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Sahibi vrı, Las muhıırri4 

G~_!etey~ ıit yazılar 
~eıriyıt Miidürü aJıra 

&'Onderilmelidir füınlanrı 
h,.t kdimcıindenSkur us 
alınır - • ı· ~ =--- ucret pt!'smc ıt 

1941 [Sayısı h~ryerde~2 ·kut uşJ Cuma 
s~um ~- ÇELENK 

tJeşriyat Müdürliı 

Abone~Yıllığı: 5Lira 
Yabancı 'memleketlere 

:.8.Lira 'Günü geçmiı 
sayalar 5 kuruş~ 

Telefon:1·46 -P. K. 24 HE -~ R OUN UGLEDEN SONRALAR! IKAR HALK GAZETESi - TESiS 

=~inhisar idaresi 
TARiHi 1928 YIL 12 SAYI 26e9 ADRES ı YENIGON:ANTAKYA 

T~tiirı mübugaasına başladı 
~~ahtI~r ge~en seneden yül<sek ve mijs

sıl vazıyetten nıeınnundur - Ka· 
çakçıhk hakkında Inh i~arla.r Başm,i· 

dürünün beyanatı 
i" İtıhisarlar Batmüdilrlü ctklerdir. 
b~ gcçf'n yıl oldu~u "gibi.. H<tlnyrn bu seneki tü. 
der yıl da Süveydiye, İsken tün mahsulü geçet'l sene • 

· d ~n ve Antakyada bur• ye nazttran daha iyi ve ne 

b~· ıııcir satın almak için fis" olduğundan inhisar ida 
ırer ··b mu ayaa merkezi aç resinin tespit ettiği fi atlar 

1111
1 Ve geçen sene 3 ku • geçen seneki fiıtlardan c;ok 

, '.Ufa aldığı hurda incirle· fazla olduğu için mustah· 
• •~n kik.ıunu bu sene 5 sil bu .,aziyetten memnun 
ı "Urllf ·· · d uzerın er mubayua dur, 

Yt beşlamııtır. Şatmçalma 
Ya ieva~. edilmektedir. 
t f •11Dudürlük diğer ta· 

l .~ tın' Hatayda yaprak tü 
un ın· ba la u Y&eıana da baş -

Riıtrı~ bulunmaktadır. 15 
d 

11 
enberi llıkenderunda 

Diğer taraftarı Hatay· 
da kaçakçılık vaziyeti hak 
kınd4 kendisiu~ müracaat 
eden bir ıu kadaşımız;e İn 
bi s<ıda r Uaşmüdıirü şunla· 
rı söylemiştir : 

evıun 
alına . etmekte olan satın " - Hataydı inhi'lar 
rn le •tleri hızla fevam d· mad<lell'ı i:kaçukçılığı. bil-

e led· 1 .. 
~ 1 

1
'· ıkendrrun mü· lwss ~ rakı üzerinde rnaa · 

Yaa iti · 
11ı·· erı sona ere-rek !esef henüz tanıamilP. ber 
ı .. ~tthaitiıı elindeki tütün taraf edilememiştir. Bu · 
Hat~hn •hndaktan ıonra nunl1t bernuer idaremiıin 
İl6tib!11h en uıübim tütün kaçak takibata içiıa aldığa 
ladat.ndlllerkezi olan Yay· tedbirler Hyesinde bunun 

tde A • ve onu takibf!n önü alınmaktu ve satısın 
lher'- nt•kyad" t nıübyaa inkişafa temin olunmakta-

.. 11eıle . f 1:. 
- tt aaıiyete ıeçe- dır. ,, 

Afgan ikti- ··1z;:r;;r;;-· 
te~~ Nazırı 

-d fine Ankara
a Ver·ı. · 
" 

1 
'-• zıyafet 

8. ""kara 30 A 

Satılan ti:tünler 
29 milyon kifoyu 

buldu 
ırltıç .. . A. -

· aniıde t!~ndenberi ?şelıri- lzmir 30 A. A. - iz· 
lf•n lkr unrnttkta olan Af mirde satılan tütünler 29 
düJrn ~daad V cziriri Ab • 
1'. ee1 Han f" milyon kiloyu bulmuştur. 

