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1941 
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f~ at ayuıın ille pazartesi glİ· Kahir~ 3 A.A. Orta· 
nu t ı ' 
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tıAZETESI- TESls TARiHi 192s YIL ~2 sAv·ı-_2_6_7_0-,..·-o_R_f_.s_:_Y_E_N~ıo:;..ON:A TAKVA"'. 

lt•llganlar mü- RoRJ,a .;.g~ 
femtıdigenge
ri çekiliqoırlor. 

J)ahiJi AijlZİ.f. t çok 
karışık 

Düo Y IJD nllJ,ıQn Biıkreş 3 ı~ .. A. Röyteı 
eline 500 es· r J.2 Ajapsuıın muhahiri bildirı

yor: 

Müthiş b. 
h'!-JI~ hiicu 
Ingiliz tcııyyar'!I 
Brernen şehrine 
bin bomb~ athla 

op anacak olan umumi fark İngiliz askeri.:karargaht 
m"clisde müzakere edilmek teb~t ediyor: Libyadaki Avus 

"ve meclise verilmek üz~re turalya lutulara bu sabah şa· 

top 20 nutralyöz • Roınanyada dahili vaziyd 

geçti çok kımşıkhr. Birçok yt-rler· 

Londr.a 3 A. A. 
giliı istihbarat N~zareıi 
velki akşam Alınaııyanm 
mf'n limamle şt'.'brı üı 
lııgiliz tayyarderiııin y 
müıhiş hücum hakkınd 
tafsilatı vermektedir : 

~u ay sonuna yetiıtir.ilecek- fakla ber~ Bırdiya müda· 
lır. faş hatlarına bir: nolcJıada 

Viliyet uınumi meclisi y•r1trak taarruza geçmişler· 
tubetı ·ıı_ dir, Harekat de~am otmek· t 1 n 1 

.. haftaamda toplan~ 

1
1 arına baıhyacak ve bu top- tedjr. 
•ntı a,.leb· 'b · . Bu hususta verlien müt~m 

b a ı ı hmal bır•y ve. c 
Y• ut daha f 1 k mi91 m11l~ınata göre, Bardiya B il&! aı a .aiirece tirı da 41Duhesara ~dilmiş olan 20 
· ırı;/let Mec- bi~ ttaly•u aalcerinin akşaoı 

ı'.Sı·n JeA sa~hA .kadar te:slim olması 
fl beklcmm~kted\r. 

y eai kanuuJcu: ~.:.. Resqıi haberler haricinde 
-tırı ~JllU> veril«;n tafai~a göre, bu ta· b··• e ...1:1 _.,. 

wa unu ar(uı pijyjk bir hareketin 
yük An~'l\l 3 A. A. -- Bü· ba,1lıJWcı ~labilir. Yarılan 
Öğle:ıllet =Meclisi buaün lt.,lyAD hath 8 kilometre ge· 
zin .f'n •0 nra Refet C.mte· nİflitinde,.dir. 
Haz~;!:-c!~de topl1ıom1t ve 5000 lta,yan esir 
na . • a"'ltoı 940 ayları du."ştu" aıt div 
porile . ~ muhaıebN ra· 
rıu ' ınU&ıı k9run~ 1'anu· Bu 11bah sası 8,15 te 
ftlc~:~ ~ ncı ma idC!ııiİnc bir Londra radyosu, Tralusgarp· 
nu 1 ~~lt'li ha~~ındB.'4 ka· teki Bardiya civarında başlı 
lcabuı •yıbasanı ınüıt~~e ve yan taarruz hakkında İngiliz 
ka ... ~!1~ııı:ııir. Bundan bac.: R.atkumandanlığınm şu kısa r~s 

... \'qt ... "'{ A bi.J;,; . 1 • • a ·I ~IDurlaıwım ma.. ~ı te ı5.m neşrey emıştır: 
ş •rıııı~ .teadülü\le ek kanu· ;,B.,tdiy,Pa yanlar\ lt.ıl· 

ı;::. ~:d~lt~e ~t lc9ftun layi· yan hath üzerindeki baı:.ckit 
Q ılclj)çı lbij b.r · · IJ\UV&ff akiy~~ i.ı kiş~ etmek 

