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- -· G~zeteye ait yazılar 
~~şriyat Miidürü aJına 

gonderilmelidir !lanlann 
her kciirneaindt-rıSkuruş 
•hnır iicret peşindir 

1941 (Sayısı heryerd.P-Jıurq) ... Çarşamba 
Seüm ÇELENK 
~eşriyat Müdürü J 

Hl!R OUN U LEDEN SONRALAR! ÇIKAR HALK ttAZETES - TES S 

Abone:YıllıA"ı: 5Lira 
Yabancı memleketler~ 
8 Lir11 :-Günü geçmiş 

sayılaı S kuruş 
Telefon:l-46-P. K. 2·1 

TA H 1028 YIL 12 si.v"ı·- 2B87 ADRES -ıYENIGÜN:ANTAKYA 
Valimiz 

hU SABAH iSKEN· 
DERUNA uİTTI 

~Valimiz Şükrii Sökmen· 
suer bu ~ahah İskenderu
na hart-ket eylemiştir. Va 
ı' . ı unız skenderunda teftiş· 
lerde bulunduktan sonra 
aharn'" b . . d'· k . "' 41.Şe rımıze ont'ce 
tır. 

PARTi MÜFETT1ŞfM1Z 
ANKARA YA GİTTİ 

lık ~arti Müfettişimiz Ba· 
T· t"Str mebu,u Fabrettin 
ıridoğlu bugünkü Eks • 

reılc Ankaraya gitmiştir. 
~velcecle haber verdiği · 

rnıı oib·ı p . M .. f t .. r • 6 artı u ~ tışı • 
• nıız Anlcarada toplanacak 
otan rn··f . . d u ettışler kongresıu 
e bulunacaktır. 

v· _Yine bugünkü trt'nle 
ılayet P . R . . Abd 1 lab . . artı eısı u • 
. Bılgın de Ankeraya 

gıtrniştir .. 

litılkevinde 
Se.,i Konferanslar 
devanı ediyor 

t Haikevimiz tarafından 
erfb 
ali~ ·rdiıen ve büyük blr 
konfa ı c takib olunan seri 
ak cranslınn üçünciisü bu 
f ıaın .&aat 21 de verilecek 
ır. Bu konf b"'t'· v t eransa u un 
• °f;•şlar dav e tliı! i rler. 

eni et fi.r 

B utıarı 
eıcd' 1Yece te~pit 

edildi 
Betediye b · · brtb ıe rımıı mez 

d·ıö" •~ında hayvan Kt.silme 
61tU •• beb· . KOrerek bunun se• 

ını ar t v . • aş ırnnş ve bu 
aııy"'tın le • 

•211.. - ~S\fn hayvam 
•6andan değil ı: 

tayin ed'I .evvelce 
:süya u ı en nar hın pi ya . 
.. ile . )'gun olmamasmdan 
• rı 0~1<1· ~ · . 
f o ıgını görerek et 
ıatianrıı bir ınikt 
arttırma k ar daha 
ti; y ~a urar vermiş . 
d.;. : eıu et fialları Şunlar 

Meıhahad ... 
" Pera 

Koyun keııde 
Keçi ~~ Kr. 58 Kr. 
Dtna 29 40 
Sıgır ve ~O 34 
tıııtnda 25 

Kahveler 
Katkı"t•I> d asa 

tılabilecek 
Kahve 81 k 

.. ,r.,t o uııdsn ta-
uı mak d"I 

kahve 18 1 e katkuıtıtı 
" ••hlmaaınaa Bel d' ıece rn·· e ı 
~ uıude d·ı .. 
ı alnız k e ı nııştır. 
1,, le 'k uru kah;,re satan 
~ki at ıntılı oları.k sata. 

arı hahvfloio üzerine 

Romangada 
Yeni kabiue te .. 

şekkül ,.. tti 
Bükreş 28 A. A. -

Gene{al Antenesko Hari-
c!ye Nezaretini uhdesine 
almışlar. Buna mnkaf::il 
Harbiye Nezaretini bırak· 
mıştır. Geııaral Yakoviç 
Harbiye Nazırı tay;n edil
miştir. General Papeszo 
dahiliye NezııretinJe kal · 
mış General Pntogan Mil 
li ekonomi nezaretine, To 
nesku Mal:ye Nezaretine 
Albay Drogonif Ekonomik 
planlar nezaretine General 
Rof ett Maarif Nezaretine 
Profesör Tomesku sıhhiye 
ve iş nezaretine, Doktn 
Adliye nezaretine Profe -
sör Krayniz matbuat ve 
progaganda nezaretine ta 
yin c:ditmişlerdir. Y ııani ka 
binenın teşk!Ji bugün saar 
17 de ilan t'!dilmiştir . 

