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re 1- / • ~- SAYISI 2 KURUŞTUR 

•I Mal/11.r U"'ak f n· l . A - k a 

t .Pazc.·ıt "' ıt erın meri a 1

1 

~l\l~ı ş f~Au/~ ,. HATAYOA arkta nutku da ı·nfı·aıı 
U EIE GECFt ' f•'K 
ın"r B ~· "' '1: .. 

!
1

~~~r1cıına~~lt:;~1~ ~:1 Japonya la- 48 saatfanbe- Bolşevikfe, 
trdiğin·ı ııçrnağa karar k k / - k • d • • / •tı. ı . ve .. · . a q t a a. t , .. şa r fa mu.. r ı n ı n sız o .. 

ru 1{111. için uu ışı yerinde ~ 

tıı~ 0~Hatayun;u~ _Müdü· azzam bir SU dug'"' U proıı Q Şlık. a geldığıni yaz mazmış ,., 
\ııJ~rlı lllallar . .. . Çin - J~pon ih· voş başla garı dası var 
a~ıı Yada ı ·. p.ıı -ırlnm t i Jafı d ı auc:ak ~i R J · b •all"ıasıiç'llı şubesinin n1 .. şlzr uzv e tın eya t a 
,
1
r ... 1:1ıı11 latb1~.ı. verilen lahla halledilc- tına şiddetle hü 
•1111 1\ ALMAN DEVLET ıu:ısı 

ıııas1 t' k mevkiine bilecek nı·voR Kl .. cu n e diEyor 
\•e p e ·arrür e le ı 

bina aaıar icin rnün~sip Tokyo 3 A. A. - A t k .., I " Vaşington 3A. A.-
'lltı b runnıa Hus gemilerinin Panavya r } ffi a g Up Huzveltin Rusyaya yar-

ilct· . sı Anka· H t 1111 • ve olanda llindistanında d les· d sö l d' ğ' lllı bıııa trnıştir. lsteni eclı·ım1· yecek . ını mese ın e ye l 1 
i() ' em· ki limanıanndan petrol al nutukta Bolşeviklerin bilin 

~ .ı1 r. llu İliL 111 edilmiş dıklarına dair olan haber- d k } diği kudar dinsizolm ıd ı {ı 
\~du açııarıl~h şubenin ler hakkında Japon gdzete üşman a . ve o rada bir nevi demok 
n,,.;eııi lıeıd a { faaliyete leri şunları yazmaktadır. . ld v <vJeı>,,.QeııVnıektedir. b 

1 

t rası mevcut o ugunu söy ~ v " Şarki Asyada istik· mamlŞ Ir löınesi, Amerikada şiddet· 
~ e ;, e s e 1 rarı temin eden devlet Si· R l li tenkidlere yol açmıştır. 

f\ 0 fatile, Japonya müşternk US ar f n Bilhassa dint m ·h lfil 
o p et' ll - 1 menfaat sahasına karşı ya de son derece derin bir 

it f / pılaıı luısm&ne barevet t infial vardır. En şuurlu din 
\ ıA\oA \il) İ karşısında lakayt kalama Z Q .11 lQ f adamlarından biri olun dok 

1 
ı\Lt\c Oifl'AKAL yız. ,, ':'1 lor Holmen bu hususta de· 

~it ~·~11 \1( Tokyo 3 A. A. - Ja- 2 500000 • nıiştirki: 
tı,, ,~ıl~ıı ,,,,.Se·ı ·ııeteı de oldu .. .. .. b ' ' e S l I . ...:: t R d ct· ... , "' • pon sozcusu şu eyaııatta ·-...,uvye usya a ın 
Vn tı 1''" h l ~t 22 b • f ld v k b l t k '4 \' llıbi ,"Ql'et Vekfüe uU ur.mu~ ur : 1 l ıi op o ugunu ·a u e me . ve 
Şir~e~i ~~'~ ~e "Yuş mey Japo.ı ordusunun yeni· 

15 
b . T k bunu Amel'ikan .. milletile 

1:ıu ttıe OQllıtıti~op ... ~atifler i,, deıı ;;ianghayı işgal ederek l n l a 11 ,. muka,YeSe etmek Amerika 
da,

1 
Vsııır «iekı malı· Çunkıog mıntal{asına bır 

15 
b için <ı;irkin bir cinayet olur. 

