
[Sayısı heryerdc 2 kuruş] Pazartes~ ------ - . 

Kurban deı~i- 1 

leri hcıkkı1 da 1 

Diya t . l l . ... • rıt:- ış en reis- 11 

lıgluİn ınühim bir 1 

tamimi 
b. ~iyanet İşleri Reisliği 
utuıı muftülere aşag· ıdaki 

ta · · B~m~. yol~.a~nı::;tar: 
v gun butun milletler S:\ 

aş sahasında b"·ı·· t . leri .. _ u un esır· 
k gorulrnekte olan ha"a 

uvvetlerini durd urı•\a ksı-
21111. arttırmakta ve servet· 
('rınm -L· b l muuım b;r kısmmı 
u 1ususa f f d nıekt d" sar u ~ a et· 

e ırler. 

Hamiyeti" k f . 1 · 1 ve ço azı· 
ettı olan · ıı . . . b h nıı et.mız ıse u 
tlVi\ \·u , 

eh ' vvf'tmin ıüzum ve 
e.tlmiy t" • 

takdir t:: ını pek güzel 

IA 1 ederek bu ugurda 
ayıı11 v h"I 
kenJ" ~~ -~ e çalmakta ve 

ı buyukı·· v •• • •• 

1 
• ugu ıle mutt'!· 

nı"a~ı·pk bir hava kuvvetin~ 
1 olma· etrn k . &a az.mü gayret 
e ltıdır 

k Bu husu.sta Türk hııva 
urumu 

kı .n~n pek feyizli ve 
ı Yrnetlı hi.. l . - ··ı 

mekte old c._?let erıA goru • 
u· ugu mıılumdur. 
uıaenal h b bir h" ey u gayeye 

D:ya '~met etmek ıçm -
• llN · 

vele r~yasetinden ev· 
e Verıt . 1 

mucib" mış o an fetva 
ınce k 

ranıuıd k . urLan bay· 
derileri!: b ı·sılecek kurban 

hava k ıırsaklarınm Türk 
urunıu . 

rilınesi cınrıne ve· 

Nihaqet Bar-
diga düş ~ü 

in gilizlerin cıio t 
diiş~n ltalyan csir
le""i 15 binden fazla 

Kahirt' 5 A. A. - Orta 
şark İngiliz k!"unrgahı tebliğ 
ediyor : 

• ün ~ece hava karardık 
tan son a Bardiya mn şimal 
mmtakasındaki mevzileri tu· 
taıı İtalyan kuvvetlerinin hep 

Arnavıılluk 
cephesinde 
it dyanların ümit-
siz ınukabil taar

ruzları 
Atina 5 A. A. - Röy· 

ter AjPnsı bildiriyor : 
Son 2 lsaat zarfındakilharekatın 

mümeyyiz vasıflarım ltalyan· 
hum Yunan ordusunun ileri 
hareketini durdurmak için 
yaptıklı:tn çok şi<lc.fotli muka 
bil taarruzlar ~eşkil c•tmekle 
<lir. Yunun ordusu 1 ,lıiç top 
rak kaybetmeden bu mukal>il 
taarruzla" ,püskürtmüştür. 
Yunanlılar ~imald~ çok mü· 
lıim bir tepeyi de ele gt>çİr 
mişlerdir. 

Yun~n tebliği 
Atiııa 5 A. A. - Yunan 

haşkuınandanhğrnııı bugün · 
kü tebliği : 

si teslim olmaga icbır edil· 
miş ve lngihz k\talar Bar 
diyn şehrinin içine girmişler 
dir. Şımdi kasabanın yalmz 
şark ınuıtakasındaki İtalyan· 
lar mukavemt'l etmekte ve 1 
bunlarm mukavemetini kır • 
ınak ve nılmek i~in butün 
tedbirler alııımış bulunmak· 
tadır. Şimdi~· kadar alınan 
ltalyın esirleri 15 bini geç· 
nıiştir. 

