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p 'lltife kttr'banı iki şehit Amerikanın Masollni cep-
~~,, .. ı... f~ c\asınıtı kurönuı iki Em- /ngil ert?ge iıeqe geldik.-

H11LER 
Bir nutuk söyledi 

mye1 memuruınuzun CPn azesi 
nterasimle kafdırddı IJ 11 r dı mı 

hlıl~rıbut 13 A.A _ Pe d ·· f' Yıldınm siiratile . -...ı.a e or \ idare Kmautanı 
"'di~~elinaetci infitak General Ali Rua Ertun· b~ şlıyor 
dt•elrifdü~ Y•~ife başın- k~~' Vali Litfü Kudart ip· Vaşington 13 A.A . 
~'llıenwı fen ılt1 Emni· gıhz. Kopsolo.sluğ.u erkanı ı11giJter"'ye yardım kırnur.u 
~ b:~rrıaıun cena• ı,a~ır buluamak.ta idi. nu iınzıthyr,n Cümhurrt:isi 
'•~ıhtnn 11 merasimle' Muhtelif devair vr. mü Ruzv.alt gazetecilere b~ya 
8~it lltt:·. Cenazeler esse.sel~r namına otuza ~a natta bulunarak d~miştir ki: 
r4 d~ısın~ götürül~ km çelf'nk gpnderilmiı ••Denizaşırı R"öml~riıe 
~. b\6 &h orad" ~kılın ve vaMfe kur:barn şehitle# <"ek harp malzeme'>1nin ilk 
d~. ftı~ir~:?t ~al\ cami· biol erce bta*ta gC>.ıyatt partisi yola çıkar1lmak u· 
~ ... C Vazifesini yap· araııoda t~ıri edilerek zert'dir· Bunların bir kıs· 
~e merasimin· şebttliğe götiiiiilmiittür. mı lngiit .. reye diger bir kıs 

~.:'f ~:gın. ./. flmu mı da Yunanistana sevk o 
•·acı ~ rr. •• .1- JtA.: lunacaktır. Bu malzeme 

".I UTJIC• ın·RCOT baklcmda tafsilat veremem 

~ '1fec ısi MehO&atı ı&Peclisi şefler~t\9 
~~'- Ti<:arel müzake· den ılk yardım faslı ıçin 
~"lftn mas•af 1 milyav '/50 milyon do-

r ltfı iblftafce J elerİ" bitti' ıar.hk tabs;sıt istedim 1"" 
d~ \ti,~ t ecfı,w BudaP;B.ı>te 1~ A. A . .._ gilterenin neye ihtiyacı -ol· 
'!il o Uqıuıni Mecl~· T .lniben i~ aydan beri duğunv biliyeruz. Bu ıih 

• ~~in Q aonra Vali· de~ etmekte olan Xürk tiyaca dro-hal ve ~ıldırım 
ır-ı •n1ıtında top· - Macar ticaret miiak& sit'atile.'.ceYap _,eril~ktir ·lot 

~~ı ıa~•nin masraf ro·leri sona ermiş. fakat Muh eşem ya.-dım 
~ -.qt, ~ereye 'l>aşla- bir aıi1aşma imulanuramış Londra 13 A.A,- A· 
ha !tıcu~ Celıedc büt hr. l\Ci memleket arasın• merikaın yat'd1m1 münuse• 
li: ıırı,hllı et "" d , };.,. . rec b "'a Avam kaoıa dair' 