~apara&c lcabuı etıaislt~:~t tedir. Şimd'iye kadar 5 bin e· 
anunund~k· L ,.,. o- . ı. k 

riıı mµvalc ı U91ı ınadde-Je. sır at.da .,, 
lnuiJtere illcaten tadilini ve Trablujtgarp bom· • e ar , 
Y•pılan ltedl~ ......_ 9.4G ta bala ndt 
da laatik eyle . ~n&.,masım. Kahire 4 A.A. ·- lngi!iı 

Mecliı °''tbr. . br1a kuvvetleri tebliği-: ev· 
torı.a-,1c-~larteaı. günü veJlci rec& hava k11vvctleri.· 

lfctLt...a. y' ALs miz Tın1&lusgarp li manana 
-r-r,,. ~adifrin mu _,affakiye!li bir akın yapr,, 

.. seyaJı~ mış ve beş kr.pvazörün bai 
Kataa.,ı. .3 4~ A h bulunduğu rıhtıma tam İsa 

tanla madeq 111~~ T,v. betij bomlıalar atılmııtır. Ge 
hır t~tlt~k M)'Mlaün. :oda milerdt;n ikisine isabetler ol 
olan ılcta1ad vekili H" ç .. °"t duğı.a görülmüı. deniz !nyya
kır buıün Kü~nu~, ıreleri hanharlını yakılmı,şhı:.. 
.. İch-. aeç. Bombardıman nehceleJ'!İ fo. ,,~ .. 'I 

'Pürk li;ı'!la 
/(qr u.m. un g. 

T eberriide bulu~., 
Abdurralımın s.1c Lir• 
Feyıi Esmerli 1 100 
T h. N · so a ır ecıp Hay t _

0 Uhıcamide Ya• :n 
vıaz verilecek 

Vüiyet Mü(t~sü Servet 
Akdd, yırııı ikindi ll~(qJzın 
dıp ~onra L}Jucamide bir va 
:-ıı verec~tir. Bütün Dindıı 
••r bq vaı• davetlidirlr.r. 

totr-)fla teabit ~dilmiştir. 
1 l: il 

lngilt~rege 
gm·dım işi 

Amerika par1 unenv 
IAsunda konuşuldu 
. V aıington " A.A,- Ame· 

rı&<a P••lamer to ·ı bugün top 
lannn41tr Par ı._UJentonun asıl 
~ll>ıİY ~i içti~ı p~arjesi 
~~o1-caı.kt\r. O g~ı A me· 
r~~ Ü\l)h\,rreisi Ruzvelt İn 
ıı'~~.r~ Ye YGrdır:u ve ödünçle 
qle "•• hakkuıd ha7'rladığı ka 
nun liyıhaıına parlamentoyıt 
verce k · e tır · Parlamentoda bü 

Londra 3 _A. A. - Sa· de !iOl cı:-naha m~rı~up kiııı· 
lahiy~ttar askeri ınt·lıaf\le Yu ~eterle Dt>nnr Muhafızlar ara 
narıistaıı<lan g,.len habl"'rlt-re ~ın4a sık sık çarpışmalar ol· 
göre, cenuhi Arnavutlukta mııştur Ronıanyadaki Alrııan 
hareket~ geçeıı Yunan ordu kuvvetleri üç fırkaya 1.l:ıliğ 
su Nice ırmağını ge~~rek olmaktadır, , Bundan bıtşka 
bt:~ kilometre derı,ılikte iler~ motörlij vagonlatl!! Afrnarıya 
leıni~lerdir. Yunanlılar bum- f dı: rı Romanyaya külliyc::ıli mik 
da cidden büyük mabıuet tar la harp rııalzemesı ge-lın~k 
gösterıuiş ve 1 'l. top. 20 te<lir, BerliııJeki kaııa.ıta gö 
mitralyözle 500 ,..sir almıdar- re. Demir· Muhafızlarla Ko· 
dır. Bu harekd ınuvaffal!İ - mün:stlr"r arasındaki hadis-~· 
yet le devam etliği tak1 lirde lere seJ çekm :::k içir. üç fır 
Yuıınnhlaıı 1 : Avlorıya ile l'e ka Alman ukedrıin Roman· 
pe<lelen arasmdaki yolu teh· yada bulunması zururiJir. 
dit edecekıed şüphe.sizdir. Dığer taraftan Besarabya 

