
,~tiran" .~1941 
Şa~•z ••hlbl---.... 

....... "il BALCI ' 
''Yat M • S•lirtı Ddaro 

l a_~,,....__CELENk ı, ıey1~ 
'"iYat ti.:' ;yazı lar 

tı Q8rıd, 
11 

dllra adına 
''"•dit~ı llltlidir . 

Q•l'i Yen Yazı lar 
~•rHrnez 

Ögledan sonra çıkar gllnlill< siyasi halk gazetesi - TESiS TlRIHI ... 1g2B YIL 13 SAYI 2813 
ADRES ı YENIGON -· ANTı\KYA - Telefon 1 - 4 5 ]P;sh kutusu 24 

SAYISI 2 KURUŞTUR 7'.·· -
llJ-k --Alm n D stluk Mu 

flhedesi Büg ··k Mille Mec. 

11 lisinde' Kabul E ildi 
'I v~:; na_sebetle bir nutuk sögliqen . H. 
~ ~~ıııi~- 1mız a(kzş llljam. arasında dedi ki: 

iıı> ~r liğite tı dost olan iki df!vlet miişterek m ı:nfaatl ~rini el bir· 

t~:~1 atılaşnı~tkbi·~ .. ederek müşterek kararlar alacaktır. . • Bu 
b,ııı l> ı\ nt u d ·· · · 1 Utk ç n nnya ıçın mesut bir sulh eseridir ... Hitler 
~:1' tasvibi:cuğunun kalbini harekete getirmiştir ... Dünyanın 
~ ~ nıazhar olan bu muahede milletimizi şerefli bir 
'f''t1 )1ı~~~ktr, 

25 
tVkie bir kerre daıha yiikse ıtmiştir. 

,ı.ı> .ır ~" ''11\1 A. A B.. k. , • ,ıed et Me l" . ·- u· ıyenin e~yevm meri bulunan Bu neticeden daha ileri 
• i tııttli:ıı . •oıırac R;f bugün taahhbütleridir. ve claba mesut olan cihet 

ıl ll.ııu1t t'Yeseu d et Ca· Dostlarımıza valtıle bu esere vasıl olmak için 
ıCld/.. ıı~tı ı: .. ~uın, n de topll\n• verilmiş olan sözleri tut· takip edile. ı yoldur ki bu· 
.,':/. lıık llılltk-A~e e bulu· mak :çin asıl şart olarak nu da bir kaç cümle ile 

ısı ı ı... u,L d illan dost ·t . .. d" .. .. b k 1 ğ Is ~ ' •tea· ile es· . · ı erı sur Uiunıuz u ay· rırza ça ışaca ım 
1 ·cı 1' liaiıı 1 tııUnas 'b•n. ' mü ta· Ji kabul etmek suret ile 28 Şubat 941 <le Al· 

111 ~ c,b,11'-ltıiiıı { e t·hle Mec· hepimize Alman - Türk men D evlet Reisi Hitl ~r, 
&al' - Ü" <; d •0caıa h •"' I llyijk t. O~ıııu~t rı m· dostluğu etrafında barıret Türk Devlet.Reisi lııönü • 

0 
- iaıet . 1çısi · ·~· Alman le çıılışmak imkanını ver• ne bir mektup yazdı. Bu 

• ~ lır b ccl 11tri d. 1 le Alman miş olan Alman d evlet a mektup Türk resmi ma • 
... ~ 11 un e ocada h d k 1 • d d · b' ısı~"'I C fllıkt, id 'l a· anılarına huzurunuzdd te· am arı üzerın e erın ır 

