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Şanlı Tüı k ordu.su aha çok 
kuvve e m€ 

Aı kara 6 A. A. Bu· 
yu i let ec i~i s'lah a • 
t da ouluı a 3 ~5 ve t'VVel 

sı ııfl rn mPnsup olup mu 
z.z ( hizmetleri 11 ıf ı eden 

m;; d ti· ı i 

Jİr ene temdit edr n bru 

ı u vP Hrıtavdu müteknid, 
dul ve "etimlerin manşları 
-kkıııduki knı unla dı~er 

kanuı lar: kam!· cattikten on 
ra 10 mart a topl ı mak ıı 

1kı lyhk kış t ıtı b 
ver ışt\ .. 
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talyanlar 

T ah t sg pt kı k v 
vet y rısın 

k yoettiier 
. ahıre 7 \.A.- Röyter 

Ajonsm c 1-1ht.dek mu ı · 
b r b loı· y ı: 

~ H '>• }t zap•e<l n 1 gı. 
orc u u ı t attan 150 h o ı 
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ruıı 

yam 
zer: ıe ıı 

1' hır 7 -\ J\. 1arP· 
şal l) azyn ı · 1 kumanda ın· 
d. ı it.. an n t ıııın Trab 
lu ~ rp kı nıev ·u u ~ O ı ı 

kiş yi tı-c tVJ m mk ~t • i<l . 
70 , ı ... 

ordunu e t 

8 ngiliz 
115 ıtaiy ı ask 

esir etti 

Ka'ı.re 7 A. A. İtalya 
j,,11. t hı t:sııduş~n8lngitiz 
fcrıl bir çavuş 115 İtdlya'n 
ker .ın muh fozasınua bır 

. • Tobruha lldkiedı 



lartide ve Hal-
hevinde 

(arınki bayıam· 
laşma 

Cümburiy~t Halk PMrtiıi 
Jiyet ve Kaıa merkezi ile 
tkevinJe yarın saat !Odan 
ye kadar bayramlaıma ya 

J.caktır. Sayın vatandaşla
)' malümu olmak üzere bil· 
• ilir. 

.,Kurban bayram~ 
yaran 

rı Yarrn kurban bayramının 
inci günüdür. Sayın okuy 

!Miarımızm mübarek bayram
·~anı kutlular mesut, mürd

. ti.. ve sulh içinde birçok bay 
9\nıar idrak etmelerini dile-

Bu bayram münasebetile 
ıetemiz dört gün inti~ar t:t 
yecektir. 

~ençlik teşki
~ ıatında 
~rinci dev_.e mü
\ kellefleri terhis 

edilecek 
"e Gençlik teıkilatına dabit 

birinci lfl'UP · mükellef· 
~ın talim devreıi sona er • 

ifltir. ~~Bunlar önümüzde~i 
~r günü terhis edilecek· 

MJ r. 
[,{ T erbiı müoaaebetile genç 

4 ldubünde bir tören yapı 
il.ak va .törende hükumet 

Parti erkanı ile daire re 
f,eri hazır bulunacaktır. 

· PerşembelJe 
~: Maç va,....; 
~ ~ençlik Klubü ile 
ı."°'Lıse karşılaııyor 
!l'~Bayramın ikinci perşembe 
alAaü öilt.'derı sonra Birinci 
• pıçlil: Klübü Futbol takı· 
art&e Lise takımı araııoda 

maç yapılacaktır. Sut 

1 te ba,lıyacak olan bu ma 
..,.ı çok heyecanlı Oliicagı dll 
44pımalc.tadar. 
t ~ektuı;ıçu Vekaleti 

-1. İzmir Mektupçuluğuoa na 
ve tayin edılen Viliyet 
kaapçuau Refik Küzucu gt: 
cumartesi iÜ nü yeni va· 

eıioe hareket eylemİjtİr. 
Yeni mektupçu gelincıye 

1
1'..aar Mektupçuluk V eületi· 
il hukuk 4leri Müdürü Ek· 
1~ yapacakbr. 

fterdarımız iyileıti 
Bir müddettenberi hııta 

~
unıuı defterdar Rtcai Ak 
ıyiletmiş ve düu vazife· 

~e bqlamıştır. Geçmİı> ol 

~ İ7i AtiUet 
"mektebinbe 
1169 talebe okuyor 
~iliyet dahilinde ve köylerde 
r;ıan 171 millet mekt~bi bu 
~i iwine azami f•liyetle 
~ etmektedir. Bu 17 l o· 
~-devam eden udan er"kek 
1 fw.e mikdan 6369 dur. 

