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kömür işi Denemesi Hitler-Mu- "Bulg.u.-,,.işla 
Hallediıiyor çok kolay solini n,.üla- ııa dokun-

bir ~Ökı~ı,cr iş\nin çok kötü k t d s nln. , 
... e 1 aldığı hakkıııJaki Tü:rki~e bütün ih- a ın an ma l ~.,.,, 

~:şriyatımız üıerine bele· thnallPrt hesapla Bulgar ~ om itele 
•

1re fa1tliyete geçmiş vebu ~ sonra 
ışı kölcündt:n balletmek i~in mıı•ır ri bir beyenname 
~azı tedbirler almıştır. ıık lngiliz ve Ameri neşr:ettiler 
ış olarak fiat murakabe Radyo gazet~si düu kan matbuahıa;ı l3elgrad 21 A A. -
komisyonu kömürün kilo· ak~amlci neşriyatınd ıı Ro· Röyter Ajansı bildiriyor : 
'"'' d·· k d k. A t h "d tefsir 1 e""'erİ a ort uruş narh koy man~·a 0 ı iman a Şl a· !.J ._... .,. • Bulgaristana dokunmU&D 
~~ş ve yeni narh dünden h ve bu tahşidatrn ınuhte· Londra 21 A.A.-Hit lar ,. başlığı altında mul;-
atıba~en meriyete girmİ§tir mel hedeflerini inceledik· :ıerle Musolini arasındaki ga Bulgar siyasi partileri • 

Dığ~r taraftan Beledi· tt-n sonra Alman tahşiJa· son mülakattan bahsed~n t~rafından neşredileıı be· 
Y:, kömürlerin şehir bari· tınuı!Bo~aıları istihdaf ~t· lngiliz matbuatı şu mütale yannanıe Yugosla vyada 
cınde hamallar ve yahut tiği hakkmdaki şayıjllara kyı yürütm~ktedir: derin bir alaka uyandır • 
ahcılar tarıfnadan tutul· sözü getire.rek demiştir ki: "Bu mülakatın ilk neti· mışhr. Hemen bütün Yu -. 
ma" B ı '·~ Türk hükumeti Lü· d b. · · k h 
k. , ıp e edjye civarında celerin en ırısı pe nıu · izoslav ı.ueteleri bu be· 

ı arı d B l d b tün ibtima\leri heasplamı;ıı 1 k Akd · d a a ve e e iye za ı teıoeJ o ara enız ~· yannameyi aynen iktibas 
fısı" k ve Trakyada mühim kuv· ._ A h k 1 · •• ın <'ntrolü altında, ara ~i lman ava uvvet en etm:şlerdir. 
Y• rn t. . vetlerirıi toplamı~hr. Trak- l 1 kt 

u avassıtlar•n girmesı· " nin arttın ması o aca ır. Bulgar kabinesinin 
rıe meydan vermeden doğ yamı:ıda ku•uı.iı b\l çelik Hu len ltalyad.ı 1500 kadar I . 
~udan doğruya köylülerden kaleye saldmmlar km ima Alaı,,an tayyar~si vardır. Bun top an tısı 

t
alka &Atılmasını karar at·: ğa mahkumdur.. Bunu bü· lann :ı<a5ırHh bayük Al· Solya 21 A. A. -
ına atrnıştır. tün Jüoya hilmelidır. Bü- maıı nakliye t4yyareleri Balgır kabinesi bw'ün ıe• 

B•a karara muhaldet yül: harpte sekiz cephe de bulunmaktıdırki bu tay kiz saat süren bir lqplan· 
~~~nlcr, hakkında kanuni üzerinde bü irÜşmüş olan yareler şimdi Tra!:>luu aı-.· tı yapını~ w • bu toplauııda 
~~hıbalc yapıhıcak ve kömür Tür ordusunun şimdi tek ker küçük tank ve harp Ziraat N&Zıtı taratfından 

"" ra1nna meydan verilmi bir cephede na ıl döğüşc:· leuzımı taşımaktadır. Ak hazırlanan 30 kanun layi. 
