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izler ~1"Qj tan kaçınalım Liby.ada -R-us........,,..,a.,....-::-ra~gö-re-l g 
'tal'be Ç k t C nupta Al Fransız sahille 'lıo 1 giren milletler nimet olduğunu biz değil, o çe ın sa- e -

ttr'- Yartnda b .. b.. . b.. d l 1 1 1 ... b" . b" k l. • ırı ırını ıt\ ışarıdan gören er man ar agır ır rıne ır çı iŞ 
~~ y1,ı~1 1<;6ride de a"lıx..n VaŞ ar 0 UyOr r.ı..: ·llSUUuğu k .., ,.,, takdir ve hayrnnhkla sey· b v ~i atı n orkunç rediyorlar. Bu nimete bir Almanlar hava yo- ozgu na ug- denemesi 
~tb:.lar. D~~~U<;fırpınmak· yiyip bin şükür etrutJk Hl· \ile yeni kuvvetler t \d ~ • itıaant abrilrular zım gelirken, biz l oin yi . r a 1 1 ya pJı' ar 
~'Uy""11ı arı sefaletten yip bir şükür ediyoruz. götürüyorlar Bir Kolordu, 16 Tü 
l 'Ilı İild·· Şeyler değil, Cihan harbi dolayısile Kahire 26 A. A. - Dün 4 lngiliz gemı ~'"'•k ";~ek, şehirleri bazı maddelerin fıaUarı lngiliz askeri sözcüsü dün men yok edilmiş Al si batırıldı 
llı '<lıletcr çın lllıım olan yüksetm iştir. Fak at bu yük akşamki beyanatında, lib ınan la r 7 000 öl Ü Berlin 25 A. A. - A Jnıan 
4ıi~~ur. l'o~~~kmakl~ meş • seliş b\çbir zaman kom· ya meydan savaşında.sade bırakmışlardır re.smt tebliği: 

<ı;,n b eskı veri şul&rımızdaki · seviyenin Alman kuvvetlerinin bu· Mozko\?a 26 A.A. - Do"'u cephesinin orta 
"erınib eşte birini b·ı b l t l 6 '· o o1or vab ı e yansını bile u maımş ır. lunduğunu gösteren a a Busm;i Rus tebliği: kısmmda taarru'"l. l hareö.e· 
~t:ı\ biU~ unun sonucu Hu bolluğun ve bu ra· metler yoktur. Almanların Rostofun batısında 2~ timiz t)yiz\i olm ıkta devunı 
~ bulı:nan ss~ harp için hatlığın karşılığım ödemek Yunanistan, Italya ve bııtta son teşrmden 23 son taş· ediyor. Ahnan hücnnı bot 
k da sava mılleUer açlık her yurtdaşa düşen ônem· Alman yadan L·.-Jaya hava rine kadar Rus ordusu· tarı lngiliz klyılarına ya km 
~Uyorh! Şmak zorunda li bir vatan borcudur. Bu· yolile yeni takviye kıtala· nun yadtığı karşı hücum bir y~rfü· kuvvetli bir hi-
b Harp r.y ı nun için hıı.-~ir vatandaf n gönden.tikleri görülmilş· larla 49 ncu ~1lmanhP

1Y1.8f may~ altında gitmekte olan 
~!l1illc{ı ~ nı:ı içine aldı yarını düşünerek normal t·· D ğ ta ft h de kolordu-lu ı e mu ~~ ' bir In iliz gemi l:<afilesine 
:"lltlki erı değil harp d d ur. 1 ~r u an ava sınıflara mensup 16 tumen g \'l:ı~ nti\letı . ' 1 zamanlrrdaki ihtiyacın an filolarının yaptığı keşifler, t hücum ed9rek harb9 tutuş ıı._ llıUtee . en de aı f zl b" l d"aün L"b d k . t d Al yok edilmiştir. Bu arada n1uş ve t650J torıluk r·ok 
"1l her ••ır etmiş. ha· a a ır şey amayı ..., - ı ya a ço mı< ar a . 118 top 55 tank, 36 ma . b 't ~k . Y•rde yiyecek memeli, israftan, bar vu • man tayyaresi bulunduğu- yın topu 375 otomobilden . yüklü 4 gaıniyı atırmış ~r 
)ek ' gıy..,.k ' rup harman savurmaktan nu gi!rmilljtilr. başkıı birçok mllhimmut • Botlunmız salimen iislerı· 
)eaib~llanılacak y~kacak milmkün oldu~ kadar ka Kahire 26. A. A. - elegeçirılmiştir. ne dönmüşlerdir. 