İngiliz deniz kuv · 
vetleriuin yardınıı 

Kabifr: 5 A. A. - İngi· 
liz Amiraılık dairesiı İh leb· 
1iğine göre, Akdenizdeki İn· 
giıiz filosu l3ard~yaya yapı -
lan hücumlara !çok müessir 
bir surette. iştirak e) lemi~ 
ve İtalyan isıibkamla1rım mü 
temerkiı çok şiddetli bir a· 
leş altı'lli alnn~laı dır. Bu ha 
rekata sof f ı harp gemileri de 
iştirak eylemiş ve hiçbir ha 

Kıtaatımız bütün cephe 

nıuhter h ı· . 
ıe arz l em a a ımt· 

- o uııur. 
~-

Kızzıag 
Cem· 

r sar kaydeyleıneıııiştir. Düş · 
man tayyareler·inin İngiliz do 
nannıasma yaptığı hücumlar 
akim kalmışlır. 

bo) u ııca rnuvaffakiyetli mev· 
zi\ harekat yapmış ve İta\ · 
yanlardan 204 esir almıştır. 
Bıınlnrın ara-;rnda birkaç ~u 
bay da vardır. Bundar. başka 
birçok otomobil ve lıarp 
nıa lzemesi de iğtiu m olun· 
muşlur. Memleket dahilinde 
dün sukunetle geçmiş ve hiç 
bir düşman tuyyaresi gör ün· 
me miş ir. İtalyaıılarııı Yunırn 
topraklarından kaçctrkı•n. be 
reberlerindeki gctürduk!eri 
rehineler arasında Yunan eş 
rafından 6 kişınin Jdh bu· 

lundugu aulaşılmışhr. Bıınla· 
rı ı akibeti meçlıuldur. lııgi· 
!iz. hava kuvvetleri Elhesa ıı 
şehrini veburudaki askeri h'! 
dt>fleri -?iddetle bombardıman 
t·tmi~ ve bütün bonıb.tlar lı~ 
deflere isabet eylemi~tir . 

ıyeti Re· ı•w. 
K l ıs ıgı 

ııı ay cemi . 
Şub s\ R · . b Yetı Antakya 'A eısı ulu 
ıat Müdürü R ~ınn Tahsi· 
Afyon mıntak:cnzı Ak,ncılann 
h · ı· · 51 askeri asıp ığıne tay· . _ mu· 
h"lA ını uzer· 1 ı al eden Kız 1 ~ne n· 
İr•tiyaz sabibic '.uy Reısliğine 
E 

r.ız ve B .J 

erbiyesi Bölg A e..ıen 
Ş ""k e sba ' u rü Balcı iııtihab ŞKtını 
tur· A k d olunmuş-

• r a aşımıza ye · 
sind h nı Vaıife 

dl'\ ~ ayırlı muvaffakiyeıt .. 
erız. .....r 

Bu yıl 
Y enide11 J 5 1. · ıse a-

çılal·ak 
Ankara M.. .1 o .. erı v kAı 

ti. memleL·ctin lis .1 . c a t 

1 k e ı ılıyac 
karşı ama üzere 941 b. 1111 

·ı . ı· 1 Utç ... 

Bu sabahki lngiliz 
tebliği 

Londra Radyosu bu s.ı · 
b&h saat 8,15 servisinde 
Barciiyanın diğer ksarnınoa 
mevzii nıukavenıwtler yapan 
İtalyan kuvvetlerinin de tes· 
lim olduğunu ve Bard"yado. 
fevkalade mühim miktarda 
harp malzemesi t>!e geçirildi 
ğioi bildiren bir tebliğ neş • 
r~tmiştir . 