Anteılesko 
Yeni hükiiıneti&J 
gayelerini aolath 
Bükreş 28 A. A. -

Yeni hükumetin teşkili 
münast;b~ti!e Antene'!lko 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Teşkil edilen ' hükuıne· 
tin gayesi asayiıi 
ve idurenin normal seyri· 
ni yenidı·n temin etmf'k • 
tir. Memleket hükumet 
çalışmaya mııhtaçhr. İdare 
re işlerini hiç Lir vakit ge 
çirmeksizin yapmalı ve lıer· 
kese devlet otoritesini ve 
itibarını tanıtmalıdır. Hari 
ci siyasete gelince : Hari 
ciye .. nezaretini de !aldım. 
Ve bundan dostumuz bü· 
yük F uhrerle Düçenin de 
haberi vard1r. 
Biikreşte cenaze . . 

f! ı erasunı 

l3ukreş 28 AA. - Son 
karR'aşalıkleı r esııHsın da Ö· 

len iki Konıen subayı İle 
15 askerin cenaz~ meras\ 
mi hüyük bir ihtilalle ya
yapılnuşlır. 

bu kaydi açıkça koymak 
mecburiyetindedirler. 

Bu suretle hem kah· 
ve stokundan ta!arruf e· 
dılmiş hem de kuru kah· 
ve fia it .ı n ucuıla "!l\~ ola
cak ur. 

lzmirde 
Ti.: tün satışlara çok 

hararetlendi 
İzmir 28 A. A. iz· 

mir borsasında ıütıin sa -
tışları düne kadar 26 bu
çuk pıilyon kiloyu hulmuı 
tur. Fiatlar •yni aeviyeyi 

Boş gere 
gayret 

ltalyn taaruzu nıu· 
kabil ak~m kaldı 

Atinn 28 A. A. -
Köyterin Arnavutluk Ct"J>

hesind!!ki muhabiri bildi · 
yor: 

c~phenin ~imal kısmın 
da şiddetli m"ubarebeler ol 
muş ve bu mantalcıda Yu· 
nanlılar taaruıa geçerek 
mühim tepeleri eJo geçir· 
ınişlerdir. 

Diğer luamda üç gün 
denberi İtalyanların bjyük 
kuvvetl~rle yaptıkları taar 
ruz kati bir akamet~ uğra 
mı:;; ve Yunan orduıu bir 
karış topragı bile kaybet· 
meden İtalyan taarruzuı:u 
kır .nış ve bazı yer !erde 
mukabil taarruza geçerek 
muvaffakiyetli barekitta 
bulunmuşlarJır. ltalyanlar 
burada harbin başuıdan >e· 
ri en ağır zayiata uğnmış 
butunınaktadırlar. Yuncuı 
ordusu siperlere girdiği 
zaman uuralannı ltalyan 
cesedaerile dolu görmüşlar· 
dir. 

Yııııan cep
hesinde 

Son harekat 
Atina 28 A A. - Yu 

nan resmi tebli .. ~ i : 
Mevzii faaliyetler 

olmuştur. Yunanlılar bau 
düıman mevzilerini itgal 
etmi~ler ve birkaç otoma 
tik silah elde etmiılerdir. 
kuvvetlt>rimiz düşmanın tark 
!arla yaphğı bir taarruzu 
püskürtmüş !;dört tankını 

tcthrip etmiştir. Dit~r ta· 
raftan Yunan emniyet ne• 
::aretinirı bir tebliğine gö • 
'e dünkü gün memleket da 
hilindo ~ükQnetle geçmiş· 
tir. 

Eıbesan e harabe· 
ye döndü 

Atina 29 A.A - İn• 
giliı. ve Yun1n tayyarele
ri dün Elbesan şeJıri üz~ 

rine müthiş bir hava hücu 
mu yaparak şebri bombar 
dıman etmiş ve bir hara
beye döndürmü~tür. lngi· 
gili;( tayyareleri şehrin Ü· 

zerinden ayralırken şehir 
alev ve duman içinde bu· 
lunuyordu. Bu ,harekattan 
l·ütün tllyyueler salimen 
dönmü~lerdir. 