~Ya b ğ\ ~r şey çınmahdır. Bu suretle hem lngiliz tebliği ; Almanlar mulınrebe Dün r.eca Frunsanın 
•'- ~0ın11u~ anmıştır. b!llQkalarım sıkıntıya duş·· ür Se di R k · 7 b" ölil b M \ ·\ı · d b" nok ~ h~ı.;. ....... Y uııanistan -. y ezza çavresın meydanında ın ı anş s , ıı erın e ır · 
;:'illa le ınış bir tabak müş, hem de pahalılığı~ de savaş bütün şiddetile r•kmışlardır. Karşı hilcu taya logilizıer bir kaç va· 
""'a!ıiıo?a _birkaç pa.tates ve ihtikAnn i!nilne geçınış devam etmektedir. Tank • ma devam eden llus kıta purln asker çıkarma teşeb 
~Ylarclaıı aıJe m,..uttur. oluruz. Çünkübarbin daha !ardan yardım gören Al- lan 60 kilometre kadar i büsü.ıde bcılunmuş, fakat 
ktrıı,· beri ekmek • - nekadar süreceğini kimse man kuvvetleri buradaflid \erlenıişlerdir. Almaı:ı sahil müda!ilerita· 
Q\i 1~eıı yuzu R d rafın..1·'0 vahim knvıplar· 
1. l ~ .. ı'la Şehirler, ekmek, kestiremez. detli bir karşı hücuma us o r usu •..uı J ~ Q Q,. b b k k Afet la pu··sku··rtu··ımu··r.ıterdir. Llb 
~ıl,rın -r ulaınadığı için ~er u or unç geçmişlerdir. Her iki tara " 

""1., ... : kapayan hasta daha birkaç yıl dünyayı fııı tank kıı.yıbı çok ağır Yavaş yavaş çe!<iliyor 1 ya eep\ıesinole kıt tanınız 
' ·~ /\1 k 

1
- makta devam · d h k b ·kt Londra '25 A.A. • \1< s in lll.ı muhıırebaye deva:n 

.ı ~·~ı .. t· v Um vakalan asıp ar. vur . ıse e, u ayı ın mı a· "- " ~ " v ederse, hi" Qüphe yok k1 · d. terıpı· t etmek im kova Radyosu bu şal rin etmekt dirler. 
ı,. 'l -...... l~ e açlık yüzün v " ı ını şım ı 1 
"'lr uyı sı'·ıntı, bue:üniln birk&ç kat kA zdı şimalindeki Hus kıta arı Çıkış Normadiyaya 
l..L \~ıy, er ürpertici iL ~ ansr r. k ~ 

1
, bulınuş, ölülere lazlasıla ıırtacak, şimdi yap· Tobruktan bir çıkış nm ilç kasabayı bırnkare ya yapılmı~ 