~ll~ı ~::~ ~ mucibe olan .mlaşma aynı şartlar daki şefler Röyte"t ajan1t 
~~ti~ !ftiş va bun la devam -edece1ctir. Bu • muhabıTİne ş•ı beyanatta bu 

~~~~) ,~r::; nunla beraber te'knilc me• lanmuşluF: 
i"""' ~hteyin topla seleleri görü~mn-k üıue ·•Yardım lranununun kit 
"'11.._ • •6 büN.. · · bir ma-car heue.tinin yakm bulü Hitlere- ya mag· ıub 
~~ı llıli~ .. - • .,.eıımn , ..... "'°"' ~~ku~ de da Anka;-ayt ziyaret e'de olmak vey ölmek ıçm 

"· ceği nabet verilme~ledir.. bir mühlet vermektedir. 
)«,..~ Amerikan y dımı '18)' ·n 
~ 1ö.tJt1'i'i1 Amer ik~ de miissvi bir malıemeye 
·~ :1 U. 1Hl14iı oldu~muz. gii Al· 
re~ ,teklif illi Meydan oku~r manlarla kar ılaşaoa~ ve 

g .. t: ~~cfryoV' Nevyor1c 14 /Jıi.. A:. ..... onllITT mağl~ edec':ğiıı:. 
~ ~• lg A' Sii'tüa ~rik-a gazel ~eri Bu günler çok yaldaomış-
l~ ~\'~LA. .--Röy demökraıaitere yardım ka• hr. O zam.ıtn kadar da· 
~ ~ ~ ılavµnm Üç· nunu münwebeti\e ~u mü yanmak mecburiyetindeyiz 

t 
~ ... -~k etmekten· d Şurasını Lilmek lazımdır 
~S:-. ~ L:_ t:ileaıyı yanıa\cta ırlH : ';w..,!, L. · .U&I' .adOllli A '- l 1 ki, arkamız1 muhteşem A· 

. ~ ... .. merıiu ngi tcre)'e ·:.iık... Mti.lL!- • \aaaı._.\LL h mnikan yııtdımına daya· 
~ ~ . ..,.._ .t, u: r arp ı:nabeaesi gönder • f --~ .. ._..

1 
ı""~~knektfl dıktan sonra ta erin etdie 

~~bt'- ~.~Pak- mek için her şeye mali&;, edflec~ği uat yak!aşm~tW 
tir. Bu malz~meyi ir.ap 

l.a:l........, ~ ı r~"' ..J ll',; gar·rr.1ım ~ \~ Ala-........~ _ thıa~rse kendi g.e.oıi kafil ~· K. u 
)\~": ir ntitw.....,_ aıı- leııitniı.le iJÖııdereceğiz. R 7 ·ı ... ~~11ı 'i•t . ~wter"'1f; Ahpanya isterse bunıı. bir UZV •it n. '1 ar. 
""'i~:.-~ .:_ttıı~ Fiti:e"'t har~ vesilesi telakki etsin. tahsısat istedi 
ıı. ~~ ... Atllurn tek Şunu ilan ederiz ki; dıkta Vaşington 13 A.A. 
'-•it ·"-~ ~· Çin törlerin zoria kabu? ettir• Giimhnrreisi Ruzvelt in• 

;en sonra 
4 günde 3 ltalygn 
fırkası irtlha edaldi 

Atina 14 A. A. - Sö 
züne inanılır bir kaynak· 
tan lıaber verildiğine 1gÖrt'I 
son dört günlük taarruı 
~snas,nda en az üç Jtalyan 
fırkası imha edilmişti..:. 
( 1alyan Zjiyil\tı 10 bin var 
dır. Alınan estrler, Muso· 
linin cepheye gelerek en 
ileri hatlarda iki gün ka· 
hp teftişlerde bulunduğu• 
nu söylemişleFdir ,Bu bü· 
yük ıayiah ı sebebi her 
hı1d~ Muaolinin\n cephe • 
de bulur maS1.ndan tevka 
gel~n.,lc hücumlar.da bulu~ 
nan kara gömleklilerdir. 
Bu dört gün içinde 'J u • 
nanhlaran elio~ 60 ltalyan 
suhayı esir düşn>Üştür. 

llt:ilfttntar 
1-ler tarafta Hao~
şistan ;ç(arifle doğ· 

ru sürülüyorlar 

Kahire 13 A . A -