Bir aga kadar 
ltaJqa gıkı· 

lacak 

Yun an Başvekili
nin beyanatı 

Atina 6 A . A. - Yunan 
Başvekili 'Vletaksas )abaııcı 
gazdelere beyanatta buluna· 
rak demi~tir ki : 

" İtalyan ların adetçe ve 
m.ılzeme iti1Jarile ezici bir 
üstunll.iğüne karşı harbeden 
Yuııan ordusunun muvaffc.ki· 
yeti aş ğıdaki sebeplere du· 

ı yanmuktadır : 
Yunl:ln ordusu faali)•d iti-

barile lt.ılyan ordusundan 
çok yükse·ktir ı.·c te Jal...ar lık 

Avustralya Har· hissire maliktir. Yunanlılar 
sı e yenı. ISt' rh açma ~a k~-
rar vrrnnş ve er vilayetin 
ihtiyEtCllll sormuştttr. Gel ·cel: 
cevaplardan sonra hangi vj. 
!ayetlerde lise açılacağ tes
hit <:'dilecek tir. Yenideıı açı· 
l~cuk liseln 15 dir. 13uz•orta 
mektepler liseye tahvil edi
lt.>cek ve bu sene 9 uncu sı· 
.nıf iıav~ fo'dıltcektir. Bunun 
"~ııı 941 tahsi 

b yüksek ideaılerl~ harbediyor 
iye nazı 1 böyle muayyen bir gaye ile döğü-

diyor şuyorlur. Hu gayt> ..liişmanı 
Kahire j A.A. Avus· t rd,. tmektir. Askerler imiz 

tralya Hnbıyt' Naııra beya· lın turlu me~ııkkata ve so· 
llattn l>uluııurak demıştir ki: ğuğa severl'k katltuımakta v~ 

Avustralya &skerl~riııirı ı rıihay<"t hn lıııkıındttıı .mikem 
rnh~aınanlığuu takdir ed~·· im. O~t"! ~laıı Yunan ordusu, kı·ıı· 
t&l)a yıkılacaktır ve b is ı dısını lamaııııle dttv 'Y•' vak 

bir ay rnese-1,..r.idır. ftalyıt yı"· fetmiş olan Yuııaıı mill,..tine 
kıldıktan so n mnğ ! duyaum ktadır . 

Harp g )'elt-rimiz St'rbest 

~elim ÇELE.NK 
tJeşriyat Müdüru 

Düngapılan spor 
faaliyeti 

(Çukurova kırkoşusu) muvaffakiyetl e ya 
pıldı- Lig ınaçlarına devarn edildi ve gü 
reş teşvi?: miisabak~.sı heyecanlı oıdu 
Dün havanın açık ve gü- ı Öğleden sonra saat 13, I 5 

zel olmasından istifade edi· te Bölge Lig maç!arıııa de· 
lerek hararetli bir spor gii· vam edilmiş, önce- karşıla 
nü yaşan ınışhr. şun İskenderun - I~ ~yha niy~ 

Sabahlt>yİn s1tat l I de takıml::ırı yine güzel bir 
3500 metre mesafe üzerirıJc yu11 ğöstermişler<lir. Bu maç 
"Çukur ova" kırko~u'Ju yn· lskendcı uı1lu!ar111 ) - 3 gali 
pılmış ve 65 at!etimiaziıı işti- biyetil.- soııa ermiş, lkin<'i 
rak ettiği bu bu çok lwye olarak Antukya Kmkhaıı 
caııh koşuyu Antakya ,g,..ııç· takımları karş1laşmışl ~r Vt' b 
lik K!lıbüııııden mduııet Nu· maç ta Antakyanm sıfıra kaı 
ri 12 Jakika 30 sani.ve<lt: oi· şı 4 ~ayı ile galebesile netict 
rinci gelmek sureti it" kazatı· lenmiştir. 
ımştır. Dün yapılan bu maçlarlıı 

Bölgemizde ilk defa yaınl· Lig karşılaşmal.trı sona er· 
makta olan bu "Çukurova., ıniş bir ~aziyete gelmiş bu 
ko~usuııun ikincıliğiıı: yine lunıuaktadır. Yalnız eıı son 
Antakyadan Halil, iiçiincülü· olurak önümüzdeki pazar 
günü de İbrahimEdm~m al· gunu Antakya -İskenderun 
mı~lardır. Kırkoşusuııu mü· takımları kurşılaşacalclar 
teak1p Gençlik kışlası.ı la bir bu suretle Lig maçları 

bitmiş olacaktır. 
bölge güreş teşvik müsaba· Çok heyecanlı olacağı 
kası yapılmış, fakat bu mü h şup e8iz bl•lunan ve büyük 
sabakaya kazalardırn :iştirak b ir merakla bc!klenen bu so 
eden bulunmadığı için, heye· maçı kazana:;ak olan takım 
canla olmasmB. rağmt:n egL~r bölgc:ıin 941 birincisi~olncal 
siz mahiyetinde k1ılınıştır. t ır. 