Derne şehri 
çevrildi 

Asfalt yolla· da 
büyiik bir hare· 

ket var 

Kahire 28 A .A.- İn
riliz ortaşark ordulara ka· 
rargihının tebliği: 

Dtrneye karşı İngiliz 
kıtaatınm yaptıj'ı harekat, 
İtalyanların bu mıntakada 
inıa ettikleri mükemmel 
asfalt yollar üzerinde ve 
büyük bir ıia-atle inki~af 
f"yleınekteJir. Bu yollarda 
ıtalyanlardııı alınan .kam· 
aonlarla nakliyat yapılmak 
tadır. 

Havtt kuYvetlerimizle 
deniz kı vvetlerimiz de Der 
neyi bombardıman etmek· 
tedirler. 

Habeşistanda Habeş 
Vatarıperverleri lıtrafmdan 
baştıyan harekat süratle in 
kişaf ediyor. Tıma gölü 
civarında vukua gelen bir 
çarpışmada ltıJyanlu 77 
ölü terk~derek ~ekilmişler 
dir. Y 6rlilerio zayıah az· 
dır. 

Kahire 28 A.A.- İn· 
riliz Başkumaudanlığtnın 
teblitine göre, İniiliz kıta 
)arının Dern~ Mıntakasın· 
daki tcbşidi devam etmek 
t~dir. Erit:ede daima ile 
ri harekete devam eden 
Lıtalar İtalyanlardan yeni· 
den mülıim miktarda eıir 
almıı ve eıir miktarı bu 
mıntakada 1200 ü bulmuş 
tur. 

Habeşiıtandalci hare· 
kit da muvaffakiyetle de· 
vam etmektedir . 

SON DAKiKA 

ltalqunların 
Son taarruzu 

f AMAMEN PÜSKÜR· 
TÜLDÜ 

Atina 29 A. A. - Röy
terin Arnavutluk cepheıin 
deki muhabir bildiriyor : 
ltalyanlatr Develi Ocreı İl~ 
Obru gölü civarudaki cep 
he boyunca bütürı taarruz 
larım ~iddetlendiroıişl~r -
dir. İtalyanlar rittakçe da· 
la& fazla ıdev uçan al~tler 
lcullaomaktadırl.r. Fak.at 
bütün ~ u ısiddetli taarruz· 
iare ratmen cesaretle har 
bf:d,.n Yuntn orduJ&u hü· 

Lord Hali
/aks 

Beyanatta hatundu 
Vaşington 27 A .A. -

Gazeteciler topianhsı nda 
İngiliz B·:i)1 Ük Elçisi Lord 
Halifaks İııgilter~nin harp· 
ten sonra toprakları tak· 
simni istihdttf eden hiçbir 
muahede akdetmemiş. 
oJdu~unu söyleiştir. 
İngilter~nin harp fgayelerı 
hakkındaki bir suale Ha· 
lifaks şu cevabı vermiştir: 
Harp lıedt:finıiz harbi ka· 
zanmak ve başlıca sulh he· 
defimiz dünyayı diğer mil
letlerle lıirlikte y'!ııİ bir bar 
bin çıkmasına mani olacak 
bir tarzda kurmaktır. İngi 
lizl~r iyi harbe.diyorL.ırsa de 

mokrdsinin mukadderat. rıı e v 
zuubabis ol<luğurwbit<liri> or 
lıır İngilteı eyt: yırdım nıese 
lesi hakkı·ıdaLordHalifa'<s 
yaz~tecilere şurıları !iÖyle
miştir: 

N.uıl harb"'ttiğimizi an
lamak ve bize nasıl yardım 
edebileceklerini kararlaş
tn mak Amerikalılara aittir 
lngilterenin bilh2!<sa tayya 
r~ harp malzemesi ve fi· 
car et gemileri ne i h lİ yacı,; 
vardır. 

itimadnalnesini ne· 
rede verrniş 
Vaşıgtor:. 27 A. A. Rüz· 

veltin hususi katibi Herli 
Lord halifAksın itimadna· 
mesini takdim merasımı 
icra idilmiyecegini bildir· 
miş ve demi:;tirki: beyaz 
saray ve Amerikı.ı birleşik 
Devlf!t!eri hariciyesi iti· 
madnameninRuzvelte Lord
Halifakala buluştuuğu 
ıaman tevdi idilmiş oldu· 
~u fikrin<lt•<lir. 

