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_ 21 ikinci kanun 1941 
\\OJcrii BAlCıôii'LC 

Saltibi ve B ı h · · as ,mu artır• 

Gazf"tey~t yazılar 
Neıriyat Macl iirü adına 
~önderilmelidir Hirılarır: 
er kelim'5İnden5kuru.J 
ahmr ücret pe~indir ---

(Sayısı hE-ryerde 2 kuruı) .. .. .. SALI 
,w;,,, ;_ ÇELENK 
~Cfriyat Müdürü 

Abone:Yalhj'l: SLira 
Yabancı memleketlere 
8 Lira !'Günü geçmiş 

aayılar S kuruı 
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Hamiyetli Debbağ 
esnafımız 

_TürkJHava·ıKurumıına546 
lira ~teberrÜ8effi[ er 

ba Dünlcü:aayımııda Deb· Ah~ed Yücel 5 
'K ğ eınafmın Türk Hava Ahmed Şanel 5 
, b ururnunıl yapdıkları te• Mehmed Cemal 5 

~rrul,ri bildirmiştik Ha• Ôlckaş 5 
ft~ıyetl~,es~afımızm kuruma Yusuf Yaşar 5 
t" d.berr~_ıerı devam "tmr.kte Sabri Çip~ S 
~dır. Dun. ve bugün teberrü Suphi Alclcali 5 
"' e bulunınlaran adları şun G 5 la d 

'-'DCO 
r ır· Ô • mer Bulgurcu S 

Y •hya Bula urcu 
, Salcir Yititbaşı 
' U!rnan Kuru 

~Lira 
50 
50 
50 

• Abbuı Kiirtlcadı 40 
tlbrahim ve Efrail Şer-

betçi 40 
~•yrim çavuş 20 
rıaklu Boyacı 25 
Ali Hamderi 15 

• Ali Çap~ın 1) 
~Me~mef Ceneviz 10 
QŞalcır Yücel 10 
1 lımail parlık 10 

Ô111er Diyar 40 
Halit Oztanır 20 
~•rip Kan4tlı · 30 

ehmed Asım 15 
' Remıi Keskin 1 O 
ı.~iıım Şerbetçi ıs 
• acı Bedir 20 

JSıırti Mü-
fettişimiz 

Bu sabah ıehri-
. mize geldi 

Bir ~dd 
kend mu etten beri İı· 

• erunda Parti işlerile 
.. nıe~gul bulunan Parti M~ 
: flethıimizFahrettin Tirido; 
• a bu aabah lak d da b en erun-

n 'e rimiae ıellDitf 

IF~brettin Tirido~lu ltehı~~ nuz p ti . rı 
ar ışlerini teftiş c· 

•. dccek ve ··tı d , • k tl o e en sonra 
' .. e rar alceı d~runa d~ 
cei(tir- _ one· --- . 
•Dün subahki 

zelzele 
Dört ıebirde his 

edildi 
o·· 

d un •abah aaat 6 40 
a o~hr11nizJ k ' 

ditini hab e vu ua gel· 
er v d"ı1.· 1 zehel h er laımiz 

' e, enı~n . d 
katarda K\r . •)l•u alci · 

. ve Silifkcd tehır' ~ntalya 
• . . . e de h111edi1 • 

mışlır. Sıliflı.ede 1_ 
1 

. 
. dd . d Zeqe enıu 

ışı etıdn. ~en duvarlar çat 
ıamıı, ıgcr Yerlerde hiç-

Fettah Kamil S 
Şükrü Muharrem 4 
Şevki Akkali 2 
Sadık Tatdemir 2 
Sıtkt Varavir 2 
Bekir Abbuş 1 
Hüs~yin llulgurcu 2 

Y~k~n 548 

D~bbağ esnafuıdao Laş 
ka aşcsğıda adlan yazılı 
vatanda~lar dil Kuruma te· 
llerrüde bulunmuşlardır: 

Lira 
Abdülkadir Masaracı 50 
NecİJ\HannaAbdullah 50 

Türle Havt Kurumu 
haoıiyetli debbağ esnafına 
ve gayretli Rciai Halit Öz 
tanıra teıekkür etmekte• 
dir. 

