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Ocret P•tlndlr ;. ~ 
ODnD ge9en Aya&ar ~ 

10 kuruttar 

~~irik'l;ia;.;' i- SAYIS;URUŞTUR 

ilin devrine Akder·izde ye 
ni bir hücuma 

id başlandı mı hazırlanı-

d<ıtenin Belediyeler birliğine yarlar 
e · italyada ve Girit a 

D f'lır işi bugün s0na erecek dasında muhim kuv 
~ l'h . 1 Pro~· Çaglıyaıılarından ele~trik istihsalı için vetler top anıyor 

Jele h V Londra 18 A.A.- Tay 
r azırlanarak Nafıa ekaletine mis gazetesinin siyasi ya-

~ f'lektr- . gör.derildi 
~"l r ~ 1~J~ı esinin Be- son tetkika., 1 u cuğhyan-

~llf! Lilşl ırlığıne devri lamı cenup vilfiyetlerimiz-
~al~~ınıştır. Demir den milhım bir kısmının 

\... dc\tir .. a nıalzen ele • elektrik ihtiyacını karşılı· 
ı.~k \'e ışı b11gün sona yacak kudrette olduğunu 
~ ~ld·el~ktrik idaresi göstermiştir. 
~ "diJ 1~eler llirliğine Nafır. Vekfileti bu pro 
~t~ %a llıış Luluııacaktır. jeyi kabul ettiği takdirde 
~ l~ka apları da en ge~ bu işın gerçeklenmesi için 

Ilı fot· lluıın knd l hemen faalıyete geçilerek 
L ""l) ar un . b 

t ~t11o.. erek t .
1 

t tesısnta aşlunacaktır. l)Un 
rıı L,, ..... b· o arı ı en b .. 1 •• d 
ı~ .""lll itlik ud . h yanın ugun ,u urumu 

1 
~ ilıı.e-ıl{ 'Ve bına e~a gözönünde bulundurularak 

~~11.,~ SOna u .surbe • ilk iş olmak Uzere Hutrı • 
~'~r. ermJş il· 
vt" yın elektrilı ihtiyacını kar 

tıu.ı ' t . 
~h lltu ~U~lerine lı. afıa şılıyacak kadar tesisat ya-
~1~et l\li tıek mühendis pılacak ve asıl büyük san 

· Onat bakmak tral, dünya durumunun 
h:.. düzelmesinden ve malz~ · 

~'~ "ıg~r •· ~11 \ıı:ı 1 ~rart me tedarikinin kolnylaşma 
•u~ ""tı a an Defne 
~tııı~~li i~~.lldan ' elektrik smdan sonra yapılacaktır. 
,ı~ \te bn etUdler sona Defne çağlıyanlurından 
'tl;,llaıı \J iş üzerindıl elektrik istihs ı line b·ı şlan· 
~ ~()~~e ~oje1er incelen dığı takdirde bugiin~u fı· 
1İı llderu ~fıa V ckllleli atların yarı yarıya ve lıat-

~'tıla. llııştir. Defne ta daha ucuza düşmesi 
~ tında yaı•ılan mümkün görülmektt->d·r. 

~lii ~ .-. -----
1 ""ıutettişi Çeltik ekimi 

~\ 9eldi 
~1~t, dahilinde ted 
r~ ~ b ıt tıı..~~fe ~!unacak 
~I~ ~~il ~lŞıtniz Halıke 
1 '°'~ ~alırittin Tirid-

1 ~t~~ ~Q:tep bölgesinde 
~ ~~ı ~ıır:reı.~riui bit.\r

l~!şlir dun şehrimi 
ı~/ett· · 
~ll ~e ~iı- . :1'iridoğlu 

.... '~)~llra v·~ı gün kal 
, 1' t. "'QL ıh}y t• d. 