~et k~Ortak~l1de <ie Hatay· taarruz yapması wuhle · j n fal/ lJ ay e Huzvelte, Stalin yoldaşı 
rn,

11
• r<lr "er Sa.· tın alnıa mddır. ~ın - J .!pü .ı ılıti vaftiz edebilmesi için k en· 

1 ··•"' d v t3erlin 4 A. ı\. -la ı I! ı ı . . 1nıştir , . k t lafına ancak sulh kuvveti- disini Amel'ikaya davet 
11y

11 
• uır .. • 'x' ır c Her yıl olduğu gibi, fakir 

J ~hr g0hd nıurnes'iilini le nihayet v~rneuılır. .la· d dmesiııi teklif edelim. 
"il· ı •ı eı · Alman halkına kış yar ı- B .k R d d 

' ·'~ t ~ı1 ct.,,ı 11• €1ı·e. k te-ı ı . 1• 1\ . .,t pon duşrnaııı oıau m~wia 1 .. b olşevı usya a e 
.. ., '4 "" UI\ ... nıının açı nıası munase e-
11!1 l~il[eri ~ıilen uleyn !ie.leruı lelilkkı t!ltıkıen tile Hitler bir nutuk söyle.: mokrasi rejimi olduğundan 

l~ıttı acık ıı .. l·lleriııd . ki gil.H ı.;tatııko esasıııa daya miştir. Hitler Alman mille bahsediliyor. U halde Hit · 
,, karıtır gozlere ucuz mm uır 8Uıh akdine Japon 1 

• • d d t tf k ler Almanyasında da lıi r 
11ır •tıurıı 

1 
,1 f tını yar ıma ave e ı ·· . d k . d d ). •· a arJ 111.. oruusu nıulıaıı Lir. ,, d . . k. nevı emo -rası var ır e-

(., a ten sonra emıştır ı : 

lt Q Q i B 
1 

R I .. " - 48 sauttenberi Rus me~;ir. ,, 
a H I __ US ara gore cephE:ı:ıinde., muazzam bir ha:ıırlıklardır. 

> 1.ıJ\ /(..~S - l hareketin başlamış olduğu Avrupa ve Almanya 

LI " I ALMANLAH lK GÜ~- nu ,.e bu hareketin düş . 
rı Jlı. DE 20CO Öl ü Vl~ l>DlLI ... I> büyidc bir tehlikeden kur-\ ~ıq, ı) · '· ' '... \ m•nın ezilmesini intac• edı! A )J• .. AHA IK '1 k 3 A A " ~ tulmuş tur. Bunu şimdi şöy 

C L!.V A HA- n os ova · · - ceRini söyliy~bilirim. ,, ı \!çG
11 

i\J ]~ün OH llus telııiği : lüyorum Çünkü bu düşman 
~ ~ ıı 8eııe 

1 
Bitler, l{usların Alman artık ezilmi ştir Vt~ ba~mı 

1 eııe dı• . ~ duğu gi- Kıtalarımız dün bütün 1 .. ı l d ... y ~ llJ Zı yaya ıucuma ıaı.ır an ıgı kaldırawıyacaktır. ,, 
tıı~ lllıt..,ç . · raat baıı- gün cephe boyunca düt· iciıı ge~en ·sene lıılı{i lterc Bitler, düşmanı lı:ıre · 
~ lltnı ,. ı .tçıf.tçilere para mania anudaııo ve şiddet· \ d ğ 

11 
ftıı., r;; edır ile ho&ıp 21şama ı lll! söy· ktıttan haberdar etmemek 

"~ '«il 111·· • l.7t..><·en li muharebeye devam et ı· 1• •• • • ö l · 11~ " un r ·• ıyereıi sozune Ş Y e Utt • için kısa tebliğler neşredıl 