•
1 ıc•ret V k. · şere ıne Geçı-ıı St!nc ayni müdddet 
rn~n ı e ılı Mümtaz Ôk 

&raf d esnasında sahlan tütünler 
f ın an dün b" · 

~11 et v ·ı · ırzı- bu miktarın yarısını bulma 'd "rtnuıtir Abd"l cı Han da b '.. Tu m~ ınamıştı. 
tt-t V L ·ı· . uıım ica • 

e ı ınu.. ı· 
lf•ıı El ..... ~er~ ıne Af 

çıJıtırıJ b' . 
Vrrıııiş ve c. ır zıyaft:>t 
ticiye V k~~ ı_ayafette Ha 
S e ılınuz ş··k .. 
•rıco~lu İle . -=: u ru 

ı.l'iccatl"'t v~ki Har~cıye ve 
haıır buı letlen e:-k~ın 

K unmuşlardır. 
ont Çak· . .. lü .. ının o-
nıu ınünase:b r 
Ankara 30 A . t: ıle 

Mttcar Ha . . . A. -
Kont Çak' ~ıcıye Nuıı ı 

111111 .. , .• •• 
ııaı~betile H ? ~ıı u rnü -
liıniılc M •racıy~ V de i· 
•raıında t 

1?•r Baıvckilı 
kür teı •ııye ve teşel
-· . graflara 1aati d'l .. ,,Itır. e ı . 

AAfyk<1nd• zelzele 
" ara 30 A 

Afyonda bu .. . A. -
ıiddetli bir ıun oldukça 
har H zelzele olmuş 

Har yoktur. 

Ç\vİ ve tel ihtiya· 
c1 ternin ediliyor 

lstanhul: lıaber veril· 
digiııe göre ticaret Veka· 
leti Y'tr.fomuzun çivi ve tel 
ihtiyacı ile yakından alaka· 
clitr olmaktadır. V f! kil et 
bir taraftan yabancı meıııle· 
ketlerden çivi ve tel getir
lllf'!k için müzıakereler <len 
lunıııuktadır dı~er tarafta ıı 

bııde acil ihtiyaçluı kırşıl!t 
mak üzere yakın memle
ketlf"rderı !üzümlü miktar
da çivi de celbr.tmekdt"
dir. 

Bu cümledeıı.:oıarak Bul· 
garistandaıı ilk parti 61 
ton c;ivi celbedilmi:;tir. ti· 
care! Vrkileti bu çivilt:ri 
ammfj mü~ıeaede arasm da 
t~kıuim etmektdir. 

ıngilizler 
Fevkaiad ~ bir 

millettir 
Londra 30 A.A. - Dürı 

akşam ve:ilen tehlike işa 
reti ~soHında Londraııııı 

bütün sıitnılclırıııı ıeze ıı 
Vilki dt>miştir ki : 

:•--(oghiz milleti fev· 
kalide bir millettir. IJura
da maneviyatı bozulc hiç· 
bir İngilize rastlamadım. 
Amerikaya döndüğümde 
Amerikaltlua anlatacak 
birçok şeylerim var." 

Amerika 
lngiltereye yar
d1m projesini ka 

buı etti 
Va;;inglon 31 A.A.
Parlamento Hariciye 

Encümt>ni Demokruilere 
yardım projesini barı ta· 
ditatla kabul etmi,t ir. Bu 
esaslara gore Cümhurreisi 
Rm:velte fU esaslar V!::rİl· 
mektedir: Müdafaası A
merika için hayiti 'ehem· 
m·yeti haiz olan devletle· 
re yardım edilecektir.Cüm 
lrnrreisi :oemokrıııilt-re 
lüzumu kadar barp mal· 
zemesi satar, kiralar v~ya 
öd inç olarak verebilir. 
Buııları tamir ve tahrip 
tdebilir. fi ırp VHll•laranm 
ih.-acına da mezuııdur. 

