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·- 16 ikinci[kanun 
,Vzkra BALC/oc.;Lı 

Sr.Wtıbt ve B!sımuhaPTiri 

1941~1 f Sayısı h~ryetd e 2 kuruş) Pc.rşen be 

... ... 

Mehmedç!k günü teshil edildi 
26 Sonkahun pazar gi tıu kahranıan 
I\ılehmedçiklere hediye guru ol '"'rak 

Sovqeller 
Saika ·ı l ·\rtn taksi

nıin~ r<zı olma mışlar 

kabul edildi 
Askerlerimiz,.. kışhk hı>di 

Yelli toplamakta olan l:omis· 
Yon nıesaisirıe devam etmek 

Londra 15 A.~ -- Tay · 
rmis gazetesinin dıp'oııat:k mu· 
biri Tas ajansının suıı gi!n· 
ferde-ki te kzipleri hakkında 

tedir ş· ı· · ımllıye kadar Kızıl· 
ay nıerk · · d. h . t'Zlne teshm e ıfen 
edıyeler pamuklu yün ka· 

zak - ' 
'· Yun Çorap ve eldiv('n 

olrnai- ·· 
· tızere 84 bin pım;a· ta ~aklaşruıı ve Kızılay met 

k ezıne bu hediyeler askeri 

t.oınutanlıgına tevdi edilmiş 
ır. 

K,z.ılay cemiyeti yardım· 

severler cemıyfl1 ve hediyt
ıoplıycın ko.nisiyonla anllJşn· 
:-ak bir iVfehmedçik günü lt>s 
bıt ~tmeğe kanır v~rmiş Vt' 

26 .Sonkaııun pazar giinüııü 
kabul cyleıniştir. O gün ko 
misyonlar vaUhdaşl u ~ mü • 
racaat ederek askerleri'tni'ze 
kışlık hediye vermt-1.; i!-tiyen 
lerden hedi;eler alaccakiar • 
dır. Bu suretle ı cdiyelerin 
20 bin parçayı bulı.ıcağı kuv 
veıle tdlımin edilmektedir. 

şu ıuüıateaları yü,.iitmekte
dir: 

Sovyet gazeteleri Alman 
larla Sovyet:er arasında ya· 
pılan soıı anlaşmadan bahse 
derken, Alman gazetelerinin 
prop~gandasını Ja yalan la
maktadırlar. 

.......... !İ1=~ .. --~""""--" ' r ~ 
rı·--·'- ...., ôô&- ------ ....... 

urk Hava Sümerbank 

Alman-Sovyet ticaret 
mualıede . ..;ir.in imz.1sından son 
re> Sovyetler in neş:-ettikleri 
bu tekzipler Molotofun gc>çen 
lerde ' erliıı~ yaptığı seyahat 
te Balkanların taksimine Htl 
lerin :'vlo!otofu ikıı ıa muvaf
fak ola ııadığı unlaşıhyor. 

Kutumuno 
YHnpılan teberrüler 

...., . k amıyetli vatandaşların •ur. H 
··ı . ata Kutu'nfana teber .. 

tıı erı J 
D .. < ebı1n1 etmektedir. 

ınata 0 '.~ ize veril~n malu -
kı... R

1 
Ott>, Üüver köyü hal· 

.. ru arınd dk bl!çuk r & topla 1 ları 71 
ııe ırayı kurum veznesi· 

YŞatır?Hşlardır . 
chrırniz t ·· 1 d Şefik Sab uccar arın an 

na 100 Un~u Hava Kurumu 
200 1. Ve Gençlik klübüne 

ıra ı eb .. 1 . 1 !erdir. erru ey emış ~r· 

Di~er t f S .. k ·· llr<t lan fotografçı 
... u ru Çığ 2 
cardan ır 5 lir:a ve tÜc· 
ıir, k" Aızur Keb'budi r:so 
ı~rdi rurna tcberrü eylemiş r. 