~ ~'I\ Phrnaıq için tahta tığımız israfın acısı o za • hareketi yapan kuvvetleri· yeni mildafaa ~e~zil:ri~e Londra 25 \.. :-Res 

t~ıı U·..:h ulunmadıx..ndan man kendini göst ·recek ıoiz 2 bin esir a\mışlar<lır. çekildiklerini bıldırm tşur. b·ıd· ·ı ı·ğ· x ~ "·•·• E>' Kalen1n civarında k:ın~ı men ı ırı t ı ıne gvre, 
t ~ttil ~akllmasma ka ve bugünkü bolluğun so Uona.nmaııın yardımı mu· muharebe\er cereyan et· kfü •. iik bir logıliz devriyt-

q,~~~IŞtir. nu muhakkak ki darlık <>- vaffakiyetle deıam etmel:- mektedir. Fakat :,ıman ınUfr0'ıeSİ dün gece Fran 
~~&tan harp için- lacaktır. Bu itibarla israf tedir. lann bir gedik açınuk için sız eahilleıinde Normandi· 
de ~it leketlerin bir ör dün belki bir suç idi, fa· Alman iddiası ya - yaptıkları bütün t şuhbUs ı y.Jya ç1krnış ve kayıpsız 
bU~~M~arp dışındaki kat buiün vatana ihanet · I I ler boşa gitmiştir. Alman dönmüştür· 

ll'j~ : ·~n bir misal ala t"ır an anıyor v 1 l d -------------------~}'\ 6 A lar Moskova ile o o !il\ t SON DEKIKA 
( ~ t gu t-anyada adam Bunuu tek çaresi yuka· Londra 2 A. · - arasındaki yol \.ıovnnca t a 
<1, ~I bir .;de lGO gram ııda da işaret ettiğimiz Alma !ar,: Libya cep besin . zı ıerakkiler koyde:m•ş er Q rd uya C e sa-
\'et;ı ·O g~ ini) ekmek, ay gibi yiyecek, wyecek, ya de 66::> lngiliz tankını talı ve bir kaç köy ele get;ir 
~ kttıekted~ zeytin yaitı kacak ve kull.macağımız rip ettiklerini ua.netmiş\er mişlerse de Ruslar mıvzi· ret vermek İçin 

e diy ır. Fakat ek· her şeyde israfa paydos dir. Bu rakam propagan lerini muhafaza etmişler 
~11ldan" l•rilen "'"'nenin borusunu çalarak :n'imkün dadır. Çünkü tank kayıp- ve başka noktalarda kar· Musolini T rablusa 
tı 11f.er ta başka ekmeğe oldu""u k:ıd.ır tutumlu ol· larını ı:imdiden tespit ınüm \ \ard \ d ı tıra,L rafı bulunmadığı ~ t " şı hücum ar yapmış ır gi iyor 
).ot, E'411t n gelenler söylil· mak ve kendimize ye er kün değildir. Bau yerlerde Ruslar evvel Züril•. 26 A A _ foso 
l'ih art k miktardan IY\k aAyleri alıp d 7 ı..~N•"l buıuna ı ı • Yi~"""'~ milyonerle - .... .... Almanlar r.e iyor cc ,..,,... anmış ' liı i l ihy~daki asker eri 
ltı'dcle -~ı çOk lilks bir sa\dama5:::r.ÇELENK Berlin 26 A. A. - m1vzi\Gre intizamla çekil· ! nu ce.,oret vHmek i<;in ye 

'r\_.. muştur. l bliğ" miş1erdir, Buradaki oto kııld·.~ oraya gider.ektir 
ıc. vurıYan : - - Aman te ı : • tf 'lısınu ın bu durumu Korgeneral Os Libyada Seydi Ömer • mobil yolu boyur.ca yapı· Libyı dal~i muhnrobelt>r ha~ 

ıtı ·rur•-~ en mesut ülke- den gelen lncriliz kuvvet lan Alman hücumlardı püs kmd.ı ll ·lynd~ büyük h. 
'9e 11.ıyt; e k k S 1 &' kürtü\müştür. Tula a üs 1 

llltt ' n arnı to m an a rO lerı· 'I'obruk ıs· tikametinde 1 
• l heyecnn v ıı d1

r. ile , ı bu tilu Alınan kuyv t.P,rl ş . 1 d 
. l'Ur•· . tUn milletin 1·ıerm°"'e tıııAAbbils etmiş d M. oskava mey an ŞU " rnııı t· O"' h · · geldi up; ....,.... rin doğu cenubun a ve 
Phc e ı oldu~una un ~e rımıze ve burada Alman-ltalyaıı · ·ı l · h b · k · Yokt U K tloğusund'l lHf,\Z ı er t)m ş ı mu are esı esın 