Amerikada 
Tayyare imalatı 
100 mislini buldu 
Vaşington 20 A. A . -

Han Ticaret odası reiıi 
yaptığ'ı bir beyanatta ıreçen 
ıene ve bu ıene ara11ndı 
ki tayyare imalitmı muka 
yeıe dıniŞ ve demi,tir ~: : 
" Bu senene tayyare İmıt· 
latamıı 544 milyon 440 bin 
dolara baJiğ olmuştur. 
Bu inıalit geçen senelere 
mspeten 100 miıli daha 
fazladır ,, 
Habeı lınparato 

runu beyanatı 
Hartu m 31 A.A.-Ha 

beş ıınparatorurıuıı Karar
gibmdaki RöyterAjcıınıımn 
muhabiri bildiriyor: (mp!l 
rator hidiıeleri yakından 
lakib etmektedir. Haileıe 
liıi bana deı li ki: 

., Milıt"tler cemi y ti nez 
dindt"kİ Mümessiliın ilı~ or 
dularrn:m BAşkumandını 
Raskassa da yımmdadır. 
Ben lnrilterede bulundu· 
kum esnada memleketteki 
hidiıeleri yakından takip 
eylemiı ve çok -:nübim ra· 
porlar ılmıthm. Şimdi 
Milletimin meıakkal v~ 
muya(fakiyetleı ine iıtirik 
için bur.ya geldim Zafere 
kadar buradıa kalac•tğım." 

lngilizler 
Dernegi de 

aldılar 
Şimdi Bing' ziye 

doğru ilerliyorlar 
Kahire 30 A.A. - lıı· 

giliz ortaşarak orduları 
karargahından bildiriliyor: 

Dernenin İşgali bu sa 
bah ta:namlanmı~hr. İtal· 
yım Erjtresindc kuvvetleri 
mizin tahaşüdü devam et· 
mt idedir. Habeıiıtand ı1 
~iddetli l.ce;it taarruzlara· 
mız idame edilmektedir . 
ltalyıo Somaliıinde hudu· 
duıı öte tar~fmda faaliyet 
bü) ük bir hızla d~vam c· 
diyor. Burada aralarıııJa 
bir ıenera? olmak üzerö 
1400 esir alınmıştır. Erit
redc 3500 mil murabbarn 
d! arazi lngiliz kontro:ü 
altma girmiıtir. Cenup
tan hareket eden Hür fran 
11z Hecinıuvar l>ölüğü 
gece yürüyüp gürıdüz S'lk· 

!anarak rrablusgarban or
talarına ka<lar girerek Mer 
zulc şehrini basmış ve or.t 
da'<i İtaty.ın G lrnİıo .ıuııu 
tard~yleiiktt>il sonra l ty· 
yare mt'ydananı kullanıl
maz bir .hale 'koymuşlar· 
dar. 

lngilizler 
Mühim bir nıuvaf 
fakivt>t daha ka 

zandılar 
Londra 30 A.A.-Köy 

terin askeri mubarri.riniıı 
Londramn Saıibiyettar me 
bafillerinden ö~rendiğine 
göre Mıs1rdaki Nil ordu· 
su mühim bir muvaaala uıer 
kezini ihata eylemittir. Zan 
r,olunduğuna ıöre bura· 

daki İtalyan kuvvetleri Si· 
di Beraniden kaçan iki fa • 
k.adtr. Uura<la mühim mik· 
tarda otomobil ve diier 
harp levazımı olduiu da 
tahmin ~dilmekte<lir. 

lngiliı kı ıvvetler i Tob 
rukta külliyetli ıu;ktarda 
içecek ~u bulınu,lardır. 

A}·rıca İtılyanlar ın kaçar 

SON DAKiKA 

Romangada 
Son isyan bilanço.su 

IJükreş 31 A.A. - Neş 
redilen ı esmi rakam•ara 
1eöre son iıyan hareketi eı• 
nuında iıilerin380 ölü ve 
483 yara1ı verdikleri anla 
şılmaktadtr. 
Ordunun zayiatı 14 ölü 
41 yaralıdır. Sivillerden 
32 kişi ötmüıtür. iayan hı 
reketine iıtirik edenlerden 
2000 ki:i tev"if oluıı ınuş • 
\ur. 