" t~ \.\\t. ~lıc 
1 1 

' er . şekkür etmeyi bir vazit~ tes:r yapll ve D ~wlet Rei-
ere ~ t,~ 1~1Yc y ~~ ~r açılmaz bilirim. Muahedeuin mu· simizin mukabil ve mu va· 
şıl~/ rı,11°~ll r-uıc •lı Şükrü Sa· ka ldemesini birinci mad· zi ınütalealarile karşılandı 

il'~, 1~~ Ürk-~~ede bulu- de takib etmektedir. Her 4 Mayıs 941 de de Hitler 
,rile~ ~~ tıı~llı.hedc .1u~ıı Dost• türlü iza'11 lüzumsuz kıla· Rayhiştağda söytedi~i bir 

'le ye' tıi lt~~t•ccıcnıı:~ tercihan cak derecede vutıb yazıl· nu'ukta Türkiye iç1n Türk 
ce / }t~~c P t\rııi uıakcresi mış olan ou maddeyi 51• devlet adamları için ve bil· 
ıB l 'l'btıı ~oıı-uıl ş ve bu talep dece okumakLı ıktıf' ede· basva Büyük Atamız Ata• 

)'ı11 ~,I 'he~ ~ı:lildikt:k ittifakla ceğim. turk için güzel ve güzel 
e d• b,,

1 
"'ıı .~sonra mu -Saracoğlu buraJa mu olduğu kddar doğru ınüta 

1eil~I' ttı -.-"llııt\ıştıtııuıakeresine abedcnin · bırinci madde· le lar yürüttü ve hükümler 
.~0"',,J ''~ı\tııt 308 :; Mu•hede sini oKumuştur" verdi. 
J '-1 L c 1•ıcb Kalp ve vicdanlarA 

ıu0 -~ ıı;'bııı ~e al' , Usun iti. ikinci madde iki devle· 
t10 r/. "' tl\ "''Ş •ar t' b hitabı pek iyi bilen Hitler 
1 "l\ıl un arasın ı ın undan böyle müşte· 

1 '' Lı C\k· nt-u1 1.1a bu açık söylenen mütalea 
ıll ~ 11'r' ıp 1·n Ve b rek .menfaatler etrafında 
0
ti •lk 1 1!ı~t- "'\ltsiiye unu ve bükümlerile ,Türk mil· 

1,0 .~/ ıı '•l•rı, Vtkili ' geıen vaki olan o .. uşmalarım !etinin ve Türk çocuğu • 
(j fj ~u ktıij su~ sık taahhüt ı ltına al n bir ıJ.~·~'J /\ &ö"ı ....... . 1 şcl11. ""atı-ıak'ı dd nun kalbini harekete ge· 

.. " 1 ..... , " 6 Y ma edir. Samimi olaruk b' , 
11 

ili' tk ır: d lirdi . Böylece planı çiı=f. 
tı'~l· 'tiıı b'da,ı,rı ost olan iki devlet:n mdş miş ve temeli atılmış olan ,,tt '/ t"~l!l Urıdiln . ~iıkuıneti terek ınenfaaat mevzulara· Alman - Turk dostluk 

:,cı~ ~'ı oıi'llı•n.,_ ~~t h~fttt nı eibirliğilr. teJkik ede- binasının inşası için çalış· 
.. Jj tdc u~'U el 1 c i ın l rek müşterek kararlar al· k lf ı ~ .• ~' ~ ~ıl '' k4'lı oı\1-uk ıa a ma sırası a a ara ve ame 
v"' "f'. ' t itle~ .. \U "c nıua- ması f aydnıı olduğu kadar ieıere gelmişll. 
b•~/ ,;1.ıuı, i'n '1iika t~ıdik e· labii olan işlerdendır. Bir taraftan iki devlet 
"~ ".J , ~Qc"lctclı,,,, be h\•ıu. Üçüncü m dd~ mu~ - Reisi ar.ısındtt ikinci mek-.... ı, c'l,\ Ilı 'Ul-u1 hede · · .,. , •ıı1 lı&ltk\ 1UYor nın metııını gösteren tup· teatisi başlarken, di • 
,ı>o'~ •rtıi..... . "•tıL >el ..... ·· · ve al 1 ~ h d ı~ ,-~ ~ _, l ılt ll ve a&.ıUna. e umum mua e eler· ğer taraftan Fon Papen 