lng\liz tebliği : 

Halyıuılar her tarafta 
Hapeşi&tan !çlel'.ine doğtu 
sür:ülmekte ve kıtaatımız 
süratle ilerlemekt'!dir. 

fogiliz ve Habe.ş kıtaa• 
tı Keren şebrini şimdi du 
ha y~kındaıı mubaıfır ıya 
bQş\acm~a'r'dff. Ce"ti'\'.Jlfta 
çok şiddetfi y~lu 
yağdlğır. dar; bu 'UOktat.fat 
şimdillk acele hateket bek' 
lenmt>mektedir. A.;k~ierİ' 
miz Harar şehrine 6fJ ki· 
lom&Te kadar yaklaşmış

lat ı.hY. 
Bulgaristan da 
BeJ.grat 13 A.A. ~B~l 

gmiıteıtıda sivil trenlerin 
• seyrüseferi durdurıılm~ 

tur. Bulgaı-istao gi 1 

çıkmakta yasak ed lıni 

L:tnt 13 A.A.-H;f." 
leT Avusturya om Alman"'·· 
yaya iltiakının üçüncü ytl· 
dönumü şenliklerinde bii· 
lunmak üıere buraya gel• 
miş ve bü münasebetle bir 
nutak sö:fliyertılt bütün 
Afmanlarm birleşmesi ve 
Cermauyanın 14rabaten 
tahakkuku için Avusturya 
ilhakının kati bir merhale 
olduğunu tı:-barüz ettirmiş 
Alman birliğinden . ve Af· 
man ordusunun!kudrctinden 
bahsederek .A..knanyanın 
muka.v.emet kabiliyotinin 
büyüklüiünü kay~ottikten 
ıonr..a sözlerini şöyle bitir 
miştir: 

"Bjzı bir sınıf•, bir 
deMlete birı inaaoa- aiımet 
1'11My(}FY:ı:, ancak. Alman 
nı"Rfaatıni 4üıiinüyorua. 
I.._ ıarkta, t..ler ı•rpta 
iıtm . ,tmaWe ve,_,._a..,. 
ta Q•n ıne .. ••m•• pMO• 
lamlf Mmee,.-,41 
Fransa11ın C.-. 
y 
sinm beya11atı 

1!.0llGn ll ,,._,.,,. M'" 

Frımanm Ce•yitt U.ami 
Valiaini- .. Ekodötalljaı.aue 
teı\ne b«fJ•at nrmitntA 
beyanat Alın.ri Aj81111 ta· 
rahftdan yayılmıfbr. Yaa 
bu beyanatta miyolll•rOlf 
keataı Fa ~a•i:....
srµ nakl~d\ld'tfn~ vw 
buWfatdart biif. t9ftidiliffİ'Bi lit 
le A'.lmiirt'1•>'1i *8idetH• 
memiş olduğunu ı(ijteüıij' 
tir. 

Vaiinin bu beyınıttl, 
Frar.sız ft'akliye gemii~ri· 
nin lngifiz Harp gemileri 
tat afındın müsadere ed'i'I· 
rnelde olduğuna dair Ami 
ral Darlanın oeyananahnı 
fi fen te\ciip et'\'\idktedfr. 
ı q ww••• aıW' 
89'0dB1' ,...._ .dİplo.-.Mc< 
pasaportla..ae)lllbat eden· 
ler miMesnadar. 

b ıatiy°'·"'•·ı:~:r•iı kal k · ed mlter •ve yMÔllD llanunu ı .. 
5

v:Hll me ıst ikJeri kanuııu o· r 
til b· '-~t. YY1MW: kabuledemeyiz.A.meri ·anrn oun ~abuUicden sonra A· - SOHDAK1KA 
,~ .... ~<le emniy!"ti neredt! tehli~e· merİk• mebuaan meclisi Yunanlılar 

betmemittir. 
Jtal)tlnlarm 2 yarbay te 12 
subay esir Jüımüştiir. Mu t....._ ~ '" hususun yt- dtişerıe orada .nüda.ci r.ehinH" bir m tup yaza• 

P: 
~ijdlril--k d -~· o·l. L 1 ·ı ..l.- • · ~ a e ecr.:xrz. ııdat6rlerh ra... ıtıgııtercye Y•'..., •Oıl 

ıııQ ŞereHiz v& d\llyfUsu• ıor· rıi lıal&r.mak için 7 mil• 
Y€a\i "rQl'liS1.an bebk~nMı ortadw kald~ yaT dolırltk tahsisat iste· 