Bundan b __._ 
ğır ni- .. ~~ .. a Şükrü Çı 

..... u Yuzu.r..:.L... d K 
rum8 4'ı tf ıs~nu e u· Re Chtye eyle.miştir. 

l/ anıyeve 
. Kırıkhan 

Kaynıakcttniar ·· ı k" ı mu -
ıye ınüf~ttifi ol-

dular 
Reyhaniye k 

Necdet Yıfrn . . aymakttmı 
1'ayrnakaın1 l~ı ıle Kırıkhan 
kiye müfett' rsa·n Olgun mül 
rnislerdir lş ı~ın~ tayin edil 

R~yh~niye le 
na mülk' nyli'la\:amhğı 

ıy~ m'Uf etr ı · Vnsft Tu b ış ennden 
rlıukaınlı;~a a~aKırıkhaıı kay 
ınakım; f\ı',.h Kedyan kay 

ı ~ rtıf'!d Ali . 
ve tayiı1 ed 1 . nakıl 

Ş K 
1 lllışterdir. 

am Onsot 
Yani Sclm K osumuz 

d ·· ~abah A k Gll&o~QStın}Uı. 
~n I . n a.t~dan şehri 

nııze ge m.ış ve <>tle.ieu son. 
ra oto?ı~tf le Şaft\e hareket 
eyıennşlır. 

Ankara Ticaret 
od:ts'l Reisi 

Ankara Ticaret odası rei. 
V,..hbi Koc; ite birlikt~ Anke1 
'~ı şeli'Yimize gelen bu he 

t e-vvelki JCÜD şehrim izde 

Kışlık h ~ diye için 
5000 Jira v ... rdi 
Ankara 15 A.A . .:.-Sümer 

bank ~nudiirfu ,u ask~rlerimi· 
z<- kışlık hecliy • satın; lmak 
UZı"!"P KızrLty nıerk 'Zİııc !.;.eş 

bi11 lira t<"h~~rü e)l mişler'· 

Sovyd Almaıı Ticaret 
anlaşması, Molotof un .. B:!rlin 
ziyuretin in g~çrniş bir neti
cesidirr Şura.swı nazırı dık· 

ka te Alnı ak lazundır ki. So :1 

yet ma tbııaı ı .<Jon "ünlc .. c.b 
<lir. Knı ' >' meı kezi b_ ıkn İngiliz muvaffakiy~ lenııJcn 
mudurliığ in-e teşekkür eyle· sitayişle bal sctoıişlt>rJir. Al· 
ml:'ktedir. manların harbi kazıııı.nı-.k ihti 
Deği-ruıenderede malinin azalması Sovyt:tleri 

Z .. Jzelf: sıkıntıdan kurtarmıştır. Rlıs 
İzmir 16 A. A. - Dün meııfaatler:n e en çok ya-ıyaıı 

akşam saat 22,30 da Değir- l ~ey g~libi ~lnıı} an bi~ sul~ı 
ın.:rıdere ıı :hi)'csin<l beş sa 1 akdedı)ın~sı Vt! ınuh.mpler 111 

niye süren şiddetli bir zel . ı bdrplt:n nikbin bir lıald·· Çik 
zele olmuştur . H sar yoktur. 1 mJsıd ır . 

Halke·vleri için 
10 yıllık progr.am hazırlaııdı 
25 Vilayet ve 50 Kaza merkezindr. yeni 

binalar yapılacak 
Cümhuriyet Halk Parlısi 1 ler, belediyeler bütçe Jer inde!l 

Gı::nt•l Ba~kaııhk Jivanı Hal ı ayrıl ıcak par..t ve pa-rti genel 
kevi binalarmın bütün mem· 1 sekreterliğince verilecek talı· 
lekette on senel1k bir proiraın sisatla karşılırnacak~r 

ıa inşasına karar vermiş ve ı! Halkev1nde 
lıu kararın tnthikatı için der Dün akşarnt<i kon
haı hazırlıklara girişilmiştir. 