lukel\ Ve 'tlctı açık ve de mevcud olan teknik ve arkadaşları Saracoğlu 
' ~ ~in !~J .. 4 ttıd ll~'':b lan2i ın hükümleri ihtıvo etınekte· ve arkadaşları hiıkumetle• 

tP \ ı et l •\ın ' d ir ' d d kl ı· "j ''h ıı.Oa\t •ııkiş f uost • rin en ~ul ı arı ta ımata ":l'J ~ttı.lcııiıı ten bu• . edece . Arkadaşlar 1 Birkaı.; tevfikan Türk - Alman 
P11~'ı'-': llııı~ .'·li~c~uk,d~;~si. llıu ~lımle ile btilasuya çalıştı• Jostluk ab:desinin inşasına 

14~11 l''bh ık , t ın,rı,1 csııı. ~~~p es.:-r. barp yaııgmları, daha doğrusu ihya~ına ça· 
'lo1P" Qı~1 "tlcrj' ~tııfın llr Ya· çokuntuleri ortasında lışh\ar. Bu çalışma esnasm 
e Jı. ı. Ilı~ .. nın llıcv Turl· ın lı l. · · A d ·k· f _ı- k 4 j ''~'l ıı.oııtcr tıı1tıııın 1~Ul . " ı e 1 ıçın iman a ~ ı tam ayni "ürüstıü 
: ~ J b lını "''dır en ''rıh"'~· nıılleli içi o batta bütıin in le ve ac;ık yÜr\!kten tek 

t• 

Alman- Rus 
muharebesi 
BÜTÜN ŞIDDETILE 
DEVAM EDiYOR 
Berlin 26 A.A - Al· 

maıı Ajansı bildiriyor: 
Şark cephesindeki mu• 

hasematm üç üncü güoünd~ 
Alman tayyareleri Rus dP. · 
miryollarını asker ve otomo 
bil nakleden tr,. nleri şiddet 
le bombardıman etmışler 

d\r. 23 t ren berhava e dil 
miştir. Ya\nız b~r u ;uşta 
17lokomot1f tabrib olunmuş 
Birçok garlar yıkılmıştır . 
Klir& kuvvetlerine yardım 
eden Alman ) ayyareleri 
. 1üşmanın muka vemctini k' 
rarak yol açmışlar dır. Tay 
yarelerimiz L en ingrada a 
ğır bir hücum yapmış ve 
çok şiddetli yang mlar çı 
karmışlardır . 

Alman mo
törlü kıtala
rı Kafkas-

• g aga ınerse 
ORADA~ lRAN YOLl· 
LE lR ı\KA Ve HlN DlS· 
TAN~ Ml YÜ.{Ü r'EC':.K 

Vişi 25 A.A-Ofi Fran· 
sız ajansı bildiriyor : Al· 
mao motörlü kılalc&rı Rus 
mukavemetini kırarak Kaf 
kasyaya kadar varırlarsa 
Hitle rin bundan sonraki tıe· 
defi lrın ve lrak olacak· 
tır . İran topraklarına var· 
d ı kları zaman Almaa\ar 
oradan Hindistan hududu· 
na kadar akm ede" ilecek 
terdir . 

lranda bal en beş bin 
A lman St'!yyabı vardır. Bun· 
ların Iranda ._bulu . ıması 
lngiltere ve Rusyayı dü· 
şündürmektedir. Bu mes~ie 
esasen daha evvel İran 
nezdinde bnı te ş ebbüsler 
yapılmasına sebBp olmu ; · 
tur . 

lra 1 İle C\'l llr l u b J s ' y· 
yabtardan temiziemek için 
mübim~bir sebep de,Alman 
ordularİnın burayı tehdit 
etmekte olmalarıdır. 

