
Okullar 
Bugün tedrisata baş 

ladıtar 
Hk, Ora okulhırl.· Lise 

ler on ilci gün m il yap 
tıktım sonra bugüH ders 
lare baş'omtşlerdı . 

Kurban bnyramı vo 
yılbaŞl tatıli 'rin'n bir ura· 

•ya gdmes"nden bu yııkı 

sene bcışı talili epeyco u 
zun sürmüştü. Bu subah· 
tan •".bıireıı m ktep'' rimiz 
de normal tedrisata dava· \ 
ma baflanmışttr. 

Paris'te öle 
Hayırsever bir yu daşımız 

25 bin İngiliz lirası bağ1şladı 

A kant 7 A - Lon· 
d a Büvilk F.l • liğ ın ... 

teşarı ikea 926 drı t< kaiit 
edilen emekli Süvari Iha 
yı Hıfkı, P r'ste ne ı 

ka ı hastahiinesiı d t da 
\rİ cdilm kte iken ölmüş 
tür. Hu lwvırsever Yu t· 
daş vasiyetnamesinde s r 

vefnd n 15 bi Ingiliz Ji· 
uıs m süv?Ti teşkilalm'l 

& tfo<lıl ı k üzere MiJJt \ ı 

daf aa V c> kAleti emrine v ~ 
Kahir deki.10tb:n'.'\1ı!:'Jr ı:ra
sı ktymeti dtıki evini d ~ 
dip'omJs· işi rine h:ırrnn· 
ı • k a 1.ere Haric'ye V• ı~~ 
leti em ino bırakmıştır. 

merikanın 
Ankara Büyük Elçisi 
Vaşington 8 A. A. -

Anı rika Cümhurreisı Ruz 
Vt'lt Arneriknmn büyDk el· 
çisinin gayretlerinden isti 
fad et n ğ karı:ır vermiş 

hr. Bilyük Elçi Amerik.t 
lfariciye Nezn etinde şark 
işle, i:ıi idare ed• cck bir bü 
ronu'l b 1,.ına getirile&' ; . 

HUS l'AAHHl'ZI Hl 
IODI:Tl ENUl 

~los ovtı 7 A. \.-Ihıs 
t a ı uz' rı ş· l te eJrniştir. 
Hu, kıtalu ı imanların 
µeri ııtı' aMııa devam J e 

rek M lS ovdnın 150 mil 



ruz. 
• Bir avuç Fin eri rınm 
17 m Iyonluk Huö k rşı· 
sında lt-k başına nylıırca 
day"nıp yu tl rını lwıu • 
yabilm leri kayakçı ıkta 
olduğu k d rsportn a·o- r 
bramşlnrmda da l adın er 
ke kiıçük buy k ö emle 
ça ı~lıkları ı bize anlatmış 
hr. 

Akde i de lngiliz donan· 
m sını.L: yulı:St'k üshinluğu 

k rş nd m 'hv cilerin 
deniz or mtl:ı 1 i G rit ad.ı 

nı u m sı J .avacılığıa 
ı · ın ıı ıl benimsemiş 

k rını gö& e mi) e > e 
t cr; ged 

im n ordu cJ ezı 
k, 

t~~llMriffıi~·--•'•<•r•~~~~~~llMl'~~~~ 
100 bin Alman 
askeri çeviril
mek tehfi e

sinde 
Ruslar sovuğa daya 
nan y ni bir banzin 

kullanıyorlarmı~ 
Stokholm 7 A. A. -

Hu ordusu dUn yeniden 
Kırım u Siv stopolun 10} 

Akdenizde 
Yakında büyük fır 
tınalar kopacak 
Radyo gazeles nden : 

Akd .miziıı ytkın11 l>il ük 
fırtınalara sahne olacağınr 
belirtiler artnıaktad1r. Bu 
fırtınanm nPzamc.ın kopa· 
c1ğını ke in olt rak k stir 
mek zordur Fı:ıkut b~ fır· 
tınanm çok uzak olmadı • 
ğı ve yakında bu sakin 
denizrle mUthiş fırtınalara 