Verileı· karara göre, inki· ferans 
labrn lcultur kayı!akliın olan Maarif müdl'.n·ü ve Halke 
balkevl~rinde geniş çuhşmı·I~ vı Rei i RHdt Necdet Evt1 ~ 
ra ınkaı. ver~~ !k olaı. bın .:ı 1 mer dün akşam saat 20,30 
lar her san~ 40 50 k za v ... 1 da Wa!kcvi salonuntla " Ço 
2-5 vı layet 1 ı:rke:ıinde prog cuğun terbi~·..-sinde ttailenin 
ramlı bir şekıld İnşa o!uııa İ vazifderi •• .~~vzul u bir kon 
rak, on senedt" bütun yurtıa l ferans vermış .. ır. . 
halkevl ., 1 b 0 ı · 1 Konferansta başta valı · 

. a anıırn ııı;rna ı . k .. h··ı A 

ikmal edilmiş olac·ık mız olma· uzere u..-umeı 
vt· parti erkanı ile kalabalık il . 

Y 1 bır halk kütlesi hazır hulun cıpıldcl\k binaların 111ş a· 
t d muş konferanstan sonra mü· 11

' a muayyen bır tip değıl . zik olu tarMtntJsn bir kon 
mahallin ih ıyacı naz:uı dikka ·ı · t' s"r ven mış ır. 
le ahnacakhr. Kata! • ııü· : L'. .. 1 s· . h 
fu uzum u 1" 1za 

Son seylablar. mü.ıYSW! be 
tiltl ajans tarafoudtı• l vet-ileti 
ve lstarlbu~ gaıet~1ei'lnde 
intişar eden b.-~rt~t" üi'eri' 
ne Gıi er Viti ettcrlie hv-IU' 

-·----·--
5elim ÇELEN A. 
J,.,şriy, t Müdüru 

..... 
. Abone : Yılltğı : ~5 
' Yabaııcı m,..mleketlere 

Günü geçmiş !!;:yılar .• 

Telefon : 1 • 46 -
--~~~~--._;--~_ 

ı'DRes : YENIGÜf\::ANTAKY/ı. 
:a ::;ı,;;;m;::;:::::::::;;=ö;:;:;:;;;i;;;;;;;;;;;;...;;;,;;;;;;;;;ı; 

Akdenizde 
Müthiş bir hava 

muha:r.t besi 
L ondra 1 ~ A.A. - Bu 

Sclbiı"h~i Lorıd'ı'tt gazetd~ri, 
4. kdeııızdt> si'cilya adası civa 
rında vukua g~len büy1ök ,bir 
bava muhare'besınden ha1ıse 
den tafsUat~a dorudur· 

Yunanistaııu mülii6' mik 
taraa h8rp nıalzt-:me~ı gör· 
mekte olan bir lr1giliz ge· 
mi kafil,.~i Sicilya adası ci· 

varından geçerken dur! sa
bah şafakla bera ber iki ltaf 
yan muhribi tarafındau lııicu

ma uğramış, fakat genı\ k ,fj. 

ıesini muhafaza eden İngiliz 
harp gemilel"i bunlara &tıka· 
bele edPr~~ biırr~ b.dırmış· 

lard•r. 
Bundan dört -sut sonra 

İtalyan tayyarelNi gemı4ere 
hücum etmiş, fakat b1.rnİat< da 
layf&rc dafi topl&rmm ;.ateşi· 
ı~ kaçmağa icbar ~dilmi'Ş\,.r 

dir. Daha. soııf'a • iiçüııcu ve 
dördüncü defa Aimarı t yya-
relerinin pike hücumla_.ı şid 

d~tl i ülmu > ve ta~yareler o
tuz metre katlar aşağıya ine· 
t <!k gemil"!ri bahr ıuak iste· 
ınişl~rs,. de, İ •1gili z tayyare 
gem1sinden havalanan ln{ıl iz 
avcı tctyy irelt5tile Tayy •re 
da fi topiarınıll ateşi karşısı ıı 
Ja firara mecbur edilmişler· 
dir. Bu mııhaı el>eJe 12 Al 
man tayya-resi duşürülmu ~. 