I~~ Gttıtıd . e In l 

ı.,1 tıı lerr akı Parti 

~~~*~1:·üze 
~.~osunda 

"fay h!&p 1 Qecesi 
t 

1 acak 
' ıtl<lı~ 
)'~''os ırnbı.za göre 

~flla u.. ır Hatay 
tlıııı ~a karıır ve;. 
~~~ için Hal 
terli rrıış ve Hn· 

Şarkı ve 

Haıırlık~ve müraca
atlar başladı 

Bu yıl çeltik ekimi için 
konulan rmiracaet müdde
ti uu ayın sonundu bite· 
cektir. Çeltik ekmek iste• 
yenler bulundukla rı yerin 
enbüyük mülkıye amirine 
müracaat ederek izin iste· 
nıektedirler. 

Çeltit: ruiıtahassıs Ha· 
run Onok dün Adunadan 
şehrimize gelmiş vtt çeltik 
bölgesinde incelemelere 
başlamıştır. Bu ayın sonu· 
nu ml\teakip yapılacak 

münıcaatluı- kabul edilrni
yecektir. 

ı _____ -.,-~~--..,,,,--~-1 
1 Türküler istt""nmişlir Hnl
j kevimiz Müzik kolu esa-
s en tıı sahada çalışmakta 

idi. Ş mdi bu mesa·s' ni iler 
leteı ek yerli şarkı ve tür 
kiileri derleyecek ve bun 
)arın notası.,ı Ankara md· 
yosuna gön~lerecektir. 

zan şu mütaıeada bulun 
maktadır: 

Hus cephesinde çekil· 
mekte olan Almanlara kar 
Ş' Rus haskısı her gün şid 
detıni arttırmaktadı r. Bu 
baekı son zamanlarda H.us 
lar larafmd an elde edilen 
hav ·ı üstünlüğü sayesinde 
gittikçe daha önt·mli ol· 
maktadır. Rus cephesinde 
l{i Alman hava kuvvetle· 
riı d n bir 1:ısmı Huslur 
tarafından yok edilmiş, 

bir kısmı da t ... mir edile 
r ek tekrar savaşa başla· 
mak üzere Almanyuya 
vönderilmiştir. Fukut en 
mühim Alman hava kuv- · 
vetleri şimdi Italyadu ve 
Akdeni1.dekiSardonya ada 
sile giril adasu1da toplan 
mış bulunmaktadır. Bun 
la rın arasında bilyük Nak 
liye tayy ıre.eri de vardır. 
EldA cdden haberler,ı\lman 
larm Akdeniz kıyılarında 
büylık bir hazırlık ynptı
ğını ve geniş mikyasta ha 
va kuvvetlerinin emir bek 
leınekte oıd~1ğunu göster 
mektedir. Almanyanın Ak 
deıı 'zden Ubyadaki mih· 
ver kuvvetlerine lJardım 
için hazırlandığı gibi, l'mır 

ruza geçerek ba:ıı yerler 
ele goçirmek istediklerine 
şüphe yoktur. Bu hedefle 
rin başında Sıive) ş kanalı 
gelmektedir. 

lııgiltere bugün bu ihti 
mallPri düşünerek ger~ 
ken bütiın ihtiyat tedbir· 
le ·ini almış bulur.makta· 
Jır. 

Yarın 
AD~NADA 1 GIUZLELl 

HIR l\IAÇ YAPACJ\K 
Ankara ve lstnnhulda 

altı maç yapan lngiliz f Jt 
bolclı!arı yarın Adannya 
v,elerek or. duda b' r maç 
y:>ptıktan sonru Suriye yo· 
lile Mısıra dömceklerdir. 
Bıı ~açı takip et n k üze 
re birçok spar "tlerııklıhırı 
bugiln şe rimı .. ..ı.en Adan -
ya gideceklerdir. 

~~·neralV~y-... \}aponlar 
vılın beyanah 1 . 