Sakargada-
Muazzam bir elek 
trik santralı kuru

luyor 
Ankara - Nafıa veki 

leti deiı:trik işleri etüd da 
iresi Sakarya nebri üze • 
rinde kurulacak ~lektrik 
untrah projesini ikmal et 
ıniştir. Bu santral Ankara 
ve civarını tenvir edecek 
ve iıtibsal kabiliy~ti 75 bin 
kılovat saat olacaktır. llk 
tı-sis P.dill!cek taknt 15 bin 
kilovat ıaattır. 

Konferans 
Yarm akşanı saat 21 

de Hallcevinde Emniyet 
müdürümüz İbrahim Akın· 
cı tarafmdan .. İnkilipçı .. 
mevzulu bir konferans ve 
rHecelctir. Konferansa bü· 

";lÜn vatanda~lar davetlidir. 

bir zarar olmamıştır. 
Bu aabah Anadolu A· 

janamm Kahireden alarak 
ne-şrdtiği bir haber de Mı 
ınrdaki Sadau rasadh~ne· 
sinin bir z~ızele kaydettiği 
ve bu zelzelenin orta Ana 
dolud:l olma11nın mubte • 
mel butunduğunu da bil::lir 
rnck tedir. 

iki Diklatöı 1 "Demokru.si 
görüştüler 
Fakat rnülakatın 
bir~ gizli h tuluyor 

Bedin 20 A.A.- Bu 
gün neşredilen re:::mi bir 
Aiman t~bliğinde Hitlerle 
Muıolini arasında muf as
sal bir görüşme . yapıldığı, 

bu mülakatın iki memle· 
keti bağlayan sıkı bir ar· 
kadaşhlc ve dostluk zihni 

yeti içiııde geçtiği ve bü· 
tün meselelerde tam bir 
fikir mutabakatı müşabade 
cdildi~i bildirilmektedir. 
Bu görüşme e·ınasmda Ha· 
riciye Nazırlara da hazır 
bulunmakta idi 

Fransız - Alman 
işbirliği başlıyor 

mu? 
Londra 20 A .A. - Ma 

reşal Petenle Lavalm görüş 
mesi ve barışmaları ha~:

kınıli\ İngilit matbuatı şu 
müt"leayı yürütmektedir: 
Lavalın yakında hükurnete 
döneceği v~ Fran:nı-AI· 
man görüşmelerinin tek· 
rar başlıyacağı söylenmek 
tedir. Almanların Pari14ta 
Lavalın Riyasetinde bir kuk 
la 1 ıükuıuet lcuracalcları 
an lışıl maktadır. Fransız· 
laı la Atmanlar arumda 
görüşmelere muhakkak 

başlanacdkhr. Peten hü· 
kumeti pek yakrnda tadil 

edilecek ve Laval kabine· 
ye girecektir. 

Bunun bir Alman taz· 
yiki neticesi olduğuna şüp 
he yoktur. Almanya L~va· 
h tekrc\r Fransız Hariciye 
nezaretinde görmek iıti· 
yor. 

lngilterege 
Yapılan havcı hii 

cumlannan dört 
aylık bilançesu 
Loııdra 29 A.A.- ln· 

giliz dahili emniyet Neza· 
reti tebliğ ediyor: 

Geçen birinci Kinun 

ayanda Alman bava hücum 

l umm sebep olduğu insan 
c11 zayıatm bilançosu ıu· 
dur: 3793 sivil ôlu, S044 
yırah.Ôleoleorin 19 l 6tı er· 
kek mütebakiıi kadın ve 
16 yaşından aşağı çocuk· 
tur. 

Eyhll aymdaa sivillerden 
ölcmler 6952 ve yaralılar 
10615 idi Teırini evı1elde 
bu miktar 6334 ölü.8695 

ölemez,, 
Ruzvelt böyle 

diyor 
Vaşington 21 A. A. -

Üçüncü defa Devlet Reis 
liği vazifesine başlaması 

münıSC'betile bir nutuk 
söyliyen Ruzvelt vazifeye 
başhyan her cümhurreiıi 
gibi kendini Amerikayı 
hasredeceğini, Amerikayı 
hariçten gelecek teblikele 
re kartı mubafHaya çıh· 
şacağım anlatmış Ye demiı 
tir ki : 

.... Demokrasi ölemez, 
evet demokrasi Ölmiyecek 
tir. 'Çünkü hürl insanların 
kurduğu hükumet şekli De 
mokrathl:hr. Amerikanın 
ziluıiyet ve imanı budur.) 
Demokratlık insanlık tari· 
hinin ta kendisidir.: 

Ruzvelt, Amerikanm 
çok daha ileri giderek bü 
tiin vatandaşların bilgi ve 
varlığını bu uğurda sarfet• 
mesi lüzumuna :işaret el· 
miş ve Vaşingtonun yaktı 
i• hürriyet ateşini söndür 
memek azminde bulundu · 
ğunu söylemiıtir. 