Bir İngiliz ga
zetesinin mü

ta leası 
Londra SA.A.- ıDeyli 

Ekspres gazetesinin uske· 
ri yazarı şu mütaleayı ıle 
ri sürmektedir: 

ometre şim..ıl"nde hulu· 
nan bir nolrtaya asker çı 
karmıştır. Bu harek<·t neti 
cesind limanda ve ı•Iajlar 
da hiıt · n gün göğüs gö · 
ğüs ve şiddetli çarp şrııa· 
lor olmuştur. Kaıaya çıkış 
haıek tı Hushırın Karade 
rıiz fı osılo pike bombardı 
m '1 t yyarn fı o arı ve 
av Ui)y11.el ıı taı .. fmdan 
ko un ıuştur. Eğer bo.ı hü 
cunı muvaffak olursa Sı 
va ;topo u çev;ren 100 bin 

ş h t o cagımız nnhiŞılı· 

yor. Almunlann Malta da 
sını işgııl t>lmek "çin bura ' 
ya bir akın yapmalat ı da 
kuvvetli bir ihtimn içinde 
görülm idedir. 

"Amerikan kuvvetleri 
nin 1ugıltereye gönderile· 
ceğine dair Ruzyeltin 
nutkuııdaki bey<ınat, Al· 
m:ın} anm korkunç bir şe 
kildP bomhardıman edile 
ceğine en kuvvetli işare'· 
tir. Bu nutuk, Alınaİ:ıya 
için bugHnlerin uzak olma 
<lığını göstt>rmektedir. l ı· 
gilterede gerek olduğu ka 
dur hava me~ danı yapıl· 
mıştır. Hf>r iki sautta iki 
bin tayyare göndermek 
suretile durın<ıdan dinlen 
Illf"den AI u tn ş:ılıirleı i 
bomhalanucaktır. Dığer lli 
raftan A.lmanyayı silip sü 
pürecck bir Amerikan or· -
dusunun' Avrupaya gel 
ruesi artık bir emri vaki· 
dir.,, 

Al an askeri i{ n ölüm 
muhakkaktır. 

Hu iman kuvvetleri 
< s sen y rım adanın do· 
ğusı..; dun ih,rlerne le olan 
Hu kuvvetlerı t.ırafmdan 
tehdıt dilı} or. Temin edil 
dığin göıt! doğudan bir 
Rus kolu feudo~yat ın şima 
1 nJe Azak de ıiz'ııc vur· 
rnış ve erç Yaıımadıısm· 
d..ıkı \im nların rücat yol 
lıı ını kJSm ş ir. Uığer t t· 
raf aıı =:iıvastopo\ Gu nizo 
nu da hücum uı y.ıp •rak 
ehe mi} e ı b rçok strnle 
jık ııoktalurı g ri aımıştır. 

Alm.rnl.ır h r aıafm del•· 
şdh bir mukuvtmet gös 
tcı ı~ orlur. ~ r dı ~tuka 
h yyare ı i ve av fı olaı l 
do t)d n dövuşdne işti 

rak cdıyorl..ır. Hus c ph1.•si 
n n merk z kPs ı det1o 
j yı k çevı t.·; d ~ detli 

INGUJZ SI YASETI 

Londra 7 A. A. -
Taynıis gazet~si lagiltere
ııin siyasetiı doıı hıthseden 
bir baş yaz1sında diyor ki: 

" lrıgiltere Avrupa mu 
vazenesine dayanan bir 
kımşmazhk siyasatine ye
nidP.n dönemez. ne olurtıa 
olsun işleri yüzüstü bırakım 
uygunsuz bir siyasete döne 
rr.eyiz lngi ltern bütün itti 
faklarına bağlıdır. ,, 