SON DAKiKA 

Finltındiqa 
da harbe 

• • 

lıf-_ı it, 1'·· ıtdaki 8Ydın bir sulh eseridır, Bu briy Bu tün müzakere ve te· 
td~ tı1 b, t,r,1,~ Bı..ı \ bır sanlık içın güzel ve .nesud yol üstünde yürüdüler. 

Ilı b Urk- ıtı,n le 1 ki f h d 1 Ulu lııg· ı· aııı 0 ma a beraber bu e · maslarm sa a atın an n · 

gırıqor 

F1N TOPRAKLARINDA 
23 RUS TAYYARE51 

Perşembe 
Abone tartları : 

Da hllde yıllıöı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
fllnlaran her kelime
sinden ·.~ kurut ahnır. 

Ücret :pefindir;. 
ODnD geçen laayıtar 

10 kuruttur 

Asıl büyük 
ve kati mu

harebe 
PEK YAKlNDA BAŞLA 

YACAK 
Stokholm 26 A.A -

Berlindeki askeri miişabit· 
ler, şark cephesinde şimdi 
ye kadar vukua gelen 
muharebelerin ancık bü· 
yük ve kati muharebeye 
baıırh'ıc mabiyetiode oldu· 
ğu kanaatmdadır. 

Asıl büyük muharebe 
Almanların Rus ordusu 
kuvvei asliyesile kar~ılaş• 
masanda yapllacaktar. Bu 
karşıl~şma yakındır . 

Hitler cephede 
Berlin 25 A.A- teftiı 

lerde bulunmak ve hare· 
kah yakından tetkik et· 
mek üzere A!maa ·devlet 
reisi Hitler, şark cephesino 
hareket etmiştir . 

PRA VDANIN BiR MA
KALESl 

Moskova 25 A. A. -
PravJa gazelt si bugün 
yazdağı mak~lede diyor ki: 

.. Düşmanan ku ivntli 
taarruzunun kolay kırılmı 
yacağına ve kolayca muıaf 
fer olamayacağımızı biliyo 
1 uz Jukat galip geleceği • 
mizi de biliyoruz. 

Evve:kine nispetle kuv· 
vetlerimiz kıyas e-dilemi • 
yecek derecede üstündür. 
Mükemmel bir ordu vo 
donımmamız vardır ... 
AMERiKANIN RU.:>Y A· 

YA YARDIMl Mt.· 
SELESi 

Vaşington 25 A. A. -
Cümhurreisi Ruzvelt Ame 
rikanm Sovyet Rusyaya 
yardım edip etmiyeceği 
sualine verdiği cevapla 
d ~mi~tir ki : 

" - imkan dahilinde 
olan yardım ı yapacığu. 
Fakat bu hususta henüz 
ve r ilmiş müspd bir karar 
yoktur . Çünkü Rusyanm 
ihtiyaç listesini bilmiyoruz. 
müııtacelen gönderilecek 
ş • y kundura ve çoraplar. 
Tayyare siparişlerini der· 
hal göndermeğe imkan 
yoktur.• 

Finlandiya Parlamentosu 
d ·in toplanarak Ot1vlot Na 
z•rrnın beyauatrnı dinle• 

miş•ir. 

Nazır Kus 1'ayyarelerinin 
Fin topraklarrna tecnüz 

A 

•. uın,k . 1 1 ı it. seriıı en güzel ve en 11 e· ~iliz müttefıklerimizi ba -
~., ı..ııcrc ·riir ~.ud tarafı gör:.inen ve bi· berd.ır ettik. Ayni zaman 

ınt' n cephesi değildir. Sonu 2 incide 
.. DÜŞÜRÜLDÜ 
Heliinki 26 A.A.-. 

ettiğini söylemiş ve parla· 
mento hükO.mete itimad 
beyan eylemiştir. Dün Fin 
landiya üzerinde 23 Ruı 
tayyaresi düşürülmüJtÜr: 