bir İngiliz krovattöni ile tay· 
yare gernis· v • bir ıııuhrıp 
basaru L.ğrlttt. ışhr . Gemi ka· 
fil~si ve h til p gemileri <'it· 
mek i s~c-dıkleı"İ lima~1:sr<i sali 

1obr1ı.ktaki 
demit çenıbe 
Müteın~diyen Sik 

şıyor 

Kahirnl5 /\.A. Röy 
ajansı bildiriyor: Tobruk 
lesir.in dı;> müdafaa nıevztl 
fngiliz keşif ku\'vl"tİeri tara 
dan yoklaıımaktadır. Tobr 
etrafındaki demir çeınber 
teınadiye-n dar, ~rnakla vt.· 
ie ır.üternadiy"'n dö~ülmekt 
oir. ltnlya · zayıalınrn çok 
ğır oıdugu oiUıritiyor. 

ltal9fl 
Mü 1f rid bir ~ulh 

n1u yapaca ? 
LoııJrn 16 . \ .. '.\. 

oıadal"' gelen htıberleı e go 
lt:..ı l f dn F aşıst .ıl ~clisi lıı., ı 
re ile münft<ı iJ L:r sulh 

<le·nıeğc tanıftaroı:-. Fa~ 
Musolıııi btı fıkr .şidJe 
muhalt>fet Vf' ınukavt:m,.t 

1 mektedi:-. ltaln ht>ıniz t.ı· 
'ı mile mağlup ol.rıııınış blıl 

ma 1 ı beraber ltd.y<1 ı mil 
tinin km veimancviye.:.. 'kı 
mıştır . 

ln gH :-..!r ~ ne cev t\ 
v ~• ecek? 

Lo:ıdra 15 A. ı\. 
.~ıliz ;)iyasi melıafı!i, İhılya 
i11~Hlt1teye rnuııf<·rıJ bir s 
teklif ettıgi t .kdırde verı 
cei:: cevctb111 ıw oh.ıcağı 11 ş 

le h.ıb "' ı:tm ·k r- Jır : 
a.lusolıııi ~•kıldı;, v 1 

yaJ;.ı !ıtır b.r ıııtıh jµ , .ıpıl 
r:rk lt.ılyan ı )ııJc:ııı ıı tıakı 

ınııme<ssılı vlu.ı bi. huk um 
rncytlaııe ie.dıgı z ınhm ııı ::: n vasıl olmu~lardt\-. 

D. ~ h t ~ teldıf duşünul~b: ir. Fctkat 
ıger av:ıimuna- giitere ar:c k Alm'lııy:ıyı m 

rebeleri lup dhkieıı .so.ıra :;ul!ı ın 
Londra 15 A.A.- İ:ıgi· 2.Ukerelerin'"' bcışhy .. rakhr. 

liz tt\}\;•areleriııin Padökaic: hahır .ıtıııı~lcudır. 
civarına yaptığı gündüz hü· A.[m,uı tayyaı clerı bug 
cumu çok mues~~ otm • ? ve ve bu g"Ct: ııı >:I' ·r 
siperlere yer leşt·ıı Almaıı as· de pek az faaliyette 
kederi mitralyöz aıeşine tu- muş ve hır .uikd ır 
tuımuştnr. Diğer tarafiaıı lıı atmı;.lar Jı·. L ... azı llllcıl.ır 
giliz t yyarderi VrııeJik ve sarct uğra nı lıı lno;a ıcJ 
Toriııoyalkadcsr giderek lH>ın yıa t yuktı:r 

.. ~ ..... - --- --SONOAKJKA ------- . 
Arnavul/ııkta Arr .. vıt .ıef 

n·ı ılt•ca ·y 1-,ni;ılerdır. 

