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l Yeııi gıl mü-
rıasebetile 

Çelim ÇELENK 
l\leşriyat Müdürü 

ç istik m t e ik r Hitie ve Stalin.İn 
Iiycr mesajları 

Vişi ile AlmG; 
qa arasınaaız 
Mu .. zakereler dur· · · 

ıızı 

Atina 1 A.A - Röyter a· Yeni yıl .roünasebetile Al

du cnu? 
Londra 2 A.A.- Aluumc 

jan mm Yu !Os!a\•ya hudu· 
b b"Id man Devlet R~isi Hitler. b\ haberler('! göre Vici ıle /. g dundaki muha iri ı iriyor: Y 7 

Yunan ordusu Ohri gölünün ri orduya ve ve diğeri Par· manya ara:-;ındaki müzaker 
G trp c:ahilind~ zaptettikleri ti arkadaşlarına olmak üze· ler ke~ilmiştir.Bu haber be•28 
mubim mevzi)t-ri muhafaza re :ki mesaj göndermiştir. teeyyüd eimeoıi~tir ve ih d 
etmektedirler. lralyan kıtaa· Hitler orduya yolhldığı me yatla kuşılanmaktadır. R 
tı mevzilerini uzun müd.ld sajda Alman ordusunun 940 '~sm.oaesszı ~ 1 
muhafaza ede-miyecekleriııi senesinde büyük zaferler ka· biri }' ızıyor : 
nrıl dıklarındnn malz·•meleı\- zandığı fakat 941 senesind"' 940 senesi İngiltere 
ni Fi basana nıtkletm~ktedir· çok mühim vazifeleri oldu· müttefikleri için tam birin 
lt>r. Dün açık havada topçu ğunu bildirmiştir· mt\d ve nikbinlik bav' 
düdlosu çok şiddetli olnıuştu.ı Hitler Parti arkadaşl:ırı · içinde geçmiştir. Almı.n orV8 

Yunan ordusu cephenin iıç na gönderdiği mesajda har larının kazandığı muvaffalr d 
noktasındsn ileri harekete bin s~bepleriııi uzun uzadı. yeti er inkar edilememeıktl 
dev m etmekte hr. Buıılar- ya. tetkik ettikten sonra bü· beraber netice Almanya iç 
dan birincisi Bırat, ikincisi türı me~uliyt!ti lngiltereye vuhimdir. 78 
::.ıb ·~an ve iıçüncusü de yi- yüklemek\edir. FransanHı bir kısmı İli-4 
n(> 'lb san ıstikauıetindedir. Sovyetler Birliği dt:vlet olun:n'uştur. Fakat Alman 
halyanlar Yunar lılarııı ileri Reisi ~talin ~e Kızılor<luya bu rnuvaftakjy~ti reıadça2 
hareketini duruurmak için mu yolladıgı mesaıda, Sovyet f ve beşinci kolun faallyetİ~· 
kabil hücum yapmış rfalcat

1 

ı~cmlek~tleriniıı gittıkçe ~rtc.m~ m~dyun:forlar. Avrupanb 
püskurtülmu !erdır. iki taraf l:>ır ~ehhke ıle karşılaştıgmı t büv•ik bir kısmını işgal albı 
ıa agır zaylatcs uğramışlardır. ve Kız1lordunlln bazı: bu • ( alan. Almanlar lng:lter~ 
Dünl:ü nı.hıuebelcrdı: 2 İtul ı ı·· b"ld" · uııması uzumunu ı ırnıış· ınag~ lup edememişlerdir. /1 
yau tayyaresi duşürul ııı.iştür. · 1a 

Atiıı 2 A.A - tri malü tır. manya Jngilterl-fnİn yenilor 
İ~alya Kralıııın da Ameri kuvvetilc karşılaşacaktır. 

mat ulan nehnfıl c pht-dekı ka Cümhurreisine göndf!r<li ı:.:: 
v , .> t ~oy · ız.ıh t"tm ktı::- 941 yılı münaseu~ 