Yunan kıtal.ırı Berat şelı hududundaki Rus askerleriie 
rinin 19 kilometre şarkında· Roın"'n De.mir muhafızları a· 
ki bir kövü de işcra) etmis- d b' 1 

.r o. ı rasın a ır çarpışına o muş 
terdir. ve bu çarpışıı ıtda 17 Rus öl 

Elbesan şehri dün lrıgiliz ınüştür . aunu 1 üı:erin Sov· 
filoları tarafından boınbardı· 

yellerin Bu kreş Elçi i Ro'1l ıı n 
man ~dilmiş ve hüyük yan· ya hukilıneti ııt!zdiaı<l şiddtlt 
gmlar çıkııu~pr. 

Yunaıı ordıl.-
sunııııjharekeıi 

fen~ havalşartları· 
na rağmen ilerliyot 

Atin 3 A.A. - Havı şart 
larının çok fenn olmasınct rağ 
men, son 24 sut zadında 

cephenin şimal kısmında Y u· 
nan ordusu d:.işınanm tşiddet· 
li mukavemı:::tini kırarak ileri 
haı.~ele devam etmişti ... Bu 
ilerlem~ esr1asında yeniden 
birçok k9yler İşgal epilıpiş 
ve harp malzemesi e.le. geçiril 
miştir. Bu ll)?lzeme arasm· 
da bir top da v1rdır. Fırtıns 
ların şiddeti iki t.ı!ilfı · heı;a 
faaliy .. liıı "iekteye uğratmak 
tadar. 1ıal n hava faalıyeti ta 
marn ile d:ırmuş yıbidir. 

iki ayhk btalıç<ı 

li teşe-bb isatta buhırurdk bu 
hadis !ııİn tekerrüı dıucm::-sinı 

[) mir nıuhrıf ızlar kendi kri · 
ne muhuldd t'deıı l.crkese 

Kompııi:it sıisü vı·roıektedir. 
Ahoan şidddli te<l 1.>İ rlt"rt~ rağ 
men, Romanyada komünizm 
harekt-~ı İlt·rl~r&1ektedir· Son 
günlerd'" yapılı>n b:r anlce~ 
rıeticesinde bırçok Romen 
köylerinde amelelerle köylü· 
leriu Komünizm lebdarı ,oldllk 
ları anlaşılmı~tır. Eğer Roman 
ya, Al~nxanın te~ebbüsile 
bir s rgüze§fe sürüklenirse, 
bunun aksülamelleri11i pek 
çapuk gorecektir. 

Amerika 
Atins. 3 A. A. - Har· . . d. 

biu ikinci ayma kadar ltal· 200 gemı ıoşa e ıyor 
)an hava kuyv,ırtle.l\uuıı Yu· 1 

nan şehidct:rine. yapt~Şı •f n• 
larJan Ölen si~eri\l su.ıs• 
88 dir. Buudau, ba:;Şka 296 
yarala vardır. Bıuıların ÇJ.)ju 
kadın ve çocukıur. Bu arada 
60 e-.v ve bir kltse yıkılmış, 
10 ev .:le hasara uğrumışhr. 
•l:lC • ere _. 
y~k qir t!kSfriyetiu buna ta· 
ra.ar oldu ,u söylenmek.le· 
dir 

Vaşingt'\n 4 A. A. -
Ciiınhurreısı Ru~velt ~ıafta • 
Jık gaz,.t,.cıler tCJplantısa11da 

yer iden inşa edilmei<t'! olan 
200 tic:Jrd vapuru lıakktn
da demiştir ki : .. Bu 200 
geminin in~a~n için ba21rhk
Jar bıtmiş ve 30J ila 350 
ıuilvon lırcılık tab,sis.tt kabul 
edil~mıştir. Vapurlar yeni in· 

Bremen limaumda~ı 
şaa t tezgahlan, fabrılC 
petrol te.sliyehant"leı·i üz 
ne yüksek infilaklı 20 bi 
den fazla yangın bom 
ntılını~tır. Bu bornbtt ya 
ı unun hc·defi Alman hah 
i ıışila l t .. zgalılım 111 talırip 
Hu müthiş hucum, 
pazar günü Alınanların 

dra üzerine 1yaptıkları bü 
akının mukabele bilmisli 
muştur. i3reınen fııbrikı 
le tezgahlar, bombardı 
nm başlamasından · bir
s9ııra bir alev deryası b 
nr gelmiş ve semaya d 
yµkselı"n dumım kötl~Jen 
lutl .. ra kanşmışhr. 