Ruzveıtten Çörçile 
V •şinırtoıı 20 411\. A. -

Ruzvelt, bugün üçüncü de 
fa hü"umet idaresini res· 
men eline alması oıüııase· 
betile bir nutuk söylemi~· 
tir. 

Vilki lnKİI tereye hare
ket inden evvel Ruzvelti 
ziyaret eylemiş ve kendiıi 
le Avrupa meseleleri hak· 
kında uzun müddet görüş· 
müştür. Kuzvelt Vilkiye 
Çörçile verilmek üzere hu 
suıi bir mektup veı miştir. 

Yardım projesi 
Vaşington 20 A. A. -

Hısvas bildiriyor : 

SON DAKiKA 

Kassala'da 
ltalya• ılar 2000 
zayiat verdiler 
Loııdra 21 A. A . -

Habeşistandaki Kassalaııın 
ı.aplı m "ıhi'll bir muvaffa. 

kiyet sayılm~ktadır. İtal • 
yanlar burada 2000 kadar 
zayiat vermi~lerdir. 

yaralı teşrını ••nıde 4s~~ 
ölü ve 6954 yarahdan iba 
ret idi. Bu dört ay içiude 
sivil balkt•n ölen çocuk· 
lırı:ı miktarı 2351, yaralı 
lar da 2455 dir. 

lngilizler 
Habeş toprakla· 

nada 
Ktthire 20 A. A. - -

İngiliz karargahının tebli-

ğine göre, Sudan budu • 
dundap harekatta bulunan 
İngiliz kuvvetleri ileri ha 
rekete devam etmekte ve 
ltalyanfar da rücat eylemek 
t:dirler. Kussala dünJngi· 
lızler tarafında işgal edile 
relc Habeş toprHklarırıa gi 
rilmiştir. İngiliz kııaatı. .. düş 
mana ağır zayıat verdire • 

. rek ilrrlemektedir. 

Kahire 21 A. A. - fn· 
giliz umumi kararM"lhı • 
nın teb'iğine göre, SuJaıı 
hududundaki k.usalayı iş· 
gal eden İngiliz kuvvetleri"' 
ileri harekete devam t~l • 

mektedir. Bütün cepheler 
de r::cat hılinde bulunan 
dü~man lc1talara takip edil 
mektedir. 

" Kahire 21 A. A. -
Ortaşark hava l uvvetlerİ· 
rıin t~bıiği, şar 1d İtalyan 
Afrikusındalci düşman mev 
zi!erine taarruz edildiği ve 
Mtnvaya iki: deh alun 
) upılarak ağı:- zayiat ver· 
dirild;ğin: bildirmektedir. 

Vilki, Amerika Harici 
ye Nazra Hal iıe görüştük 
ten sonra gazetecilere be
ya natta bulunarak İngilte ·• 
ye yardım projesini ü.; şart 
ı. kabul edeceğini ve bu 
ldrtlann şunlar lolduğunu:I 
söylemiştir : 

1 - .Teslimat hakkın• 
da bir hesap tutulmasa. 

2 - Muraflurn pır· 
limeı'to larafmdan kontrol 
edilmesi. 

3 --· Kanun projesinin 
parıimento tarafından de· 
rin bir tetk\kt> tabi :tutul· 
ma.sı. 

Romanya da 
Hükumet zarbesimi? 

Budap~şte 21 A.A. -
Bülcreşten bildirildigine gö 
r .,, Romen Demir muhafız 
teşkilatı bu sabah bir hu· 
ku ,n~t zarlJesi y.tpmıak te
~ebbüşünde bulunmuşlır· 
sada bu teşebbüs muvaf· 
fak olma~ıştır.Romanyanm 
her tarıfmda isyan hareke 
tini andıran büyük karga· 
şahklar d~vam etmektedir. 
Romen Dahiliye Nazın iı· 
ti fa ' eylemiştir. 



