynaktan Ah 

sanııı kendir e göre bi.!:_ nan bir habere göre logi1 
"'hayııt.:.ıdersi çıkarmasına tere:Jen mübay11a oluna· 
~ yardım t1decektir. _ cak vagonlar etrafında te· 

fürinci ve ilk fıkramızı maslar yapmek ve sevki-
saym okurlarımızın istifa· yat" nezaret etmek üzere 
delerin.., arzediyoruz. Devlet demiryollarııı Jan 

• • * bir heyet yakrnda lngd te· 
' ihmal » reye hareket edecektir. 

Her köy kasata ve 
şehrin k~n&rıodn mutlaka 
bir mezarlık görürsünüz. 
Bu~ mezarlıktn yatanları 
hiç düşündünüz mü kimler 
dir ? 

Uurada yatan ikeletle· 
rin 1 çoğu ... 

Sıhhatlarmı ihmal et · 
~ tikleri için vaktinden evvel 

bu fan: dünyaya veda et
etmiş olanlardır. 

Şükrö OGUZ 

Alman hazır
lığı karşı

sında 
Türkün aznıi 
Londra A. A.- T oymis 

gazetesinin \diplomatik 
nıu lıabiri yazıyor" : 

Alnıanlarm BHlkanlar· 
daki plinlurt bakkmda 
Loııd r y yeni h ı berler 

gelnıi.şti r. Hitler, Romanyn 
dabaki garnizonunu tıtkvi
ye ~tmektedir. Romanya· 
da bir taraftan A lmanytt 
ile U'!raber çalışmak i:tlİ· 

yen demir~ muhafızlar, di· 
ğer taraftan Almanya tipi
nde o1ma111ak şartilt- ,Ro· 
marıyanın naz, olmsım is· 

'"teyea demir nıubafrı:lar ara· 
ımda karga~alıldar zuhur 

_etrııişiür. 

:tngilizlcr, Türle büküme!i 
ve erkini barl}iyesi ıle ya· 

:,,tıklan bütün mülcale neler 
Je Türklerin Almanld r t,\· 
raf.odan cenubu şarki Bal· 

j kar !ardaki menfaat saha
larına yapılııacık bir teh· 
dide karşı mukavemd hu· 
susundaki azim ve kararla· 
nnı mü ahede etmişle rdir. 
Bugün :Alman taıyi~ in~ 
maruz kalan Balkan millet· 
!eri Almanya 1tar afından 

' Selaniği ve Eğe denizi sa· 
hillerinin işğalin\n kendi 
iatıklillerine nihayet vere· 

~ ceğini anlamışlardır. 

Sovyetıere göre 
vazıyet 

Moıkova 26 A.A.-
l Kızılordu vazetesi, Alman 

laarp malcino•iııin M11nf 
denizini geçerek lııgilte· 
r.,yi işgal edec"k derece· 

"de kuvvetli oloındığı nı, İn· 
. srlterenin ananevi ıiyaae-
1 tini terkeder~k ~imdi kendi 
ıinin taarruza geçmiş ol· 
datunu yazmaktadır 

Rize de 
Bir çay fa brik ası 

kurulacak 
Ankara : - Rize! ve ha 

valisinde teıis ~di len çay 
fidanliklarmı >{Özden ge • 
çiren V'! çay fidanl ığ! le· 
sisi jçin köylüye yapllan 
yardımlar etı afında tt:tkik 
ler yapan Zıraat Vekaleti 
başmüşav\ri B. Zihni An 
karaya dönuıü~tür. 
Rizede kurulacak ilk çay 
fabrikasıntn planlan tesblt 
editmi~ t ir. Fabrikanın in· 
şaıına b1t~lan .. bilmek için 
liizuın ! u alet ve eJ e.vatan 
yabancı ıııemleketlrden 
~etirilmcsi imkanları araş

tırılacakbr. 

lngilizlere 
10 Willyon liralık 

mal satacağız 
.btanbul: 

İngilizlerin memleketimiz· 
den yeniden yapacakları 
10 milyon liralık mübayaat 
m ~yamr.do külliyetli mik 
tarda zeytinyağı Nl\Caklan 
: ıuluş ılmışlır . 
Bu yağlarm ıniktarile, fiat 
ve teslimatı etr~fıona mii-
7.dknt:lerde bulunmak ı iıe
re hmir ithalat ve ihrncat 
l,frl ı kleri uıııumi katili Atıf 
İnan şehri mize gelmiş ve 
İngiliz Yakınşark ve-Bal· 
kanlar Tıcaret Birliği Reisi 
Lord Gliı conncr ıle gö 
rü:;müştur. 

Haber verildiğine göre ln
gıl i zl ·re yapılacak ibrdcat 
birıigi so ıı te8bit . ıttiği fiat· 
1Ar dıtiresinde olacaktır. 
ğı fiaatlar dairs'inJe ola· 
caktır. 
Zeytin 1 ağı nakliyatında ~n 
ıiyade güçlüğü varil ve fr 
n r k~ darlığı teşkil t;tmek· 
dir. 