EZ 

Japonlar betki Hin- Beş Amenkan 
distana hava akını 

yaparlar - Almanla~ 
hala müthiş bir 

kuvvettir 

942 yılı çetin 
olacak 

Yeni D .. lhi 19 A. A. 
Hi •distandaki lngİL'z or -
dulnrı Başku nandanı Ge 
nE>ral V f"yvil gazetecileri 
karargahında kabul ederek 
durum hakkındt. kendileri 
ne şu beyanatta bulunmuş 
tur : 

" MaJayadaki durumu 
karşılamak üzere toobirler 
alınmıştır. Japonlar Mala 
yayı tamamile işgal elmiş 

olmaktan çok uzak olduk 
!arı gibi, henüz Sing~pura 
da yaklaşm1ş değillerdir. 
Japonlar, ancak haince ha· 
rek tlerile bazı muvaffaki· 
ydtler elde ,.tmiş bulunu -
y•>rlar. Bu muvaffakiyetfo 
ri kazamrken Japonların 
çok ağır kayıp1 ara da uğ 
radığı mul•akkaktır. 

lhtı mal ki Hindistanın 
şimal hah tarafları da ba· 
va hiicumuna u~rayacaktır 
Uu hususta müdafaa ted· 
birleri alıumıştır: Şimdilik 
fazla t~laşa yer yoktur. 
jı.ıpcınlar t"' laş verici ha • 
herl er yaymaktaJırlar. 

Şimal Afdkasından al· 
dığım son haber !ere göre, 
Libya savaşı çok iyi gidi· 
yor. Bu savaş tahmin ectil 
diğinden çok uzun.sOrmüs 
ve pahalıya mal olmuş ol 
masınu rağmen en sonun 
da Almanl(mn hakkından 
gdinecPği şllphesizdir. Bu· 
rada alınan Alman ve ite.ti 
yıın esirll)ririn sayısı 8 bi 
m geçmektedir. 

Rusyadaki duruma g~ · 
füıce : Cepheden gelen ha 
be-ler çok iyidir. Fakat 
A ımanlar ağır kayıplar vt·r 
miş olmasına rağmen ha· 
lfi müthiş bir kuvvettir. 

942 yılı çok çetin ola· 
caktır. Fakat dünyanın üç 
büyük d~vleti birleşmiş 

bulunuyor. Bu itibarla mih 
vercilerin ezilmemesi için 
artık hiç bir sebep yoktur.,, 

HIJS ILEHI HAREKEI'J 
.Moskova 19 A.A. 

Hesmen.lnldirildiğino göre, 
foskovo c .. plıesinde KKle· 

nin şehrini işgal eden Rus 
orJuları Almaıı kuvvetle· 
rinın p;eri kulan kısmını püs 
kurterek ilerlerneğe devam 

1 ediyorJar. 

• • 
savaş gemısı 

bahrıııışlar 
450 tayyarenin de 
tahrip ~ c-dildiğini 

Söylüyorlar 
Tokyo 18 A.A.- Ja· 

pon deniz tebliği: 
Amerikanın Pasifik fi· 

losunu yok edilmiş bir 
duruma getiren ilk baskı 
nın neticesinde beş Ameri · 
kan savaş gemisi ile iki 
destroyer ve bir sarnıç 

gemisi batırılmış ve _beş 
savaş gemisi ile 2 Jes 
troyer yeniden tamir edile 
miyecek kadar hasHra uğ
rr:nıştır. Filip1n adaların 
daki üslerde 45 Amerikan 
tayyaresi tahrip olunmuş· 
tur. D~niz savaşına iştirAk 

eden son sistem. kilçük 
deniı.altı gemilerimizden lıe
şi üssilne dönmemiştl. 

Japon tebliğine göre 
Tokyo ı9·A A.- Bir 

Japon tebliğine v,öre, Bü 
tün ·~eph. !lerdeki Japon 
kuvvetlerine takviye kıta· 
l.ırı yoll aıı mıştır. 

Düşmanın mulrnvcme· 
ti her tarafta kırılmış jbu 
lunnıaktadır. Filip:nlerde 
yeni toprak kazançlan elde 
edılm!ş, Malayada süratle 
ilerJiyen Jbponlar Viktor· 

ya tayyare meydanını iş· 
gal etrikten sonra taarruz 
hare ketlerini geliştirmişlt1r 
dir. Birmanyamn cenup 
doğusurıdaki motörlU lngi 
liz kuvvetleri yok edilmiş 
kuvvetli islihkO.mlar talı· 
rip olunmuştur. 

SON DEKIKA 

İngiltere ile 
Amerika . 

HUSYAYi Jı\PO~YA iLE 
S V AŞA SOKMAGA ÇA. 