Almvnga 
Büyiik bir hiicu 

ma haznlanıyormuş! 
Londra 30 A.4. - Müs 

takil Fransız ajansı bildiri 
yor: 

Yunan Başvekili Me· 
taksuııı öl5nıü münasf"be
tile Arnavutlukıaki askeri 
harekattan bahıederı Y u· 
nan ~az~teleri şu mütale.ı 
dtt bulurıuyorlar: 

Afrikada haly ·ı ı muka 
vemeti kıntmıştı r. 

Şimdi Almıııılar h erlıa l 
de lngilt •reye büyük bir 
Zflrbe vurma~u haııtları
maktadar. Faka bu zarbt< 
rı'!reye ve nasıl vurulac.ik 
t•r . Halen tek v~ kuvvet· 
tli düşman olar .. k karşımız 
da Alm~nya vardır. Mub· 
temel Alman zarbesine kar 
şı bütün hazırhklar ikmal 
eJilm:ştir. Böyle bir şeyt• 
mt"ydan vnil mi yeccktir. 
25 fırkadan ınür~kb:p 

rnvazumAlruan kuvvetlP-rİ 
Norveç sahiilerindeıı lspa .ı 
ya hududuna ve Romuıı· 
yaya kadar çok dağınık 

bir haidc bulunuyor. 
lngiltere için en büyük 
tehlike hir istila :ıeşebbü· 
südür. Alman İşgali iiltrn· 
deki sah:Her boyunc::a is· 
tili ~ uvvetleri hazır lanmış 
bulunmaktadır. Bu kuvvet 
ll~r ht-r halde istilaya te
Ş<!bbüs edeceklerdir. 

Alınaıılar111 250 bin ki 
şiyi bir aııda gelirec ... k 18 
bin nakliye tayyaresi ha· 
zırlad ık ları <la söyleniyor. 
Her halde Aımanyaıırn 
bir lrıgiltereyi istila teşeb
büsüııe lıazırlandığı bir ,, ır 
değildir. Uöyle bir istila 
karşısında bütün lııgiliz 
adaları büyük bir muhare 
be meydanı haline gcı,.cek 
tir. 

Diğer tarıt.flıtn Alman· 
tarın, lngilter.,yi istila lt>· 
şebbüsü yer iııe Balkanlar
da bir taar ruıa geçmesi 
Je mulıtt-meldir. " 

k~n yekma>:.ı muvaffak o
lamadıkları beıızin depo
lan da lıal~ıı lnıılizlerin 
elin~ geçmiş bulunmakta· 
dır. 

Der ne 
Nflsıi düş·ü ? 

K«lıırt'3 l A.A.-Röyt"'t iıı 
Ct'phed ... ki muhabiri bil 
d . . ' ırıyor : 

Derııe, Tobruktaıı tam 
bir hilft l sonra düşmüştür. 
lngilız ve Avustralya kı· 
taatı evveli şehrin ilk mev 
zilr.rini işrraı eylemiştir. 
Dernede İtftlyanların 1 O 
bin kad:ır askeri vardı .Fa 
kat bunların çoğunun kaç 
tığı anlaşılmaıtır. 
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s·.ze Tii k 
DERLER 

Tehlikeyi sezen ,Dostlu 
ğu düşmanlıktan süıeo,ıır 

noştğı yan çizen, zorbayı 
t"Un hllTp meydanmda per 
vu11 geı~n bir milletiz.Bize 
Türk derler! 

Şu kadmanaya bak! 
Onun sutiı puk, gözü ' 

parlak alnt apaktar. 
Biz işte bu ıukadınanalaı<uı 
doğurup yetiştirdiği, alana 
salnnft kapıp koyverdif( sü 
tü pak, gö.ıü pek, öıü er· 
kek, adı t«-k b:r milletiz, bi 
ze Türk derler! 

Şu adambabaya bald 
O udıun oğlu adam· 

baba o kadınanar.m eşidir. 
Atillinın \cardeşidir. Ata 
türkiiıı Özdeşidir, Tarihle 
'rin güneşidir. Cenk zarı• 
nm dute~dir. Biz i~te bu 
adnmbabalann danıarlarm· 
daki lcanJım ~üzülüp gelen 
bir milletiz.Biıe' ·Türk der 
ler! 