Bunun için de yağların 
bir kısmı bw·ada imal edi· 
lecek sağl ıı m tahta fıçtlarla 
st1vk edileçPktir. 
Bundaıı b"şka tngilizleriıı 
lıusuıi tC' rtibatı havi bir 
aarıuç i"'" iı1 isin iıı burcdan 
zeytinyagl alması da muh 
temel görülmüştür. İngiliz 
lere yap,lan müzakereltrde 
eıAsh noktalar üzerinde 
mutabakat hasıl olmu~ ve 
Atıf lnan lzınire dönmüştür 
lngılızlerin ne miktar zeytin 
ya~ ı alacakları hakkında 
bu!:ün!ede fiatlarile birlik 
te le lıf yapmalan b ... klen 
mektedir. 

Romangada 
Askeri b ·r kabine 

kuru•du 
Bükreş 27 A. A. -

General Ant,. ııesko kabi· 
ned"" mühim değİ.)iklıkler 
y ı pmış, Adliye ve propa· 
gaııJa ıı ezııretleri hariç 
olmak üıcre diğer Neıa· 
retlP,rt! birer general geti· 
rilmi~tir. Her şeyd.en ev· 
vel ıtskeri bir kabine oları 
bu kRbine ınt:mlekt>tte ıı ~· 
zam Vf? emn!yet: tesis e
decektır. E11ki nazırlard.ın 

bir kısn · ı ve bir~ aç müdür 
tevkif olunuıuşlardır. 
• öükref 28 A. A. -

D'fi'n sal>&btanberi Bükrcş 
so~aklarmeia polis çok 
çok şiddetli t,.dbirler al· 
mış gelen geçen otomobil 
ler aranmağa ba~lnnmışlır. 
Evlerde de araşhrmalar 
yapılmaktadır. Lejiyont-!rler 
Reisi Horydsimayı bulmak 
için yapılan taharriyat he· 
nüz bir netice vermemiş· 

tir. 

Vilki ÇörçUle gö 
rüştü 

Kondra 27 A.A.- Ruz 
veltin hususi mümessili V ıl 
ki bugün U,wvekil Çörı;il 

ile uzun mıiddet goruş· 
müş ve öğle yem~ğini ken 
disile birlikte yemıştır. 

Vilki Başvekil Çörç\le Ruz 
veltiıı bir mesajını vermiş 

tir. 
\Tilki önüınüzd~ki haf-

ta içinde İrlanda) ı da zı· 
yaret edecektir. 

logiıtereye yardım 
• • pr0Jes1 

Vaşington 28 A.A.
Amerika Ayan meclisi Ha 
rıciye Encümeni İngiltere 
ye yardım projesini te<l· 
kik t!lnıı::k üzere dün giz· 
li bir celse akdeylenıiş ve 
bu <'dsedc: Hariciye Nazı 
rı Hal Encümene mutas· 
.sal i ıahat vc:rrııi~tir. 

Lond· anın en sa -
kin gecesi 

Londra 28 A.A . - T ı.:ş 
rini evvel aymdanberi Lon 
dra t:n ~sakin gecesini dün 
gece gf!çi rmiştiri Son gün· 
lt'rde Alman hava faaliyP.t 
lerinin azlığı ~u 
sebeplere atfohınmaktcs• 
dır: Alman tayyareıeri di
ğer cephelerde me~guldur 
Bir kı~ım tayyareler de 
malzeme değiştitnıekte· 
dirler. 
Kont Ciy a uo cep· 

hede 
Roma 28 A. A. -

Mnıolininin dıtmadı ve 
Italyan Hariciye Nazırı 
Kollt Ciyanonuıı cepheler 
den birinde bir ltalyan ta)'· 
yari'! filosu kuıuandaıılığı· 
nı yaptıra bildırilmektedir 
Kont Ciya no itc&lyan bıw.ı 
ordusunda Albay rütbesi 
ni haizdir. 

Japonya 
~Müşkiiı~vaziyette- " 

Tokyo 27 A.A.- Bir 
suale cevap veren Japon 
Huiciy~ Nuırı Japonya· 
yanın Çin meselesinde de 
hedefine varacağm,, şimdi 
ki müşkül vaziyete karşı 
koymak için hiçbir şeyin 
tesadüfe terk~dilmt-di-
ğini söylemt~tir . 

Nazır Japonyamn Şark 
ta rnüreffc::h ve hür bir ül 
ke yaratmak istediğini, .ar 
tık fütuhat devri~in de 
geçtiğini beyan edftr~ • A
merikayı tt"hdid eden söz· 
lör sarfetmiş ve Amur ika· 
nın hattıhar k~tini değiş
tirmesi lüıuınuna işaret ey 
lemiştir. 

Simdiye kadar 
60000 ln giliı: öldü 

Londra AA. · A· 
vam Karnarasmda ikinci 
kanunda söylediği nutukta 
Çörçil, lngiliz mühimmat 
fabrikalarında çah~an a
mele miktarının son har· 
be naıar~n birkaç yüzbi .ı 

fazla olduğunu beyan et· 
mi~tir. 