Ar ıa"ut taburu tPrh s eJ 
ı...,yi-ln harekctı ge

J. işiiyor 
Atin~ 16 A A. - Altı ınişf r. Ç-ıııkü İtalyanlar f\, 

~ ... <tt-"JW2777 Arn~ut ar.ı eınıııy~t ed .. u 
tavzih eddiın k: ajans tarafm 
dan veril6n bültenin bir ke- m ·kt(!dırl(!r. i yan hal"~k 
limesin"de vuhııi gc!l 11 b~r· f E.11>Jsan ' ı3er~t urasın Jıt 
yanhşMc yÜ!Üııden lıudi~e Y n • yollarda ve si nah.1,.. ı ccrıu 
lı! anl~~lıoıştır. Ajans bülte- ~ doğru geni~eı:-ı lhc-dir 
ıımde .. msan ve haywuıc z t· 
ra .- yoktur maddi zarar bu 
yüktür .,cümlesi bir kelim~ no· 
ksdn• olartak~ iıısaııca ve hay 

zayW.t Vt1 maddlzaı-ar 



lrAlman müi 
• • •• ... eczsı;le gor e. 

,Jitıerin hedefi ne 
~'. imiş ? 

> Lundra 15 A.A.-- Har· 

h iptidasında Almanyadan 
1 ~ derek yabırncı memle 
·/ r~ iltca eylemiş olan meş 

1 Alnı :ı fabrikatörlerinden 
Y aser neşrettiği bir maka 
• • Hitlerin hedefleri hak· 
ıi~· "' şunları b'azmaktadır: 
' Hitler herşeyden evvel 

ı 1ıteml .. ke isteme .le e bl! 
t için hazırlıkhr yapmak· 

atı\ ır. 
-~~ Vişidc son defa , yapılan 
~ takerelerde Suriye üzeri· 

e Al nan htaah sevki me· 
J si dl" mevrnubahis olmuş 

~ 

n~1 Fakat İngilterenin ba~lı· 
c fth~defi dün olduğu gibi 
.eıL un de İngiıt~redir. 
ııı ~Harbi süraıle bitirmek Al 
a. yu ı~ın hayati ehemmıye 
''1 z bır iştir. Hitlı·r lrlan· 

1 
.• alarma da göz koymuş 
1 ,1 durasım müthiş bir pa· 
:

1 ;utçü alayı ile istilaya te· 
. 1 lbiı:ı ~decek ve belki de 
e z ada!aruıı bu inlerden 
~taya teşebbus edecektir 
lıt 1 erın kaııaatmca bu iş beş 
ıe, t. ~ yurerlİn feda edilmesi-
llQ • d ı . mt:"y zın ge eceKtır. 
"'J 

,ış Almanlar 
~· ~ 1 

'cilya adasına yer-
·~, leşliler mi ? 
)\ 

ıı 1• ~ Londra 16 A. A. -

lııgilterenin 
I-larp ve sulh ga

yeleri 
Londra 15 A. A. -

Röyteriu diplomatik muha',i 
. ri İngiltert-nin sulh ve h1:1rp 
gayeleri hakkında şu mütai(;' 

a>ı yürütmektedir: 
Bizdt n harp gayelerimi • 

ı: bildirmemiz isteniyor. ln
giltereniıı harp gayesı düşına 
lll mağlup e!mekten ib'lret • 
tir. Biziro sulh ve harJ..ı gay 
retlerimiz malumdur. Bu hu· 
S•Jsta dominyonlarla da iati· 
şarelerde bulunmaktayız. 