Bingaziye varan biziz, 
Galiçyadal ~iur.an b\ı.iz, Bo 
ğazlardi4 vuran bjz:. Er· 
kek dosta destek, azgın 
ıta kCSstek ı İns nlık önün· 

de melek oluruz. Düşman 
• ııe:çapta, ne kıralte. ne du 

rurndd, 11e şartta olursa ol 
ıun kabul.. Buvursun! 

He~: Nıde · Tanrı ma-
nuın.t da gelir. Onu. içiıı 
ikhirıe bircier tapar il isi 
nin her dıleği ı i b\rdftn ya· 
par1z. B"ı1! 'tü11lc derler! 

lnsanhğo uklmp sırta· 
ı anl8nn insanhiJı sevip kur 
taranlardan haberleri vnr 

') ... 
Dağa bağa, taşa topr< · 

ğa , göle ırma~a vatdt' d~n 
nıez. 

Vatan, içindekil~ı in de 
teri ilı• deger!alıp vatan 
olur. 

Havasrnda şan vı~ }e.· 

ref eımiyt·n, tarihinın ka· 
nı ile atalarının 1 :ıa bo 
yanmıt kemikleri h t" r ka 
rış topraldıumda )l etltnı· 
yan ıoysal:\gııun ve t gem ! n 
lığinin eıt-rlerini bağrmda 

·t8'lmıyan ülkeye vatao den 

Yazanı Ak Gündü• 

lı•ri v~efendi~riyi.zJ Bize 
Türk derler. 

Dedikod ônmı~ nu.·• l· 
çe itidal şiarmm:dır. '<"m 
söyleyenin ıiıünü, yan ha· 
kanın göpınü, salduanm 
özünü bir avuç toz .! dip 
dehrin riızgarlarma sııvu · 

ruruz. 
Fikir arkacluşlığı sılah 

arkadaılıtl, göniit .ırkadaşh 
ğı., budut aı;kada~hğı: Çifte 
haktan ıonr& tapt ağunız. e,r 
lılc ve inaanhk c:aslanıdır:. 

Sef y banlar. Hav~ 
dan ı tm111arw4, 1 rl ırn tutma· 
lara, çürük t ht l-ara ba ma 
yın ! derltt•, d crle.r: yaku k 
aamyınl 

KanLr.ını ka lt.ınımaıla 
bir s flo akıtm:a rn and ,iç· 
mişleıi n h• i biz bepiıoiz 
kadar nıu d esfr.. Bir. 
vücu<lün hir noktasına bir 
iğne batsa.o ac11m~ bütün 
gövde bisS'~~,.. O cıyt 
benlik gid rmeğe çahşr . 

işte biz o tek vü~udüz k1 
acımızı d,., zafrimizi de ay· 
ni derecede bi11edt riz . 
Baıka türlü yapaı11a} ıı ki .. 
Bize Türk de,. lcr! 

Kaldıki öz yurduınuıa 
gelip (Boğaz) larımız• sıka 
cakluırı Yalmz akıllarına 
de~it. akılsızhkh.rına da 
şaşanz. 

Duruıı hıkaluıı. Heııii'? top .. 
rtl-k iistünde adm• biıim 
uilctiğimiz i$l>i ~rp denile:ı. 
bir lıarp ~ör01edik ki .. 
(Afr~ka mÜ:ı1tesna) 

Çll f avr.ulıu ile dolu düm 
<luz ov,al;ır.Efa düdüklii 
houıbalero dii,lü~ ma~aıua, 
sı kadeır eheuımiy.t v~ren· 

l~rdrnı değiliz. Çrnğıra"u 
t ıık, aur.nah otobüı, dli· 
vullu motöı' p.e.ret işid 1 r. 

O sAhue marifetine ne ak· 
lım iz eı er.ine de zağk sün, 
gt.i'nrn1, Hc:ıle u günler bir 
g lmiye göraün, bay balam 
hay! Hele o iıttletlıere bir 
düşiılm~ye göt-ıün •. Baka 
lım Tanrı neyler, nf"ylıerse 

OL, Tür" eyler. m s. 
İşte böylesi vatıın biz· hte biz böyleyizdir. 