.-Yc<:ektir. ' • ceRi1Ji, bizimle silah a rka dcııizde mücadele bu har h sı kabul edilnüştir . 
b Kömür fiatlarınm kilo da~hğ, yapmıJolan A\ınau bin en mühmı rolünü oy- }fafıınnların 
aşına bir kuruş arttırılma lar p~k ala hilirler. myacaktır. .:7 '~ 
~~ k~yterden daha fazla Bunu b~r kerre daha ıki diktatörün mütak-ı Arnj\V•ıtl~kta i 
1 l\lUr ıelmeıine sebeP. o· dent>melc istiyen.ler bi\şlan tı ekseriya mihverin yeni zay iah 50 bin kiti 
ırak buh k d · nı bu çdik kaleye vurabi· 1 · ı l <l ranın ı!n iliğm· taarruz arına vesı t: o muş Londra 22 'A.. A, -
on ı"il olıcağt ümid edil lirler... tur. GörüşmeniııUerleşga· Askeri ınehafilin ktınuti· 

rnesk.tedir, Beş gu··nde dende olduğu ve ltalya. llt!ı göre, Arnavutluktaki 
lll kt kuvvet\eriuin lıtmaınile Al l ar a l tatyım zayiatı ölü ve ya· 

S ll . m'n l.:ur11andast altıua gir ralı olarak 50 hin kişiye 
D e •rao tahrip ett'ıai J 6buçuk ıoı'lyon kı· ı ı. 1 c:t ıldıaı tah· efn~ { •~ · ·~ mes .._arar• ... ır • baliğ olmuştur. Yuuanhla· 
mir d~tun~ yolları ta·I lo tütün satıldı min olunıabHir. Y\nt: bu rın olinJe 16 bin İtalyan 
alc e ş ve sulu bugün toplantıda lugiltercye hü· esiri vardır. lOOO kaJarda 
rn&~:t ~~anuıtıl". Vali· İzmir 21 A.A.- Tü· cucu, yahut lialkanlafa bir ltaly4n asker kaça2ı topla 
k··.J . ılu defa Har.biyeve tüa Jliyasaamıu .açıldığı beş ta&rruza karar Vt'.rilmiş d 

•-oar gıd ._ · ınışlar lr. 
lcri · bt e.re&. tamirat İş· gündenbe.ri lzmirde s~ulan olma•l mubtem~ldiı . 
i~n nır ı . ~ q e\'vel ikmali tütünteıdn miktara 16 bu· Deyli Ekspres gazetesi BlR İT AL YAN DENİZ· 

enurJer vcrm·ıot'•:r. ı_ ·l ı.·ı b ı k h b" · A ALTıSI BATIRILDI 

B çu~ mı yon ~ı oyu u muş nin Nevyor · mu a ırı · 
U~akşam tur. Satışlar. hararetli • ve merika11 maıbuatıııa göre Aıina 21 A. A . -.b . 

H 1 fıatlar ayni_lS viyey.i muha· rlitler --Musolini mülakata Yun~n B,.hrir;~ezar~t~ :r 
a kevinde kon faı etmektedir. nın ln:lilterenin istila te· İtalyan Deniı"ltı geqıısınm 

ferans var şelıbüsünden evvel son bat1nidığın1 .hildirmekt~ 
lzmirde zeytinci d. Emniyet M .. d .. .. mülakat olduğu•ıu ve mu. ır. 9AL lAN 

'lbr•h· Ak u urumüz li .kursu so\inirıirı tamamile yıkıl~a BlR GONDI;. 1 1 

• ıa·tı2ml t ıncı bu akşam TAYYAREDl DÜŞÜ· 
lc'l~ l t: halk_r.y·ıı-..Je in sına mani oln\alı.: iç\n ıed· ROL u·· 

... pç. rn l "" İımirde on g~n devam birler alındığını bildl.rıue1'-
evzu 11 Hr konfe etnıek üıere. bir zeytiııcilik Malta 21 A. A. - Pa rını verecektir B tedir. • 

tctan k f · u ente· kur.su açılıl)ıştır. Uu kursa B l l ıe 
V•\'ind;a4~~ e~ansa . ·ı~utün muhtelif Vilayetlerde~ '1,t".Y ll gar arın ın e nş 1 

El k . aveUıdırlcr. tincilik müt?.hassıslan işfi· 
j' ~ ~ı ık izolatör rik etrn~kt~dir. Vılayeti· 
erını kıriyorlar miıdeu kursa iştir~k et· 
Arınapt k h k bu)u 1 mı all .. sil'(le me üzerr ıskende· 

• rııtıı elektrik d' ki nın ziraat memuru Babal!.t rındek· . ıre e 
tııları~ ıkol~törler atılan tin Oeniz lıoıire gündcriı• 

1 obruk niha 
yet dü~tü 
Londra 22 A. A. 