Fransada 
YENİ B!R KANUN ÇIKTI 
Vişi 29 A.A - Yeni neı 

redilen lıir kıuıuıı il~ Fren· 
sada Nazırlar ve Yüksele 
memurlar bundan sonra 
Millet naımn:t dcğiı, Dev• 
let Reisini şıthsıoa sada· 
kat y~ınıni yapacaklardır. 
Ntlıarlar vt· t:r~ıı Devlet 
R~isiuin şitlısıııa karşı mes 
uldurl.ır. Hiyırnet tahakkuk 
t"derst', Dr.viet Reiıi Nuzır 
m~ınur v~ P.rkaıı hakkmda 
zrcri t • J bir ter alacaktır. 
M:are~.ı.I P~ten "Turih yal
ııız b~ııi rnuhahıne edecek 
tir :,demiştir. 

----:---~~-~.~~ı::====-.. w• cumu durdurarak tamamen göstermektedir. Dün Sefa 
ııik bombardınıau ediımi~. 
bir h utan ede 4 hastabakı 

muhafau etnıekt~dir. müı 
tahıiller bu vaıiy~tten fev 
kal ide memnuııdurlar. 

püıkürlDHiştür. İtalyan tay 
yare filoları da eıkiıinden 
daha ~iddetli bir hareket 1 cı yarlllaaı mışhr. 



. . Vakit 
Vakit kelimesii'. ~bütün " Mu va 'f aki

getin 
A 

anası,, 

Hayatta hepimiz mu • 1 
vaffak olmal isteriz. Bil· 
hassa gwçlıkte en büyük 
emel ve me(kiiremiz ınu · 
vaffak olmakbr. 

'nıanasile nakittir. Hayatı 
tını tanzim etmiş bir .e,. 
mm vakti de bt"saplanmış· 

Fa~at; muyaffakiyetten 
anladığımız mana eberiya 
ıu iki nokta oluyor ? 

1 - Servet; 
2 - Şöhrettir. 
K•skand ğıınız muvaffa 

kiyetler de bünlardar. 
Hallluki; hayatta an.u 

edilen haldki müvaffaki • 
yet buular olmanıahdır. 

Çünkit: 
Servet te, ~öhret te 

hayattaki muvafiakiyetin 
alda lıct serablarıd1r. Haki· 
ki rnllvaffukiyet ? 

Yaşıyabilmektir. 

Şükrü OGUZ 

Bur da yine sey
lib başladı 

Bursa 2s:A. A. -
Mustafa Kemalpaşa ile Ka 
racabey _.kazalarnda dün 

-yeniden'" seylab haşl amış, 
~bazı dereler gt ıi) t' ve ter 

. iııt> aknıaga baş nn ıştır. 
Mahalli k •ZA kuym. kam· 
!ar· le nuhİ) e nıiıdürl~ri 
seylal>a karıı 'bcı tür· 
.ılü tedbirleri a!mışlu: dır. 

Milli ınüdafaa ve· 
kilinılzın tavzihi 

Ankara 28 A. /\. 

tir. 
Randevuya 

va~tin tanzim ,..tJ.ilmiş .pldu 
ğunu göst~dr. ~~f'~okh
rımız nedenıe bala ran· 
devuya •lışamadık G.uib 
bir zihniyet bizi dainıa ge· 
cikti ~r: "Ad. m ~tmde . 
Şimbi b en ~;t~w öbu rle · 
ri daha gelmemişt;r. Ben 
onları bekliyecC!ğİme onlar 
beni beklesin., Jeriz ve 
hepimiz ayni şeyi dü~ünü
nürüz Bir adaunn ruııde
vuya muhakkak surc•tt · ve 
ber'ne pahasına olur. ıı ol
sun gitmesi ş .. t de ~ti Jjr. 
Yatnıı şart olan bir şey var 
dır: O _da, gelemiyecc•ğini 
bildirmek! y' tam "'ık in· 

'de gclmel.i vey~hut ınuha '• 
kak gelemiyecı:ğiııt b ldir. 
miş oJuınhdır 

fürçok dt-folar b:ı ar· 
: kadışın herhangi bir topian 
tıya gı~li'nı" yeceği ni bildir· 
meden gelınemE"si d\ğerlt.!· 

riuin d,..~zamanf m öldüriır 
Eğı-r "o gdmiyt"cek olan ma 
zerel beyanletmiş o!sa} dl,Ö 

hürleri ya onu beklemeden 
işlerini yapular } hutta 
münaaip bir zam .n.ı bıra 
karak kendi işl r:ine b · 
karlardı 

R.an~evuya şada 1·at 
Vt"f İl~n IÖZÜ tutmaktır, in 
s rn verdiği ~Ö Z'! daima 
sadık kal mıhdır. 