Şehre yapı lan baskııt> 
rurılık baslıkta ı bir 
spıır o başlamış vc- gece 
nsııııl<1ıı sonraya kadar de 
~imiştir.. Hu baskırı çok 

<lelli bir soguk altında ya 
• hyor v~ 3 biıı metrede 

ğuk deracesı sıfırdan .,ati 
30 dı<receyi gösteriyordal. 

Şehirdeki fabnkalar 
mamen y~larak ya 
başla:uı} ve p tlıY.an bo 
lar butun endüstn mer 
rini htrhav;ı etmiştir. B 
cum geçenlerde Manha 
yapalan huc!.lmdan lö•ha 
detli oımu~lur. Çı~o ya 
gınlar: 200 ld'lotrıetre 
tan v~ Holanda bucfudu 
rinden görunmekte idi. 

şaat tezg.ıhlarında yapıl 

tadır. 

Röyter ajaası bu hu 
diyor ki:l{uzv~lt beya M 

d~miştir ki: Sarı zam ııl• 
o d~rec,. biıyük 'fonıla 
vapurlar batmıştır ki tız 
tedbirleri almdyı Li vıaı 

bilıyol"uz. Bu geıniier '1' 
..>lduğa kadar kıs• l.ai.tt 
manda inşa -cdil~~irı. 
nuıı için <le fabrikal.'W ı 
tı~tilyor. 



Sa,ta-=-2-= YENIGON 

nilmez orduma. lngiliz Ba:j~ 
umandanının leri için 

Mihver devlet /ondaıma ka 
rakollarıgap 
tırılacak n gençliğe '.te- Bir mesajı Ölüm çanları çalınıyor! 

Kahire 4 A.A Radyo 1 Londra A. A. Kuzvdtin 

kk •• •• b L 1 Hatay Nafıa Müdürlu~:n. 
Ş e Uru ıle orduya bitahen bir mesaj mihver için acı i rJarp o a den: .... 

gönderen Orta ark İngiliz nutku, gl\zeteter ve !.. lhasse 
Vilayet d•biıinde Süvey-l t b d b k orduları Başkumandanı li~ne Deyli Telgraf gaz-t si tara· d' F U Oı11un Q V f ıye. atikli,Şenköy Sıçanla, ~ Q anı e - ral Veyvil ezcümle demiştir ki: fından tefsir edilmektedir. Mez G·· 1 ' 

d uze ce, Çengen, Erzin ve 

M k "-Napolyonla dünya ha· kur CYaıete başmakaJesin e S k k on emet . d . k . o an aya öylerinde yapıla· ~ Çl ıyor l: kimıyeti arasına iki şey ,air· bu nutkun HitJerle Musolini Ü· k J J 
o l ca anc arma karakollarının 

~ hudutlarımızı azimle bekliyoruz, miştı: İngiliz donanması ve zerinde doğurduğu aksülame 24000 lira bedeli keşifli aksa-
lngı·liz milletiniu rubu. li de tetkik etmektedir. Bu · k 

1. de tanı bir huzurla derslerinize f ınıııto Ul.Ş~ah apıtlı zarf usu 
ı Hitlerle dünya İmparator başmak•lede Deyli Telgra lile- t~ csıltm.,.ye konulmuştur. 

Çalışınız,, h:ğu arasma da ayni şey gir· ezcümle şöyle demektedir: 2 ·~ :ıtnıt' 3 ~u~at941 
a (Cümhuriyet)- Ü· leri, sevgili kardeşlerimiz; oi miş bulunuyor. Mutlaka ka· "i3u ik ad ına en çok doku pazartcsı gıinü -;ııat 16da A:ı· 

ve yüksek tabı.il ta ze gönderdi~iniz hediyeler zanacak ve mutlaka muvaffak nan şey yaphkları müteaddıt takya N:ı 13 müdtirlt.iğü oda-
. tlirahndan hudutları· 