Sulh gayelerimize gelince: 
Bu gayeler geçen noel bay 
rummda Papanın ilan ettiği 
bt:ş şarta kabulden ibarettir. 
lııgiJterenin üç büyük rubani 
reisi de bu beş ;;artı sulhün 
esaslı prensipler; oiarak ka· 
bul etmişlerdir. Mama fi Baş 

ve'<il Çörç\\ lle bu hususta 
yakında bir nutuk söyliy,. • 
cektir. 

lngiıte"ye yardun 
meselesi 

V cşiııgton 15 A. A. -
Amerika . parıamentosu ı e· 
isi, İngiltereye yandım kaııu· 
nu layıhasını bazı ufak tadi· 
)atla kabul etm ~ğe taraf tar 
olduğunu söylemiştir. Diğer 

taraftan Hariciye encümeni 
rdsi de projedeki bir 0 iki 
noktada tadilat istiyeceğinı 

ve bu tadilat yapıldıktan son 
ra koııunun kabulüne taraf • 
tar oldugunu söylemiştir. 

Ruzvelt kongreyi 
zorlamıyor 

Y" yt~rin havacılık muharriri 
yı' ıyor: Vaşiııgton 16 A. A. 
a J S d İngiltereye yardım . için IU • 
·,ı Almnnların icilya a ast 

il", fılen ellerine almış olduk· zumlu saıahiyetıerin verilme 
rt_ d · ı t b J si için parlam~nıoya t""vdi I\ ~na aır ge en ua 1>r er 
• ı~ kırıda Londrada bunu tP eclılen kanun ı:rojesi hakkın 

' J · 1 A • da Cüınhurreisi l<uzvel t !>e· , \! e ıcı m uıı\ t .. nuz 
~ ; yanııtt.t bulunmu;-tıır. f<!uzvelt 
b 1c tur. ~u h bf"r)er Ameri ' bu hususta milı.-t lvekıllerini 
J 
\ 

1
n kaynaklarrndc.n gelmek· 

« 
1 

hr. Buoııı , . on gün!erde zorlauı. k isteıneclij!mİ miild 
11' man layyoı eleriniıı Sicil· nıiiru .. ssılleriııin vaziyeti ti}· 

Cie'- uki hava meydanlarına m ırnıile müdrık ularak bir ka 
t•ı !l rar vermelerılll istedig" ini söy 
1~ !eşmiş olmasından ileri 

YJ/- miş olmaı:;ı muhtemeldir. ı~miştir. 
k .. ıl)a Akdeııizdt. çok nıa· ltalyaniara nefes 
P ,u bir yerdir. Vaıiyet Al· aldırmayorlar 
111 yanm Sıcilyayc-· yerleşme 
~ dt!ğışmış değıldir ve bu At iııu 15 A. A. - Tay 
Jf ı G nd adusile mukayese mis muhabiri bildiriyor : 

z -tılt ez dılhassa lngiliz Kli!ıuraıım zabtındmı son 
1 1 r ı~ı ı.ıın daimi tebdidı ra İtalyanlua nefes aldırma· 
z J~nda burada petrol depolu yan Yunan ordusu il,.rlemek 
)'yap n.ık ımkansızdır. te dovam ediyor. İtalyanlar 

ıç ~ Berat istikametinde çekilmek 
jıAlmanya çekler- tedir. 

ıen ıremnuu degihniş j 
.t • taıyan hava kuv-
t:' ~ern 16 A.A.- lsviçre vetleri mefluç va-

t- k 'zeteleri yazıyor: Çekoslo· 
ı• c:yadaki Alman Valisi Fon ziyette 
'f: yrat Çek ileri gehmleri.ıi ı Kahire 15 A.A. Bardi 

t\ı bul ederek kendilerir.e yada olduğu gibi Tobrnğun 

f 't •k millefinden menınun ol· ı zaptı için de topçu hazırlık· 
~<\'ldıgmı, hiçbir Çeke ,ı tıma ları süratle ilerlemektedir. 