Kıırban deri ve barsak/arı 
ııın toplanacağı merkezler 
Ş2hiı de 7 toplama nlerkezi kunıldu 

Kurban bayramında vatadnaşların Hava Kurumuna 
teberrü ed~cekleri kurbnn derilerile barsaklarınm top 
Janması için şehir dahilinde yedi merkez kurulmuştur. 
Bundan başka kollan işaretli bekçilerle gençlik leş· 

kilatıua meıısp geııçler evleri dolaşarak teberrii eJile· 
erk deri ve barsiskliirı makbuz mukabilinde t..>phıya· 
caklard1r . 

Hamiyetli vatandaşların kesecekleri kerbanlarm deri· 
lerilt• barsaklarını ya kendilerine erı yakın merkeze 
göndermesi ve } ahut kapılarına gelernk 
o•Ürncaat edecek mt-ınurlara makbuz mukabilindenlt·s· 
!im etmeleri rica olunnr. 

T opl md ıneı kezleri şunlardır: 
Ulucami - Şeyhalıcamii - Ahdülga:ı:.icamii 

Sermiy('camii - Yenicami - Şeybmehmetcamii 

Osmaniyecamii 

SONDAKtKA 

Beş ltalgan 
generali daha 

esir oldu 
BARDlY ANIN SUKUTU 

EN BÜYÜK BlR ZAFERDiR 
Londru 6 AA. Neşre· 

mao h sknbırıınn zararın• de 
ğildiı·. Fakat Yunaıılıbırm ya 
bancı ellerde kal· 
ma<.ıma müsaadı· t":dt•meyiı. 
Her türlü uıeşakkatı kttrşılıt· 
mı:ğa ahJetıuiş ve z;cf ed is 
tihsale 1oırar vt>rmiş bulunu· 

dilt•ıı f evkalad<· bir rest 
teb!iğde, g.,rdiyadaki bulu 
halyanlarırı tc~lim olduğuı 

ve şelıird~ki lıcılyan orclul 

rı Ua\kırnıandanı ile ayrıc 

dört Gt'ıı~r<\liıı VI" yüks 

rütbeli Jtalyan subayların 

t•sirler arasıııda bulundu~ 
ııu hildiı m"'klt":dir. Bu hart 

ta Fraıısız kıtalarada faal l 

bir sun·tll" iştirak t>ylemışti 

l..oııdra gnzatı·leri Bıırdiya 
ft•riııiıı bu !ıctrbin en parl 



Dahiliye Vekô.leti Alma. gllda~i \ Buğda9 salın. Çeltik ekim 
mıntakala ı alınacakq fı~1~ k · .. _, . k Bremen şehrı 

f l tamlm gonuermıgece Bir yıgı"' n hard.be 1 -Antakya merkez kaza ı - Hatay Jandarma birlik 
sının Ası uebri tarafeyninde leri için 226 bin kilo buğday 

i!ayetlere gönderilecek tamımler res· v~ kül haline geld~ Antakya Merkezinden yedişer miisavi iki partide ve kapalı 
mi g Z tete neşredilecek Londra 5 A.A. - lngiliı kilometre uz\?ktan v~ ısa ke zarf usulile satın alınacaktır. 

ı hb 1..1 • B 2 - Sattn alınacak h~r par 
ahitiye Vekalti vali!ikle· redil~c'!~inden bundan sonra sti arat 1 "ezardı, remen narından(500) metre içeı·den tı 113 bin kilo buğdaym mu 
lk mühim bir tamim gön vekaletlrece ayraca tamim e· şehrine cuma güniı )'apılan baslamak şartile Antakya - bam men bedeli (9605) liradır. 