\'\. 1Sil\! b eııa olma mişh~rdir. Cenubu garbt vauı etmistir : -·H!t or"l -. diğiııi , A\man tebliğ erinin 

1 ~ift .· :.- aı·ırıı öde bölgesinde kıtalnrımız düş- .. -22 Hazirandan be 
t t <;ıteru k' daima hukikaliıı ifcıdesi ol 

t: , t~· l Cil t!ı.i' .e 1 ula- mana ağır bir darbe indir ri Şarkta tarihin kaydet· .~ ılere 
1 

ılnı ıştir V duğıınu, lngil izlerin propa 
~ >u , · c mişlerdir. Bu Sllha düt.ınuuı mcdiifi muazzam bir muha • <ışı Seue .ıe · k ., " guııd ısı ıa n.ıfrnıcn ı\ ı m ırn 

p ~~11 ~'.l!ııışı ır. ~~ . 1 ·ra ölü ve yualılurile dolu rebe cereyan ediyol'. Şıın· ordusunun ;rlık Kırını 
ı.,.~ v .. Yuııerr•., ·ranka dur. !:forada düQıııan iki diye kadar her yerde ve ~ '"rtıı vv "' l · ~ toprağında bulur <luğuııu 

l!t ekte 'lı' çıye glinde 20 W ölü, 500 eısir her harekette olduğu gilıi ıyiı!t 1 ~u .. Ve haıuıı bildirmiş Vt; n .ı tkuna şüy-
• !:ı tl~I\ <.:alışuruk . . k vermişlir. 22 lop külliyetli burada tatbik edilen pl!n le devam etmıstir : 

•tı geın · u~ ' k d l l J> ~ "il 

1, ~I ıış ol ·r mı ·tar ıı ıarp nıa zenıesi nıuvuffak ol111u~tur. laıı- l.3u rniica<l t> le rı · n 
"\!ı. ıirue . an c,:ı t aldık. l ·' Al ·1 
IQ l(leııı eı . Uzun nıüd· arımııua man oruuiu - azametini size hirka\ ra· 

rı {!rtı erıne nı d nun kahramanhğıııua, si kamla ifade edl. ceğim : 
V.. ekled ·r. ey an 

2 

---. HUılarımızın faikiyelinde, Elimizdeki esir m' ktu· 
tel menlerine hımetpaşa ilk Alman mille inin vasLfla· rı iki buçuk milyonu geı;-

\t\ll l\rn. t n l (.J re okuluııdtt ya:tJ dersi verilme. rında ve kusunmz ljıthşnıa nıiştir. Tahrip ve Ztlptedı 
uEllsı VERl· ye buşlunnııştırDt'!r8 haftada t;ında aldanmudık. \alı.uz leıı toplar 22 bindir. lnılı ı 

httrn· Lty
0

ll iki defa ve Lise resim ho· uir şeyqe uldundıla: : U da veya elimize geçen tank • 
~ız ılkokuı ögret· ı· cası tarafµıdaıı verilmekte· llusyaıun AYl'upa Yu Alman lar 15 bini bulmuş, diişü-

dir. ya i'tin yaptıılı ıauuıam rüleu veya \.yerde imha 

Cumartesi - . -
Abene ••rtlat"ı : 

Dahilde yıllıjı 5 )ir 
Yabancı mımleketle'"• 

8 llra 
lllnların har Ke lhn· 

sinden 5 .kuru, ıslını ... 
Ücret pefindi,. . 

aono geçen sayılar 

10 kuruttur 

Rusqa9a 
ÇUK ACELE YAHnI\1 

EDiLECEK 
ı\foskova 3 A. A. 