~rşemba 
, • .~Umt>; ÇELENK 

~eşriyat Müdürü ., 
~:JAl:wne:Y.ıllığı: 5 Lira 
' Y alitıacı memleketlere 
· 8 Lira "'Giaü ıeçmi~ 

sayılar 5 kuruş 
TeJefon:l-46-P. K. 24 

TobF>uka 
Hücum başladı 

Kubhire 2l A. A. .. 
Ortaşark İngiliz kuvvetle i 
karargab.ımn tebliği : 
Hazırlıklarını ikmal etıuiş 
olan İoıili:ı kuvvt>tlert T ob 
ruka karşı bu saba.b. şid • 
detli bücuwlats PNWrQatŞ 
lardır. ~(e-kit m.erwıuoi• 
yete şaysn bir. şeıcilde io.· 

kit f etrn:!ktedic. Kt~sii l l· 
da İtalyıan ~uvvetleri ş:d· 
detle talip olunuyor· 

lngil terenin 
harp gayesi 
Çörçil beyanatta 

bulundu 
Lr,ı.drn 21 A. A. 

Avam Kımıarasın<la lngil· 
terenin harp gayeleri bak 
kıDda sorul~n bir ~uale 
cevaoen Bı.şvekil Çörçi\ 
demiştir ki : 

" - . Gerek lngillt!re 
ve ger~k t~cnebi memlt>ket 
!erdeki aklı başında insan 
lar bizim Hitlt!r istibdadı· 
nı yıkmak için cidnle $!İ • 
riştiği mizi p~k ala bilirler . · 
Bugün bu sözlere bur• 
dan fazla bir şey ilave et 
miveceğiın. " 

· H8beşislandaki İtalyan 
kadın ve çocuklarının İtal·t 
yaya avdeti için tedbirler 
alınıp "tınmadığı lıakkmda 
sorulan suale de şu cevabı 
vermiştir: 

•' Bugün cereyan etmek 
te olan hardditın durdu· 
rulma~ma imkan yolctur.ı 

Dalıa evvel böyle bir 
teklifin ltııly" hükıl netin
den gelıııe~i liıtmdı. ., 

zar günü Maltaya yapılan 
bücumlarıııda 19 düşman 
tayyaresi ıin cJü~ürüldü~ü 
tesbit edilmi~tir. Bunlann 
arasında Almatı tayyarde 
r\le İhılyan Jeniz tayyare· 
leri bulunmakta idi. 

Sofyada 
S'yasi temaslar 

rupad ırı maktadır. Av miştir. 
t'" •n Avrupadan izola Kursta buluna·ılar tatbi· 
or gellllcdiğ\ b .. l b" 
ıırnanda b oy e ır "•t göreceklerdir. 
le Unlaruı yerine 
oıırnu, ·· T .. k ı::-

btt hal ~uç o.leıaktadır. Ur - r-r11nsız 

Budape~te 21A f;. -
Budapeşte ünivr-\ itır PJO 
ı~sörlerın biri Uul~fi(l,{ln 
menş~i v~ taı i~i hıkkmda 
bir seri koııferıın baurla· 
m!§\ır. İlk ~oof crans ~iin 
verilmiş ve bu konfeuDsta 
Türkiye, So.vyel buyük E.l 
çilerile Hariciy~ Neqreti 
erkim ha zır bulunmuşlar· 
dır. 

Soo da~ikaoa i\vııs~rıtlya 
nıg JD(,rk~zi ot.n ,SiJnoyc 
i~I@n malumata göre, aüa 

•baıby,ın hücum muvaffald 

Sofya 22 A.A.- Bul· 
gar ka.Dinesi cuma gunü 
başladığı toplanhlctnna bu 
gün de d~vam etmiş ve 
l5u toplantıda Başv .!kil ile 
bütün -.~killer <le hazır 
bu1unmuşlardar. 

ri" bi k yle gıderıe ıeh Ticaret aol~şm ~l 
ta "8ı:..~:m~~~9 karanlık- Ankara-Yııba)fında müdde\i 
drt ç 1 

•mali de var bi ted Türk - f ransız tica-, • Oeuk ve1"1 .. 
rı dikk · . ' eruıın nazu. ret anlaıına11 alh ay uutıl· 

atını celbederiz 
mıthr: 

İlk küPferanı !Bulgarla 
nıt hangi ırldarı9~n nf"şret 
ettikleri ve hanifi wemle· 
kdten geldJ~ri akkm.da 
idi. 

