


Kızılay balosu ı ltalgan tag
yareleri imha 

ediliyor 

Rusya 
Romany3yı.prote s 

to tti 

Açık a ~tfırma 
ilanı 

Sulh hukuk mabke-mesin· 
d ~n: Yıl başı gecesi verilecek Belgrat 22 A.A.- Sov· 

yet Rusyamn Bükr ş Büvük 
Elçisi Romen Başveki ı Anto 
ne koyu ziyaret ederek ken· 
dısine bir nota vermiştir. Bu 
notada snn zamanlarda Ko
münist oıduklcm idd1asile bi .. 
çok Y ahudil ... rin tev if edil· 
mesi ve K.omen mctbuatınm 
Sovyet\er Birliği n.leyhindeki 
nt>şriyah protesto diım .. k ... 
oır. Romanı da dü 33 kı~ 

Taksimi kaıbil olmadığından 
satılarak h SS .. d rlar clrdSIO• 

da bede\inin paylaştmlması· 
na kerAr vnil.-'n ve- tamamı'la 
~bli >'U mf m uifeti!e 4:30 lıra 
kıyme:t takdir edile:ı Amakya 
mn Sakarya mahallesi de lca n 
852 parr l :s yılı müteveffa 
Nece· İo; n ı · dit bır bap ha· 
ne ı 3 1 ) -9 ıO tarihın· 

J ıı ıı..> r n v giın mud ~etle 

Kızılay Cenıiveti ınenfaafrne Sayın Valimiz Şükrü Sök· 
mensüerin himayesinde yılbRşı g~cesi Yıldız gazinosunda 
parlak bir kostümlü balo verilecektir. Balonun fevka· 
tide mü\C~mme\ olması için haztrltklara başlanmıştır. 

Hem lcaragün aoslu Kızılaya yardım elmelc ve bem de 
çok eğlenceli bir gece geçirmek is\iyenlere yılbaşı ba· 

tosunu tavsiyf ederiz. 
2 • 

A, nav1ıtlukta llalqaga 

Evvelki gün 19 
tayyare t2ıh ip edildi 

Kahire 22 A. A. - Bu· 
gün neşrı>dileo resmi bir 
tebliğe göre, lngiliz hava 

6 ltalyan tayyaresi 
düşürtrıldü ltaıyan 

tayyarecileri çok 
beceriksiz 

Alnı" n askerlee·i
nin gittiği haberi 
Alman propagan· 

kuv~etlerine mensup tayya 
reler .düıı gece \.Jal'p çölün· 
deki ltalyan tayyare meydan 
lnrll'I bomb rdıman etmiş 
ve 4 baııgar. ya ·mıştır. Yer 
de bulunan ltalyan tayyare· 
!erinden l 9 u inıba olun · 
muştur. Çıkan yangınlar iO 
kilometre mesafeden görün· 

daha komüm~tlik suçu., ıı çık a ' lir ı a omtlmu.;tur 

dolayı h•vkif <:>dılı ;~ ir. ihaı giinu 1 > 1-911 ı•a 
Zdrk~ı 'u Ü nt 10 d· ı 12. 

Ati'na 22 A.A.- Yunan 
rc~smi tt!bliğine göre, "Yunan 
-Ordusu dün cephenin muhtelif 
rtoktalıtrında muvaffokiyetıi 
ıleri hcıreketine devam eyle·'\. 
•İş ve Yuııan tayyare topla· 
.,, 6 ıtalyan fayyares'i düşür 
müştür. 

Yunun Dahili Emniyet 
Nezaretinin tebli~iııe gört 

de l)ün llalyan tayvttreleri 
dört Yunan şehri ÜıNine 
bombalar atmışlardır. lnsaıı· 
ca zayiat azdır. 

Yunanistandaki ingiliz Ha 
va kuvvetleri Kumandam Yu 
un gazetelerine beyanatta 
bulunarak, lugaiz Havcl kuv 
vetlerinin hem Yananistamı 
yardım etmek ve hem de 

;;:pıüşterek dü~manın havi! kuv 
vetlerini imha dmek için ça 
h4ttğtnt söylemiş ve demiş-
tir ki: 

"Şimdiye kadar ıtalyan 
üslerine ve Limanlanua 200 
küsur ton ~omba ahlmı~t;r, 
bunların 28 tonu Draç , Liına 
nrna düşmuştür· ~Bu günkü 
balde halyan\ar Arnavutluk 
tttki kuvvetleriae harp ınaiz t~· 
meıi gönd~rınekte guçlük Ç'! 