1 
dedir. Bir o vatauın sahi~ Bizf' Türk der11~rl 

• "~ ........... ., ••• ..,, ........ ~ .......... ,. ..... .ı ...... , • ., 
ı lunau 1 tu\yan tayyareleri 

Hür Fransız 
kuvvetleri 
Afrikada çar· 

pışıyor 

Londra 30 A .A . Hür 
fnııııı kuvvetleri umumi 
Karargibı teb' ig ediyor: 

İkinci klnun ayında hür 
Fran111 ku•ıvetl riııe mttn 
ıup müireıeler TrabluAaar
bın Sudan ımntakuında ha 
rekete aeçerek Gol!ssuuiyi 
aapt~t•itlerdir. 'terde b•· 

l yali•lıinş v~ d~m •UI • ır 
' ıayıat VP,rdirilmiştir. 

... Bu harekat esnaııııntla 
kuvvetleri batında kahra·ı 
manca harbeden AU...ıy Do 
ran malatul d~aıiıtür. 

General Döio} Al-y 
Duran hakkmda ~rı 
öy1emiftir. ..Albay Doran 
~urtuluş ıava11mııda can 
la lıa~ 1 e çarpı,.n enerjiı' 
ve ceHrtttile kıtuınm ba 
ftndı kahramanca harb"
derken raa~tul clötmÜ.Ştür,, 

Metakstısın 
Ölümün v akisleri 

Londra 30 A. A. -
Yun ;.a Başv,.kili General 
Mt•ta ksAsııı ö(ii ımi Londra 
da hüy.~ · bir. te:•~ürl&.. 
km.:;ılacın •il.ır ... J3linun Ytı 
nanis•.an jçiıı bir ziya ol 
makl:r berab:.-r, Yurumista 
nııı azmini ge.vşet.niyece· 
girı i , mİh\lercileri.n bon • 
dı,n lıiç bir şey kuanam:
yacagıpı s\yui ınebafü ka 
ti görınelct.edin. Üra Y u • 

nan ınlll~tı ,şi mdiy .. k.a~ ... a: 
hiç bir zaman bugünkü 
~i oi mutteb~d olm.amıştır. 

Yuuao .mııeti~ 
l>eyanuame ı 

AtinR 30 A. A. -A· 
tina radyosu Yunan mille 
tine hitaben b\1;. \ley,.nna
me n~şretmişti,r: 

Yunanlılar ! Gentral 
Metakaasaa öli.inıünden 
dü~ap p,rop gaııd~ isti· 
faJ~ ehm~k isliyor. Hu 
propagau ;laya cep · ede ce 
vc.p · vtır-tceği1.. ltılyaa as· 
heı:ier' oi , denjxe Jöktij~ü.• 
müz. uman dU.marı iUiha 
dıon.ıı. aahyacuı.tır .. Yunf:ln 
hlur4Gencra\ ı~elaksasın 
öhimü bi:ü daha c;olc kuv
vetıer.dirıuekkıdis:. O, gö~ 
1-eriııi kapamada™ sGu sö
ıü .. zsfer" olnrootur. Bü
t~n Yunaııhlar büyük ölii· 
nün önünde diz çökerek 
hürmetle iğilmelctedir. Ü· 
nun ıon sözünü yeriue ge 
ti receğiz. 

Met tksasın cenı.zt"si 
yarrnk\ cuma günü '<alJırı 
lacakttr . Cenaze klis~ye 
korıUlacak vı· b~gqn Ati 
ıı atılar hu ceu-ııen in ö • 
nünden geç .. ceklerdır. 

Yeııi Yunan 
kabi.Jıesi . 
iş ba:ş1Ttda 

Atina 30 A.A.-- Ye
n\ tes~kklıl,!; eden lc.tıbin nin 
merasimi 40 daltilıa sürrnü 
tür. Merasimi müteakip hü 
ku ıet derhal içtima etrJıiş 

ve bu toplantıya ö~leden son 
ra da devam cpilmi~tir. flü· 
kfııoet mütevolfa Generol 
MetaksaM siyıuetinde de· 
vam edecetini bildiTmi;

tir. 
General Metaksamt Na 

şı dül\ öileden sonra Ati· ı 
naKa eôrahn ıetirilmiş ve 
Subaylar jP,ir~m nöbetine 