• yp\le neticyl,mpiş ve Tol> 
ruk iıtihki.qıl•n bu sabah 
dqşmijştür. Hücuma Avus 
tra\va kı~ııtı Ja faal bir 
tı,ıda İfl\rik eyleıpiştir, 

Diğer taraftan Amerika 
Cümhurreisi Huı\leltin hu· 
susi mümeuai bufÜI\ Bul 
gar Hariciye Naaırt; Popof 
tar afamlan k•bul ad il naiftir· 
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Cenuptan bir kaç intiba 5 , haklı bir istek 

A rA YADAı i3ir asl~er ~ uyucumuz 
yazıyor : 

Yenigün gct1ek~i neş • 
Yazan: F alib Rıfkı ATAY yat Müdürlüt?üne : 

Türkiyeni·ı bütün kasa 
ha ve :;ehirıerinde nskıor

lerin st-rbe t girehildıkleri 
y,..rlerin en ba~ında sine • 
mn gelir. Buralardıı dn as 
kı·rlcr w· ta!f'belere husu
si tenıilat yapılır. Fal-:at 
Antal:y nın uliııdttı sine
m1sı maules"!f bizi bn ııi
rneltcıı mrıhruın bırak1y.ı;-. 

Ailel,.rinrn yanıııda ve ken 
dı memı .ketfori;dtı ol m 
talebe knrdeşlerimize tf-n· 
zilat yapılıyor da biz~ ya· 
p•lmıyor. Acab ı onların 
bizden daba fazlamı tenzi 
lata ihtiyaçları vardır. 

ll ı 
S ilpiusten .ııe akıp gt çti· 

ği zaman, Antakya ço· 
cuklarınm su yataltları i·;in 
deo eski paralar, madalya 
lar ve kırmetli htşlar top 
IadıkJarını gört>n bir sey· 
yah, bunlar arasmd,, bızıın 
değer biçıl mez müze parça 
ıarıne tesadüf etmiştir, An 

;wkya imljrı il" meşgul olan 
far, bir yer haznesi üstün.:te 
yaşamakta olduklarım düşün 
melidirler. Turk hafriyatçı 
lt.m, burada, Setösit, Ro
ma, Bızans Ve! Fran~ devri 
nin hatıralarını anyacak· 
lardır. Siındiki kasitba, es 
ki şehrin ancak onda biri 
kadar yer tutuyor: şehrın 
iııkişaf İştikaıuetıeriui batf· 
riyat böıgesinden bıuka 
hınfta aramak lazımgelir. 

Karılerıuıızirı çoğu An· 
takya müzesine toplanan 
•msabiz mozayıklardaıı bab 
şolunduğunu duymuşlardır. 
Bu mozayıklarm hu~usiye 
ti, Yunan etsatirinden ilham 
almış Lulunmadan ve bura 
rmı nebatları, hayvaniarı 
ve hflyat tarzı için birer 
ve•ika olmalarıdır. Tarih 
kurumu Silifkerle de yeni· 
den bir çok güzel örnekl~r 
bulmuştur. Antakya müze· 
.si e~er taoutmlamrSI, şeb 
ri cihan ziynetint" açan 
bir cazibe:oıaiıilir. 

Tamamlamna,.. fitk& t 
buııun .hatta :;ımdiye kadar 

neden yaµllmı.dıiım ımla· 

malc güçtür. l3ina lııızırdır; 
moz .. yıklar çatı altındadır: 
hatta Lüyük bır kısım, kı· 
ralmış parçal&n bir Ame 
rıkah nll tahııssıa tar.afındıın 

restore edil.!rek, yer ferine 
!~konmuştur; karşı uıV.Jrdıı 

iskeie luruıu durıııukta 
0-. 