~ I'~ buluıımadığırı Ç~klerin Tobruğuıı müdafd.ıtsı Bardiya 

'l.~Tıran arzusunu yok etmek ya nisbetle üç misli deha mü 
i'Fn askeri diktatörlük tesi- himdir. 
1 den bile çekinmediğini, ve· Bu ınıaıtakadaki İtalyan 

.ak vemet zihniyetinin mut lıava kuvvetleri arhlır melluç 

~,.ablusgarp 
Şimali Afrika İtalyan müs· 

t""mlekesinin merkezi olan 
bu şebir7 bizim zamanımızda 
35,000 niifusluydu. Halkrnrn 
600 ü yerli yahudi, ıvlaıtalı ve 
ecn ... bi, küsurıı milsli.ımand•. 
1912 den itibaren İtalyanlar 
bir çok millelda~larırıı taşı• 
mışlar, şehirde muntazam bir 
rıhtım, Avrupalı nıaiıalle t ve 
ı air tesisat vücudP g,.. ıirmiş

lerdir. Bizim z maoıı·ıııd>\ 
da işlek çat şıl ır Suleym i 
Kanuni z ... mamnda y .pılmış 
biıyiik vt> süslü camisi, birçok 
nıesçitleri, suru, kait-'si, geniş 
bir biıkurıı f" t konağı, feneri, 
~c1rk turnfıııda Münşiyye isim 
1ı portııkn[ ve limon bahçe· 
lt'fi ve hurmalıklar içinde 
sayfiyesi vardı . Bu şehir Af 
rikamn içeri:,ine doğru ker· 
van yoHarıııın kalk ığı ilk is· 
tasyondur. lhnıcah sıgır ve 
sair lıayvanat, tuz, ıneyva, 

deri. devekuşu tüyü ve cenup 
tan gelen fil dışidir. Trab,us 
ta güzel hasır oriiliır. Kuyı.ıııı 
culuğa ve fil dişine muteal· 
lık eşya yapılır. 
Şehirde yerlilerin oturduk 

ları evl~r mc:drcse ş~klinde· 

dir. Pencerderi ırta avluları 

na açılır, binalar sokağ'u b:_\k 
maz. Y t•rli mahlillelerdc- ;;okak 
lar pe'. dardır. 13ir takım ke 
ıneı lerin a!tıııdarı geçi ır. Ha 
va liıyıkıle C<:r .. yan etmez. Hu 
nuııln bı·r ber iklım illb~riyle 
şehrin hava"ı .. ıuteclil ve sağ 
lamc..lır. 

*** 
Trab:usgurp şehri p~k eski 

·'>İr. Berberler zamaıımdaki 
ismi Vaye yahut Vara~ imiş. 
Araplar buradan Bi· 
nanı diye bah ederler, 

Fınik~liler şehri zapt ve 
imar ettiler, Romalılar da 
Oya ismini koydu!&r Tripolis 
üç şehir demektir; oütüıı o 
havalinin ismidir. Ar.ııplar 

bu kelim"'yi Trablus haıine 
getirdiler. ve bizzat şehrede 
verdiler. 

Müslü nnnlar hicretin 23 
iincü senesinde Amir bin -
ÜI- As kumandasında Trab 
)usu fethettiler. Şehir on altın 
cı asır başlangıcında lspan· 

yolların ve sonra Maltn "'öval 
yt";eriniıı eline geçti~ Süley· 
mam Kanuni zamanıııdo. da 
Osmanhlar fethettil~r. 

Bundan otuz sene ev.,.el 
Trablusgarui ltalyanl. r aldı· 
lar. 

Romen Başvekili 
Berline gitnıiş 
Belgrat 15 A.A. Ro-

m~n BaşvP.kili General An· 
toneskunun Berliııi ziyaret 
,.ttigine dair olan haberler 
Bükreşte n~ tekzip ve nt!de 
tt!yİt olunmakdadır. 