1 

hudud boylarında yurdun em olacağız. Barış ve iyi niyet feoalıktarm Ruzvelt tarafıncfon sınd,ı mtite.-ekk'l komisyonca 
~ey~n. kahraman as· f niyetiniııi muhafaza için nÖ· için Hitlerizmi ezmeğe mec· mt'!ydana vurulmatıı degıldir. yapılacaktı . 
z ıçtn hazırlanan bet beklediğimiz bu kış gün buruz.,, Çunkü onları asıl duşimdüren 3 _. ıstiyenler hususi ş;ırl 
diyeler, Trakyadaki lerinde vücutlarmıızı ısıtma· General 940 senesinde- notdft, lngiltereye esaslı yar nam .. ilt" proj1> ve er.akı ke~ 
arat gönderilmiş ve ğa Jeğil, kalbimizdeki .. evgi ki hadise! ri ve lngiltereniıı ı dım taahhüdü yapılm1ş olmıt fiyeyi ı ıO kuruş bt>det ıııu· 
nmuştur. Türk yur· ve mahabbeCaJevleriııi par· düştuğıi ınuşkülah ar.lattık· J sadır. Bu, ~· rıdıl: 1 için olum bilınd .. satın Hlabi!İrll·r. 

kahraman müdafileri latmağa da vesile oldu. Bizler taıı sonra sözl~rin şöylt• de· çaıı•arının ç lmaga b.ışlaması 4 Mu akkıtt teminat 
uç( igi tarafından ken Türk ~ençıiğinirı gösti!"diği vaın t yl miştir: 1 denı ektir " 1800 lirudır. 

a karşı gösterilen bu bu candan ve yakm alakayı .. Dönkerkin tahıiyesio<len reın n tekrar 5 Taliplerin ihaledtjn 

e hassasiyetten 80n hiç bir zaman uııutınıyacagız. ~onra vaziyet ümitsiz gibi gö hücu n edı dı eıı u~ üç gün '"Vvel bu İşe 
memnuu olmuşlar ve Ecdadımızın kaolarile sula· rüoüyordu. Birçok do=-tları· Londra 3 A. A. Re!.· benzer iuş.iatı başardıklarına 

lul 1 b b k 1 I b mız bil~ bizim mukave111di· J '- l b aranı, ta e elere bi nan ve u an ar a vücut u· mi İngiliz teblıgı : aır evrar.ı ıntispite erile ir 
\tazdıklan müteaddit lan bu şanlı vatın şimtti bize mizden ı.imit kesmiş gibi idi· lngiti l: tayyarele rı bu gece hk e Vilayete müracadt ede 
c 1

ar1 · h ı d·ı · · a· b k ler. Fakat Lugün butün dünya k alacakla hl. t · 'epl a ıı ar etmiş er· emanet \'.! ı mışhr. ız u ut Breınen şehrine tekrar taar• re n e 1Y~ vesı-
si emaneti muhafaza etmeğe İngiltereniıı galip gelect•gine ruz etmişlerdır. u hucum kasım 2490 sayıla kanuni! uy 

~ vat.oımn emniyetini ve bu uğurda kanımızı son inanmaktadır.,, ~vve lkı gece yapı! n hücum gun olur ak hazırl!,Yttcakları ! 
za etmek gibi en bu· damlaıma kadaı dökmege abd lrlandanın Protes· gibi sgır olmamakla beraber teklif mektuplarını v~ burıicır 

~ iail bir vaz\feyi omu ye azmettik. Bizler, yurdun tosu ~ldt• dilen ne::ticel r ruf>nrnu la birlikte teminat meklup 
yüklenmiş olan bu kah hudutl•rmdayız ve burada Dilblen 4 A. A. :::Son gün niyet verıc· dır. tüt uş yan· veya mukbuzlarırıı 11e fica· 

i rdan Üniversite tale ı: kalacağız. Sizler, d"rslerini- !erde serbe~t İrlanda toprak gmlar çıkarılmışltr. ret odası ve&ik~sım ihal"' gü· 
e gelen me~tuplar bu· xe t.ım bir huzuru kalb ve su tarana meçhuı ~ayyareler tıt Dıger taraft, n logilız fi. uu saat 15 t• kadar kom;:tyon 
i Turk orduıunuo :n kü kiiuetle çabşınız ve müsterih rafından atılan bom, ıl:trın loları Emden ve Am~ laı. riyasetine makbuz mukabilin 
eferine kadar nasıl yük olunıu. Hudutları bekleyen parçalarından bunların Al limanlaı ına hücum ederıek de vereceklerdir· 