Fe Milli müdafaa vekili Saf• 
fet Arıkan Aı.adolu Aian· 
ı;ın.• önder.eliği bir mek-
tupta lıaıı şabudarın ken. Kont Ç.ıkinin öiü-
di 11 mına kart dö vizit ınü nıJ,İ nasebetiie 
bastırarak bunlara eski enebi h çii r t ,._ 
harflerle tavııiyeler yazıp 
ıatanbuld ... ı,azı idaıt-l ere essür (!" rİııi bildird ı ler 

•verdiklerini haher ;.!<l ığı 
1 

ın, kendisinin biç kimse 
ye 1lavaiye vermt-di:ğirıi 

bildirmiştir. 

B yuk şehirle~ de 
un stokları yapl ac;.. k 

Anluua -Ticur t v~ 
l:aleti büyük şebiı lerimız· 

d~ buğday stoklan.gihi bu 
Cyük un ıtokları da _ vucu<ln 

· getirilmesine karar v .. rmiş 
~tir. Hazırlıkların süratlo 

ilcmali alalcadarlara bildi
tritmiıtir. 
.o;,lVıilii koı unına kanunu mucı 

bince koordı.1ıasyo!1 heyeti 
~mrinde bulunan paradan 
aılo~un vücude g~tiri lmesi 
i\:İn tahiiıat verilecektir. 
latanbula t100 bin lira ve· 
'ilt>ceği .Asöylenmektedir. 
Un ıtokları içiıl geniş de· 
polar aranmaktadır. 

lOO~kufuşıuklar 
100 kuruşluk iumuş 

.._iirıilaran 1 şubattan itiba
ren tedavülden kaldmlaca 
aı ma:uuıdur. n ll • paralar 

,, 1 ıubattıuı itibaren yalnız 

Budape~te 28 'A. A. -
Macar Ajıııısı bildiriyor : 
Kont ç-. ıdııin ölümü müı a· 
scıbt:tile aralarında Türkiı 
ye t\Jı;ısi de bulunduğu 
haldt: ecnebi devl,..tlRrİa 

ııiyasi illuınessilleri Harıcİ· 
ye Nezuretini idare edeıı 

B~vekil KantTelelciy~ le 
es5urleri bilairmişlerdi r. 

f: ansa11m ti,!ari 
teklifleri 

lstaııbul - Fransanın 
mütar k yı L- tbulden evvel 
Fr.rausRyil ihraç olunup ta 
bedellt·r i lmmamış malJa .. 

re ait Fını sadaıc ' fırnıaler 
larıhnd. n bl\Zı teklifler ya 
pılmııhr· liug,ün iş~•l al· 
tında buluıımıyan Fransa 
ile lfütkiyenin ticari münıt 

sfbata girişmesi istenmek· 
tedir. 

Z ır..ı. uıkaları ile uı .. t 
sııudakl .. rı tarafından de , 
~iştirilecekıir,. 

J1 " YENIGON ~ 

Hali 
Amerika :. ,ı; 'Har· 

- be girnıiy~ceğini 

· ~övl d1 
; 

Vaşin·rloı1 29 A.A.-
y 

1 1 c:isİAİn Har;eiye 
Encümeııi bu rün ·hl'!fi bir 
tbpl nh apauk Demok· 
rasilure yardım kanunu pro 

jesini tedk k l~leıni ştir. 
SöyJecııJiğine ~·öru bu top-
laohdıt i:ahattan ,sonra A· 
meı·ika Hariciye Nazırı .--la: 
Amerik~' lirleşik devldl:!· 
rHe Japonya arasında k:ır 
Şlhkh bir aolaşma>·a vara
hilm .. Jc için sarfedilen uzun 
gayretlerin filen neticesiz 
ka!q,ğıqı bildirmiş Vt! İrıy,H 
tereye karşı yapı!ao yadı 
mm Amerika Bir\eşik o~v 
!etlerini Avrupa harbine 
karıştırınıyaca.{t hakkrn· 
da E•ıcümene tı:minat ver 

mi~tir. 