Ingiliz Heyeti Heisi, liç 

ler konferansının neticesin 
d en sonra gazeteciler top 
lantısında beyanatta bulu 
narak Litvinofla beraber 
çahştığmdan dolayı duydu 
ğu memnuniyeti açıklamış 
tır. Gazeteciler Rusyaya 
yapılacak lngiliz ve Anıeri 
kan yardımının bir oyala 
nıadan ibaret olduğu hak· 
kındaki Alman iddialarına 
karşı ne düşündüğünü ken 
disindcn sormuşlardır. in· 
giliz heyeti Heisi demiştir 
ki : 

" O kadar geç cieğil, 
bence konferaus nt"kadar 
çabuk bitti ise yardım işi 
de ~abuk yapılacaktır. ,, 

A \lEHlKADA~ A VH.U· 
PAYA )AHDIM 

ı\evyork 3 .'\. A. -
Vaşinglona gitmek üzere 
Şikugoya gelen e:)kt Anı· 
rika Cümlıurreisi Heder 
demiştir ki : 

·' lşg .ıl allınd aki A vru 
p l milletlerine yiyec~k gön 
dermek için ye.ıiden gayret 
ler sarfedeceğim, Eğer ö· 
ııümüzdeki kış bu yal'dı -
mı yapmazsak, .A vrup ıd ı 
rnilyouJarcu çocuk açlıktan 
ölecektir. 

PAIUSTE 1 ~AHUül 
KLl~l~LElU TAi llOP 

ElJILl'ı:UR 
Paris 3 ı\. A. - (Jfj 

Ajansı bildiriyor : 
~~Dün gece yarısı Pariste 

6 yehudi havrası lıonıha 
larlu tahrip edilnı :ştir. 

~dilen tayyareler de 15500 
ii geçmiştir. 

12ğal clru ı;kle olduğumuz 

mıııhıl.:11 933 deki Alman· 
y a nııı iki misli, lugiltert>nin 
dört r.M i ı'1i bilyüklüğümle-

c d· • l!'. ,, 

l litlt:r, Bolşevi kliğin in· 
s,uıi ne r canlhrc lliişürdii 
güııii, bu zaferleri kazanan 
Alman askerlHi 1i övmek 
it;in kelime buiam.ıdığmı 
bill·ass1 Alın ln p·yad ~sinin 
lı r şey i n iistiine <,·ıkar.tk 
ilk bahar an~cri 30 'O kilo 
metre yol yürüdiiğüni.i, 

vıldın11. harlıini n tanııınıi 
lo nnıvııfftık olduğunu söy
lemiş ve dem iştir ki: 

•• J\lıııuıı askeri erişilo
mez mertebder yanılmıştır 
A• tık hugiin öniimiizde 
mağlup edil miyec k düş· 

ınnn yoktur. Hu harp h:tti 
ği vakit ev,·elc(• olduğun · 
dan daha koyu bir ı\Jusy<> 
nal Sosyulişt olaca~ırıı. 



Şundan bundanj 
Her vatandaş bir aile

nin ferdi olduğu gibi, kut 
sal bir aile ocağı olan ce 
miyetirı de bir ferdidir. 
llinaenaleyh : mJnsup ol 
d:ığu cemiyet içinde yaşa
dığı gün hangi hayat ma
cerasıııı takip ediyor. Han 
gi işler ileri gidiyor, han 
gileri geri kalıyor, bütün 
bunlarla da meşiUl olmak 
mecburi yeti ııdedi r. 

Bu noktalan sık sık, 
zaman zaman, devir devir 
kendi kendine mülahaza 
etmek ihtiyacındadır. 

Kendileri konuşmak 
fırsatını bulc.ımıyan veya 
lıilemiyenıerle konuşanları 
diıılemiyenler yaşadıkları 
hayatın lıaııgi noktasıuda 
bulunduklarını takdir ve 
temyiz edemezler. 

Bilirken susmak, bil· 
mezken söylemek kadar 
çirkin ve zararlıdır. 