ZULÜ\1 ALTINDA I • 
LlYEN AVHUPA 

Londra 7 A. A. -
DeyJi Telgraf g ızPtPı::j Av· 
rupadu zulütn ultmda mli 
y ve ez'l n işg ıl lt ında 
ki ülkeleri kurtarmak içi'l 
buralarını istilnya h zırlan 
malıy1z •liyor. 
~ıACJ\H PARLAt 1EN· 

TOSU 
Budap3~te 7 A.A -

Macur pai amentosu fevkn· 
la.de bir toplantıya çağrıl 

ruıştır. Tatilde bulunan nıe 
buslar siiratl Bud:ıpPşte 
ye gelmcktedirl r. 

savaş r dOH•ın t ekte J'\lmahfara göre 
d r. !;o lend 
h r d f ca u Kırıma çıkan Rus 
e n l n d ğer l ... fın eli .e askerleri yok edildi 
g ç ılj ı . Al nanı l' llusl..ı 

un m k z c phesinue b r e 1i 7 A. A. H ,8 . 

).{cd. çtıl~~arını kabul Vd mi teblığ : 
Hu ı ı ğır tankında so Kıı ımda savaş gemile 

l y nı ı hususi bir rinin him yesi altında im 
z n kull.:ı dıklar•nı söy raya çıkun Hus kuvvetleri 

ı yo ur zi mümessiUt'· seri bir manevra ile ve ev 
rı u L nzine karşı koya· ev yapılan şiddetli savaşlar 
c L 1 i d bır vasıta ol dan sonra yok edilmiştir. 
1 o gı ç n onu gızh silah Teodosyanınl cenup batısı· 

.c l v blf aı dırmaktadır. na çıkan küçük bir kuvvet 
ı;;ıc::c..=..a=cııo:rı·~--· le Romen Birlikleri tarafın 

. 
yesı 

ır spor gece 
hazırlıyor 
n T rbiyr.sı BöJgP 

ığı ın 23 üncü 
g ı ı k ıiç n z ngin b;r 
po gece~n p og .. umı hn 

zırhı ış ır II lkeviı d •ya 
pıl l'ak olan bu spor gece 
ınd müzik konseri, silah 

dan dağıtılmıştn·. Alman 
t~yyareleri Kırıma çıkan 
Rus kuvvetleriue ve Kara 
denızdeki taşıt kollarına 
nıuvaffakiyetli taarruzlar 
larda bulunmuştur, 

h ve silahsız spor hareket· 
leri, b:r perdelik komedi 
spor hak kında bir konf e· 
rnns ile bir d., Karagöz 
vardır. 

Birçok kimseler bu hü 
yük hücumun 943 de ola· 
cağını sanıyorlardı. Fakat 
h icum belki 942 de yı pı· 
laccıktır.,, 

Pariste 
Alman başkumanda

nına suikast 
V:ış:ngton 7 AA. -

Pıırisdekı mıın b şlrn· 
m~rndaııı a gıiye gündüz 
bir suıkust ynpılmıştır 
Suık· sacı Gener ıle taban 
ca ıJe teş HÇmı f kt:tt kur 
şunl u Gen r lı yar ılarn:ı· 
mış, yHlnız ) akasmd kı 
yıldızlardan hırım parçala 
mıştır. uikastcı kurg ş..ı 

lıktan istif d rl ek kJÇ 
nı ğa muvaffalır olmuştur. 

Fransız Alman mü 
nesebatı 

Londr,ı 7 A.A - lugı · 
liz basım Alın rn~ ..ı il Vi· 
şi ar asıııduki mimasebııtı 

dıkkutlc l •kip ed r k in 
celemektedir. (;azetelere 
gör ... , Hitl~rin J'runsaya 
karşı gösterdiğı sabır ar· 
tık sona eriyor. Paten çok 
lftslikli bir sıyaset takip 
etmekle ve \akit kazan· 
ıoak istemektedır. Peteııin 

hareketlerine şimdiyA ka · 
dur lıakjm olan ruh, Fran 
sanın tarafsız kalmasıdır. 