11 ıiştir. dilmiyeceği bildiritmekt~ ir. hava hücumları hakkında ~u Reyhnoiye şosasınrn solunda muvakkat teminat 720 lira 
l Valiler, kaymak3mler, na tcafsilatı vermektedir: Demirköprü v~ Mırmiraııa ka 38 kuru~tur. 

,.. tamimle kanun, tef,ir. H·u··cum akşam saat 19 da 3 s· · 
k · biye müdürleri ve sair res· dar olan mmtaka ile Aotak· - ırmci partinin ihale 

-, ıs mu arrerab, nızarnna b ı..J başlamış ve 22 de sona er· si 8 ikinci kanun 941 çar· ,• 
4 • ·ıı · ı · k mi idareler auema resmi ga ·~:a - İskenderun şosasmın sa ıcra v~•·ı erı ıcyetı a· mı.ştı'r. Bu aı.ı ııılar çok tah· ' şaınh" g- ·· t 14 d 'k· 

zeteleri tetkik ederek orada ~ ğmda Bedirge köprüsü ile ' unu s 18 ft ı ın 
~ ımcsi gibi mevzuat ve münderiç bulunan mevzuat ripkar olmuş, çıkan !yangın· .1 I ci p t 113 bir. kilo buğda· 
ıulc:arre t ·ı .. ı•· 1 d 1 30 ', ın t Amık ovasına vası o unan vm ıtır!.,,, 13 ikinci ka~nuıı ra ı e mu ırı teş· mukarrerat vesairenin ayrı . arın uman arının uvme re· h . . d k [ h J 

'.. ·1 k d k ld' . - l .. atlın garbın e a • ıı sa e 941 az.dt. si Cllİ ıii sautl4 de ' .. aı arar nume ve tas· tebl .ığat l>eklemeden derhal ye ka ar yü se ıği gorü muş k b l . " 
be~ seneli r munve eye ta '1 icrıt ı-:ılınecaktır. 

~if)r rbesml•ingeÇzeUteVlerQle /n~şs gereklerı·ni. ·ıfa edeceklerdir. tür. Ç1kan yangınların sayısı 1 k i k . k _ o ucı çe tı ıır. atı mmta ·cı l - Talip olanlnr temin~t' 
S11yllaınıyaca.k ka1.lar çoktu. , 

A k l k k b sı olduğıı. Ja ile ve mıısaddaK vesikala 
S er İ a• Pilotlar atılan yan Q"ın bom ı· 2 Bu mıntalıa harıcinde rıle eıdif m kıuplarrnı, tayin 

4 larmrn tesirile şehri.ı tenvır d 
k h d sahalann çdtık zu, ah ınınta olunan :;:ün e ihaleden bir sa 

- Q Ve nUnUn Q edilmi.: muazznın bir ııoei a· J A k k 
w kası harici bırakıldığı ılan o· at t'\i v~ ııta ya ·ışlasmdu 

k d B ğacına b•:nzediğini söylemek- muleşekkıl s•ıtııuılına koınis· 
a IH a rezilya Bazı ınaddeier de t,..dirler. lunur. yonuııa tevdi etmiş olmala-
~dnn g~liyCJr ğiştirildi Almiinyanı, ikinci uu· Mııti e lak b ~kç l ıği rı '1zımdır. 
~ita•ıbul- Bir müddet ev Ankare& - Askerlik kanu )Ülc: liroa ıı ve en mühim bır -Jlilı! Emlak I> ·çi ı~i ıçın .) Şutnaıneyi görmek 

e rezil)'aya sipariş edil· nunun beşinci madde"'ine mu taar ruz manceı i otan bre:neı rnur c •il POt' ıl rin 7, l, 94 l ı' ıstıy .. ııler Levazım Müdürlü. , 
ı olan 10 bin çuval kahve vakkat bir madd~ ekli yen ka şehri arhk bir luırcJ, ve kül p az rt€sİ gunü sa .t 9 d..ı ğüue mÜrdc atları. 
1.ısi bir kuç güne kPdar nun l~ylhası meclisin alaka yığını halıııdedir. St"hrin en deft rdarh..,.ı mur c.ı ti· ı,Der i ve barsak 
t>#}leketinıize gelecektir. lı encün cnlerince tetkik ve büyük tabrikalMı o1şt,,nb Şl İlan olunur. 1 