Tuna dondu 
Sof}•a 16 A.A. Rusçuk 

muıtık sımJaki Tunu üzerin· 
de buz parçalari göruldüğüıı 
den Tuna nehrinde münnka· 
lat durmuştur. Bulgaristaııia 
Romanya arasında veTuııu üze 
rinden geçerek yapılan naldı 

Beden terbiyesi mükellefle ~c 
rini davet ~ j; M 

Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığında ı: j 
3530sayıh beden terbiy~si kanununuı 4üacü maddesine ~ 

tevfikan yüksek vekiller beytinin 3 --4-940 tuihli karar sa 
namesinin 1 inci maddesi son fıkrsına göre 1941 tarihin 
de 15 yşına girmiş bulunan 1926 doğumlu mektep bari { 

cindeki erkek geçclerin mükellefiyet vzifeh~rine başlama!a 
n mecburidir.~u dJğıJ nlu oln·ıhrın eo _g~ç l-2-94J J 
tarihine kadar Antakyada Bölge merkezine, kaza ve nahi. 
yeterde doğrudan dokruya Cenı;lik kulüplerine müracut 
ederek bıyıt muı:tmelelerini yaphrmıtlrı lüz•ımu tebliğ olunur. 

Dantelsiz bir kuruşlukların 
"' 

tedavülden! /,a/tlırılınası; 
hakkında 

Ü'lntelsiz bir kuruşlukl<trln yerine dante)lih,bir ku· 
ru, luklar harp ve piyasaya kafi m' ktardıı'4 (çıkarılmış ol· 
duğundan daııt<:lsiz bir kuruşlukların 31 mart 194 l tari
hi:ı<len sonra tt•davülden kaldmlması kararlaştınlını~· 
tır. 

ltalqan gene
ralı 

Nasıl yakatnndı 
Lor.dra 15 A.A.- Orta· 

şark lugiliz Hava kuvvetleri 
Kumandanlığı bildiriyor: 

Bar•tiyanm sukutundan 
evvel İtalyan Başkumandanı 
General Berjeıısiııu İle Yiilc· 
sek rütbeli İtalyan subayla
("ırıc•nn mürekkep bir Grup 
şehirden firar ederek sablli 
takıben to':>ruğa doğru : firar 
deneğe muvaffak: olmuşlardır 
Hava kuvvetlerimiz uu gru· 
pu aramak ve yaku!amak içiıı 
harekete ge;miş ve bir keşif 
tayyaremiz bunların sahilde 
hir ma~araya gizlendiklerini 
keşft-dert!k vaziyetten bahri· 
ye Kumandarıltğmı hnberder 
eylemiştir. Derhal karuya çı 
karılan deniz müfrezesi bu 
grupJ yakahyarak ~.s\r al 

mı~t rJır. 

Kısa bir ınharriyattan 
soııra yakal nan bu grup a
rasında Bardi;ıadaki ltalyan 
Başkumandam General l3er
jentinada bu!unmaktadır. 

ALMAN MURAHHASI 
~OSKOVADAN DÖNDÜ 

.~ 

Deri ve bar-
sak satışı 

İskenderun. fürk Hava K\f 
rumu Başkantığınlan: 

Tahminen 1000 kadar keçi 
ve koyun derisi ile 250 baf 
sak arttırmaya konulmu~tur• 
Arttırma 6-1-941 <len 21 
1--941 tarihine kadardır. 

İhale 21-1-941 salı gÜ' 
nü :jaat 15 te İskenderun şı.I 
~be merkezinde müteşekkil 

idare heyeti huzurunda ys' 
pılocaktır. İsteklilerin ~uur' 
mize müracaatlım; 

Türk kuşunun ça .. 
hşınaları 

Ankara 15 A. A. 
Türkkuşu tarefuıdan id fe 

t·dilmekte olan te~kilita rne" 
sup havacılar:mız, geçen h• 
ziranJan yılba~rnc~ ~kıtdzı' 
48767 uçu;; yapını~, bu arad' 
5462 paraşütle atlaoıa yapıl' 
mıştır. 

Neşı iyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

C .. H.P. matbaası ANTAKY;\ 

Gündüzde 
Vioskova 15 A.A. - Al· İki film birden ALlCE ff>. 

manyu ile Rusya arasındaki ;YıN Milyonerler Revüsü o1e 
tıcare?t müıakerderini yapmak Katilin izi tilınleri Pek yaj(I 

t& oian Alman Murahhası da sıra ile l;irkç"' filmi"'. 