epa.ri tamamen ilko-

Ezici 111.giliz 
zaferi 

Dünkerk harb~nin 
tntikamı alnıdı 

Tondra 6 A. A. ~ Deyli He 
rald gazetesi son İtalyan hezi· 
meti dolayııile yazdığı bir mı 
kalesinde diyor ki: 

.. Dünkerk harbinin intika· 
mmı fazlasiJe atmıı bulunu• 
yoruz. 70 bin İtalyan esir al 
maklığımız bunun en kuvvet 
li delilidir. Bu hezimetin ltal 
yanlar için ezici bir mağlubi 
yet olduğunda. süpbe olma· 
dığı gibi, kazandığımız zafe· 
rin müttefiklerimiz üzerine 
teşçi edici bir tesir yapaca· 
ğuu da şüphe yoktur. Bilhussa 
Yunanhlann İtalyanları Ar· 
nevutıuktan denize döküncü 
ye kadar harbe devam husu 
sundaki azimlerinde asla ge· 

ri dönmemeğe karar verdi~ler 
anlaşılmaktadır. Bu zaferin 
mihver devletleri tarafından 

tehdit edilmiı olan bütün mil 
letler üzerinde de ayni leiİ· 
ri yapacaiı muhakkaktır. 
1 ayda 228 ltaly an 
tayyaresi dütiıirüldü 

Londra 6 A. A.- Deyli 
Telgraf razeteıi yazıyor: 

•Ortaıarktaki lnıiliz bava 
filoları geçen ay içinde bütün 
rekorları kırarak 228 İtalyan 
tayvaresi diişüro\üşlerdir. 

Dün 11 Itnlyan tay 
yaresi düşürüldü 
Kahire 7 A. A. - İngiliz 

tebtigi: Hava kuvvd!erimiz 
diin şarki Tra 1JluHgarp üzt-· 
rinde düşmanla müteaddit 

defa lıarbetmiş ve bu muharebe 

lerde 11 ltalyan ta)yaresi 
düşüri.ilmüştür. Tobruk kale· 
•İ üuriııe yapılan hava hü· 
cumları çok müessir olmuş 
ve kış)a ile ukeri hedefler 
bomb .. yıgmurun.; tutularnk 
büyük yangınlar çtk11rılmış• 

B.M.Meclisi 
Batı 1 incide 

cirler!oden- hükumetin şika
yeti olduğunu ve yakm za .. 
manda kendilerini tophyarak 
tikayetlerini dinliyeceğini ve 
bu hususta umumi menfaa · 
tin her şeye takaddüm et • 
meıi lazım geldiğini kaydet
tikten sonra : .. İthalatı yal
nız devlete inhisar ettirmek 
teşebbüsüne geçeceğim ., de 
miştir. 

Bundan sonra şsnlı Türk 
ordusunun lıergün daha kuv 
vetli olmıumıa çahıtığını ve 
herguo daha kuvvetli oldu · 
ğum.: görmkla iftihar eyle · 
diğini söyliyt:n 1' 1'şvekil, ha 
'rici siyusete mevzuu nakl,..
derek demiştir ki : 

" Bütün dünyada göriilen 
siyasi vt: askt:ri faaİİ)·eti hü· 
kunıetiniz azam! tuyakkuılu 

tıtkip ~diyor, burılı;.rın nıuh· 
tt"mel inkisaflarını gözönüıı· 
d~ bulundurmağtı çalışıyor. 
Harici Jiynsetimiz bu faali • 
y~t derununda sizce malum 
olan esaslar dairesinde yü • 
rüıoektedir. Diyebilirim ki 
milletin ve mt:mleketin sela· 
meti için ittihaz etmiş oldıı 

ğumuz hattı hareketin isabe 
ti bu inkişaflarla bir kerre 
dah teeyyüd etmiş ve yegane 
gayemiz olan masuniyet um· 
desini ittifa~lar:maza tama · 
m~n sadık ve merbut siya · 
.setimizdek' şuurlu istikrar· 
dan iyi neticeler alınmasını 

intaç etmiştır. " 
Başvekil bü!ün mebus ar 

kadaşl trıııa, sıhhat, ııeşe ve 
güzel ~seyubatlar / Jileyerek 
söz:erini bitirmiştir. 