""' b' ı k h müzakere edilerek rl!ına me ı · · d k ı t B b ·:ın 111 çuva a venin be· a evıer ıçrn e a mış ı:-. <l y~ a m ça rşa 1 a 
•\olan 30 bin İngili1 lırası )e alındı. Bu muvakkat rnnd Londra 5 A.A. Sahil 
J'tt,1meıı ödenıniştir. de ile haleıı silah altında o· müdafaa kuvvetleri dün ak· gu n U 
1 l 1 '>·1- d b Ik' d Vilayet miıftuiuı,ı ıind~n : 'ır.elecek olan bu oubin an .JJ) ve a a ~vv~ 1 0 şanı Alnınrılarm i~gali altında 
e~-:.ll k ğuınlu muvazzaf hizmete tabi l 'dd 1 Üı1w net işleri Rıy.ıs ·tioiu ı ı parti, mamleketin hulunan liman an sı et e 
•· l k 'b. eratın sınıfıarma mahsus mu ._ombardını"n ,~taıiş ve bir 4,1,941 tarih v,• 3UO S.ıvıh a,l"'Y t ı tıyacııu k·ırşıhya· u ... b 
~J.ır. Bundan başkl\ daha vaz:.caffık müddeti birer ser.e düşman destroyerine tam i ı.a• telgr fııamt·si üzerine ur an 
:e.. k k uzablmalc:tadır. ha; r.rnmıın 8 lk•nci kanu c 

satışı 
Dö•tyol T.H.K Baş 

kan llğından 
K tzamız merk t: r hölğ'esirı 

d n toplacaca!c kurbaıı deri· 
leri ve barsaktarm sahşıııa 
22 - 12 940 hrihindt•ıı . ıtO ahve sioariş "edilmiş betler kaydedilmiştir. Bu ara _1 

• ıı ç1trşamha rr,uıııi owu, unu •t b b ·· ··dd t > onla d d da Hamburg şclırı de bomba ,, ı area on eş gun mıı " 
r a pey erpey ge r.ransa sa\,•gılarımı bi 1 dirirım. J ... mu"zay-,'eyp bıra 1·1lmışlır ~ktir. r j lanmış ve bu harekata ışti rak .1 ' ' ~ ... • 

1'1 • • k k Kayıp mühür Vluznyede muddeti6-1 ~911 
tvıçreye lıp e o Maziye mi dönmek eden bütün tayyar eler üsleri Dersuniye kö-,•ü muu.ar· pazartesi g:inü saat 1 ı de 
l k ne dönmü~lcrdir. b"ıtam bıılacakhr. zası sattı istiyo ? lık mührü ılı: Öt muhre b 

r Aiınan akınları Müz ayedeye İştirak ede-~t l l ı olan köy ıhtiyrır heyetin 
.) stanbul Bedeli dolar Madrid 5 A. A. - Vişi • Londr.t 5 A.A. - İngiliz d y . B d . . ceklerin yukarda ya7.ıh müe· t"n nsın ve e ı ı; c:, an za 
(ak uzert" lsviçreye mühim dckı karursız vıı z•yt-ti 1 Al · Eıuniyet neıetreti bildiriyor: ti miıhl.rlerı de kaybolmuştuı. ddet zarfmdu Dörtyol kazası 

~ :ttarda ipek kozası sattln1iŞ.- m.ınya 't'c ltal}·ada endişe Dün akşam karanlık bastık- Yeııilerı çıkarı!acagındaıı Türk Hava Kurumu müzayede 
' Evvele!! elde bul~naJ uyaııdırd ıgı bUl'.ıya gt:len ha tan sonrtı başlayıp lmtün ge- bun'arın hükmu yoktur. Komisyonuna muracaatrarı . 