Dava şu: mÜ!enassıs e· 
s.ısen 400 lıra kad,i r ı utan 

.. aylık tahsisatının ı;ı thrabil 
dıği kısmmı dolar cıl..ırak 
çıkarabilirse çalı~masına de 

v&1n edeceğini söyleıni~:işi de: 
iıncak bir srne kt1dar süre 
çekmiş. bı z bwı ayda 
dört yüz lırctdan &.ne arttı
rabılir? Ve bu y"kCın bizim 

.döviz tai1t:1rrufundan ne ek 
sılteb•lir'( Kaldı ki Tarih Ku 
rumu mütehassısın yanına 
bir ild genç katacak olur 
~a, memlekette bu saııaw 
•~vam edecek selahiyet sa 
aipleri:de yeti, tirmiş ola· 
•atız. 

Müzede nıozayıklardan 

gayri eıt-rler de var. Bu e 
serler, hafriyat ile müto-
111adiyen artacak, bel~i dün 
J•DID büyü~ miJzclerinden 
biri, zamanla, Aııtakyada 
tee11üs edecektir. HafriJ ıt 

ve inşa meııelelerini şüphe 

siz harpten sonraya bırflkı 
rız. Fakat işgal zanıaııın
dan başlanan bır kiiltür 
v~ tarih işini, ısk~lesi ve 
halat\ üştüode terKedf'!mC 
vız. 

İşgal cievri, Anı:ık)1a 
şehrine hic; dokunm nış· 
tır. Bu som türk kaf. 1 asrn 
da, ilk gtmiş cadde} curn 
huriyet devriııde bö~laıı .. 
mıştır; iık büyük bııı et dd 
gene bizim Ası kıyıs lda 
yaptığı •• uz Halkevidır. An 
takyanın eski ailelerinden 
bahseden bir fraıısız, üç 
yü:t üç y~z ellı, dfü ı yiiz 
otuz ve beş yıiz seı.elik 
Türk ıaildnirıin adını s11y·•r 
Nehir kenı:ırıııd,ıı-J kahvf'· 
lerdr. oturan M urice Bur 
rcs d ·: 0 Bunhlca ara p ku· 

iliı haftı.tdıt birgü ıı o· 

lan i:;tirnhat ve eglence 
ilıtiyacımtzı sinemada tat· 
min ediyoruz. Fa~at bu 
•·. ziy..:t karşıtimda bu pa
rayı Vı!reoler ı.. ol<lugu gıbi 
veremiyt-nler de vnrdır. 
Onları da bu tenzilattan is-

l Fı 1 1 • ru u0 u )O<. ,, llıyor. 

Vilayetııı zengin ihraç 
nıahsülı~...iııdeıı başka, ş :· 
birde ipekçilik, sabuncu· 
luk. pamukçuluk, dabbağ· 
ltk ve marangozluk inkişbf 
etmiştir. Bu »anatlar dan 
bir kısmı iptidai hdldedir. 
Esasen bütün vilayette, ipek 
ve zeytin işlerini ıslah el

mek lizmı gelıyo r. 

ifı. fo ettirirlerse u zevı~ 
ten m3hrunı kalmıyucaklar 
dır. 

Antakyada eski bir ev 
vaktiyle Turizm oteli çev
Til ıniştir. Bu ot~l, turiıoı 
::1lewetince, Türkiyemiziıı 

en meşhur hir iki ok li ka 
dar tanınmıştır. Hiç şüphe 
sız hGkiimt":tiın i z, bin.uıın 
vaz.ife deği,tirmesine ını.i· 

~aarle etmıyeceklir: mal, 
devletin dır; otel kalmalı· 
dır. 

Antak}·uJa sıcık Ct:11up 

viliyctleriııiıı dar, bazan 
kemerJi, pıtore ·k .sokakla· 
rında ve taş .. vlerin eski 
srçakları aitrnda dola~ıyor 
• unuz lmar hiç olmazsa es 

kır şehrin ou hususi ka. ~ ,· 
terini muhafaza etmelidır. 