~ i nıt"sa~ vt- cı:-v p V("rerı -
0 r: ıta\yaı &ıb. 111 r .. 2t 1, .. rıı i{uıvdt, 941 sanesinde ltal · tıle lng ıliz gazele 

vutluKta ye u ır mus ·m .em . . I k 
hat vücud g"tırmeğe u~rnş yanm. sul ı.ı . a~uşcoasıııı le· lerinin nt-şriyatı 
ır:uktadırlar. Hu yeııi mudafa- 0!eıım • ylomıştır· Londra 1 A. A. - J 
a hattı vlonyanııı cenubun-

1 

in gilterede tefsiri er giliz m~tbuatı 941 senesil91 
dan başlıyarak Yugoslavy.t Londra 2 A. A.. - Hit· girilmesi ınunasebetile şu tk 
hududuna kudc1r ~İtmektedir. J~riıı y~ni .:.eılt' nıı.inaseb~tİ· taç 2'Örcrek bu beyannarn

1 ltaıyaıı Bdşkumandanlığı ümit 1 le ııt>şrrttiği beyanname hak yi neşretmiştir. Hitlerin 1 
siz bir hcıldedir. Yunaulılarrn l kında s.,labiyettar Londra nındaki şiddet Ruzveltil\_ 
vazıyetı çok iyıdtr. Mühim bir İ mdıafili şu tefsirlt>rde butun kundan sonra her ürpf/ 
dag V unaulıların elme geç- maktadır : kaybettiğini gös\ermektecl 
miştir. P.azartesi günü alınan 1 Hitler, bekleıım\yen bir Londra 2 A. A. - R 
esırlerın se)"ısı bindr:ıı 'dzla- harp senesini:ı başında Al • ter Ajansının siyası mu~ 
d r man mıllelini teselliye muh· 1 Sonu '> incic~ ;ı ı . • f-

SON DAKiKA 

ılgiliz kabi
rıesinde 

DEGlŞİKLİr(LEK v1İ 
OLACAK1 

Londra 2 . A. - İyı 
haber l mehafil, İngiltere 
nio endu.. ıvel istih:salatmı 
arttırmak içın Çörçil lngıliz 
kabinesinde bazı değışikler 

yapacaktır. Bu aroda vasi 
salahiyeth bt · istıhsalat neza 
reti dr ıhd.ıs edilecek ve bu 
Nczıu et, Aınerikadş. ~ele.· 
cPk harp levaz.ı m ile lngil· 
terede imd t•dilen ,harp le· 
vnzımının miktarını arttıra• 

caktır. 

1 

Arnavutluk Amerikan trı 
1 cephephesinde caref gemifeJ.t 

Yn a lıların mu
vaffakiyetlerı 

Atim1 2 AA.- Yunan 
resmi sözcu:sü şu tahilati ver· 
mektedir: 

ı t:rkez cephesinde mülıim 
biı hareket yaparak birçok 
müsb.ıhk .. m İtalyan nu;vzileri 
süngü hücuınil zaptoiunmuş· 
tur Bu ıu~vzil..!r en soıı sb· 
tem t~rıibatla mücehhezdi. 
Bu hareket neticesinde birçok 
esir alınmıştır. El~ geçen mal 
zeme arasında 15 top, 15 mit 

rikan Ticaret gemilerı A 
rikaıı harp gemilerinin bi 
yesiudt! olarak lrıgiltere 
harp levazımı şıtaıua~a ba 
yacaktır. 

ralyöz ve birçok havan 
ları da vardır. 