\ Har"'- ~r. Jandarma mum 0 kıtalannın müdafaa ettiği \ k t ıen ı ve gtren -e g'ırtu"'- mutan Muavini Korgene- lerdir. Bütük laı~ \ UV\'O ı " safhada ıer cı • .. - bir hat önünde mukave - leri arasında <.(t)llll muha 
-.tlllika u evlet her şeyde ral Osman Nuri Sarol dUn U k l'Qı\ ~ nıQlardır rebeler ()1revan elm('kte. Moskovıı 26 A \ ~en 'l'U 8ulUnn tatbik eder· Ankaradan tehrimize gd· me 6 a • ._.. a,..ı " · ,, ı Hus haberler biir.>sıı ~ 
h 1 

r
1
•• K \ dn ~'lUharebe hl\lil devtt.m et· dir. ~u kesimde llu. 

8 kıla 8 
,.. al11 "'Yemizd b ı mi"-lir. orgenera uıı 1~ 6 k ı 11e1re J owfski ~ıı ı anluı m '\lo 

C 
Cl latb' e u uau " · y · · mektedir. Y alnıı. bir günde rı Almanları · 

1 

c 
1 

an ık edil · t• akQam yemeğinı alımizın ' d l'ass a kovayu giremiyeceğıııi · •ını,... . memış ır. .. 267 lngilir. tankı tahrip geriye atı ıış ar ır. 
lStM:k ~ ıstedi""' QAyı· misafiri olarak Turiz.-n o· ı·ansınu göru, Rus kıtn. l • Moskova önünde Alnı ı 
h~ ~i ..... · ~' r- ' kt ediııniştir. Alman tayyare· 

l
... "41ıı kad l kta telı"ude '\: em111, yeme e R t f batıeındül'ı höl nn Qimdiye ka·

10

r 300 t .. ı alık arama n J .. lerı düşman mevzilerini rı os 0 un " " ua ~. •• d 0 Y•.n ne bir kanun Tuıtııeneral ŞUkrll Kanatlı durmadan bombardıman gede ıOO ~ilom~tre ka· , kişi kayhettil.\erıni söyl 
il e bır nı· m var ile Villyet Jandarma er· dar ilarlenw;ılerdır. ını'c:.tiı·. ,..""un b .. m ·. ~tıoektcdirler. _ .. "' 

Uiuu için na1ıl •ır ldDl haar bulunmuttur. 



Şundan bundan Komürdsflig~ 
" işsizlik ipsizlik geti 

rir. ,, Atalar sözU çok ye
rindedir. 

lş, güç sahibi olmıyan 
ların can sıkıntısını gider 
nıek için kahve köşelerin 
dA, şurada burada, gönül 
!erini avutmak, boş zaman 
larmı öldürecek çareler a
rayarak oyalunmak için, 
ya dedikodu yapar, yahut· 
ta çeşitli oyunlara başvu 
rarak kumar Jeneıı içtimaı 
hastalığa tutulurler. 

Halbuki; dirimin bazı 
işlerinde Garplilerin Üt:ılün 
lüğline ulaşmak ve hatta 

Karşı koyma palCtı
na giren devtet1er 

onları geçmek için çok ' 
<;alışmak zorunda bu1unan 
bizim giui nıiHetlere bu 
iptıla zararlı sonuçlar geti 
rir. Çünkii; bu hashılııtla 

Berlin 25 A.A.-Bugiln 
12,30 da yeni Ifatvek!let 
binasının bnyUk Elçiler 
odmıında dünya aiyaeeti 
için pek bilyük ehemmi· 
yeti haiz olan öir tören 
yapılmıştır. Törenin başın 
da Alm&n Hariciye . Nazı· 
rı Fon Ribbentrop Komü 
nistliğe karşı lfoyrua pqır: 
tun imza eden devletlerle 
bu pakta girme eri için ya 
p1lan daveti kabul eden 
hükQmet mUmessillerini 
Hitll'!r ve Alman liüKdmefi 
namına selAmlamıştır. 

nı tululan insanlar, başka · 
türlü ~vunamaz1ar ve bu 
liastnlıktan kurtulamazlar. 
Bu fertler, o cemiyet için 
ölmü~ :>ayılırlar. 