kiyorlar. Y ~ımz bir hava fi. 
\omuz 39 ıtalyan tayyaresi 
d:lf\irm~'' surctHe bir rekor 
kırınışhr. ıtalyaıı tayyareci!~· 
n çok'. acemi ve beceriksiz· 

dır.,, 

Yunanhlar~n yeni 

dası imiş 
Londra 22 A.A. - Toy· 

mis gazetesinin Diplomatik 
muhabiri yazıyor: Alman kı· 
lalarının yavaş yavaşBrenner 
geçidinden haly yo,. d >ğru 
yitme~ te olduğuna dair çıka· 
rılan haherler, Aunan propa 
gandasma benzemt-~tedir. 
Şimdilik buna ihtiyaç yol.
tur. Çünkü .. daba ~vvelden 
Alman polis teşkilatına men· 
sup birçok elemanlarla tekni 
siyenlerin ltalyaya giderek 
muhtelif noktalara yerleştiril· 
dikltri muhaklcaktır. Bununla 
berer Almanların İtalyan hu 
dudu boyunca ve bu hududun 
arkasında mühim tnb~idat 
yaphklan anlaııhyur. Hicle
rin Atlantik denizi sahilinin 
de herhangibir hareket yap· 
ması ıla muhtemeldir. Eğer 
ltalyaıılar yıkıhr arsa, hudut· 
tl\ bekliyenn/l.lrnan kıtaatı ltal 
yaya girecektir. Bu ;maksat· 
la Alruaıılur, .3ordo çivann· 
da mı.ihim l·uvvr·Ller bulun· 

durmaktudırlc.tr 

ltalyad sulh şayi 
alan 

Londr.l 22 A.A. Dt>yli 

mekie idi . llardiyııda İ mu • 
husara edılmiş olan l~alyan 
kuvvetlerine yeni takviye 
kıtaatı gelnıt!sine mam olan 
İng ılız tayy.ırd-ri burusıııı 
mutemadiyt'n bombalamakta· 

dırlar. 

Bardtytf. çenberi git~ 
t kçt! daralıyor 
ı<alnre 21. A. A. - Bar 

diyadak demir çenber gıt-
tikçe daı"alma,.;.ta ve burada 
ki ltalyan kuvvf'th:riııı mu • 
hasara etıoiş bulun rn lngihz 
<Hdusuua ıuütt-ılladıyeıı takvı 
ye htalurı görıderıloıekle • 
dir. Dun lta\ytmla1 Jan 7 agar 
top ig tma rn ed ilmıştır. 

lngilt reye hava 
akınları 

Londra 22 A. A. in 
giliz Dahili Emniyet Nezare 
ti tebliğ ~Jiyor : 

Alman bombardıman tay 
yan !eri düıı gec... Liverpul 
uzerine geniş mikyastn hü· 
cumlur yapmış, hava karar· 
dıktırn shnri2 başhyaıı akın 
sabaha adar devaıo etmış · 
tir. llirçok yımgmlar ıÇ\kmış 
ve bu yau~ınlar söııdiırülınüş 
tür. l..Sir l ısım tİcı.trf"t binala 
ri!e evler hasara uğramıştır. 
insanca zayiat yt..ksek degil· 
dir. Londra üı.erine dun ge 
ce az bomb atılmıştır. 

muvıaffakiyetıeri 
- -Atina 22 A. A . - Yu·-

Meyi gaz•·te~iıı:ıı ltal,a hndu 
dunda bu'uııaıı ınuhabirı top· 
ladı~ı malüma~ı oildırm~ktc" 
dir· 13u mJlümata göre>, ltal· 
vadırn gı:oıen yolcur, bütün 
İtalyada lngiltere ıle yakında 
nııinferit bi:- sulh akdedilı : • 
c"'ğine dair şayialar çıkhğı 
söylPrı mt:k tc>dir. 

(ugil.zler şimdiye 

lııg1ı:z havo kuvvetleri 
de dün gece ş;mal: Alma11-
y11, işgal ahJ11dakı m"mlı!· 
ke'' • ıe ~\ınalı ltalva :şl!hide 
rı uzerınde uç;ırak b mba· 

~ nan reı-nıi tebliği, ltalyan 
.. ordulnımn Palermo;Koyuoa~ 
1ve H-;;8;iiy7 dÖğ;~· çekilıi;k-

te olduğunu ve Yunan kıta· 

kad,ır 5 bin hava lar atmışlardır . 