., 
c~nı .. pt<tn 4 

Y ızan: Fatih Rıfkı ATAY 

A n(akya, mevkii ve tarihi 
ile, Ernest Koman için 

bir tefekkiir cenneti idi. 
Romn At.tı kytı num •n eyi 
tasviri, l>elk1 onun •·Hava· 
rıler., adh eserindedir. 
M aurice Barres: 

13en Antnkyanm aşık1· 
yun!,, der. Ondokuzuııcu 
·sır {rnnsız lniıvurihlerın 
deıı bıri <le •·şarkta kaibim 
çarparnk yakln.ştıgmı üç ~c 
hır vard,r: A,iııa, Kudüs 
ve H.ııtakyd!,, diyor. A1Hak 
)tı, h ·ı zam.ı.n meşhur sey 
)ahhu ugr gı olmuştur. 

Akdeniz, Auadolu v .! hırıs 
uyauhk tarilıini uı !J ak et

miş olan\ r için, b uraya ae 
yahat bır nevi tavaf hük· 
und~dtr ve öyıe kRlacak 

tır. 

Çunkü Sılpius dağını~ 
eteklerindP, ve Ası nehı !_ 

l uz.criııOt, guze\ bir tabiat 

parçası )\ouıkla . lıera~.~~, 
asıl cnz.ibesi eskı ve buyuk 
mausı ieıı geliyor. Şehır 
19 uncu oı~mpiyu.dltl dör 

dmıcü senesinde l\lla' edon 
ya!ıS{"locu tarefınd: n ku· 

1 
uln uştur. ı ur ada Yunan 

devri 236 sene, Rom ı dev 
rı 60, ılk Uızaı s levri 
242, ls\anı devn :>.)V, k · n 

ci ..,ız ,ııeo Jt'!Vrl 117, ılk 
Tu• k devri 13, Fr;rnk ~ v 
ri 17 sene ı:ıürdii. o.hı 
bir hJ}h macı;:radan, so. 
Anıakyn 15 ıncı nsır baş· 
in· nd.t Osm nh türklüğü 
h~himiyel ne giTmişf r .. 

Bu ele,.,.,, "'t. esadü 
fi oluııımJst ı . İt.h~ıtui Oc\· 
kını n, Anıcskya evk ıi 
Ama os ve Totob g· çıllt • 
riı~ JStaubul, Dicle aJİsı 
ve Holt>p phı.tolan ı ıe 
opo ı•m)'8, lrnn, Ç 11 e 

A ~bıstan denız )''Jl ı , ) ~ · 
hut, Ş~ria ve As. v:ıdılerı 

'il<> :Vlısır ve Sina yt · ~muda 
"' yollarının kavuş t · kı.H k 
iptlc, bnharal, inci v iuc. 
kt·ı vanlannı•ı Akdt ız ko 
na~ı. garp ve şark alemle 
ri csı asında bir tevzi nıc• -
kt zi idı. Garptıı d n'ı; şı 
n alde ve cenupta kolıtyca 
lwieler yapılmağ{l müsa· t, 
d r g~çıth dugıar. sırtlar 
,_ e tepeler, .. ark ta bu tabii 
l ıiıdafealara istiııat ederek 
n erkezi bir noktadan, pa· 
)ıtahta doğru gden düş 
man ordularım 'karşılamak 
iınkanıııı veren bır ova ve 
göl, l u mevkic b' rinci de 
r ce askeri bir ,. n et ver 
nnştir. Ônu ~a c a t:ski bir 
imparatorluk, a ncLık: Hin· 
diı an, Arabists l ve kde 
niz kıpılarmı el e tutmak· 
la inkiı•f edebi mi~tir. Bu 

vahdet qlduğu zaman An· 
takya, ihtişam ve rl'lfat. bul 
OlU$lUr, Selösit Antak)'ası 
~erQekt~ıı şah. ıı • irl Ro 
ma, ~ark hu3utı rım .• ka 
he körfezi il D kıyı 
1 rı arasmdı m&.Uaafaıa c: .. 

d bildiği udu. biraz n• 

zalrmş ol,,a d ı, An t.a!.:y.t ay 
ni ~hemm yetı mnhafazn 
etti. Bu h ud•llar A'1l ıoos 
geçitlerine da)m dı~ı devir 
ıden itibaren AnLalıy ... <lü· 
oüyor. Gene bu ıv· . ki in 
hususiy leriııdc: ıı de layı 
şehrin melrz bır 11h :s yeti 
olmuştur; eski An k7 \ a· 
de:tleri ve ebdebes' ılt' as 
yalı. &anatinrı ıle suı ıydi 
politikat .ik ısat ve fıl( r. lıa 
yatı ile gsrplı i<li 

ıa.kedorıyalı S.Jocuı N t 
ap ıkrıı ı>•~t htı Dic ~ iı 

tün:!e kurJu; impa\;ttorlu 
ğu lndu t.t,m Akdt'.niıe ka· 
oar srenişlediği vakit, An· 
t~kyayı paytaht ya ptı. 