... baıl•mlflardu:. t 
Ba.,.,kilin: ölümünü Yu 

nan ıaırıtteleri husuai nus· 
aaMrr.lıa halka ilin et~ ve 
büt•İC\ . Yu!\~bm df:'rio bir 
-teellÜre ıö.nü)fı ·· ıtür 

Nazırl• i .. eyelinin . 
tde93)1 • 

Atina 30 A.A. - Na· 
zırıar h~yeti Ba$velcit Me· 
tak .. sın ölümü münaseue· 
tile bir mesaj neşretmiı· 
tir. Bu nıHajda ezcümle de 

• • 

'' itidal oe. 
basiret ,, 
Hepimiz bilir Vt': duya 

ru; 
lnHn hayatta ae eker 

ıe onu bİ9f1:. DK ekenin 
buğdayAbitdıetiM inıkiın 
yoktur \3unun gibi r fena 
yapanın ryinld~ karşıtıftına• 
st da ımümkün olaaıu. 

• • • 
Hayatta nekadar zeki 

ve mabi~ olursanız olunuz, 
nihayet kabiliyetiniı: t kıa. • 
dar inkişaf edebilirainiı. ı 

Herkesinukahiliyeli malt 
duttur. Ta~smıyacağı ka 
dar itrbna. yük vurulan 
bi.r hayvan, nihay«t yan 
yolda bir "aıa çıkar.maya 
ınabkümduı. 

• •• insanlara y.aııaşau ~n 

güzel hareket: 
Ne gayz uyandıracak 

kadctr ifratla hareket et 
mek, ııe y~pılml'lyf!.eak ka
dar güç iş isteınektir. 

H.ıv~tt~: devamlı olan 
; 

şey: 

İtidal ve basir~ttir. 
l:iu; daimıı rehbcr.imiı 

ol ınaltdır:. 
Şükrö OGUl 

ltaly an esir.ler1 
Hindistanaı gön~ 

detiliyor · 
Lon<lnı 30 A: A. -

Parlimt'ntod8 İtalyan rosir 
lrrin~n nerede bülundu -
ğu bakkmda sual soraıı 
bir mebusa Hariciye Na· 
ı:ırı Mcı·imn taur'-i . verdi 
ği bir cevapta d!!mİ~tir ki: 
" İtalyan -'ıwl ritıin bü , 
yük bir kısmı Mlsır ve Hin 
diıtandadsr. Oiğrr bir kı· 
sanı İtalyan e!irlerinin de 
lngiltereye r alde di lt:rr.\c 
znaat iılerinde kuHanılnıı& 
lan düşünülnıektedir.- 11 

ı~ilİ)'Or ki: Aziz Başv~kili J 
miı Jan Metaksum .~tem· t 
ti ziyıalarından soma hüku· 4 

met mütt-veffanııı izlerin~ 
devam etmt·k gibi.ağır bir 
mira• jjzeri ıı e almtf b•lu t 
nuyor. Yunan milleti Mu· 
harebe kuvvetinin ıarsal· 
mazJ>ir azimle- çar~ştıfzı 
ve vatanın ş~ref ve na· • 
musunu büyük Dır 1'abra· 
manlı"l• 19üdafaa ~tt\ği 1 

bôyl&-bir günde büyük a· 
damın ölümü bııim için bir ı 
zı.yadn . Müteveffanın şah · 
siyeti hakkında söı söyl~· 
meınize şimdılik ked~imiz . 
manin\r. 

Bunun içincm kt şimdi 
lik Kraıın ve milletin yardı· 
m~e onun izleri üzeriacle 
yürüyee~timiı:i vadetmek· 
l~ iktifa ediyoruz. Onun 
Naşı önündr. tekıtar era-:· 
yoruz: Onun ıniltetıe:ı be· 
rab~r baş\ıdı~ı nnıbddes 
müc.deleye ıdWe ulatıu· 
cıya "adar devanı edecıe· 
ğiı. 

Mısırd~· 
Nah:lS paş-anın 

krala g Ön d~.t di· 

Gaı 
~efi 

IÖnd 
her 1 

gi ~r Z.fl; 

Roma 3J4 ~ /\. 

lllıq ............ 