Başvdcii ezcümle demi ş 
tir ki: 16 aylık bir harp 
ter. sonra takrib~n yarıı:.ı 

Sivil 'llmAk üzere 60 bin 
kişi düşman taarruzu neti 
cesinde ölmüştür. 

Milli ml.h'lfızlar da d 
bil olmak uzere toprnğımı 

zın ve ocaklanmı1:1n mıı 

hafazası için takriben dört 
milyon üııif orınalı asken 
miz vardır. 

Finlandiyad ::'.l yeni 
ınadcul ~ r 

Helsinki 27 A.A.-Fııı 
landiya Naıırlar v1eclisi 
rvıeınleket dalıiliude keşf l · · 

dilen yeni ınadenlt"rİn iş 

letilmesint:: karar vermiş· 
tir. Bulunan madenler ara
sında zengin nik~l. bakır, 
<iemir, kalay ve maden kö 
mürleri vardır. 

S)ıriyede 
Londra A.A.- Müs· 

takil feriıısız ajanımın bit 
dirdigine göre, ~eçen se 
ne Şamda öldürül~n dok
tor Şehbender hüdisesı 
mıtZnunlarından olup b e
raet eden Suriy~ Meclisi 
eski reisi Lutfü Haffar İ· 
raktan Şama gelmiştir . Ct· 
mil Mürdümün dt: yalcrnda 
lraktan Şama muvasaleli 
beklenmektedir. 

Halkta 
ŞEHVET KUKl3 Al'H 

ve BAY ÇETİN 
Bu Filimleri Gfümr l fır· 
satını kaçırmay·nız. 

Gündiizde 
Türkçe !sözlü Arapça 

Şbrkılı 

YAŞASIN AŞK 

Alınaııqtıda 
Fi atı -ırı yü k.'7; : i
t,:. · leı ida .n edi· 

ı~c t:· 
Uı.- lı· ı · Stefani : 

f. yat ıorın }{ttYrİ m eşru su·, 
rH t,.. yüksPlt\lmesine kanı' 
açıla n m :cadd ede• spe' Ü· 

lasyon ynp ırnlarııı şiddetli 

c t•znlara çarptırılması der .. 
piş ediklıği 'salahiyettar 
Alm!ln mahfıllerinde be•: 
ya ı edilmektedir. 

Daha büyü'< cürümler 
içi n id m ceza ıııın t.ıtbik 
edileceği ilav,. olunmakta· 
dır. 

Şoför/("!re 
Bdediye Reisli~inden: 
Vil<lyet d thilin.J, işliyen 

bilu ~ıum motörlü vesaiti 
nakılyednn fenrıi muay~nel 
leri içrıı edilmiyenlerin 1, 
şubat 941 tarihinden itibll 
r en seyrüşeferden men edi• 
leceğinôen, hen~z senelik 
fenni muayen~ icra edilırı.ıı 

miş bu!unan bu gibi mo· 
törlü veS'liti rıakliyenio 

25,1,941 tarihinden ·31,1. 
941 gayesine kadl\r saııt 
(10)dan(l2)ye kadarAntak)'~ 
bdediy~ dairesine önünde 
loptan.ıcak komisyon malı 
susunıa murnca;ıt elm !eri 
ilan olunur. 

Doktor 
Cevı i C ivelek 

Evindeki muny~ııehaııc 
sinde .hastala rını lıergüo 
kabut etmektedir. 

7375 Ht.-e benzin 
alınacak 

Arıtnkyada gümrük 11ıll 

h.tfaııt taburu sahnalm ' ~o 
misyonundan: 

Motörlii vasıtalarn11ıf 1 

ihtiyacı olan ;7375 litre 
bt"nzin açık eksiltmeye J;O 

nulmuştur. Belıer Htr~sinİll 

muhamm~ıı fiatı 27 kur&Jf 
tur. İsteklilerin 149 li1'3 

35 kuruş muvakkat temirı111 

akçalannı gümrük veY' 
maliye ve1.11esine yatır1JJ 1ş 
ola,ak 13 -2 -941 pt"rşeıl' 
be güııü s ıat 10 da korı1İf 
yona müracaatları ve bıJ' 
na ait şartnamenin koll111 

yoııda lıer zaman g
0

örlilf' 
bilecegi ilan olunur. 

Buğd.ıy fiaatlar~ 
Belediye riyas~tind ~ 

Antakya da Hata>· uıente 
ekstra buğday lcilosurıJ 
8,25 ve . t'kstadan iaf~ 
buğdaylar kilosunun 7~~, 
kuruş olarak satılma~u v 
!ayet Fiat Murakabe ~~ 
ınisyoııuı un 25 say ıh ~ ~ 
ı tı rı ıktizasından oluıll~ 
umumum oıalümu oı(ll' 
iııre ilan olııur. 

~eşrİyrlt f\\ü ı.lüru 

, Sdim ÇELENK ·'Y 
C.H.P .ma tba ~sı /l. NTAt--

• 