!°)ir baleti ruhiye ile va· bizler, yurdun emniyeti için man bombası olduğu anlaşıJ muhını tuhrıbat ap !:ır P stada ol n gecikınelf"r 
&melcte olduğunu anla her saat uyanık duruyoruz... mıştır.lrlandamıı Berlin mıl· dır. kabul edilmez 

t .. :~relr ~iı~uncdir. lKah~amankask~I rl~rımizdl~n mefsili bu hadiseyiAlman i,üku B ""'d t Deri ve barsak 
~er erunız,1genç(iğe göııı gc en OU m · tup ur, genç ı· meti Dt'Zdirıde protesto ede· ug aq SQ ın 

'.1kıeri kışlık hcdiyel~rden ğe çok ınutehassis ~tmış, aziz r~k tam t :rmınat istemış ve SQf lŞl 
··vı teşekkür ";tıikt~--;m-1 oroum.uıa.ka. rş1 minnet ve şuk bu lı_adıselerin _h1.r daha te· alınacak 
r d -' Dörtyol T .H.K Baş ~yle enıektedirler:... ran hıslerını scrnsuı nerece· kerrur ctmemesı ıçın Alman 
ı\i .... 1 - Hatay jaııdarmn birta d al uhterem Türk tttlei;i'8"' de arttırn.ıştır. yadan teminat taıep eylemiş· leri için 226 bin kılo buğday kanlığın an 

tir· mtisavi ikı partıd v • l.apah K lZamız merker bölğesirı .jirkigeJ,/güreş1 
1,irincilikleri: J 

..,ı sene11Adanada ' 

t 
yapıl~,cak 

_., • Tükaöıü • arkadqımı 
,kpa yazdığına göre, Tür -
P. e 1erbest güreş birincilik 

bu ıen•.! Adanada yapı 
hr. Bu huıuıtı Güreş 

raayonu iJ,.. Adana Be . 
ı n terbiyesi bölgesi ile te 
I ılar:ı başlanmıştır. Nisan 
ı İçinde yapılacc\k olan bu 

yuk güreıe 50 bölgenin 
tmesi kuvvetı~ muhtemel 
4yıJmutadır 

Fıansada 
Bir üçlPr koı itesı 

kuruldu 
Cenevre 3 A. A. Vi-

şiden rt smen hıldır:ldiğiRe 
göre, Başvekalet _ müstf"ıar• 
ve eski Hariciye Nazırı Y o · 
ven vazifesinden iıtifaı eyle· 
mişt!r. Hariciyt: Nazırı Flan 
den, Babriy~ Nazırı Amiral 
Darlan ve Harbiye Nazın 
gtmernl Hutıingerden mü • 
rekkep bir üçl ... komitesi 
teşkil edilnıiştir. Bu komite 
mareşal P ten namına bütün 
nezaretlerın vazifelerini gÖ· 
recektir. 

iki Fransız h.arp 
Fılistinde iemisi batırıldı 

~ K d Viıi 4.A. A. - Bir 
it u üs 3 A. A. - Avus· Franıız tebliğine göre, Dakar 
ralya Harbiye Nazırı Filia· açıklarında bulunan bir Fran 
mdeki Avuatralya ordı.:lara· sız harp gemisile bir dt: ·:: 

teftiı için buraya gelmiş· altı gemisi şiddetli infilaklar 
t • ~azır Röyter Aianıı nıu neticeıinde batmıştır. Deuiz-

abinne beyanattı:bulunarak altı ıemisi mürettebatile bir 
emiıtir ki : 

likte batmıştar. Bunların meç 
.. - Orta Şarkta bulu · 

A bul bir denizallt gemisi fora •D vmtratya kıtalarmı 
, teltiş ve yakından tetkık fından torpillendıği zaono · 
J lunmaktadır. 
ı~n geldiw. Avuatralya ta • ı---------

n "•v_ıeli içinde:- Halkta 

kir Jtalyan denizai- :Garf us1.. ile satın alınacaktır. den toplacacak kurban deri· 
tısı battı 2 S tın alınac k her par leri ve barsakıann aahşına 