!:ıdar bu satış doluyısile gün berierde ıı anlaşılımık tadır. ce şiddetle devam eden Al· Dersuuiye ~O} 1 muhtarı Mof Ör/ ii ııaki/ 
1~ güne azalmaktadır. İıviç M.ıdı·id gazettlt-rin·• Al · man hava akınları İngiltere İbrahim H ~a·ı 
r :e satılan son parti ko- many.ıclan gderı lıab ·rlen.: de bir şehre tevcıh edilmiş ve vasıtaları 
aKrın kilosu cinsin ... görc290 göre, Vişide A:rı • • rıy:ı ve buraya atılan bombuard m s ,S'af l t lk demir f\1 uayene edilecek 

1 350 k d d ltal) a uleyhindt- ve lehındt- b k ı k .uruş arasın a ır- ir ta ını yangın ar çı mış, du""kka""ı11 ke- 1941 st:nesi ikinc ı kauunıın 
• l • •k • [ iki cernyan mucadde b..ıhn· h -ı·· 1 k d d'I ıt ~lT l l satır a asar, 0 u ve yara 1 ay e ı : iptidasmdan itibarl'!n Vilayet 
U\ dedir. Vişi hul.üıııetiniıı hut miştir, Dığn mmtakalardaki ' > k} • dalıılinde işliyen bilumum mo 
le~ k tı hareketi bu mücadelenin ölü ve yaralı miktarı azct1r. \ pc n e l • törlü vesai ti r.akliyenin sene 
mfüçü iç habe~ler ı eticesiı e bağlıdır. Alman Gerginlık rnlitema· l Üç adet yeni ve uluklu dü.- li k fenni muuyerıeleri, bele· 
fe.- Sttrıkllmış 5 A. A. -Bu Hariciye Nezdı- e ti, Viside Al diyen arhy or ' kan kepengı .. atıl ıkıı r . Satın diyemizdc teşekkül edecek 
t a gelee beden terbiyesi manya ile işbirliği yapmak Lvıı<lra 5 A. A. _ Mi.ıs Jt almak istiyenlerın saray cad· be)·eti frnniye trrafından ic· 
~ak rehberi, kalabalık bir iste m\ycn kuvvetli bir zümı-e takil Fransız Aianst bildiri desinde saatçı İbrahim Buyta rn kılına ak ayııı zamanda 

tıirci k.ütlesınin ôoünde bu olduğunu ve bu zümrenin Ai· yor : ra müracaatları. haddi istiapları (Ydtıİ kaç ki 
p.fl kayak sporları vapmlŞ man aleyhtarlığını 0yaphğını Vişi ile Berlin arasında · ll ~ b/. .... şilık veya k.ıç tonluk olduk 1 

b .. t . ik" s tt f k d" aneıı te rg landa tayin ediıerck yeııi m&l f ı u gos erı 1 aa an <iZ beyan c!tme te ır. ki O'erginl igw in son h;.of:a için · ı 
·· t" Kay k 1 • t) K kh · ..ı aıene-k~rt arı lverieceğindeo ıurmuş ur. a spora· Bir ltalyan gazetesi ye bir kat daha ağırlaştığı ırı an ıcra oairesindeıı: b b·ı 

uç;~l ~azılan gençler 50 yi ? anlaşılmaktadır. Alman taraf Kırıkhanda mukinı ı .nmdl· bu gi i ı umum v~saiti nak 
" t ne d~yor tarı t1odva ı11n istif ay t icbDr K k 1 l ıi yenin tarihi me?.kiirda bele, ı şmış ır · ' ·• yan ivor oğ u saatç• A >· • n Af!rı5A.A.- Busabah saat Ro.n.ı 5 A. A. - ltaı- t-dilmesi, Pet,.nin Fransızlar ram tarafından mah 'Hi ika· diyemıze mürac.l atları ilan 
ı 57 .iakika gece 5 saniye yan Slefan! Ajansı bil:liriyor: arasındaki nüfuzunu arttır • metleri meçhul ve hakkıhıyar olunur. 