• tw.tl"-- malt azmitiôey\z iBize mey mi .... ir:. 
a ... :_ ..... ,, ·*':~ s:Jd ... f _.;....;.~.;,__·-~---~~.. 11an- dım ok:od•la\r, bia de orta aske'ri nak.leditecek bir ti• 

~:~~~llo ı\~:'.i.dw hazıwlık ':,~1 :!0.:t::"':.!:. 
~~r~. \'u n yaaı,.. Nevyotk 13 A.A.- d~iz 'in~• hl-z veriL-
Pi ti 911 nani1ta"~ Ga'Xete\~rlt\ tialier vtttditlı m\Ştiı'. HPtı~ı...-da 111.,._ 
.\~e ~ ~~- lbensup ne g'Ore, Amer*a bükA· c:U\İına~yt: tb · 

C:.iırın ~t...u •ilib nı~. ditiyanıftl he?bangi• yıaı\ltı en~ 2SO 
t'ıt. B\'t yetiWe hwftlidlal m~ l>i n a~'t aa~ı.sıı• 

bim mHttat'tla Awnt'rik.an bi•iiıı~ctUedir .. 

~ ltalyan ra~ barı solininin netaicini aabır • 
esir etti1et ~ s·uıkla beklediği bu Ar· 

navutlulC: harekatı fl!lCi ıu· 
Atına 14 A .A. - Arna rette alcamllte uj ... mıı 

vut\uk barekab hık"ında burunu yor. Son mubare • 
re:Smi YUf'aD sözcüsü dün belerde ltalJaolar ÇO" 
a"şam ıunları aö1lomiıtin ajır insan ve malzeme za 
ltalyan~ı~ ~ar~ıeç_!l yiatı vercniılerdlr. Hav• 
ter oio gunü;buguo kuvvetlerimiz düflMn fl~-
y UD"1 düf.-na · df'flerini muvaffdS:tde 
detlo u;"1 tele etm• ve bomblrdu•n• left'ai e; 
bi• '-" t ... bile k•Y•.ut meitedirler. 



Tetkiki ... ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Jngilizler 
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0

ddeth 
hücumlara b"ş· 

laddar 

Bütün dünqa 
l Harbe girmek 
\ tehıik sil kar-
i şı k.l rşıy a 

--~==I 

resmen 

( Sönü var) 
Şükw. OOlJZ 

1 

~ Nevyork 13 A.A. -
Amıı:rik& Bahriye Nuırı 
Albay "Noks söylediği bir 
n atukta demiştir ki: 

"Üç ay evvelkine nis· 
betla bugun dünynca har 

bine girmek tehlikesine 
ydlklaş·!ltŞ l,.ılunuyoruı. 

Endişe verici 'Zamanlara 
doğru gittiğimizi zannedi· 
yorum. ALmanyanın Jün· 
yaya şimdiye kacfar misli 
gc rülmemiş muazzam l::;ir 
llarp tııakinası meydana 
getirdiğini göz,!en uzak 
bulundurmamalıdır . Şimdi 
harptan masun isek bunun 
iki sebebi vardır: ~ngiıiz 
hava l·uvveti ve lngıliz 
kudretidtr . 

Kuranıkerim tefsiri 
Tanmmış alimlerimiz 

deo Hamdi ;\k sekili tara 
ftnd&n hnz1rl nan ve Türk 
Hava Kurumu tarafından 
aatıhğ\ çıkarılan bu eser 
9 elitten mürekkeptir. ve 
20liraya sahhrıaktadır .Her 
vatandaşın bir tane edinme 

si liaun :olan bu eserio ınev 
cudü tü.:enmek 'izeredir 
Almak isti y nlt:r Türk Ha 
va Kurumu merkezir.e ve 

Çığır fotografh an esine mü 
raca at edebilirler. 

l 

Hanen tebHğat 
;, 

Antakyanın Salihiye 
mahall~sinden Yalcup Düvek 
oglu ~Oj<'f vekili Avukat 
Abdullah Fayz( Atahanla 
Antakyanın Gaıi paşa ma· 
nallesindc:n Yakup Düvek 