St-'fa.;i At~n ı l3ey uttaı1 

blldiriyor: 
V ~fd Patttidi nam11ıl 

ahbas fJ'tŞSr\rn Mıtir Kr• 
hna ~nderdi?ıi Ariıen~ 
metni ·'"'E1mtıri:,. gaıete 

sinde i~aı etıniştir. [J\ı 
Ariıede deaiiiy0t· ki : "Mt 
s•r, müHcfilci büyük Bri • 
tanya iie olan mUfllıedesi 
a"kannıta 1 tamarnile rfıS 
ederek kendie' nin ı t'lınrine 

bi.ttün rku:vvetlerini, malar 
mesi.ni, ~ss.sclerin~ v~ 
bütün b.ülffiyetini vazetmif 
tir. Mts'# nu ttJ!ur\tt .öd' il.) 
idare ilin1 etmek· ıuıt~ti'la 

8 
°• 

k~ndi serbeS'tiiiffe :d- •ş 
indirmiı • hi'Yallttttd. -.n •sı ' wy-·· Ilı' 

ecnebi tayyareleri'~ yiftleP E 1 

ce e•tidını !fi.lrayieteiHttf, . le 
Ml\ihat l~i" ~lalld" ıştir 
lira ımrfetmifı:ve titareti tes 
harp vüzüffdt-ft f~ uğr•· ki 
mışhr. , tıya 

Bu vaaiywtind•fıtatıiıte: 
rağm~n bu. Mtllt'lalu el•• nan 
an Mıaır.an da jlalibiJd .,O ka 
rdlerioe >,t1rak ~tmesi 1i·1 n. r 
um ge!diğ\ halde buu\J, ın. 
yapmamış olmumı teeııür,ı ~ası 
le kaydediyorl'ir. Öyle ıtı us 
laşıhyor ki bu Mısıthl.t~ 1 ııın 
Mı!1n hrıu•ye atttnt:I~ tabi, Yatı 
bir memrek ıtöd_.tmell ., Yu 
tedirler. İll'~it~e ve Mr büy 
sır mua~dö f~j.lti1'e!: 1 etti 
Mı91rtn miidafaaatnrHdel"'" 
te ıetmek ha"~anı !Mlışef lcr\ 
lemittir. İogiJtP.re, ~ M..,. rna 
hncıdc bir tnl'ru~ vat' RÖ 
Üuldn2)l zaata• o•i'ı t"!, ·, d, 
dıın etmeyi t.ah&ti:f~lrnİf'' rrı: 
tir ı. 

Mısırı himttyeı.aıtaMi' 
bir, hükumet olarak teli'' 
ki aJen ce...,." lctrş""'1· 
da kr.11d~elimiai JMieıte" 
nize kaJaf\ yii•ıtm.,W ~ 
yalnıı har.bia.. de~ • t· 
bün de tehlik~lerini arıt tar 
meyi bir vazile te!ikk~ 20, 
diyoruı. Gayemiz mai ~ ~a 
niıe Ma11r namnıa akde~, llıy 
lf"cek sulhün ba~kalara lr' A.y 

· ğil bizzat Mısır ta,._ - ~11, 
dan yapıtma11 ldıumond' Pllr 
hattur e~~trrftektir: lia 

Ş<JfôrhJre . 
llt>lediye Reiılij'in1::~ 

• Viliyet dıbiliÖd~ İfl''~ 
hilu .• ıum mo\arıü "'e'!..l 
nakliyednn..:fl'nld ~uW?~ 
leri Qçr.s ~ıaiytmle~il! 
şubat 941 tarihinden.~~ 
ren seyriisefelden'l~ 
leceğinden, henii"z ~' \te 
fonni muay~ icr ~ tnü 
mi~ bulunaıt ha gıibi: .... .:J t,)' 
törlU venitl nilWi,S,; 
25;1,941 tarlbtnden .3~ 
941 g~ye&iuc ·kadar 
(10)dau{l2)ye kadarA~ 
belediye daireıine ön&J 
toptanacak komisy~ 
lu&Ullii ltWl1a~ 8 

ilin olun ur.; 

1 