---· 
• 

urıge ve 
Lübnanda 

Yiyecek kıtlığı var 

tır. Şam 6 A. A. - Röyter 
japonyada hazarhk Ajansınm muhabiri bildiri • 

Tokyo 6 A 1~.- Alman yor : Fransanın y~ni Suriye 
ajansı bildiriyor: Pasif korun ve Lübnan fevkalade Komi· 
ma tedbirlerinin ilk işi olmak sP.rİ \.ieneral Denz Be}rut· 
üzere Japon hükumeti Tok· tan burayll gelmiştir. Gt ne-

yoda dört büyük sığınak yap- ral.. ı~eml:ketin dahili emni· 
t ğa lcarar vermi•tir. Bun yetınm munhasıran Fransa 
ırma Y f d . d 1 .. 

d b k ·r k dar so· tara m an temın e ı eceğım an aş a o yonun . . . . .• . 
k ki d "tf · · g rab"ı( v~ ılk ışının de .:>urıye ve a arı a ı aıyemn e._ 

1 
. . . 

. . . . l t"l kt" Lubnana yJyecek maddeterı 
mesı ıçın :,ceuıı e ı ece ır: . .. 

teman etmek olacıtğını soyle· 

Vişide 
Alman aley,hdarlağı 
gittikçe artıyor 

Bern 6 A.A.- İsviçre 
gazetelerinin Berliuden ala· 
ralc verdikleri haberlere gö
re, Almın ıiyıeıi mehaiili, Vi 
şide vaziyetin )(İttikçe gc::r
ginleımekte ve yeni bir va· 
ziyete doj'ru gidilmekte ol
dutunu itiraf etmektedirler. 

Halkta 

miştir. 

Yenigün: 

Suriyeden gelen yolcula· 
rın verdiği malumata göre, 
Suriye ve Lübnanda çok bü
yük bir yiyecek kıthğı hü· 
küm sili .. ektedir. Bir kilo et 
150 kuruşa bir .,tavşan be~ 
lırayn ve lokantalarda bir 
tabak y~mck 80 kuruşa satıl 

maktadar. Ştker, pirınç, ka ı 
ye, pelr ol ve berı1in gıbi 
maddeler artık bulunmaz ol· 
muıtur. Bu yüzden bit hassa 
fakir balkın müthiş bir sıkın 
ta içinde oldutu IÖyl~nmek 

ltulgan esı1 leri 
Başı 1 incide 

lusgarpta Bardiyayı zaptede-

Çeltik ekim~ 
m ıntakatar4 
1 - Antakya merkez kaza 

rek buradaki İtalyan o:-du· 
sunu esir eden İngiliz kuvvet 
leri civardaki sahada temiz· 
lik hareketine devam ediyor 
yorlar. ıleri müfrezelerimiz 
Bı,rdiyanın 120 kilometre 
garbında bulunan T obruk Ü· 

zerine yürümektedir. Bardi· 
yada etoJir edileıı İtalyan asker 
leri 30 bini geçmiş ve bu su• 
retle son taarruzdanberi eli· 
mize esir düşen İtalyan as· 
kerlerinin sayısı 70 biııi l>ul
rnuştur. 

smm Ası ııebri tarafeynjnde 
Antakya Merkezinden yedişer r-•....::ı 

Uundan başka Bardiyada 
ht":sapsıı hurp rnalzt>ınesi, ia

şe madd""leri, top ve otoıno· 
bil de igtinam edilmiştir. 

Kahire 6 AA. Röyter 
Ajansının Burdiya cephesin
deki muhabiri İngıliz _ordu: 
sunun Baıdıyaya nasıl girdı· 

ğini tusvir ederken şunları 

yaz.yor: 
Son hucunı SdUl 16 

dd ba~hrnıı~ ve y mm saat 
sonra her Şt!Y bitmişti. Ba. .ıı· 
yaya girdiğım zaman yol ~e
narla rma dıı.iloıı .ş olnıı bin· 

lerce esır ltalyaıı asKerleriniu 
yanmdhn geçiyorum. 3unıa· 

rııı yüzünde çektıkleri weşalc 
katin izlerı okunuyordu. 

