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Yzı.go :;,avqa Ağır bir he 
daki A/,nan zimel daha 

rin büyük milletler tarafın 
dan ) utuluıası preıı~ıpına 
ortaya atan mihve;-cilerin 
bu prensibine asla mu~a 
'nı'metrerm·· ın.a;ün · İ.., ...... ~\.. 
ve huzursuıhı\.. içinde o\· 
duğuııu: Ttir iyen in. yapll 
gı hRı.ırhk\ann biçb-ır dev 
let ı; \eybint> ıuüteveccıh 
olmıyaruk ~ırf sulb~ k_oru· 
mak endişesinden ılerı 1:-l 

d·- · · bizim sulh pr~11 "1 " ıg1111. 

. · olun ,. YurdJ.~ sulh, 
pıınız 

"h du sulh di.ısturunuıı c• an .. " ,. 
bütün d5nyaya ilan C:~ıloı 
ğini, şayed bir gün bıı_ı bu 
prensipten aıyırıuak ~stN· 
ler~e bu kab<.1hatın hır.de 
olma lıgım, milli hudutları· 
mız haricinde hiç kimse· 
n1n toprağında ~özAuınüz 
bııluıunaılığını, sukun ve 
huzurumuzu bozmak isti· 
yenlere asla miisaade. t:l. 
miyeceği miıi izah t!tınış ve 

demiştir ki : 
.. füı Mitli birlik Vt! b 0

• 

ve l·talgan 
tebaaları 

Bugün Alm rs n· 
yaya çekiliyorlar 

Yugoslavyadaki vaıi· 

yet çoic şayanı dikkat bfr 
safhaya girmiş ve Alman: 
düşmanlığı r,ittikçe bariı 
bir şekil almıştır. •·Ana· 
ddu Ajflnsı" tanfmdan 
son 24 saat zıırnnda Yu-
goslavyaya dair 
haberini sırtısile 
yoruı: 

\'erilen 
bildiri· 

Londm 30 A .A -Uel 
- • J t I.! A 1 I"" ' • 

tııbaalarının listesini hazır 
lamışlardır. Bunlar 300 
400 karfardır. Alman ta· 
baaları pazarlt"si güoü V ii· 
pur la Alma!ıya.ya dcnt•cek 
leılerdir. 

l)iger taraftar yine 
Yugoshwyadaki ltalyan 

'tahaahnnc.i.rn kadtu ve ço· 
cuklurm tahliyesi İı,;.iıı ha· 
zırhklııra ba~l.uıımştır. Bır 
Alınan vapuru Yııgoslcıv· 
ycsdaki Alınan l,\!aba~~tın\ 
Viyanayu götıirmek UZt"rt' 

yarın Belgrada varacak· 

tır. 

Yugoslavyaya no 
ta verHdi m\ ve· 

nlmedıi 1ni 
Belgrat 30 A.A.-: 

Ecıki Hct.v&'i Ajllmı lııl· 

lta1yan1arın 5 harp 
geınısı batın ldı 

Lon 1rR 31 A.A. -
Akdenizde ltal)•an ve in· 
giliz donanmaları qrasın· 

da vukua gelen büyük de· 
niz muharebesi hakkında 
ıngiliz Amirallık dairesinin 
ne~rettiği tafsilata ~öre, 
ltalyaıılar bu muharebede 
3 krovazörl~ 2 büyük tor
pido muhribi olmıık üzere 
beş harp gemisi heybet· 
mişlerdir. 

Bunlardan Kiyon zırh 
lısı 10 bin tonluk olup 
38 topla rnücebhez 705 
ııi· cıöhanmasl hu~uır o.-· 

!'lam uğramamış._ Y'~m~ iki 
ıngiliz tayyaresı ussune 

dönmemi~tir. 
Bu muharebeye Yunan 

,tonaıımttsı da iştirak eyle 
miştir. .Kazanılan bu de• 
niz zaferi harbin başlangı 
cwdan beri elde edilen de 
,1iz zaferleriniıı en ~büyii· 
ğüdür. 

Jlabeşistan 
da ki hezimet 

Panik hailnde fi
rar ediyor 

Kahire 30 A.A. - Şar 
ki Afrikada harekatın ıo· 
na nmek üzer~ oldu~unu 
!lÖ)·lemf"k mümkündür. . 

K,-reııi uıpted~n lnga· 

raberliğimizin üstünlü.~ü.ıu 
;cab ~ders .. bı.i tün dunya· 
ya bir daha gö~t~r)ıneğ.~ 

diriyor: 
Almaıı Elçisinin ik.\ de· 

liı kıtalar•. Eı itrenin _ıner· 
kf"Zİ olan Asmara cıvatt• 

na kııdar yaklaşmışlardır. 
Buraya. sür;atle takviye ~ı· 

(Sonu 2 ineme 

fa Yugostav Hariciye Na· 
zırını Niyard ~ttiği sırad_a 
bir l\Ota v ı-rdi ğin~ daır 

\ Valı
. miz. l( .. ~ P_. ç• .,..0 hat,erı .. r hiçbir sa· 

lahiyettar kayııh\ıtan teyid 

Mü f ettıszmız edi\ov·miştir 
Budııp .. şt~ 30 A.A.-

R t-yhaniyeve git~ile_r Ml\cltr m"'hafıline ğöre Al 
Valimizle Parti Muf.~tt• ~enyanın Yugos\Jv hüku." 