* " * 
Can ~akıntısına uğrama 

nı<loın en iyi ~art si ise mu 
hitte yecıi yt•ni alakalar 
keşfetmek, znnıanıarı o il 
gilerlc doldurmaktır. B.u 
nun için de; sağhım bir ruh 
inzibatıııa ihtiyaç vardır. 
Bize bu inzibatı gocçlik 
teşkiJatmdc. ki klüplerde çe 
şitli sporlara göstereceği 
miz ilg ler te!!!iıı eder. 

Geny n"sil terbiyesinde 
bu mesefonin önemini ana 
babaladu bilhassa genç 
nesiin teı'biyıci 'erile veJile 
rmiu gözününde tutmaJarı 
bırinci planda gelen uıus,d 
ödı;v lerhıder~ dlr. 

Ş. OGUZ 

r=-- , .. -- ·==·-·· 
Edirnenin Kurtuluş 

Bayramı 

Edime 25 A.A - Edir 
renin kurlııluşunuu 19 un· 
cu yıldönümü parlak bir 
törenle ve i~ten teuı:herat 
la kutı • .mrııış. hilfürı ge,.ç 
Jik ve halkrn da hep bir · 
Ji klt> söyledikleri JsfiklaJ 
murşındaıı .soıını yn~anJlan : 
günün e!Jemmiyı:tiııi belir ; 
ıen .söylevler verilmiştir. i 

Terfi, nakil ve tayinler f 
Vilayet Daimi Encü f 

. . 
Komünistliğe karşı koy 

ma paktının yeniden b~ş 
sı:-ne içih (uzaWması proto 
kolünün evvelki paktı 
imza etmi9 olan tar taratın 
dari imr.a edftmesi ilzerme 
Bulgaristan, Danimarka, 
Finlanı.liya, Hırvatistaıı, Ro 
manya ve Slovakya mü 
messilleri dt· dünyanın dilf 
manı olan Bolşevikliğe 
karşı bir sava~ ~aktı olalı 
bu palfta memleleetJe~in~n 
de girdiğini rasmeu bJldır 

mişlerdir. 

Libyayı a~dıktan 
sonra 

İngılizler Italyan kıyı 
larile adalarma nü 

!J (. u .. '? cum e aece~ı r mı. 

Nevyork 25 A.A.-Ame 
rikan basını Libya(faki son 
taarruz ile ilgili olmuıtta 
devam ediyorlar. (;ar.eteler 

bu hususta :ş~ mUlaleayı 
yürütILektedir1er. 

lngi1iz1erin bu sanşı 
kazanması A kdeni?.deki ln 
giliz üstenlüfunp kuvvet
Iendirecak ve bu bıJ Tür
kiyenin durumunu aydın· 
latacalttıi'. 

Askert kayuaıttara aıö · 
re, Ingilivler Ut>yayı ~ele 
geçitdil<teıı sonra A.tibeniz 
deki UstUnldkieriıie dky11 
narak ltalyall aCtalarilıı l· 
talyafi k~Jiirına hUcu'B • 
deceklerdir. 

İngilterede bir gö 

ğüs zırhı yapıldı 

Sicilyada 
İfalyaya karşı isyan 

mı hazırlanyor? 
Vaşington 21 A.A. -

Vuşington siyast kaynak 
lanndan alınan haberlere 
göre Sicilya halkı açıktan 
açığa isyan etmek ÜZ'3re· 
dir. 