Şoför: liniıı öliimü 
Tahkikat devam ediyor hadisonin esrarı çözOI mek 

üzeredir 

Dünkü sayımızda şo· söylcmeklcdir. Fakat bü· 
!_för çapar Aıınin Hacer tün emareler işin içinde 
•adlı bir kadının evinde ba· b·r cinayet olduğunu, yal· 

ş·ııdan yaralı ve baygm l>ir 
halde bulunduğum,, biraz 
gonra"'da öldüğünü haber 
vermiştik. 
Hadiseye el koyan müddei 
umumi muavini Ab.iurah· 

r men ve polis komiserleri 
ölüm e'rafında tahkinta 
devam etmektedirler. Dü ı 
Hacerin evinde araştırma· 
Jar yapılmış, evin kömür· 
lüğünd kanla bez ve pa· 
muk parçaları bulunmuş· 

.... tur. 
Hacer, Alinin çok sar• 

hoş olduğunu ve merdi· 
venlerden düşerek başın· 
dan yaralandığını, bu yara· 

nın ölümüne sebep olduğunu 

nız kadın parmağı değil 
ayni ?amanda baska kim· 
selerin de bulunmaııı li· 
zım geldiğini göderm~k· 
tedir. 

Müdei umumimuavini 
bu esrarengiz ha 1isenin 
üıer· ndeki perdeyi kaldır· 
mak için dün bütün gün geç 
vakte kadar Çlllışmıştar. Üze· 
rinde oldukça mühim bir pa· 
ra bulunduğu söylenen 
Alinin bir cinayete kurb'.la 
g" ttiği zannolunmaktadır. 

Müc.ldeiuı:nuni mj him 
izler üzerindedir. Tahki· 
kata işkal etm !nıek için bu· 
hususta şimdilik fazla taf· 
sllat vermiyoruz:. 

Çekilmiş kahve f iatları 
H11tay Vılayeti Faal Mürakıb~ Ko;nisyonu R;ya· 

setinden : 
2G.6,941 perşembe günü ıia'lılhı ı ia11 itibıren kah 

ve satışın başlamlmıştır : 
1 - Çığ kahve perakende olarak .k~ t'ı surette 

satılmıyacaklır. 
2 --Halkan ihtiyacı kuru kahve olarak temin edi· 

Jccektir. 
3 - Kavrulmuş ve çekilmi!J olarak hazırlatılan kah· 

veler 250 şeri.gramhk pak~tler içerisinde ve kilosu 
280 kuruş olarak tespit edılmit ve satışa bu suretle 
erzolunnıuştur. ( 250 şer graaıhk bir paket kahvenin 
fiatı 70 kuruştur.) 

4 - 'kahvenin Antaky da satış meıkezi Yıldız 
gazinosu b. · ;~ıudeki kuru . veci Lütf udür. 
Halkın ihlı)aÇı&rını oradan teaı. tme:i ilan olunur. 

Yad m Se
venler Cemi

yetinin 
-.SA YlN ANTAKYALI· 

LARA TEŞEKl ÜRÜ 
Yardım Sevenler Cemi· 

~yeliniı, Antakyadı kuruldu 
gu gündenberi sayan balkı 
mızden gördugü umımı 
ve yakan alaka c;ok şay.mı 
şükrandır .Bu.cümleden ula 
rak son dJfa Gen\.' ı i k 

klubünün cemiyetimiz men· 
foatına tertip ettiği m J a· 
mereyi de,ay ıi alaka göı.te. 
rilıuış ve bu vesile ıle Genç 
lik klulü cc miyelimize 
140 lira .'.>U kuruş teberru· 
de bulunmuştur. Cemıyeli· 
miz sa) m halkı mıra karşı 
duymakta olduğu içten 
ve sıcak teşekkür ve min· 
netlerini bu vesile ile d .. 
tazelemektedir. Y eııİ6Ü 

nün bu duygumuza tereli · 
mon olmasım dileriz. 