Yaµınak kadar, yıkmayı d ı 
reskıler gibi .mlamıyoru~: 
l3rukselin şimdi en kibar 
mahıtllesi, Urtaçağdan kal 
md şebir"'parçasıdır. Bu ba 
Jc 1 uıdan lstanoul, e*er Eyüp 
gi Li bir ilri semt bit' sanat 1 
bölgeıi il~ıı t:dilmez ve ci 

:varı ıle sa ııatkadorm mu· 
• 

:-alıcabt"sı altıua vı~rilmeıse 
hemen t.tıu11ınen mahvol· 
muştur. Elimi%de Buc:>adan 
başltyur-ık Ankaranın kü· 
çüJc bir parÇH!'' da içinde 
olmak üzere, Aııad.._.ı, şe· 

bir ve kuabaları vaı J u 
ralarda yalnız korunmak 
lazım ielen ibideterimizi 
,leğil, değerce bazan en 
güzel abideleri geçen 
site, mahalle veya aemt 
pitoreskini müdafaa etmek 
mecburiyetindeyiz. Bir müs 

Sayın gazeterıizııı bu 
dileğimize rehber olmns1-
ni dileriz 

ıiım&n menrlığınm batta 
eğri ta~Ian diplerinden çi 
ıneuto ile olduğu gibi te~ 
pit edilerek başlıca tu· 
rizm cezibelerinden biri
ni teşkil edeceğini, bize, 

İtalyanlar Rodosta gör;ter· 
miştır. Kaldı ki bu puçcı· 
lar bizim için milli birer 
bı.tıra köşeleridir. 

Modern şehir gibi, ıno· 
dern mezarlık da, eskisin
den Hyrı kurulabilir: V<'! ma 
zidcn kalma ol .. rıtarııı haıı 
gisinin ve ııe adnıııın mu 

hafu.a r.diıec~ği sanatkar· 
lenn reyine bırakılabilir. 

Bir gün Ankara ekspre 
sindt- tesadüf ettiğim pro 
ferör Jansen, Sincan köyüırn 
b~karak: ·· - İşte modern 
b. r köy~ demışti. Böyl{" 
oır tezyif~ ııa~ıl lıak buldu 
ğunu sıJrar gibi yuzu11e 
baktım: "- Dikk ıt ediniz 
dedi, ~vlerdc tenazur jr!Ö· 
rüyormusunuz·~ Pencereler 
kı~ veya yaz ~:ırtları heı>ap 
ederek açılmıştır . Baznn 
bir cephede deıH bile gör 
müyorsunuz. Eğer bir mi
mar bu biulerce senenin 
tecrübesinden 1sti Je e_t
mezse doğnı bir şey yap· 
mış olmaz. Mımarın vazıfe 
si, bu evi daha sıhhileştir. 
mek, ve onu yeııi tusİıial 
ile donatmktır!., demişti. 
Camekirıh bır Hollanda 
evini K ırad .. niz ve .Akd e
oız ı ıyılarına, Antatyu ve 
erzur uma, Boğaıiç:ue ve 
Aıı·ıdolu yayLtsıua cesatet 
le yerleştiren mimarlar, 
şüphesiı, aceleyegelen sa· 
natın kurbanıdırlar. Tip-

Arnavut 
Lakta 

Yunan ileri hareketi 
Atina ~1 A.A.- ~Yu· 

nan Başkumandı.mhğının 
dün akşamki tebliğı: 

Muvaffakiyet\i .uevzii 
ilerlemeler olmuştur. Ha
van topları ve otomatik 
silahlar iğtinam edilmiştir. 

Yunan Emniyf!t Neza• 
ret in n tebliği: Düşman 
Hava kuvvetleri Pireyi bom 
bardıman etmiştir. Birkaç 
ölü ve yarala vardır birkaç 
~vde hasara uğranH:llır. 
Düşm:ın kuvvetleri kodu 

• Birüsede homb"la,· atmış 
sa da hiçbir !'basar olma· 
mıştır. 

Kral Corç Pireye gide· 
r~k hasara uğrayan y~rle· 
rı gezmiş ve yaralılarla a· 
lakadar olmuştur. Halk 
Kralın etrafındt toplana· 
rcu~. müz<:tharet yapmışlar

dır. 

Japonya 
Amt;ırikayı teh

did ediyor 
Tokyo 22 A.A.- Ja· 

pon !hşv~kili çoktanberi 
sabırsızlıkla beklenen nut
kunu dün sabah söylemiş· 
tir. Başvekil J aponyaııı 11 

mihver devletlerine tam 
va -;ıkı b.tğlarlıı bı?h ol· 
duğunu, japl)nyanıc ~ı:ndı 
tarihinin en teblike!i ırnL.ı· 
rım yaşadığ:oa izah etmiş 
Sovyetlcrle Cıar· münase· 
betlerin iyileşmesi lüzumu 
na ~şaret ederek lngiltere 
ve diger o~v:etlerl'! olan 
münaselıellerden bahsettik· 
len soııra Am~rikanın son 
vaziyetine b:icurıı ed~relc 
demi.şt:r ki: 

"At!leri~ a bu b.rnkede 
cihan uJhunu telıdid c·di· 
yor. Eğer Amerika har· 
be girerse Japonya da har 
be girm~k mecburiyetinde 
kalacaktır ve o zaman bü 
tün dünya yeni bir cihan 
harbinin llfe~irıe _yanacak 
hr • 

Raslar toplanıyor 

Hartum 22 A. A. -
Habeş imparıttorunun en 
kıymetli genera!ıcrinden 
Ras Kassa ail~sile birlikte 
buraya gelmiştir. Mısırde. 