çocuklara Abdullah t\lber 
va kardeşlerile kız icara ~ 
ları arasında Antakya Sulh 
hukuk mahkemt~s· nde ya• 
pılmakta olan tGksim Dava· 
sınd.ı Müddei Aleyblerden 
Yakup Düvek otlu Aböul
lah Alher ve Edver Muris 
Eliksandtr l.ıııyla llehiye 
Elekıandıra Hilda Rılşal 
İriı adlarına yazılan ve Bı· 
ıa teblit iade edilen dave
tiyelerdeki Meşrubattan 
nnlaşıldığına nazaran ika 
metgahlan mechul olduğu 
görülmekle kendilere m•·. 
halli gazete ile ilimen tebh· 
ğat icrasına i<arar verilmek 
le usulun 141 inci madde· 
, ;b imına t~vfikan duruş· 
m, güoü oları 15-4-941 
THihine raılayan Salı gü· 
uü saat 9 da Ant#kya Sulh 
Hukuk Mabkeın«tıine ıel 
meniz veyf\ bir vekll ıön· 
dermen'z akıi balında Hak· 
kmızda kantrni muamele ya 
pılacağı ilinen :tq>liğ oiunur. 

lla 1en tebliğ-at 
~ntakyanm Vakıflar 

KöY.iiodeo. Obanis oi'-lu Tat· 
yus'Babikyan vekili :tvukat 
Firuz Hanzadla aynı k,öy· 
d,.n Tomas oA-lu Bl-drus 
Azayan ara1arındaki alacak 
davuında: Müddl"i Aleyh 
Bei::lrus Azayana 28 ~2-

941 tarih ioö rasthyırn cu 

ma gününde olan c:else
de hazır olması hususunda 
ınaha11i gazete ile tebliiat ya 
pıldığı h a 1 d r. gel · 
mediği v~ tıudilUi vekil 
datii göndermediğinden 
d~vacı vekWnin talefiile 

müdd~i al~yh Bedros 
nıtkk1ncfa glyaD karar\ Çl· 
karılmas101t ve bu kararm 
da yinf! mahalli ~aıete İle· 
ilin~n tebliğme karar ve
rilmekle usulun 398 ve:ı400 
üncü MaddP.lerlne tevfikan 
beş gün nrfmda istida ile 

itir r: •tmek v dnruıma günü 
olan 3 -3~941tarihine te 
sadüf eden pazart~si saat 9 
da Antaky Suıll HulCuk 
Mahke.r t'!Sİnc gdme 
niz v"ya tesdikli bir vekil 
göl'dermeni::: aksi halind .. 
bakkınızd t kanuni muame· 
le yapıhica~ ilanen' tebli~ 
-olunur. 

ca h üzerine size 
edilmek üzere namınıza çı 
kanlan icra enırinio, ika· 
metgahmızın meçhuliye tin 
den bahsil~ posta id$resin
den hila teb\iğ iade ed1l· 
mesine binaen icra ve iflaı 
kanununuu 57 inci madde· 
si delaletile hukuk usulü 
mubakeme1eri kanununun 
14 l ve onu takip eden mad 
delerine tevfikan bu babta· ' 
taki tebliğatın, 45 gün miid· 
detle \ıaklıeı itirzımz mahfuz 
ki\\ın k şartile ilanen yapı· 
lmasma arar verilouştir. 

lıan taribind~n itbartm 
45 gün içinde dairemize 
müracaatla şifahen veya 
yazı ile itirazınızı biklirme· 
diğiniz ve y;ne ba.ı müddet , 
içinde ):>orcunuz.u ödemedi
ğininiı takdirde cebri icra· 
ya d&•amla mallarınız' ha-
ciz konularak satılmak su· olunu~. 
retile borcun kapatılaca· _:__N_,;,,;eş;_r.:..:İJ~•~t-Mii--~ 
ğı, tebliğ makamına kaim j Selim ~E~ 1" l!t 
olmak üzere ilan olunur. C.H.P.matbuıt~~ı 