LlŞtYOR 

Tokyo 19 A.A. - Ja
pon hüitOmetinin sö1,ciisjj, 
Jagiltere v~ Amerikanın 
Husyayı Japcınyaya karşı 
savaşa soknıuk için unyük 
gayretler sarfettiği hakkın 
doki haberlerin doğru ol -
duğuı1u söylemiştir. 

Japon ileri hw·eketi bü· 
liin cephelsrde devam et· 
mt:kle ve pH\n lsterlerine 
gfire gelişmektedir. 



,..· f ' t f I' IC 
=itd -.mwm~~~ll6iiııll~~--llSE»:_,~----~ıııılir3m~~::.a~~~~~~~ /ıfl' ~ ılk 'k 

Yeni bir dü Libyada Portakal satı- Kapı yaP 1~•1~ 
Adliyede 

Yeni bir teşki
lat kurulacak 

Ankara : - Adliye 
Vekaleti, adli teşkilatın 
ve bu nwyaııda bilhassa 
mahkemelerin dahu iyi iş 
ler bir hale konulması için 
alınması liizumlu görülen 
mühim tedbirlt~ri muhtevi 
geniş bir program hazırla· 
maktadır. Zaman ve me
kan kuyıtları ile tedricen 
tatbiki zaruri olan bu prog 
ramda ilk göz önünde tu
tulan nokta 1 mahkemele· 
rin bir cüzü olrnuları iti 
bariyle bftkimlerin kazai 
vazifelerine iştir9.k eden 
zabıt katipliğini ihtis.1sl ın 
dırmak, . bunlara muh· 
kemelerin yanında al<J. ol· 
duklan mevki iıe mütena 
sip bir vaziyet temin et
mektir. Ayni zamanda za 
bıt katiplerinin &1yılarıda 
i mkiln nisbetinde · <;oğaltı · 
lacaktır Zabıt katibliği va 
zıfesi böylece bir ihtisas 
işi telakki edilerek adilye 
de dereceler Uzeı inde: ku 
rulnıuş mahsus bir sınıf 
haline getirilince mahke· 
ler de daha iyi i~ler bir 
hale gelmiş olacaktır. 

Bu sıuıf ııı üstünde bu 
luuan ve baı.ı yerlerde 
sorgu bak\mliği v~ müd· 
deium umil' k vazifesini y ~p 
mak suretile fılon kaza 'a 
zifesine ;ştirak etlen baş· 
kAtipkrin vaziyederi de ye 
ııi teşkiUU programında 

üstün bir uerece olarak 
göz öııünde bu:undurnlmak 
tadır. 

Yurdumuza gelen 
eşyalar 

lstnnhul- Son giinl~r 
içinde memleketimize geti 
rilen ithalat nıudd leri a· 
ıaımdu nışadır, kfJterıb :zi 
ve çay birinci ptanda g"!l 
muktedir. 

Levha haliııde gelen 
tenekelC'rin teyziioi ist3 it· 
haHlt hırlikleri üzerlcrirıe 
ulınışlurdır. ihtiyaç s::ıhlp 

leri birliklere müracaat 
ederek hazırlanan listeye 
isimlerini kayJettirmeğe 
başlamışı ardır. 

EVLF.NME 
Bayan Cemile Burc ile 

Suphi Buıcun nikahlfü ı 

Mihver kuvvetleri 1 1 a ca k 1 a ccı k ~ ',~~; 
mag~ lubiyet halinde · d rd'r l t-eı;fll Hatay Defterc.amığın an oef ıe tt<ıı......_ 

•• 
şunce 

Çay ve kahvenin 
Devlet inhisarına 

alınması düşünülüyor 

Londra 18A.A.- Lib· Muhammen bedeli 18 lira Hatay tıO ~ıı· e~, 
ya C(lphesindun gelen ha 75 kuruştur. dan 3 bO~ \· )&t 1 
l:erltıre göre, Burrdnki Al Adedi 2500 1- -~~ta~pı ~!1 ~.,~~~~· 

Ankara -Söylendiği-

ne gö··e, çay ve kal.ve 
l!İbi mrddelerin Devlet ni 
hisarına alınması i~in yeni 
bAzı düşünceler vardır. 
Bu suretJe muhtelif vasıta 

lnrla perakende •bir halda 
satılan bu maddeler halk 
tarafından Jaha kolay ve 
ucuz bir şekilde satın ah
nacak ve her turHi suisti· 
malın önün"! goçilre:~ ola 
c•aklır. 