bu'uııan diğer Habe$ Ras 
ları da Hartuıuı.t aelere1

c 

imparatora jltihalc elmek
tedırlt-r. Kaşsal.tda lngili.ı 
idaresi Lugürı b.ı;larmştır. 

\leşnyat MüJürıj 
Seıim ÇELENK 

C H.P nıatbaıısıANTAKYA 

bina, devl.:ıt dair«!lerinden 
muhacir evlerine kadar, bu 
değişik iklimler topra· 
ğında devamlı b;r hatadan 
ibardtir. 

YunanistanJa 
Yalanldnau b;r 

h brr 
Atirı.ı 21 A. A. -

Yunaaistandaki İngiliz ktJ' 
mAnchtnlarile Yunan kumı-ıt 
danlar: arasında ihtilaf 
çıktığı V!" Arnavutluktaki~ 
harekatın İngiliz erkana • 
ha• biy':!sİnce idare edildi· 
ği hakkında İtalyan Ajan· 
sı t;;rafından yayılan ba • 
herler !:resmen yalanlan• 
maktadır. 

Alman bayrağını 
iodir·mişler 

Senfraıısisko 21 A. A . ./ 
Geçenlt'rd~ vaki olan Al• 
ma:ı sdaretinin bayrağın• 
indirme hadi~esi henüz k• 
pc.nm~mı~tır. Bayragı in · 
dirme suçile tevkif edilt>Jl 
iki Amerikan bahriyelisi 
serbest bırakılmıştır. 

Sanfransiıko Almafl 
Elçiliği bu hareketi Harici 
ye nezareti ne%dind~ prO" 
testo etmiş Hariciye Nez•' 
reti bu hadiseden do1' 
yı teeı:ısürlerini biJdirmi~ • • 
tir. 

Sovyet - lngiliıl 
miina.sebatı 

Londra 22 A. A. - 4 
Sovyetlerle münueballOI 
ıslah edilip edilmedijİ 
hakkmda Avam Kamara · 
smda sorulan suale Hari· 
ciye müsteşarı şu cevabi 
Yerın:,tir : 

Geçen •~ne Huira:ı ~· 
oir aıılaşma akdi için So'l'I 
yetlere müracaat ettik. 
Bu teklifimiz hilahne teif. 
yiJ edildi. Şimdiki haldi 
teşebbüs artık Sovyet iaii' 
kCımetine aittir. ,, 

Doktor 
Cevri Civelek 

Evindeki muayenehı~'j 
sinde hastalarını herg&İ" 
kabul etmektedir: 

bahçe icara verilece 
Alvendeki merhum t-11 

ı~t civeleğe ait sebze b' 
çeleri icara verilecektir'· 
Taliplerin Doktor Ceff'1 

civeleğe müracaatları. 

ilan 
• Aıliye~Hulcuk haki~ 

ğinden : ~ 
Antakyanın t.\iüdaıı 

köyünden MuıtaJfı Hır!J~ 
lu oğlu Hüseyin Tapu dl 
resindeki ıicilind,, Ha•-' 
olarak yaııldığındl 
bu kaydın tashihini i11te,, 
ve yapılan muhakem~d' 
Tapu kaydindeki Ha~ 
uduun Hüseyin olarak J~ 
Zt"ltiimesine 20,1,941 t• 
hinde ksrıır verilmiş ol 
la )lin olunur. 

Güı1.düzde 
Bu akıamdan itibaren 1 
çe ıöılü arapça şarkıl~ 

Yaşasın AŞ~ 
Şarkın Ses lcrah Abdil 

hap tarafından çevrilen 
güzel filmi kaçırmayııı• 