ren şiddetli bir zelzele ol· Popolo d'ltıtlya.gazetesi mış ve kendisine büyük bir l armı Suriye 1 ... hıne istimale Antakya Bel~<liye 
~ştur. hasar yoktur. Vişide şidJ ... tJi bir uıabiyet sP.ınpati temin eylemişti•. gitmiş olan Valınıı Hakimyan . . Reisliği 
' Kastamonu 5 A. A. havası lıüküm sürdüğüuü ve ltalyaya giden Al o erullc: rı Arsin ve Karbıs ve l ven ıkı ay zarfında borçlutat 
loı,lin burada muvaffakiyetle bu asabıyetin leh ve. aleyhin man tayyarı•leri ,;ram v,,. Agop·k vr- kızı A: ıtiı-az etmedi ::!i V I" parayı ver' 
~. b. •f '- dek: cerayanların çarpışma- Londra SA.A. _ lta'ı)•ay:a lıs rıley:ıler ını· acllurı bir acJ1 ıııediklt"rİ halde cebri icra"' 
f •ticelenen ~r pası "orua- " / 

.. . I sınden doğduğu~u! Fr~nsa da giden Alman tayynrelt!rinio seııt!tle 4 ) '11ade11i ocmaııh dt>v.ını ol urı ~cağı ilan olu' 
\1 denemesı yapı •11ştır. maziye dönınt;;k ıçın bır cerr Akdenizde lngilizlt·re karşı allmı al<!cak tnkibı ıçiıı muuy nur. 
l İstanbul 5 A. A. - Yeşi yan mevcud olduğunu yazdık 1 harbe iştirak edeceğin dair Z ~~r:.;ir.:ıı:::ır::_~uıaNlfılllUl~r.-;ı:; 
t..'Y heyeti bugün Eminönii tan_ son.ra. _makalesini şucüm lıenüz-h'ı•bir emar ... yoktur. eıfflll, Ce lZ SQflŞı 
l&thevinde senelik toplantı· b ... ::J 

le ıle 1tırıyor: B u itıbarlt> ltalyaya Alınan 

1 
Cinsi Mıktcnı l\fohammeıı kilo Mufıammr-ıı 

~ı yapmıştır. Doktor Fuhrd . ". F. akat bu oyun keşfo· tayyarelerinin gönderilm,.si b··d"'lı tutarı 
.~ Kerim Cemiyetin bir se.· ' ~· 
r dılmıştır. " • işi ye-ni !eğildir Alman Kılo Gr. Liru Kr Lira J(r. 
~ik mesaisine ait raporu Bir ltalyan gennsı tayyarelerınin İtal} adan ar· Zt-ytin yagı 147.00 O . 'l.6 38.22 

• ~=-~~evy~e=i:~~nKfo~ı~•~:~; daha batarıldı navutluğa ashke~ uakllinde kktul " ., 304.750 00. 18 54.85.Sa.50 
- 'IU l.> B" y lanılacağı ta mın 0 Ullnt8 8• 360.7)0 00. '>Q 50 \,ni idare heyeti intihap o- Atine 5 A.A - ır U· ,. :ı 108.22 •. 

•
1 
\nmuştur. nan denizaltı gemisi bir ltal· dır. Ceviz 2,SOÇuval !100U)lldedi 2 lira 

,,1 yan Petrol gemisine r" •' • Y rı · mikt rı vazılı z~ylinyıı51 Vf.' cevizlt·r açık 
ı==ı~~==~~ji:=:::::;::.;::ı.r~a~k~a~te~ş~e~t~u~tm~u~~~v~e~g~e~m~id~e~ . .!.. ... ....ı~~~!!;!.!:!_ ____ =-_J=...:a~r~ı~m~~~fil::~!!!l~~le~v~·~~~us.!l~ı~._11'~a~lıEP~o~l~a~rd~a~r~an~ 
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