Laval kabineye tek 
r ar girecek ıni? 

Alınan -· Yugoslav 
ticar alaş ıası 

13elg:-ad 22 A. A. 
va\a Ajansı bı\dmyor : 

A· 

ye d r Su!h Hukuk n ı:ı ... -
r ıf·Sı k 1 • n. ' biri ıci arttır· 
m a mulıa n ne ı 'ıymetuı 

Ylll l ·75i ıi l>ıı'm'ldıg, takdır
de nçok arthTdntn taahhudu 
baki blmak ş Htıle l O gun 
Jnh'.l uzahhml ~3 l ·941 

Almarı)li ılt> Yugoslnvyrı 

ar.tsındaki ticaret mtizdkt:" e· 
lnı sona erınis ve ıı:ti hı.i · 
küm"'l arası.ı ~a dıin ıırnhle· perşeınb gii lİ mf'zkür ma· 
lif muk:\ ve t>\ r mz n m..,. h .ld ve .ıyr i ı:a 1t' .ı ikinci 

arttırması y pılacak vt-eıı çok 
tır. rlu mu ~ Vt-lE'l"'r n ıkl iy t• arttırdn"" ıha[ si yapılacaktı r. 
ta ve kaı; kçıl ğa aı tır Sah~ pt-şrn para ıledir. lhalf" 

Yugo ·I v fıc r t Naı.ırı, c>delı hemen veya verilen 
Rornıu1ya ile de bır ani şm 

1 

.ı u 11 iç nJ<" ·~nlmt'digi t "" • 
yapııJ~~~ım ve bu a aşn~d • dırJ ıhalf' fesbe-Jil rek J 5 • 
nın ıı-:ı •u.,.m'Pket ;,ırdı.lllll ~kı 1 gu.ı mü ldr::'Llt> t<!krar açık art 
:icaret muuasebatım rttırnca tırn a'\!. 1-onulacnk ·ve en çok 
gını, Romanycımn Yugoslav· adtır •ıa ibale t-dılerek ,.ı;k, 
y ya petrol vert>ce inı söyle ihale arasınıiakı farı< evvelki 
miştir. miışterıden c1 lınacakhr. Da hu 

Açık arttır 
fazla rn liimat almak isti~·enlfA1 

a rirı 1000 nunıar.ıh do~ynya 
müracaat etm~lerı ı'an oh· 

Sulh Huku · H t unli "ıin 

den: 
Taksim kabıry ·ti • olma· 

nıası hast:'bİI•" ;:;a•ı :ırak S" • 

himdarlur ar.ısında ~ rJsının 
tabimi suretile şu~ un iz.1le· 
siııe ~arar veril ·ıı ve ehhvu 
kuf n ar'ifetile tPmamına 500 
lira kıymPt takdir .. dilmiş 
olan /.\ takyanın be~inci mın 
takasında kain 574 parsel sa 
yılı ga)n nenkulıiı, 24,12,94 
tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle açık arttırmaya ko 
nulmuştur. 

İhale 14,1,941 salı gunu 

nur. 

za l acak 
Haı,t ne l3aştabipliğinden : 

17,12,940 tarıhine müsa 
dlf salı güniı ihalesi mukar· 
rer bulunaı. Antakya hastn· 
neciniıı etten maada 29 kR· 
lem ~rzak ves.tirc~sine talip 
zuhur etmedığinden ihalesi i 
10 gun daha uzat1larak 
28, 12,940 cumarte ı günü 
s bahıeyin saat 9 a kadar 
temdit edilmiş ir. 

Daha fazla tafsilat almak 
i ti~ e leriıı hergürı hastane 
idaresıne müracaatlan ilan 
olunur 

a ık avı.müza 
gedeesi 

Hat ıy Def terJl\rlığmJan: 

· atının şidd~tli ltalyan muka· 
vemetini ktrarrı.k ilerlemr-k· 
te olduRunu yeniden mülıim 
müst<lhkem mevkilt!ri işgal 

hücu w u yaptılar 

Lond ra 22 A . A . -- Neş 
redil t•n resmi bir i ıatist ika 
nazaran, hctrbin ba~iangıcın· 
danberi Ingiliz tayyareleri 
Almanya, lta\ya ve Alman 
işgali altm<lakı yerlere 5 bin 
bava hücumu yaµımşlardır. 
Bu hücumfann 4 bini Alman 
yaya. bini de ıtalya v~ ltal· 
yan işaalindr.ki yerlere ya • 

saat 10 drtıı ll yr kaJur su 1 1ı 
hukuk mahkeme.;İ kal mmde 
birincı arttırma yapılacaktır. 
Birinci trlhrmada muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bul n 
dığı takdirde en çok arttı· 
ranm taahh\,idu baki kalmak 
şartile on heş gün J.iha uza 