Nüzhet Bılgin 
MÜSABAKADA DÔR· 
DÜNCÜ GELEN KE· 

MAL ARAT 
Evvelki gün şehrimiz· 

de yapılan Türkiye bisik· 
let birinc,lıği müstıbakasm 
da dördüncü gelen Eskişe 
hirli Ktmal Ar t geçen 
J)ene Ediı ne lıtanbul -

·---·-
'urig ede 

lNGlLIL. 11..ERı HA 
REKEfEDI:..vı M EDJYOR 

Kahire 26 A.A.- Su· 
riyede lngiliz ve Hür Fran 
sazların ileri hareketi de· 
vam dmektedir. Dünkü 
muharebelerde 9 tank ile 
3 zarlıh otomobil Ingiliz· 
lerin eline geçmiştir. B""y 
rut Limanı tekrar bomba· 

lanmış ve bir F ransJZ tor 

pidosuna isabet vaki ol· 
muş, Rayak mu.takası bom 
bardıman edilmiştir. 

PETENLE. DARLAN 
ARASINDA iHTiLAF 

Londra_24,.,A . A. -
Müstakil Fransız Ajansı 
Fransız hudud undan bildi· 
rıyor :, 

Petenle Darlanan araa\ 
Y,enider. açılmıştır. Teyid 
olunduğuna göre, Peten 
DQrlanın kendisıni berta . 
raf etm .. ğe çalıştığı hık . 
kıo J.ı bir iııtil.>a hasıl et • 
miştir. 

yanşın~a da dördüncü 
gelmiştir. Kemal Arat bu 
mü abalca<la Kırı"bana da 
lJirinci olarak girmiş ve 
L..eudisine Kmkhanhlar ta 
rafından dün de yazdığı • 
mız gibi el işleme.si bir 
uatıniyc hediye edilmiıtir· 

Resmi harp 
tebliğleri 
ALMAN TE.BLIGI 
Hitlerin umu:ni karar· 

gahı 25 A.A.- Alman 
resmi tebliği: 

Şark cephesinde cere· 
yan etmekte olan kara 
ve hava muharebeleri o· 
kadar m:isait bir :;;ekilde 
inkişaf etmektedir ki, çok 
büyük muvaHakiyetler bek 
lene bilir. 

lngiltere etrafındaki 

deni~ mınt kasıı•da 11500 
tonluk iki fogiliz gemısı 
batırılmıştır. 

Tııyyarelerimiz Liver· 
pul Limanındaki ask.eri 
tesisatı bombardıman ede 
rek m.ühim hasarata sebep. 
olmuştur. 

Kuvvetli bir Alman 
hava filosu Hsyfııdaki in· 
gıliz deniz üssüne hücum 
e\lerelc bombalar atmışlar· 
dır. Dün akşamki bava 
muharebelerinde 15 lngi· 

liz tayyaresi düşürülmüş· 
tür. lngiliz tayyareleri Al· 
manyanın şimali garbisin· 
de baz.t mrntakalara hü· 
cum €derek infilak .bc.m 
baları atmışlardır 3ivil balk 
tın ölü ve yı1rah var. 

Aikeri hasar yoktur. 
Memele yapıl n hava hü· 

cumunda çok l.a"ar ve 
zayıat vaırdır. 

RO.'v1EN TEBLIGI 
Bükr :; 25 A.A.-Res 

mi tebliğ: 
Harbiu ilk üç günü zar 

fındaki kara.harekatı tespit 
edilen plana tevf ıkan de 
vam etmekte dü~mamn 

akıülamel teşebbüsü kınl· 
maktadır. l'ayyareler11111z 
mühim miktarJ:ı Rus as· 
kerı tesis atına hücuın ede 
re!.. bJınbal ır atmış ve 

tahribata sebebiyet vermiş 
tır. Hava muh.uebelerin• 
de 30 ve yerde 40 dü~· 
nıau tayyarf;"si imha ~dil· 

mi~tir. 