Çin İng~ltere
nin miHtefiki mi? 

I 

Avam Kamarasında 
münakaşalar oldu 

Londra 18 A. A. -
Çmin lngilteronin tam bir 
mü.tefıki olup olmrdıg1 
hakkında mebuslar tarafın 
dan E:orulan suale Harici 
ye Ndzırı vt>rdiği cevapta 
demiştir ki : 

" logiltern, Çini bir 
miittefik olurak rnenınuni 
yetle karşılamıştır. Çin ken 
disine bu sav aşta düş~n 
rolü oynay.:ıcuktır. şimdiki 
halde bundun fazl,ı bir şey 
söyleyemcm.tŞimfü filen ve 
hukukan Çinin müttefiki 
bulunuyoruz. ,, 

B.r Portekiz sömür 
gesi işga 1 edıldı 
Loudra 19 A. A. -

Neşrt'ıiileıı resmi bir teb 
lığdü deniliyor ki : 

man v ~ Itnlyan kuvvetle Cinsi J>orlakal konuğı gırıŞ •e Ltırı il 
r1 tam ma~hlbiyet halinde Kimden melrOk olduğu açık eksmoıe) ıt t' 
dir. Şimd! 

0
ueri"·e kalan Al Mığırdıç Andonyan muştur. z5.,... 1 ~ •• 

" j Yukarıda cinsi miktarı 2- Eksillt118 ıC 11 

man ve ıtalyan .kuvvet 1 ve muluırnnıen he 941 .. il saat ıt l 
lerinm g 8 y r e t i deli yazılı portakul rnahsu gun ansıodll ~ 
kırdnuştır. Düşman 50 ki ı k ı terdurlık 0 ·~ onrJl • ü açı arttırma i P- satışa şekkil konı1::ıY 
lometrelik bir cephe 'üze ;ıkarılmışbr. Ihale26-12- b"' 
rinde ' kovalanmaktadır. 941 cuma günü sant 10 d~ı caktır. enler ~ 3 - Jıtt>Y . ~e 
Bir miktar Almqıı zırhlı ı defterdarlık makanıırıda p·OJ0 ~t' 
k yap•lacağından talip olan şartname, dnrlı 

oluna hücum ,dilerek yok ,, 7 5 . .1 evrakını Defler 
ların ~o , t mınh ı A J 

edilmişf r. bırlkte mtiracdutları Uell8 re bilirler. · l\a:: 
Libyada. ngilizlerir. !iye Han Vtl s:ıir musrafl tr 4- Bu işıll 34) ı;ıı 

aldığı esirler müşteriye 11ittir. deli {928) Iırtı ( ' 
Loııdra 9 A.A.- Sala 1 13-15-17-19 t~r. l<l{at 

1 l 
hiyem ıngilız llh·~mıerine Tarla .ve bahçe 1\ )- ~~a\1~63)~1~~ Yaı·ı 
gelen hubt-:'.ere göre, Lib· _.,. · (69) Iır~ ıeri11 "'~ 'I 1 

- .1 • 1 Carı . ·- 'fal.ıP t odJ tı d• yaua gerıye çekılm ekte .., re 1 

1 l b 
vesi kasile tıcD ,.ıcel " 

o an ınan aşkumauda H·1t<ıy I>efterdm Jığınd .. u1: rııu\fil~ ~ 
nı Rumınelin arkadaki Zeytuniye lJıristiyun sıkası ve k' rıJlıl lığ ı 

nalı yatırd~ l~k· te ~~ 
müstahkem mevkilere ·yer köyünde ceman 66,5 hek kb 18 bır ı ~ 
leşeceği anlaşılmaktadır. tar mes:ıhasında t ırla ve ma uz.. ·aatısrı ~ 