Selösiileı: burıısıııı a.. kaıel er 
ve mabetlerle donatıılar' 

Romalılar. zıunanın dı yarım 
milyona yakın nüfuslu An· 
.takya. Jıkenderiyeden son 
ra imparatorluğun en zen 
giıı ve itibarlı , şehri ıdi. 

Octave, Tiberius, Trnj rn, 
A•ıtouiuı Piuı impar~lorlu 

~un bu şark rnerkeziıJd 
' 

mab .. tl ·r, ıiyairoıar, sirklt!r 
h .. o.anılar, beıırler yaptıla ı": 
g rıişlı~İ 12 İle 19 mctı c <t · 

rrıo:m<la şehrı Dııphan .. (Har 
lıi} E') ; l' bağlıyaıı yol, 6000 
siıt u ııl·ı ya:dızlı gümüş v..:· 
y, luııç statülerle süslıj 

\'e granıt clo~ lı i<li. Autu 
ne 37 18 kışını Klec pat 

ra t e b r' la \!€'Çır lı. 47 
}'ılında ~· •zaı, Antakyayı 

:ıiyare!t> g dı. R o madan 
onra $•zaııslıl lr bir lıayli 

abide yrıptı ıar. Klasik sannl 
kubh<", kemer ve şark de· 
kor!arı ile burada t tı; 
Avrııpa ve Asya dm . i 
burpdtt boğr.tştu. Anta)cya 
uzun ıamıuılar, belağatçi· 
leı' ~e filo:1.0flaıı kendine 
çc ken, Rorııaya pr:ofesörl ·r 
vöı eren bir .. fikir ve ııamıt 
~nnkezi, tizmılar, 'hereı.ie 
le... t au ı ~n yüksek fa 
zilet i r t: t.:' a~a~ı zevkle· 
nn ~ .. hr , t ıl lüks, trajedi 
lt·r Vl •ddlıatl ı ..,uvaı;ı· 

dar. 
• 

Ha ri Petrus, Pavlus ve 
Ba .. nabas Antıkyada vaaz 
etliler. lsa dıııini kabul ~
den ere ir' ıtiyan iami An 
takyııda verilmıştir: " .. ve 
anlar lam bir sen• :urfm 
da kilise ile cemolup hal
ka talim etliler ye şakirte• 
rin hiriıtiyan teamiye olun 
maları evvell Aatakyada 

fENIGDN'\t 
f I 2 1 ELE 12 2 5 3 -

K~çük Hoierler Ferah 
tN\_,lLTEREDc. ASKE. japoıı,ar bir hezİ· 

RE AUNANLAR t .. . d l l Mademki tütür.derı \ ·az 
Loudura 21 A .A. - me e ugr a 1 ar geçemi> oruı oonnJenahlda 

lngiltirede a s k c r e · Şanghay 20 A. A. - rırıı önlenıeliyiı.3unun çareı 
ahnaoların sayısı t·ı lı ~:.iç Japonların yeni bir bezi· - ;ibe~ğün aagari"3-5ilk 
m=!yona baliR .ol ugu dün - met 11Rrac:hkJar:ı v~..S.bin VA ;:rnn s1R.ır.1'l$..ru\1~a bire;' 
san. l ıla 

1 
e 11 n ışlir. telt'fıtt verdikleri bildiriı· adat{RERAH);:;~k iç-

E~ 
1
\LV1 tı,N i'A yy A· mektedir. m~ktir. H~r sıgarayı birer 

ı l:.Sl DUŞ(J,{ÜLDÜ F tansız tabiiJ ~(FERAH il~ içınek aha 

LoııdralıJA.A. -duıı ge.;e der çıttar.ıl '° l{ar,+l~ır ~ütü liİO alık 
İıı v tt-trı·y~ yaııılan huıa Cenevre 30 A. A. _ !arını gıderır, ferah verir, 
nK-rnlcı"ıııda IJ ... ş Al n!lrı Almaıı Aiauıı bildi{iyor"': . . kibi v~ ~i~i itibarile 