Sayfa-2- Y'ENIGON 
f&C ·= TL 

asi/ korunma ve 
karartma için 

1 Milli Piyango Bardiga .~eslim 
. Ynbaşı ~keşidesin- olmak uzere 
de kazanan numaralar 

Milli Piyango Yılbaşı ke· 
şidesi evvelki akşam saat 23 
te İstanbulde. taksim gazino· 
su salo11unda çekilmiş ve çe· 

Italyanlar bır mey· 
dan muharebesine 

hazırlanıyorlar 

Radyodtt 
ilan i" cretI · tesbit 

edildı 
Radyo difozıyon poRtals 

Ti v.ıs1tasıyle ıeşrettirilecelc 

ilan ve rakkamlardan Matbua 
Umum müdürlüğünce alma<:a 
ucretler icra 'vekili ~ri heyetıo 
cı:: teslJıt olunmuştur. 

alkımızın dıkkat etnıeleri lazım gelen 
miühim noktalar · 

1 • Hava barnızlarma 
ırıı 1ıtklar1n söndürülmesi 
karartılması tatbikatında 
ülen alaka ~ayanı memnu· 
ettir. yalnız bazı semtler· 
ki !evlerin pencel erir.e 

pılan maskele!' gayet ,ince 
renkli olduiundan harice 

ldar sızmışhr. 
2 • Maske perdeleri mu· 
kak siyah veya koyu lai· 

rt renkte olmalıdır. 
· e bu perdeler pencerel~r· 

biraz geniş ve kenarla· 
pencere l.cerçiveterine iyi· 
oturtmalıdır. 

rmızı ve diğer açık renkli 
rdelerle m~sk~lemek caiz 
tildir · Battanya halı ki· 

' ' , ıc:ccade ve amsalı ·gibi 
~an Örtüler tercihen kulla· 
\labilir. 

3 • Stor perde ve kapak 
~i örtülerin arasıııd;t veya 
c~ perdelerden ışık sızma· 

lak için en iyi çare pencc· 
eteri siyah kağıtla kapamak· 

•• 
.. kat•tlara üsst tarafdan 
ıerc;iveye tesbit edildikten 

a icabında \kapatmak Ü· 

re yukariya doğru lcıvrılmı ~ 
laralıc aabit vaziyette daimi 
kilde kalabilir, 

4 • Pencerelerden harice 
~l'k ııımamak için diğer 
· r •ıul da lambayı maskele· 
ektir. Lambanın le.endi si ve· 

ifa abacorun üstü siyah ve· 
~· koyu lacivert kağıt veya 
ayai renkte kalın kumaşla o 
ıuretle örtülmelidirki pence· 
elere tavana, divarlaru ışık 
akıetmesin. 

5 - Harice sızan ışılc.larm 
bir kıamıda ıbmal yüzünden 
Wlhaua arka ve yan pence· 
lere lüzümu kadar itina edil· 
memiıtir. Bodrilm katliln ve 
~tı aralannJa çok zaif 
tertipler t ahnmışbr. Holde 
,yanan ıııldarın bolme cam 
kapılardan barice balıran 
perdesiz pencerelere akıetti· 
li rörulmüttür. Bazı maske· 
lenmi~ pencereli oda ve 
•ralıklarda k~skin 1şıkların 
uman ıaman yanup söndügü 
ıörülmiftiir.Bu lıil pek mah
zurludm. 

6 ~ Bazı evlerde unut· 
ma yüzünden dışkapu, balkon 
teru aibi yerlerin ışıkları 
açak buıkılmışhr. Keza bazı 

.. e•lerdeo havaya müteveccih 
cam tavanlardan ve cam 
kıpek .. rdan ışık azdığı gö· 
rühaittir. 

1 - Çok girilip çıkılan 
... umi binalar yurtlar, nıa
jaular, lokantalar, sineıı1a • 
lar ve ,fabrikalar kapılı-ınn· 
dan biriaiae •11tı ieçmeyen 
we kanatlan birbirini t.:una· 

•• örten bir perde germe· 
lidirler. Ancak ~kapının açı\. 