Londra 23 A.A. Tay· tılu.ralr. 29.'l,941 ç rşumba 
mis guetesi11in Vişiden hAbn güou m zkür mıh~ıd~ \t> ay 
aldığına ~öre, Lavalıı tek· 111 sıo.a • f' ikiıı('İ drthrması ya 
rar Fransız. kabine-;in- gir· 

Süve-y< iye nahiyesi sahille· 
ri İle Ası nt:hrinin Süveydiye d 

nahiyesi hududunda cari ve 
<lenıze munsab olan kısmında 
avlanacak ol n balıklardan 
almacı;1k ~avdiye resmınin kfı· 
nu•ıusaııı 940 tt:n 31 kanunu 
t'VVd 943 t trilıiııe kadar üç 

Sf'ne ruuddt'tle açık arttırma· 
va koı•ulcr:uş ise le talip zu· 
hur etınedı~indt:'n 17·12-940 

f eyledığiııi bildirmektedir. 
ltalyaniarm vaziyeti git· 

tikç~ güçle~mtktedir. Dün • 
kü muharebelerde ahnan 300 
ltalyan esirinin vaziyeti ~çok 
aeıkhdır. ltalyanların, deni· 
z~ doğru rücatlerini gecik· 
tirmek için yaptıkları muka 
bil taarruzıarın hepsi kml • 

mıftır. 

pılmışhr. Bu hücumlarda 
düşmana telafisi kabil olru 
yan nrar\ar verilmiştir. 
Tnıblus ,garpteki ltalyan üs· 
lerine 300 den fazla hücum 

pılal'ak ve f'"'\ çok arttır uı& 
m~si muınkündUr. Ancak hu ıh •le- yapılacaktır. Satış pe 
sefer yalnıı hariciyP nazırlı şin µara iledir, lhıtle b dt-lı 
ğı Vt1Zİfesini ifa dmt'ktt"<lir h,..,ıue•ı veya verilen wiıhlet 

~nreşal Petenio Fransız \çindt> pard ven.nıe i ı tak· 
milietin~ hitaben bir beyan- dırde 1 ale f 5 edılec orı 
rıaıı~e hazırladığı söylennwk be~ guu muddetlt- tekrar açtk 
tedır . urlhrmaya konul cak ve rn 
--- - - \ çok uethrana ih le. edi CPk 

' iki ihale urns udakı fark t:V 

ıarıh nd n 26 12 940 per 
şt mbf:" S{Ünıi saat 1 ') e kadn~ 
zahlmı lır. 

l'nlipl ·rın bt"d li muharn 

ltaıyada bir casus yapılmıştır . Ha /kf a 1 veıki müşt,...rid< n .ılmacakhr. 
TÜCC AR ı- ORN ı Bütun ılıale ~·· saire ma 

meni olan 435 \ıramıı yHzde 
7,50 ıı'si ti ,jt" ilk tt>minat 
ıı' ç ır ı ı }it"\ mi mt'zkürdarı 
vvt. ma ,s;,ı ıdıS;ı a yatırarak 
• 1 rn t.1ya • t dik ı tmeleri. ıebekesi yakalandı 

Roma 22 A.A.- :Aske· lardan 2 kişi kurşuna 
ri mabke•ne ltalyadı ecnebi mi:;, diğer 32 kışi de üç se 
bir devlet hesabına casusluk r..! ile müebbed ldire'k 
ya~n bir ıebeke efradının arasında muhtelif ' · 'ara 
ımJıakeme.Wi bitirmiftir. Bwı· çarpıl~lflardır. 

Şaheser filmin; kaçırınuyuuz raf rı al c ~ m ·~teriyt 'lıt· 
l lir. Dah f. a iza~at ıst ... 
j 

\leşriyat ~ üdüru yt'n l 105 v yılı evraka 
~ m ÇEL:.NK f mur. c:uat etı ],.ri i'a l u 

CH P.m•tbır. ~ı ANTAKYA} nur . 

Ş rt ıam ') · görmek isti " 
yt•nı • ı '. r t dürlükii' 
r . u ıul t m l. an o· 

l unur. 
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