1 

bomb.arJııuurı t yyMe:.ı ı n Vışideıı bildirillliğİne gö ~ .. ~ı:ao~ll~ ~.tarafın·. 
düşiıru ii{:iıııü ~lg•liz D 1· re, .. ~stz müsteml~kesilt: dan takdır ~dıl ıştır. 
hili E-:ırnyt>t Nezaret\ ilan yabancı memleketlerd~ki :Kall.tntht tvzı!6'ğıra· 
ctını tır 250 Fran.aız vataı~ytıkyuı nı .. n ya~ıltlc,k• tırafını 1bir 

1 f AL~ ı~ ESİRLERl iskat edilmişlerdir. tane FtR-AH), konu~ sığa 
Hl DlSTANDA Al dak. h - r• ya.lolıp . içilir. 

Bombay ·ı ı A.A.
Trablusgnrpta ı::sir edilen 
İta iyaıı esirlerinden 4000 
kışil:k 'lkinci k file bugün 
Hmdistrıııa elernk katllp
larıı yerieştirilmiştir, 

o ldu Acl.. xı. 2t~,, Kudüs 
düştÜıd"n sonr.ı, hiristiyan· 
lığın hnkiki merkezi An .. 
tak ya idi. 

İlk salip ordusunun 

kt,rd,ığq dört hükumetten 
biri, Frc. ıık beyliği , Anhk 
yada 2 a s ra yakın kalmış· 

hr. Bütün bu hstıralar, yal 
nız hid.cıtiyan Aleminin de 
ğiı, büıün .kultiir dünyasını n 
Antakyeya ııc.-dt-n bu kadar 
kıymet verdığini izah et· 
meğe kafidir. 
l:'! n~ al Antakya tarihini o 

C ku yup da , hurnya lıa srd 
dindinıı~ğe gt"ltıııler, içleri 
i.Ju:.bütüıı yanarak dönerler. 
Çiiukü bütün bu ,mabetler 
h~ykeller, abidder, sarav-, 
!ar, lıe psi. toprak uitııııt g(i 
mulm 1şt1ir. Öyle görünü· 
y,1r ki Selocus paytaht yeri 
Sf'Çın k içi ıı rahipleı e d.t· 
mştığı zaman, muk ,Jdı!s 
kartı-lın SiJpius dağının iis 
tıint- konması, bir şcaınnt 
olmuştur . Yttlııır. birinci 
h\risliya nlık asım ianb.!rİ 
şı:-lı\r dön yüz kadar zelze
le gördu: yangınlar, reUr:r 
tahr\ple r ve kıtaller yaı ı· 
uuyum y1ktı, yıkılııııya·ıı 

yaktı· 

Bir muharrir, müessese· 
} •r Vf! abideleri yenİUetı 

yapın k içi n ayni lllı:ılze· 
me belki 10 defa kullaıııl 
mışlır, d ı:;or. En mütlıı: 
tahribi 268 de lraıı ord ı.ı 
su yaptı: .. r ehlikeden ta-

mamen habt:rsiz bulıınan halk 
tir ·o seyrediyordu Ak· 
törlerden biri. aıısıı.m d~g 
lara dotru bakarak, haykır 
dı: 

"i"-Y a ben rüya gÖ· 
rüyonım, ya bunlı.r ı.. .. nlı 
hlttrdırl v ~ h eme- n oklar 
y.ağınağa başla lı ,, Sa\ip 

heyıiğı düştıikten onra ya 
pılaıı kıtal 'Y da ··jp :se 
taQI bir inkıraz darbeıi Ol 

olauıhlrl 

ınanya 'I arp S. •ve ·ıt.Mu.h V~ileti 
esİtlerİ - kimyabant!Jnpo~u No:JSS 

Cenevre 20 A. A. - Her tiitüneüden arayı 
V.işicfon verilen haberıere ı. 
göre, Bundan böyle Alman .,ffata)'da umumi vekil 
yadaki Frana1•1 harp ,e~İr· c:ve aalış deposu: 
!erine yalnız paket dc<1il K'Öprü bettnda uNeıe 
pira da g.öoder.i.lebikı . k- mağazasılBekir ve Nafi Ko· 
tir. çak kardeşlerdir. 

firansız H' ndiçini- K:ömür fiatıarı 
siude 8e)cdiye ~~-tind~n: 