Lorıdra 3 A. A. _ Bah j t\ 113 bin kilo bugdaym mu 22 12 940 tarihinden 
. N . bl. d bammeıı bedeli (9605) liradır. itibar .. a 00 be• gün mu··ddet rıye ezaretı te ıg e iyor : ı ı· " v 

.. muvakkat teminat 720 ıra le mu··zay .. lJeye bıra'·ılmı•tır. Uç mıis~llah balıkçı geınısi- ' A ~ v 

38 kuruştur Müzayede müddeti6-l-941 nin hima) esinde seyreden 3 B' · · t. · ·h l 
b 1 d C - ırrncı paı mm 1 a e pazartesı· 1J'~nuh saat 1 t de ir talyan enizaltı gemisi, · 8 ·ı.· ,_... 941 o... • 

51 ı~mcı ı<.anun çar• hitam bulacıskhr hır rl..,nızaltı gemimiz tartı• L •• • t 14 d 'k 
şarıwa gunu sea \" 1 10 Müzayedeye İştirak ede· 

fmdaıı torpillenerek Latırıl· ci parti 113 birı k lo buğda· ceklerin yukarda yazılı müe-

tır yın ihrlesı 13 ikınci kanun ddet urfu da Dörtyol kazası 
Ru~veltiu nutku 941 pazarlesı güuti saat14 de Türk Hava Kurumu ınüzayedtt 
bi"' harp ilanına icra kılınacaktır. Komisyonuna muracaatları . 

ınuadiı 4 - Talip olanlar teminı t Odun alınacak 
iarile ve musadda , .. .sika " 

Vaşing on 3 A. A. - Parl-t rile teklif m kıuµiarını, tayİI' 
me-ııtoda beyanatta bulunan olunan giırıde ıhaıedcn bir sa 
Mebuslardan Koks,R uzveltin at evvel Antakya kı !asında 
nutkunun Almanyaya karşı muteşekkıl satınulma komi · 
bir harp ilinmH mua ;i) oldu yonuna tevdi tmış olmala· 
ğunu söylemiştir. Diğer bir rı lazımdır. 
mebus ta şöyle d miştır: ) ş rtnameyi görmek 

"Hitler esasen Lizimle ik i tiyeıılt:r L""v.ızım MuJurlı.i 
tiaaden harp ediyor. Awerı güııe nıüracualları 
kanın bir · berbe doğ· u Ş h d l 
rU gidiyormuşçaSU>li hazır• ~ayı a a t! 0aa11e 
)anması ve lniİlterı:y.- yar· 1933 t• Fc;k ılkokulun-
dım eııııeı.i lizımdır. dttn aldı~ıuı şllh ıd tnom1>yı 

O JIA' k-- kıybeıtim. Y oısırıı al .r.cl rım 
rta ırıe tep 1 dan eskısinın tıüknıü yoktur. 

Tal ebesinin saçı Hü ı·yi.l KIZl oluk 

kesiıecek 
Ortmektep talebesinin saç 

tarının k ,.. s t 1 r i 1 m e s i 
bakk'"~ f aarif Veka 

s f'te l ,-fiM'Cf .. 

Güııdüzde 

Hatay Jandarma birlikle 
~i içi~ 248~0 kilo odun aş• 
gıdakı şeraıt dairesinde açık 
tksiltıne surl"'tilc satın ahııa 
Cftktır. 

1 61000 kilosu Reyhani 
yed~ 76000 kilosu Ktrıkha11 
d Vt' 111000 kllosu Auta" 
yad• teslim dilecdctir. 

2 Antııkya<la ve Kır l• 
hun da tt-sli ıu ~dilecek c ... un"" 
ınuvakk 1 temiıııatı 189 lif'• 
34 ~unış mu~•amm"rı kıyme 
tı 2524 lira 50 kuruştur. 

3 Reyhaııiyede teslim edi~e 
erk odunun muvakkat ternı· 
rıah 73 lira 20 kuruş mll' 
hamm~ ' kıymeti 976 lıradır• 

4 1 14,1,941 salı gı1 
tt 1 d Antukya kıŞ" 
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