RUS Tt.BLlG1 
Moskovcı 25 .. A. A. 

Kızılordu ifo~kumanJanh· 
ğmuı tebhğı : 
Düşmanın Kovno, Grov 

oo ve dığer mıfüakalarda 
ki taarruz ı inkışaf etmise 
de muannidane mukaveoıe 
timizle kırşılaşaııştır, Mo 
törlü kıtalanmız mukabıl 

darbeler1e bır Alman mo· 
tôrlii alayını tama.nile iw· 
ha eylemı~lerdır. Kanla 
muharebeler devam et • 
mekle<lir. Dü~man ağır 
zayıata uğramıştır. r .. yya· 
relerinuz çok mülaim as
keri hedeflen bombardı • 
man ei.mış ve dunkü havıl 
muharebelerinde 3~ düş· 
man tuyyaresi dü~ürülmüş 
tür. Fanlandıya ködezi11de 
bir Alman denizaltısı l>a· 
tırılmıştır · 

INGILIZ TedLlGl 
Kudüs 25 A. A. -

Naklig at münakasası 
lnhisarl.ar213aşmüdü rlüğün.J en: 

Nıtkledilecek Mub. bejel Mu. temimıt Mu. ih'ıe 
Eşya miktarı:Bet.er ton için , Günü 

Ton Kuruş L. K. .....~ 
3000 125 281 ~ 25 21-6/ ti 

lskenllerun istasyon ve lskeleıinden idare·~~ 
!arın~ ve idaremiz ambarlarından işbu istasyon •. e 
le 1 veya liman aml:>ırların ı nı\cl , ii lec'!k tab1P'

11
e'1 

(3000) üçbin t() ı miktarında -id u emize ait her 0,~ 
emtianın şarlnimMinde yaıılı esaslar dahilinde .O.le 
ye işi eksiltmeıe ko nulmuj ise d" gösterıi,~ 
lüzum üzerinde 01 gürı dahl tem 1id edilerek ı00 ı 
kat ihale.sinin 27-6-911 tı-ihine m iu .:lif cLlıı' 
nü saat 14 t., icrasına karar ve rilmiştir . 

1 
f' 

2-lşbu nakliyıt işine 5iriş n ''< i ı ti y ~nl,ri !l ih' e~ 
atından evvel muvakkat te cnin~t alcçaları nı ..,eıBe(e 
ze yahrarak atacakları mıkb . .ııl ıtl a bir li<te aıJ•f t! 
gün ve sıatta Hıtay lnhisırhr Baş n ~iJürlügü11 11.e,ı :ı' 
şekkUI edecek komisyoau mıhsun mli rıcutları ' 

dır. f 
3-Nakliyat şartnamesi Başrn iidürJüğü:nü ı s•tıf) 

besile lskende,.un ida rmiıdegörebi lirler. / _1 

Türk AJtT'~ 
pa1<,lt 

ispanya da 
kararını ver 
mek üzere 
RUSYA VE lNGIL TE 
RE. ALEYHlNE NÜMA 

YlŞLER 
Madrit 25 A.A.- Hi n 

lene genç talebe dün Ma d 
rit s>kaklarında Sovyet 
Ruıya aleyhine ııümayi~ler 
yapauşlardır. :Mitingden 
sonra parti binasına giden 
nümayişçilere hitaben bir 
nutuk söyliyen ispanya Ha 
riciye Nazırı Senno .Suner 
demiştir ki: 

.. -Şimdi çok söz sö y· 
lem ek zamanı değildir. 