1 ı..,...,.:ı _.ı_,,,L, lr•v• 

kullanılması şekline ve ihti· 
yaca göre tayin olunur. Lo 
kantalar ve hususi evler için 
en az üç kişiyi birden ala· 
bilecek bir gt-nişlikte olmahdır 

8 · Karartma tertipleri· 
11in ı utubet, havu ve sair te· 
sirlerinden miite-.sir olmaya· 
yarak uzun zaman mak~dı 
temin edecek surette kulla· 
nılması mümkün olmalıdır 

9 • Gündüzün kaldırllma· 
st müsaade edilen karatma 
tertipleri gece olunaa ~çapuk 
faaliyete geçecek şekilde 
yapılmış olmalıdır. 

Nakil vasıt~dan 

1 • .v1otôrlü nakıl vasıta· 

ları koşumlu ve saır 'araba· 
lar bisikletler esas m~rak 
ışıklnrmı söndürürler. büsbii· 
tün ı ~ık sız kalmaları mümkün 
olmayau hallerde k ~ ... eti zaif. 
ve koyu renkli ışık · ulhm· 
bilirler .na kıl vas1bılnr1 rıın.ıç 

tenvirab evlerinkine beuzer 
surette maskeleyemezse sa· 
bit iç tenvirat söndürülür. 

2 • Geceleri cadde v~ 
sokaklarda el fenerlerilerile 
gezenler ışlkları gayet koyu 
renkle maskelemelidirler. 

3 · Yukarıda izah edilen 
mevzuatın derhal iJcmal edil· 
me.si ve ıkinci bır tatbikat 
esn ısında g-örülecek noksanla· 
ra karvı cezai müeyyideleri 

tatbik olmıacağt. Sayın hal 
kımıza bildirilir. 
--fOEg11iillUl-M1..-M* 

1~ürkige ve 
Yunan isf an 

Sonuna kadar nıüt
tefik kalaca!~ lar 

Atinala.a.) Mlstrda çıkanEI· 
ehram gazetesi muhabirile 
bir mülakatta bulunan Yuna· 
nistan Mutbuaı Nazın Niko· 
lidis, son hıtrble Yunanist? 
nın parlak tarihine yaraşır I 
bir muvaffakiyet kazanmış ol 
duğunu tasrihten sonra Türk 
Yunan ıttifakındım da bahse 
derek demiştir ki: 

" - İkl memleketi birbirine 
bağhyaıı çok sıkı dosttuk •e 
ittifak bağlannı pek iyi bili· 
vorsunuz, Buna ilaveten diye 
bilirim ki, Yuna.ustanın geçir 
mekte olduğu imtihan, bu bağ 
ları gün heçtikçe kuvvetlen 
dirmektedir, Yunanlılar ve 
Türkler ayni hislere tabı ola 
rak ayni gayelere doğru tam 
bir tesan~ :ile bakmaktvdırlu. 
Sonuna kadar müttehit · ' ,. 
rak yürüyeceğimızde katiyen 
şüphe etmiyoruz •• 

tzmirde konulan 
fi atı ar 

lzmir 1 A.A.- İzmir fi 
at mürakabe komisyonu, İs· 
tar.bul fiat r·ürakabe Kon:ıa-

- ··- ı ...... ~ .. m• rft•nİl•+nrıa 

kiliş safahah ile kazanan nu· Londra 1 A. A. - ı,,giliz 
maral~r radyo ilt"" neşredil· matbuatının \lh~ır .... ludun · 
miştir. Bu ktşidede kazanan dan aldığı ha'lerl öre 
nnmaralar aşağıdadır. Bardiyanm artık düşmek lize 

Son rakamları 5 ve 6 ile re olduğunu ve İtalyan kıta• 
nihayetlenen bütün biletl~r larının teslim bayrağı cekme 
5 er lira alacaklardır. lerini bektenJiğini yazma\: ta 

Son çift rakamı 85 ile ni· dırlar. 
hayetlenen biletler 50 şer li- ôardiyada nıuh~ ara nlt il· 
ra, son 3 rakamı 392, 08), da bulunan 20 bin lta\yd il!) 