Almanya Rus iddia 
larmı yalanlıyor 
Uerlin 8 A.A.- Yarı 

resmi bir kuynaktan bıldi· 
riyor: Hus hariciye ·komi· 
St:ri Molotof işgal altinda 
bulunan Rusyılda igOya Al 
manların .Ruslara • yaptığı 
zulüml~ri protesto eden 
birer notayı devletlere gön· 
dermiştir. Halbuki hakikat 
bunun tamamile tersineoir . 

Satılık~~ 
Hatay Defte ~1,edit 
ı\ takyaoıo f8 1 

hanesinde 41 k3P:o..• 
parsel l\uınaJ'8 
Şakir CebbarıJ "

6 
tJJ 

Vedia CebparadaOlı ,rtU 

bir bab hane HÇI şUf· 
ile satışa çıkarıl:ı13ti 

Muhammen. •, 
liradır. I tekli!e~::ıe · 
pey ak~ sile hır 42 pe 
günü olı ıs.ı.9 a 
h ·· .. saat 10d e gunu usrl 
dadığa rnüracaıı "'e 

UeIHiliye ililO 'ttir· 
masr far ahına 81 

14 
8-10-12-

lhtikar ;lar1 
Cef.B Antakya Asliye 

kemesinden ııao 
M·ı1.. K(ıruonıa 
ııı ktte 

ııa muhalif hare e NJ 
Z0un 

lunrnaktan anı ıJl 
yanın Imran ınrb 
den Mazlum oğ u pıl 
Ezer hakkında ya 
ruşma sonunda : 'f 

12-11-941 
d"kk de maznun u de 

şeker olduğu !181 eti 
sinden şeker ısteY 
san oğlu Silleynıa.OS~ 
bulunmadığan_ı . ~{JJJ 
me•cut şekerını 
· · Iedi~ "8 
ımtına ey ": ···--·-~ · 
mama şi kAyetı 

• dUkk 
maznunun 1ıer 
33 buçuk: kilo şe bO 
dana çıkarıldığı ";ıı ~ 
retle ~iılıi Korun 3ı 
nunuu muadJd ..., 

"06 P' maddesi bük01U 111 
lif harekette bil de' 
zabıt varakası 111011 

110 

ş haJet ve nıazo~J6 
ı . . f deJillet'I ovve ıt ra ı 

bit olmuştur. 
Binaerıaleyb P-ll 

... d E . sıJy :Sa ık zerın Ut 
görülmüş ve te~ 
zarar ve kast olu bul' 
feat p.·k hafıf rurı 
gundan Mılli J{~el ;9 
m unun muad cıl 

d .. 3 Uı.l 
~ sının nA:: ura 

sı mucibince w biıO 
pıra c. z.ısıle [1]& 1etJj 

ıı.: va dükkilll111~1.ııtJJ 9 
müddetle :ııı• 
ve meYkuf k c 
nün para ..... ııı 
mahsubile oıil~, 
lıra ağır para atııııOIJ ' 
tahsiline VıJ beıı ,11.,,,. 
rafı mahkQOld eıO~ 
25 lirayı geçaı ""-:." 
tile gazete jle ~ 
2JO kuruş ııareı; ~ ~ 
tahaıline teoıY ıt .. il 

21 / -" mak üzere 'f 

tarihinde kaaraı; 
ve katıleşaıi ~~~ 
ve Rasya .t\1111~r4' .1 
şnlttığı topra~. 1~ 

diSJ' zulmü keD tiOe ı1 
Alman bizoı6~ 
ri alçak &il lı;JI/ 
vasıfiandJrııı.~iO 
lar kendiJetl--_.1 
mezalimi ör~ 
taktiği k 