Burada ele geçen top ve 
tanklarla diger malzemenin 
adedı belli dt>ğıldir.Fakat ;ok 
mühim ol~uğu şüphesizdir. 

Bunların te~pit ed ılawsi gün· 
le re muhtaçhr. 

lngı z mat bu atının . . 
sevıncı 

Londra 9 A A.- Bar-
diya zaferine uzun makaleler 
tahsis eden lııgiliz gazeteleri 
bu z!!ferin harbin seyrinde 
k~ti b:r dö~üın noktası oldu 
ğunu fakat asıl düşmanm,bu 
mağlubiyetinin tesirlerini gör 
mekle beraber, henüz , bütün 
kuvvetini muhafaze ettiğini 
tebarüz ettirmekte ve şunla· 
rı yazmaktadırlar. 

"İtalyan askerleri Bardi· 
yada çok iyi ha;beıtiler.Bun 
(ar mağlubiyetten mesul 'de· 
ğildirler. En büyük mesnl 
Musolinidir. 

Grazyani Bardiyadın mü 
dafaasınnı hatala olduğunu 

Musoliniye bildirmiş, fakat 
Musoiini verdıği cevapla 

mukavenıeti emretmek batası 
nı irtikab eylemiştir ,, 

kilometre uzvktan ve şoıa ke 
narından(500) metre içerden 
baslamak şartile Antakya -
Reyhani} e şosasınm solunda 
Demirköpı Ü v~ Mirmirana k• 
dar olan mmtaka ile Antak· 
ya .-1skendP.ruıı şosasınrn sa 
ğında Bedi rge köprüsü ile 
Amık ovasına vasi( olunan 
hattın garbinde kalan sahe 
beş :s~rıdik munvebcyt" tahi 
olarak çeltik zirauh mmtaka 
:sı olduğu . 

2 Bu mıntaka lıaricind~ 
sahaların çeltı ... zitaatı,mmta 

kası lıarici bırak1ldığı ilan o· 
Junur. 

Satılık demir 
dükkanke
pt~nkleri 

Üç adet yeni ve uluklu duk 
kan kepengi satılıkıır. Satm 
almak istiyenlerin saray -cad· 
desinde snatçı ibrahim Bayta 
ra müracaatları. 

Motörlii nakil 
vasıtaları 

Muayene edilecek 
1941 senesi ikincikanumın 

iptidasından itibaren Vilayet 
dahilinde İ.şliyen bilumum mo 

~törlü vesaiti nakliyenin sene 
lik fenni muııyendeıi, bele· 
diyemizde teşekkiil edecelr 
heyeti fenniye tarafından ic· 
ra kıluıaı ak aynı zamanda 
haddi istiaplıırı ,(yııni. kaç ki 
şilik veya kaç tonluk olduk 
landa tayin edilerek yeni m&J 
ayenek~rtları ıverieceğindeıl 

bu gibi bilumum vesıiti :ıak 
liyenin tarihi mezkurda bele, 
diyemize "müracaatları' ilan 
olunur. 

Antakya Bel~rliye 
Reisliği 

Naklige mü-
nakasası 

4,1,941 tanbine talik edil• 
miş olan 941 senesi nakliya 
tı içiıı tulip zulıur et ınediğin 
den pazarbğa çevrilmiı ve bll 
pazarlığın ıcrası oa 18,1,941 
tarihue müsadif cucnarteıi giI 
mi saat (10) da yapılacağınd· 
ddn taliplerin lııhisarlar Baş· 
müdürlüğünde- müteşekkil ko 
misyorıa müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

·~~;;;;;----.... -------------·-----------------------· Y.,eııi et narhları 
Nt."vi Kt"miksiz pnrakenJ .. 

füıh 
kemikli mezbah 

Koyun t•h 

Keçi t'tı 

Dana eti 
SıRır ve Maııda 

Kiıo 
1 
1 
1 
1 

kuruş 
50 
35 
25 

fİllh 
Kilo 

1 
1 
l 
1 

gram kuruş 
Küncülü ve kü ıciı.ııüz siu it 125 2 

kuruş 
42 
27 
2ı 
18 

Perakende sureti le satılan etJ,. rin ı" ı nevi olarak 
ayrılnıasıuda ve simitin birtff kuruşlı k yapılmaSlnda gö· 
rülen nıabıur nazaradıkkate alm r ık ncumeni b 1 diye· 
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