ş. oGuz 

Ynrallların 
mübadele 

• • • 
Si lÇln 

BiR KAÇ SAA'l'LİK ~10-
TAHEKE YAPltACAK 

Loudra 3 A. A. -
Almanyadaki 15 bin lngi
liz yaralısı ile lngilterede 
ki bir okadar Alman yara 
lısının mübadPlesi bugün · 
!erde yapılacaktır. ulüba· 
dele esnasındH biı' kaç sa
ut için l\lımş denizinde 
nnılu\samut durdurulacak 
ve mütareke yapılucaktır. 
) aralıları taşıyan gemiler 
doııulılaı ak 61şıklandır.hıct1k· 

AMl!..HlKAUA YENl BIH 
ANKET 

Tevyork 3 A. A. 
Amerikan donanmasının 
Alman donanmasına ateş 
açıp açmaması hakkında 

yapılan bir ankd neticesin 
de halkın yüzde 62 si ateş 
aı;nıağa taraftar, yüzde 38 
ide lıuııa muhaliftir. 

b2000 ÜLÜ 68 >CO YARALI • 
Tokyo 3 A. A. - Son 

muharebeıerde Cinliler a-.. 
ğır za~·ıala ıığramıştardır. 
Bu muharebelerde Çinlile 
rin zayıalı 62 bin ölü ve 
.68 bin esirdir 
.AMfüHKADAN Yı\HDIM 

GEUYOR 
'ahire 3 A. A. -

1 

Eski Şahın 
paraları 

!Resmi Tebı·ğ 
ler 

680 Milyonluk servet hayir 
i J'ariıa'a"f edilec9k 

Tahran 3 A. A.-lran 
pıulamenlosıınun bugünkü 
toplantısında beyanatta bu 

• 1unan başvekil demiştirki: 
" abık Sah Hıza Peh .. 

levinin 680 milyon reyal 
tutan emlakine, hayır mü· 
esse~elerrne sarf edilmek 
üzere el konmuştur. Sabık \ 
~ahın beraberinde İran ha 1 
zinesine ait kıymetli eşya 
göti.ırdüğü hakkındaki ha 
berler de yalandır Hatta 
)hııı Iran haricindeki şahsi 
alacaklarından hükumet 
namına ferağat ettiğine da 
ir lrnnd;.sinden irnzı alın

mıştır. 

Boenes Ayres 3 A.A.
Sabık Iran ~ahı bu ay. 
içınde buraya gelecek ve 
Arjantinde yerleşecektir. 
..,ulun buf'.uya Ümit Burunu 
yolile ve bir Inailiz vapu
rile gelmesi mükarrerdir. 

lngilferede 
ŞEKEll VE YAG TAYI 

:',l Aırrn 
Londra 3 A. A. -

Ühümüı.deki haftadan iti
baren halka verilmekte o C 
lan şeker ve yağ tayinle 
ri artruustır. Y2ni şekle gö 
re, yağ tayini nüfus başı
na haftada 225 gramdan 
281 grama, şeker tayini 
de 225 granıuan 310 gra 
ma çıkmnktadır. Bu arttır 

nıa A rnerikan yaı dırnının 
netic~sidir. 