Fiaf Murakabe j 
Komisyonunun 

kararları 

Fiat Mur"tkabe Ko
misyonu Riyasetinden 

Antakya Fiıtt Muraka 
be Komisyonu Vali Şükrli 
Sökmensüer riyı.ısetit.de 
24 -11 - 941 J e toplana
rak Fiat Murnkahe Ko 
misyonunun her hnft.ın)n 
salı ve perşembe sababfarı 
s:ıat 9 30 da VıJayet rn:ı 
karnında içtima etmesine 
ve bu içtimalurdan elletjh 
de f.ıturnlı ve f ,turasıı m a 
lı olupta fıat te.sbıt ettir· 
me~ isteytinl~rin mallarına 
fiat kvyma):a karar ver· 
miŞtir. 

1 1 A tebliğ ıf 
1 a nen r .. JJC~ı~ 

HAfAY ASLiYE t 
HAKIMLIGI ~6 

AııtakyauıNo b';Ji 
mahallesinde 5 j\bıJl~ı.-lei 
Mehmed oğlu ııı!JJ" tıl 
pak tarafından ~~,0 b 
Aleyh ayni nıa ğlıl i~~ 
ran Abdulfettab ~tığı 
Bekir aleyhln8 av ... lfltl,ı' 
cak davasının yar 

Bir İtalyan kafilesi Af 
rika'ya hareket eder et 
mez ~icilyulrlar bunu Mar 
ta'daki İngilizlere bildirme 
ye muva,fa]{ olmaktadır. 

Bundan başka Britan· 
ya denizaltı mürtıttebatları 
istedik1eri gib\ Sicifya ya 
çıkmakta ve İtrilyah ma 
kamları buna mani olama 
malitadır. 

Fransaya hava akınları 
Lon Ira 24 A.A.- lrı. 

giliz tebliği: Av tayyare
lerinden mürekkep bir 
hava teşekkill il dün şiınalI 
Fransada Alman işgali al· 
tındaki şehirlerde bulunan 
fabrika ve müesseselere 
hUcum edere'k bombalar 
atmış ve birço~ fabrika · 
larda yangmlar çıkmıştır. 
7 av tay5 ..... miz dönme· 
miştir. 

Japonyada ga2e1eler 
kontrol 1altına alınıyo~ 

Tokyo 25A.A'-- Japon 
gıtzeteleri bundan sonra 
şahisların malı olnııyaclık 
v~ bir birlik halinde hii· 
kdmetin Jrnnt'r'o1ü altında 
uirleşerek çıkıicaklardır. 
Bütün Japon y.aZAtelermin 
birleş rek MiHI siyasete 
uygun neşriyat yap 
maları esası d:ı kabul e 
dilmiştir. 

Tarla ve bahçe icarı 
HATAY DErrE(ill .\RLI· 
GINDAN 

1-Kurtderesi köJünde 
metruk c~m 2ndr18 hektar 
12 ar 49 Sn. mesahasinde 
ki.24 parça tarla ve bah
çelerin üç senelik ic .. rı açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2- Senelik muhammen 
bedeli 407 liradun üç sene 
1ik muvakkat teminatı 91 
lira 59 kuruştur. 

3- Milazyede 27-11 
941 perşembe gühü saat 
10 da D ·fferb rlı~ta yapı 
lacaktır. 

Sayın TüCC..'lrltthrı ot e• 
rinde mevcut fdtlıtalı ve 
faturasız mallarına fiat 
koydurn.uk için bu gün 
terde mevcut faturaları ve 
ya faturası olmayart mai 
nümuneieri ile fott Mura 
Kabe Komis~·onuna müra 
ca~tJhrı ilan olunur. 

FIAT MUH ı\KA llE KO
MISYONU HlYASEl'INDEN 

rafnasında: yb 1Jl' 
Müddeialeyh rıııı ~~ 

kir namına çıkıır '{'lal ,. e. 1 

vetiye beş s~ne e i1"ıJl ~ 
riyey~ gittiği ve ğıJ tJleŞ 
gttbı meçhul oidıJ _,,,.iode 

'dtıı- (Jlı; 
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