V:ilki 
Intıbpl~rıını a,aıatıyor 

Lor.dr,a 2·1 A.A.- Vil 
.ki J,..oodra<la geçirdiği ilk 
gün ha.k;l<lnda ~azet~)Jen~ 
'ntibalannı şöyle anlatm1~ 
'le de!JJİ'~lirki: 

" Bugün öğle yemeğini 
l3ny ve Bayau Çörçille be· 
raber yedim. Bir saat üç 
çeyrek t-nterrrnsyon11l vazi· 
yet, harp ve .,,Amerika ile 
İngiltere arasınJaki 1müna· 
seb~tler hakkında görüş
tük. Öğleden sonra da Mil 
ti ıttP''4İsler Naıırile görüş 
tük . bi'röirimizdeıı çok hoş
laMhk1 '' · Vilki bun 
dan sonra Vişide yaphğı 
gezintiden bahsetmiş ve üç 
milyon kitabın yanmış ol· 
duiunu bahrlattıkl.m son· 
ra söyl•diği söıler çok a
cı olmuştur. 

Yardım projesi 
nin kabulü bekle 

• 
nıy.or 

V~şiı~ton 28 A.A. -
foii\terey~ yar~ım kllmmu 
layıhasınm önümüzd~ki haf 
tu içinde :ı:Amt rika parla· 
ınt-:ııtos\A Uirahıuhn kauul 
edilm~si beklenmektedir. 

.ı\ılaoşta top aü c::llost.ı 
Londra 29 A .A. - Fran 

saz sahillerine yerle~tiril 
miş elan uzun menzilli Al 
ınan twlar ıdün İngiliz sa· 
hillcriıU' atet açmıştır. bom 
bwdıman hiçbjr hasara se 
bop olmav,ıı~tır. 

o~yli heıald 
kapahldı 

Londra 29 A.A.- İn· 
iİIİZ Komüniatlnrinin fikir· 
lerini y a y a n Deyli 
Herald ı~ıetesiuio kapatıl 
m~t içi o hü~ uıuetçe yıtpı
k!n t~.klif Avam ~tw.arası · 
nı~ dunkü celıe~inde 6 mu· 
halife karşı 387 reyle ka· 
uul cJilmiftİr. ...i\ \JZVelti~ı 
Huıuıi mümessili Vilki bu 
müzaköreler esuasuıda ha· 
zır bulunmakta idi. 

Kongo 
Dün gelen telgraf ha

berlerinde Afrikadakı Bel· 
çika kaugosunun lngiltre 
ile zafere kadar hr be d~· 
vam kararmı vc:rdigini bil· 
dicmtktedir. ~ rwda çok 
zen~m ve ıuübim bir müs
temkke olan bu ülke hak· 
kında okuyuculanRltlit kt· 
sactt malümat vermeyi fay-
dalı buıduk: 

Bctçikaya ait olan 'bu
mustemle ı e,. Afrıkanın or· 
tasnı<ld olup 900 bin kllo 
metre murabbaı mesahayı.& 
maliktir. Nüfüsü 11 ~nilyon 

eçer Baılıc .. istihsalah şe · 
ker kahve ka:vc;nk ve kere· 
$kdir. Bund aııhaşk" mt!b 
zul miktarda alt·n tıümüş 
ve bakır madeni de var<l.r. 

j pony.a ıe istiyor 

$<Jför/,~e 
Bt·l~diy Reisliğ.indeı1: 

Vıl;\yd d"hi li n 1 ~ işliye~ 
b!lıı ı.unı motörılö v,esıil' 
nakliyednn f em.i muay~o6 
!..·ri ıçrı\ .. cJilıniyenlet"in 11 

~bal :PJl ~rı'hiooen itil>~ 
ret) 5~~~ft~~j 
lece:;t ind et', \ıeıı ~z seneli~ 
feııni mua>·eııı~ İcra edilı11 
ın\_ş b.u!U?HO lnı gibi ınO 

törlü ves ıiti ııitkliyenill 
25.1,941 tarihinden ,31,11 

941 gayesine kadar sa•1 

(1O)dau(l2)ye kadıtrJ\nıalQ 
belediye <luircsirıe onüude 
lopt.ancıctlk koınisyon ın•~ 
susun .. ını.iracaııt elmele'1 

ilan olunur. 