ğ \ t l 1 k tt Yona mura<:· tıiC 
Şimdiye kadar ·Kahireye a açı tr a ar açı ur ır j ı. 
getirilen Alınan ve ltalyan ma ile üç R .. nelik icarı dır. 9 '}.2/ ~· 

satışa çıkurılmıştır. ı 7 1 -
1 

k 
e.:;·rleriniıı sayısı 8108 ki· Senelik muhammen ' 
şiye varmıştır. Bunları.c hedeli 697 lira 5 J kuruş ·~le(I 
arasında 76 Alman sub.ı ve üç Se!l ·lik muv.ıkkat yapı 1$ 

yı ile 2926ıAlman eri var teminal· 1561ira 93 •kuruş ur. darlı~ 
dır. Gerisi Italyamlır. lhalf' 26.12,941 cuma IlaW.Y J)erteı~abi)~ 

J 
günü saat 10 da Defterdar Bapturuv, fıa \f.b 

aponyaya savaş hkla yaptJaC.tKlır. y·ı-tYet ~il tıtrı 
1 d 1 

S\ ı aJ 7 941 , ..,, 
i an ede;-, ev er Talip olanlarm % 7,5 ğüniln 29, • ·b Jlll" 

Tokyo 18 A.A. - A tcrninatıle bırUkta münıca şif raporu ~uc 6 merıku ve lngiltered u bnş atları, De'tU1 i e iHh ve-;u ettiriJec~ktırdAIİ ~!~~ 
ka Jnponyaya savaş ilan ir nrnsrafıar mlişteriye ait Keşıf be \l~J~ 
eden Llovletler şunlardır: tir. 13,16,19,23 58 kcr2u;·~~;;44r:-

Holanrla, Holand Hın Yapı işi m1nal 2 , 12,9 pe 
distanı, Kostarika, Kana Kırıkhan C\lmhuriyet Jbale. 1•1 'dn ve 

H"lk Partisi Idare heyeti de saat ktıt'· ·rl 
da, Avustralya, Pan,ırna, Jleislığinde : lıkta ynJ>ı.laC~11 tefllı ~ 
Haili, Gout mııla : Saos:ıl· 1- Kırrklınıı Halkevi lstcklılerı ,,e-5' 

d N·ı. C ·m hl·ı\.'let ·ıı va ur ve ıısarngua u Binnsıoırı 5155 lira 99 ku ça \T~ e J ıJJıırJv 

" Pasifik deniziudeki 
Portekiz Röın ürgelerinden 
Tımor udası lngiliz ve A 
merikan kuvvetlerini işgal 
etmişlerdir. Buada Japonlu . 
ru bir üs olmak tehlik~si· 

huriyetlnri ruş keşif bedeli iklnali in· ile bir~ikteporıı b,~{ıo, 
Meksiku, i\lısır, BeJçi· ş ıııtı açık ek;;iltm..!ye ko· Keşıf ru rııoJv 1,. 

kn ve Yunauistnıı bükü konulmuştur. M.illi Enı!ak ı31 

melleri de Japonya ile si· 2- İhalesi 20-12 - görülebiltr ~ 
yast münasebetlerini kes • 941 gün saat 10 da "Parti alın8c 
miş1ordir Binasında teşekkül edecek Kasa f{ıı'" 
Amerikan'menfaatleri komisyonJa }apılacaktır. TOrk H~\1·~jı1 )'~br 

ııi göstermekte idi .. A~ad~ 
Portekiz bftkımıyetı 
devam edecek ve savı.:ştan 
sonıa rntiltefıkier ndayı 
terkedeceklerdir. Portekiz 
hüku•neti bu hareketi pro 
testo f·ylem iştir. ,, 

Lizbon 19 A. A. -
Uz.ık Doğudaki Portekiz 
sömürgelerinden Ti mor 
adasının işgal, üzer"ne 
ıneydaııa gelen durumu in 
celemek üzere Japon mil-
let Meclisi olağan . üstü 

• (fevkalade ) loplanhya ça 
ğırılm1ştır. 