794, 474 ile nihayetlenen bü keri müthiş bir topçu ate~i 
tün biletler yüz lira alacaklar altında mütevekkııane netcit: 

d. yi bekı,.ınekte ve umihiİZ bir iT'. 

Yine son üç rakamı 460. mukuveınet gös•erml!kteC:ir• 
98Y ite nihayetlenen biletler !er. İtiilyotn Başkuın ınd nı 
beşeryüz,870ile nihayetlenen· M areşaı Graza vnı•nin Tobr u k 
ler,biner lira918,68161ile niha· civarında bir meydan mı.ıh · 
yetlenenler ikişer bin lin rebesi verm~k ıç•n hazırlık· 
0784 ıie nihayetlenen bilet- lanı devam ettığı ve- Bardı· 
t~r ÜÇt"ı bin, 4343 ile nihayet- yam:ı mukavemetinden istifa 
lenenl r beşrr bin iira ka· de t'tmeye çalıştığı tnhmin 
zanmışlardır. olunına1dadır. 

10 bin iira kazananlar K ıhire 2 A. A. · Resmi 
228751 ,350734, 06846j, tebliğ: Bardiya mıntakasında 

248153, 163377, 112129, 080 topçumuz biıylık bır fua!ıyct 
576, 243149, 372895,033059 göster oi;ıotır. Hudutt,m 110 

20 bin lira kazarıanlar ki!om~tre İÇ"'rt)' • giren logi 
333851, 426005 iiz kıtantı TobJuk civraına 

Burılard:m başka 005199 kadar giderek ıstikşaf lar Ja 
numaralı biiet 30 bm,270849 bulunmuştur. Hava sıcak çöl 
numaralı bilet 40 bin, 260936 fırtınalıdır. 
numaralı oilet 50 bin lira ve 

1~97~9 numaralı bilet te 100 Ü.ç hafiada200 
bm lın kazanını~lardır. 

100 bin lirayı kazanan bi ltalyan tayyare.1• du-
let Dıyarbakırda satılmıştır· şifr Ü ld Ü 

1 -2 gün ıçin kelime başı'" 
na 30 kuruş, 3 11 g ın için 
25, 12 ve d ı ıa fazlu gun ıçin 

?.O kur~., aı1•13c ı ktır Kelime 
ad d bc- en aş. rı \'e dJiderı 
yukarı o ınıy ~ca rnr. 

R dyo difüT>•o·ı poslı.lurs "' 
sıtdS yaptın •k tr rn~mis 
yoıılıırdJ v rım a"'te k r 
120 oir saate kndar 2--10 lıra 
&lınacaktır. Bu ucrı:-tler dev• 
let ınüesscsf !erile menafiı 
un um iye) e hadım müesses;-• 
lerden uçte bir nisbt"tiııdt• h 
nacaktır. 

Motörlii nakil 
. vasıtaları 

iVIuayene ec.cilecek 
1941 s"nes· ikincikanuıııın 

iptidasmdan 1tibarPn Vilayet 
d ihilinde işliyen b. umum m 
törlü vesaiti nakliyenin sen 

lik fenni muuyeııelerı, bde• 
dıyemizde tt şekıı:ul ""dect'k 
heyeti fennıye t rafından ic· 
r kılınarak aym z maod 
haddi istiapları (yani kaç k 
şıl k ve} a bç lonluk olduk 
landa tayı l ~dil re-k yeni r 

Aukara - izmi" 
trenleri 

ayenekıirtlnrı ıveriece ı.<l 
bu gibi bilUmum vt-s ıtı na 
liyeııin tanbi 11 Lkıirde bt'l 
diyemize rr.ürac.ıatları ilfö 

Kahire 2 A.A Ingıliz olunur. 

Ankara 1 A.A.- Anka· 
ra ile İzmir arasında işlemek· 
tc olan haftada 3 yatnkh ve 
yemekli vagonlaruı, görülen 
fazla ragbet uz .. rin~ hrtftada 

dörde çtkRrılması kararlaştı· 

rılmıştu. 
Bu karar ayın uçuncü 

~ününden itibaren tatbik e• 
dilecektir. 