Doktor 
G vd CivelelJ 

IEvinüeki ~.e1tehat1' 
einde bMıalerını herıii' Lundra 28 A. A. - Mus· 

kova nıdyosuflun vc:rdiği 

haberlere göre Japon hükii· 
ın ti holanda Hindistanm· 
d' yenı fedakar lıklarda 
bulunmasını ve mad~ n\erle 
dalyanluda j.ıpon amelesi· 
nin istihdamını istemiştiı· 

Moskova, bu taleplnin ~ a
bu! edileceğini şübbeli gör· 
mekteJir. 

k abut etmektedir. 

lıC\lyan tebliği 

~om11 8 A A -- İtal
yan resmi tel>liğinden: 

Arnuvutluk cephesind~ 
dü:imani\ .oğır z;ıyıat verdı· 
ren muvaffakiyetli harekat 
olmuş, lir miktar esir ve 
otomotik silanl<ır iğtinar:ı 
edilmiştir. 

llingazi ve Dı:rne civa 
rında muharebe d .!vam et. 
mektedir. Hava mnlınrebe
si esnasında iki lııgiliı tay· 
yaresi düşürülmüttiir. Tay· 
yar e!erimiz dü~fDan llLtkliy.~ 
kollaril.e zırhlı kıtalıuanı 
muv•ffakiyctie hombardt 
man.eylemiştir. Oiişm•n 
tayyarelerinin Napoliye 
yaptığı b~kın eanasmda 
~içbir ölü k•ydedilmemiş· 
hr. 

şiddetti ıuhare. 
b •ler oluycır 

Maııttshı· 28 ;A., A, _ 

Rö}terin Arnavutluk hudu· 
dundaki muhabiri bildiri • . 
yor : 

Şimal cephesinde kuv· 
vetli muharebeler olmakta 

.dır. Yunaaltlar tauruı 
ya~rak mübim t~peleri e• 
le geçirmiolerdir. Bir va· 
dide Yunanlılar yerlerini 
ınuhM.za etmekt,..dirler. 
Fakat ltalyanlarrn şiddetli 
topçu ateşine mnruz mınta 
kılardaşiddetli süngü mulıa 
reholer.i oldu§'u oıldırıımek 
e Ostroviçya ve 

Bord:ya dağları arastndd 
da fevkaladt" 1?ayret sar -
fetmişlerse de hiç bir mu-

/ 

vaffakiyet dde ed"memiş
lerdir. Her iki tarafm ha· 
va kuvv~tleri faaliyette 

H'ıılkta 
ŞEHV.ET K~RB.l\NI 

ve BAY ÇE.TlN 

Gündüzde 
Tür.leçe sözlii Anpça 

Şbrkılı 

YAŞh\SlN 4Ş1' --·----:· , .... ~ _/ 

\Jeşriyat Mü ~ürü 
Setim ÇELENK 

C.rt.P.matha tsı T:.\K Y 
e' 

Dün hav;ı faaı11' 
ti olnıadı 

Londra 28 A. A. _. 
F'ena hava şırtları yüzüfl' 
den dün İngiltere üzeriıı' 
d~ hiç bir hava faaliy 
olma·lı~ı ~ibi, İngiliz tayf 
releri ide Alnuuıya lize'' 
de uçmamışlar<lır. 

Itaıyan Nazırlar• 
cep'lrede 

Roma 28 A.A. - , 
tebliğe naıar•iı, İta\1' 
Adliye ve Maarif Naıaf'll 
cephede vazife ,alara le ~ 
mudan ayrdmışlardır. 

lrlandayı iıtiJa&' 
likesi hali var 
Dublin A.J\.-RöY';1 

den; Dublin gazeteC~~ 
enstitüsünün senelik l"'i 

lantısında nutuk söyli 
b 

. l . ., 
3er cst lr anda devle~ L 
ve mühiaımet nazıra IY. 

marJ ezcüoı!~ demişt~ 
Uirkaç ay evet, pe~ 

km pir is.ili te!ılikeıİ~ 
şısıodı bulunyorduk· 
t~hlıke geç nıişmibir? 
geçmemiş olduğunu 
yonwn. Birbç haltı v' 
but birkaç ay sonrll bı.t 
~ b hra nla berabet 
timiz içiu çok büyük t 
ke yeni den gelecekti'' 

,J 
bul•marak cephedeki 
zilt!re ve cephe ark 
<laki kttalara h ücu il1l•' 
mışlurdır . 