Şu anda ispanya kararım 
vermek üz~r~ bulun uyur, 
Sovyet R ısya mücrimdir. 
ve ispanyanın kanla dahili 
harbinden mesuldur . S izi 
çağıracak ses~ buırlanı· 

mz. Avrupan1ı1 ta r ilu Sov 
yet Ru~yaııın artıdan kal 
dınlmasına emretmektedir. 

Nümayişçı ler b undan.., 
sonra lngdız Elçihği önü· 
ne giderek 1ogiltere al~yhi 
ne nunıayı~lerd'! bu lun · 
muş ve Sefarethaneye hu· 
cum etmiştir. 

Poiıs uüm.ıyişçiıeri da 
ğıtmı~tır. Bu hücumlar es• 
nasında Sefare tha nenin 
camlan kanlmışhr. 

Hadlse üzerıne lngilte 
re hükumetı bu har eketi 
ispanya nezd:nde protes· 
to e)•lemişt&r. 

Neşriyat Müdürn 
SELlıvl ÇC.Lt.ı~ı< 

C.H.P. ıvitltbası Antakya 
w::=c::t--!--~~~!!!l!!!i!==~ 

Şımah Surıyt!de 'f üdml.i r 
etntfındakı çeınber gittı k· 
çe da:al:nakta harası ta· 
mamile sanlınış bulunmak 
tadır. lrakt m ilerhyen li· 
çüncü bir kol da buraya 
varoıı~lır. Fırat üzerindeki 
Abukemal kasao"smı zap· 
teden _kuvv~tıer ileri ha· 
rekete dev ım edıyorJ .ar. 
Lübnanda .. Merciyun zapte 
dilmiştir, 

( Başı 1 incide) ,,, .•. 
da Alman dostlar• ~et' 
lngiltereyi bu ın~'~ıi~ 

ttıı 
leı d en haberdar e 
bild irdik.. / 

1 b .. l ..,e 
; le oy ece ~,~ 

ce doğru yoldan f ~•' 
rek bugün buıı.ırıJ'1 ııf 
kan esere vasıl olf11 
lunuyo!"uz. 

., b 

B · · · .neık" u ış açan.-':" , 01,o 
metler ifa etaıış "e ~ 
ma • d evlet adıtıJl~ 0 f 
yük E.lçi dCJstoıJJ f 

0 

. . . . k j "ırle 
nın ısınım ta ' "' •f ı•ı ~ 
etmeyi bir vazı e efı~ " 

Arkadaşl~r . R f'V 
dam hüku netıoı() vi' 
bu eser bakkındıl ft'" 
darıberi her t~r~,~ 
len haberle\" i 0 \ 1,, 

dir ki, bu e,.er '
1 t"~J 

geniş niıbette P'.: 
mazbar olmuşt"11iJ~" 
dünya uzaklar• i '(il~ 
üıtünde bulull411 ı'.J 
nın yaptığa bıJ .. ,,ı~ 
bakkmJdd aı~f~t· 
adeta ittıf ak etı:JI /. 

Arkadaşl~fi~ ~ 
tasvip m,lletı~ bİ' ' 
re daha şeref h 
yükseltmi ştir. f. 

. "' Bu şer~flı )Jlltıf1 me~kiin cuıJJ 1,:1 

. '" nekadu y,,.ra'l. ,;t.j . ,ı'/ 
dan sonrakı ,ıı ~ 
timizle ispaUl ~~t' 

Sık sık ı1e -

larJa kesilen ~,ııl 
sonra müst•"' 11",d 

... ve lstanbul ~~d'', 
na f ıtrıu:ı, fl~(I 

sinJi, Ferid '°~ "'6~1 

.ric iye ~.E.ncıJ fi6' 
Doktor ıvh'' eı'' 

k .. ··ye 1 ı rer ursu .. ,.ıı 
anlaşaunıo şıJ i~ı 

.. miyet derec~,, 
e ttiren nutlliı '~ 

•t16 
ve Cüaıhutıı 
ne toşckkiir' 1 

ıa 