Sular çe l-\ ilnıekte 
Jevar. ediyor 
İzmit 2 A.A. Havala· 

rın müsait gitmesi ve yağmur 
)arın durması üzerine seylab 
mmlrıkasmda sular süratle Çl" 

kilmekte oldı.:ğundan vaziye· 

tin yclkında norrnal hale gele· 
ceği anlaşılmaktadır. Sular 
Laz1 yerlerde şosaları tahrip 

e-ylemiştir. 
3 a=c 

Italyanlard ı n iğti
nam edilen 

Kahire 2 A. A. - Bardiyn 
ela bulunan 20 bin İtalyan as 
keri t.ıtmamen ibatu olıınmuş 
tur. Tobruk istikametinde 
ileı i h&rt:ket devam ~diyor. 
Bardiya ağır toplarla şiddet 
le bombardıman olunmakta· 

tır. 

İtalyanlardan iğtiuam edi 
len malzemenirı sayılmastııa 

rtAv•m olunm.tktadır. Simdiye 

pilotları İta yan Ta}varecile- Antak)·a Bel~<liye 
rini süra!le mağlup dmekte Reislıği 
dirler. 24 saatlik b r } ılbaşı 
taltilinden •onra İngiliz tayy< D • b 
releri !İalyan saflarırıa Vt• tay erı ve arsa 
yare meydanlarına müthiş lıü 
cumlar 'ı:ı bulunmuşlardır. Ya 
pılan hesaplara göre taarru 
zun başladığı gundenberi 
üç hafta _ıçinde 200 ltatyan 
tayyaresi düşürülmüştur. Yer 
de talırip edilen tayyarelerm 
sayısı bu yd:una dahil de~il 
dir. Bu b.,.salıa göre gunde 
9 İtalyan tayyaresi düşürül· 
miiştür. Buna mukabil İngiliz 
lerin zayıatı 50 tanareden ib 
rettir. İtalyanlar artık İskend 
riy.!ye hava ;ıkını yupmarnak 

tad\rlar. 

i3 

Yeni qzl müna. 
sebeti e 

Başı 1 incidf" 

taleayı yüriitiiyorlar · Donan 
mamız Akdenizdı- tam bir 
halcimiy .. t tc-sia eyleı ıiştir. 
Yeni ordularımız:. en ınoder ı 
bir şekiı<le m..ıcdıhez ve ha 
zır bir vaziyettedır. \..Jt-.çen 
bir yıl için Je avcı tayy rcl • 
rimiz 3 bin; ddi toplarımız 
da 444 düşman tayyaresi du 
şürnıuşler<lı. Askeri V" si · 
yasi vazıyet çok iyidir Bn:-· 
diyanuı sukutu Y<l•tnd r F • 

satışı 
. 

Döe·tyol T .H.K Baş 
kanUğ1ndan 

Ktt:z:amız merker bölğesi 

den topl cacak kurban deri 
leri ve barsakJann satışıu 
22 - 12 940 tarihinde 
itibarea on beş gün müdde 
le müzayt"deye btra'<ılmıştır' 
Miıznyede müddetı6~I -9 
pazartesi g~nu saat 1 l d 
hitam bulacaktır. 

MüzayedeyP. İştirak ed 
ceklerin yukarda yai'th miJI 

ddet ~arfıuda Dörtyol kaz '' 
Türk Hava Kurı1mu müzny 
Kom=syonuna murncaat'arı 

ilanen tebliğat 

Kırıklıttnda ıukim ago 
kans1 ıınneye ba ilam 20 
manlı altunu horçlu o~ 
mahalli ıkaıneti m çhul bl 
lunan kiv rk k r ıy 
y .. ı ık ay iç dt- icr'llll 

c udu ulma ' içııı bır karıl 
'{ehrm,..dığ ve borcu Vt'rın 
o { h c .. br ıcraye u 
vam oluncagt ilan olunur. 
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