3 -llk t 0 rninat 386 b c:ı lv a Va=3ington 18 A.A. - . takya şu e1~ .. "1ırıı1..-,, 
lıra 70 kuruştur. Şm·taa· •• I .. ı- 'I" Amerikanın sava:;t hcılinde . \Tabut "'u alıılllr; • .ı1 mesı ve sair evrakı Parti ,, sıı ır 

bulunduğu memleketlerde Heisliğ nd~ görülebilir. mir }tll ~r, de t;t\3ılş~ 
ki menfımtleriui lE"viçrn E e ıJJ 4 -Taliplerin muklHzi l(urtl 
hilkllmoti himnye ı dec .. k evrakla birlikte muayyea larıo .. rııC!lııtlllrı Je 
tir. Macaristan ve Homan gün ve s:ıatle komisyonda nn ıGnu •• ,., d ~tO 
yanın Amerikadaki men· bulunnınlun.8 -12-15 -19 LJ" ·til1 

• .ı fi l 
fflnfeaUerine de Isveç hil· rıı1.1:t ~ 
kume i bakacaktır. 'e~riyat Müdürü Bu ak~}

1

t\vı1" 1 ,f 
ITAL''A~ Tr:BLIGI ~ BAJ.{ l'- 1, .. r.1rı1l 

.ı SELıM ÇELE t< ~·'" 
Roma 19 A.A.- ıtalyan fırsatını r.. H. P. :\hHıaıı i •\:1tq\o ı 
tebli~i: 

Pirinç fiatları 
. deıı .;•1 'ı 

13tıll !' 
Fiat Mürakubc; Komisyonu ·mya_s e tal1'1 ştı'' 

Pirinç f ıatları görüle ı lüzum üıerı~ t~Jilftl1 

\ 

dün belediye dairesinde ı 
kıyıln11ştır. SnndıJller dilel'İz. 1 

SINGAPUH :VAUSINlN 
HEYANATl 

Siagapur 18 A.A.
Sing1pur Valisi beyanatta 
bulun ıak d~miştlr ki: 

lropar.ıtorluk f; ,..-ıisinde
sadakat!a duruyoruz 
Britaııya lmpıwatorluğu 

Şimali Afrikada Bar· 
diyayn düşmanın yaptığı 

hücum muveffakiydsizlik 
le St'foa ermiştir. Solluında 
şiddelli bir topçu faaliyeti 
olmuştur. Hava kuvvetleri 
nıiz dilşınan n1otörlü kol 
larım bomb&! ...... ıışlardır. 

den fıutldrı aş ığıdaki ş .. kild~ tesP' .,111~ 
olunur. ~1 r ~1~4. 

· • ıCİ rıO Jtı J 
Para kaybedenler 

Dilnkü pt>rşenbe günü 
ikinıli narnazmtla ulu ca· 
mide bir miktar P~"'a bu 
lun.nuştur. Sahibinin \'e· 
nigün matb1sı idaraheııesi 
ultmdc:ı kahveci Hiiseyine 
müracaatlurı. 

nun gözleri üzeri mı.dedir. 
imtihanlara gö.;uo germt'k 
için çal1şacbğız. Zafer b. • , 
zim ve bizim ırkımızd:rn 
olanlarındır. Singapu düş 

1 
nıemişlir ve düşmememe 
lidir. 

Ta:~:•. ·ıe itizar 
Dünkü SD)'ım;z<111 intişRr e· 
deıı!makara fiatl&rı: iHlnın 
da bır ral<am hatası ol 
muştur. 366 metre z\ncir 
li ınıkara"m finh 35 ku 
ruş olacak iken 30 kuruş 
olaruk çıkmıştır. Tashih 
ve ı\izar eyleriz. 

Hat iY m.ıh ·ulil :\1ısır .Nevi u1rıı P.r.ıı<d11 .. cııÖ '...ı 
t11ky.:dd toptan b ·her kilosu 34 j

2
' per~~ 'J'. 

Hatay mah-;uli\ ikı. c\ nevi topt 0 

3
J .. 

,, ,, üçüncü nevi ,. ,. 
K k 

· 19 rı 
ırı pırınç 1 '\ 

:\h;ır ı .11. "" Maı aştan ge · • :~~ .. k Maraş iV " 

perakende 40 kuruş. ~oı•Jo 
Maraş Sarı çellik toptan 39,5 pern 