Vi:;;i 20 A. A. - fran Vilayet fi-t ., M\U'akebe 
sız Hind içinisinde vaziyet komiıyonunc•~{fmiV-üa.lo 
gittikçe ehemmiyet lcesbet t suna (4)pkur~. fiat t ~onul 
m~kt~dir. ŞimJiy~ ~adar ıp~ş olduğu ve hilaf~da 
lıiçGir zaman Fransaya ha~eket ed~eklerin t~~iyc 
k:ırşı baş kaldıunacoış olan edılecelden wnumun mali· 
Siyam üicumetinin arazi mu olmak üzer~ İilll olnur 
talep etmesi Vişide asabi 
y ... t uyan~lıt mıştır, Fransı ~ 
mehafili, Hindiçininin her 
ne pahasına olursa olsun 
nıüdafsa edilece~İn~ beyan 
etmekte.dir. 

Fra11sız-Siyaın 
harbi 

Vişi 21 A.A.- Havas 
ajansının neşrettiği b\r tf'lb 
liğt· göre Fransız Hindiçi· 
nisindeki Eransız deniı 
kuvvetl~ri Si~m 3 tor 
pido ve ik; sahil munafa 

za gemisin.den ibuet olan 
.bahri .kuvvetini imha eyle
miştir . 

Ölüm 
Şt-yh Abdullah .Gali 

85 yaşında ol<\~ğu halde 
dün .sabah vefat etmiştir. 
~ederli alle,iı~i ~ziy~ ~de· 
rız. 

E>eri ve !~ar.atak 
satışı 

H .. ssa T .H.K. Başlrnaıığın 
dan. 
Hassa Hava kurumuna ait 
400 kurban derisi( koyunve 
keçi ) on beş gün müddetle 
arhr(ni f-s çıkarılmıştır . 

Dt~riler; n beherine tahmin 
ed,len fia~ 70 kurştur. Mu 
vakat temiou.t paraın . 20 
liradır. İhalesi 7-Şubat-
941 tarihinde cuma günü 

saat onda aç•k arthrml'l 
suretile yupılacaktır .İstekli 
lerin derilt>ri görmek ve 
müzay.r.deye .~tirak etmek 
üzer:e mez.kür günde Husu 

-T.H.K. ıubesiııde tolaoarak 
komisyona 'il~lrueleri ilın 

olun ur. 

Gigab ka1?<1rı 
lalnen Teb)lgat 
Antakyanın ı Biniciler 

;.Ublleıinden Poliı Mamuru 
Mustafa ile kardeşi Sabri 
Re.,id araluındaı ~il.6*k)'• 
Sulh Hukuk MablleaiWlen \ 
y.apılınakta olan , ;şiiyuun 
iialeıi dav .. mda. 
Mtiddei Aleybler_den..,An." 
taky•lt inci Derviı ~lu 
Ara&i ehmepe .a"Jim . 
ğazete ile .. telağa ya ldığı j 

ha~8 '1\1).lı...{_~ tarihli 
cclae,de,~az~ o~ıjJDdan 
Usulün 4 400 ve .401 inci 
maddeleri hbmına tev 

-fikan· müddf!iaı.yb 11 Arap 
tMfthmed hakkmda ,., gıyab 
..Waraı ~rkanhna11naı~7in• 
usulun wı inci .. unadd .. i 
1hılrlonna tevfikaaı beı ıün 
ı•fında i ti9a•11tGAi.lmekı"1 • 

..,,,.;ıe v. .-21~~Q4lnJari 

·hine ıteıadüf den :Cuw• 
.<Uünijqsaat 9. d& ~pt•kya 
Sul\l. liqkukn M~k~msine • 
gelmeniz veya musaddak-1 

• bir ~ekil güdermeni:ı A(cli· 
lia!liiaielaf.WN.ızda -.ı•ni 
muamel~ yıpılıcatı ilanell 
tebliğ ' ur. 

Halkta 
Bu akşanadaın itibaren 

Askut periai,&.udrıe.tin inci· 
si, qnatm ~iaeıi oları 
11ıama1U\i en J>#.,ük ,Jaldıı• 
ffiiUG~U~UliS!M~ 

. ŞliHVE'f., KJJRBAN1 faJ111i 
E'ır.aab kı~rrpyımı 

~~tiyat Midiirü 
'J Scıin GE~NK 

C H.P. .... t.thuıt ~NT AK,X.>. 
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