A ç le t t> ş, k k ii r 
Zirnat Bankası ~luha 

sebeıcisi eşim Kemul Uabü· 
rün vefatı doluyisi ile ge-
ı ek avde gei·ek cenazesin 
de bulunan.ık kederimize 
iştiıak eden bihlrnuııı ze· 
vata candan teşekkürlerimi 
sunarım 

SAFJ~ \Z BABÜR 
BAUUTUHU.N NÜFUS 
~1E\1uHLCGU AÇIK 
llabuturun Nahiyesin

deki niif üs memurluğu 
açıktır. 15 lira uslf maaş 
1ı olun bu memuriyete ta 
tip olmıl.ır nüfüs müdür· 
lüğ'üne ın ürucaat etmeli
dirler, 

J-1 a k t a 
~Hicize Çocuğu Şirley Temp· 
len Canbaz haıı~ Kıralıçesi 
Hu filime ~ocuklarınızı da 

ALMA Tbl3L1Gl 
llerlin 3 A.A. - Doğu 

c~phesinde harekat muva· 
ffakiyt-tle devam etmekte 

dir. Uarkofun cenup dogu 
sun da ileri harekt t lıerde· 
vamdır. Tayyarelerimiz in 
gilterenin cenubu şarkisinde 
ki mühim as1't-ıi mevzileri 
Vinokasteldeki silah fahri 
kalarını uzun müddet hom 
balamışlardır . .\1anş uzeriu 
dıd 3 lngiliz layyar~si <liişü
rülrnüştür 

,ili\CIUZ TEBLIGı 
Londra 3A.A.- ı~~inde 

hala Alman zırhlıları bulu 
nan Bn·.st liına .ıına hücum 
eden tuyyurel,..rimi1. muva· 
ffakiyetli bombalar alınış 
!ardır. Avcılarıııız düşmaıı 
tş~ali altinduki araziye de 
hücum etmişlerdir. 

HU. TEBLIGJ 
ı\loskova 3.\.A.- Bütün 

cephelerde kıla!arımız düş 
munlu anudan 3 mulwrebe 
lere devam etımştir. 

Almanlar 

LENINCHADA ) AKI~ 
ŞATOLAHI Zı\P'fET l'ILE'l 

Herlin 3A.A. - Alman 
ajan~ı. bSkert kı:ıynakhH"dan 
bildiriyor : 

Lenigrat etrafındaki lıa· 

rekat miivıı.ffakiyellt> inki
şaf etliyor. Alman kıt.ıları 

muvaffak bir hücur,ı neti 
cesinie ~ehrin 9 kılometrc 
cenubu garuisiııde "cırlara 
ait olan tadlıt ~aloları ele 
geı;irmeğe muvaffak olmuş 
tur. 

Daim evvel Bolşevik as 
kerleri sonra du Hus topçu 
su tarafından hu şatoların 
yakılması i~·in teşebbüsle•· 
netice~iz kalmış ve şatola
rın biiyiik bir kısmı sağla 
olarak elirn·ze geçmiştir. 

V ~KIF ZEYTİN 
ıvlAHULU SA 
TıLIYO 

Kuseyir köylerindeki 
vakıf zeytinlerinin 941 
malısulu satılmak üzere 

Amerikadan Urla!iark li
rııaıılarıııu ~·.ok rniktard,t 
hal'p malz"'mesi geımeğe 
başlamıştır. Hunların lıir 
kı:.nn Husyaya tievke<li'e 
eektir. 

. getirmeniz tavsiye olunur. 

açık artırmaya \:lkarılmış· 
tır. ihalesi 13 - 10- 941 
pazartesi giinü saat 9 da 
vakıflar iduresinde yap1la
caktır. Her köydeki zeytin 
ağaç ,kıta adeJi1e tulımin 
olunan daııe zeytin ve 
bedel mikdanm gösterir 
müfredat lisksi vakıf:ar 
idaresi koridoruna asılmış 
tır. lstekl i terin t;ı üracatla 

G ii n d ü z d e 
Jki film bir<len Ponıp~niıı 
son günleri 'furjlıJ film ve 
Fedai doımama ı rı itan olunur. 

Yurtdaş Frtranı Türk Hava 
Kurumuna Ver 

Erzak ıılzı,acak 
Maarif ~tüdürlüğünden 
Tutarı 

Lira 
1485 
663 
942,5) 
483 
288 
52,50 
35 

130 
12 

200 
52,50 
52,SJ 
6J 
9J 
74,20 
6J 
75 

Fiatı 
I' r. 

13,75 
51 

145 
35 
24 
{7,50 
17,SJ 
13 
15 
50 
10 
10 
4J 
60 
53 
20 
50 

~1iktarı 

Kilo 
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