şimiz bu sahah. K~yhaı~ıy~· ııı•·tine Vt'rdi'l(İ nolada:şu ık' 
.. 'gitmişlerdn. Valıımz J • 

y • . i p sual varmr. 
hii\dim~t dairı-lerırıc e, ·~ 1 Yugoslavya Al· 

-f · · ·• ıl~ Parlı l . l"ğ" yap· ti Mu e.tı~ı~ı.. f. 1 . ınanya İl~ iş >1r ı t 

iş\ni iiıerıııd~ le lı~ t>ı k , 1 •1 vetincleıni? 
d lllli • • s 

yapacaklar ır :. •• •. .. 1 'l. _ Yugos\ayada e· 
Emn;yel ınu ~~~-cu~z ferberı\k neden do\ayı ya 

r:ınniyet Mud~ruuıuı. aktad1r. -
İbrabi m Akrncı bır ha~ta \ pılmBu suallere sürat\~ Ct"· 
. . 1. \ ak l trtııbu\ glt· . . 
ı ı••ı ı o r. l k d"l . vaı> İıtl'!nmıştır . 

• t Evı yolcu u ı erıZ ,. 
mış ır. .ı 

tala1n gönderilmektedır. 
Kerendeı1 yaya olaratk ve • 
katırlörla kaçtııı bütü~ lt~l· 
yan askerleri esir edıhnış· 

1 d. İtalyan ordusunun er ır. b"l 
takibi için zırhlı otomo . .' 
ve k.ıımyonlaria as\cer gon 
der ilmektedir. __ --- ------~ ....... ---so NOAK1KA 

-Bıılgar mat· 
•• 

bııatıııa goı·e 
Yugos\avyada '/a-

\ 

ziyet iyi değilmiş? 
Sofya 31 A. A. -
( Sayfeyi çev\rin\z) 
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Halayın bağ mıntakasıııa 

ithaline kora1 verildi 
Şarap İmalı serbest - inhisarlar ida 
resi şarab imal t!denlere azaıni kolay 
ık gösterecek ve ihracat yapanla. a 

da prim verilecek 
Vıtayetimiz mıntakasm ~dileceklı-rdir'. 

da şaraplık muhtelif tipte Hülcümetimizce yüksek 

ve m<"bzul miktarda üzüm dereceli içkiler yerine al· 
yetiştiğini müşah-de eden kol derecesi hafif olan Şft 
Hatay inhisarlar Başmüdür r&p, bira gibi içkilerin 
lüğü geçen s~ne tecrübe ikamesi sur•tile h·tlkımı· 
m biyetinde olmak üıf"re zı sıhhatınm korunması 
şarap imah için müracut preıısib olarak kabul t:dil· 
eden iki müteşebbis va - miş olduğundan yurdda şa 
tandaşa vilayet merkezile r .. pçılığın ihya ve teşviki 
Süvc-ydiye nahiyesinde · 
lO,OOO kilo rad(le~inde maksadileGümrük ve-. lnh\· 

şarap imaline müsaade ver 
ı sı.ırlar vekaletince ibıar 

ve büyük Millet Meefrıine 
miş ve müspet netice alın· s~vkediımiş olan laylhanın 
masından derpal alakalı kanuniyet kesbetmesinden 
makamat nezdinde te~eb· sonra şarap imali için va 
büsala geçilerek viıayetl • zedtlmiş olan basit forma 
miı. de bağ mı ıtakasma ıit· !itenin de tamamen ilga 
hal ettirilmiştir. Bağ m~vsiminde her edileceği öğrenilmiıtir. 

Yine bu nıeyanda milli hu 
dileytm kimst! taze üzüm· dutlar dışına sevk ve ih • 
den zati ihtiyacı içiıı 500 
kiloya kadar ve tiraret raç edilec~k şaraplar için 

kasdile inhisarlar idares\n amitl~rden resim ve vergi 
dr:n usuliı dairesinde ruh· namlle bir para alınmıya· 
stttname alınmak şartile is cağı gibi ihracat .• yapan 
t~dikleri miktarda şarap şarapçılara da prim tedi • 
yapabileceklerdir. Bu hu· ye~\ karar\aşhrı\m·ş oldu· 

'r------ubt lnhi r.l r-13aşmüdür· ğundan müte~r:bbis bağcı· 
\-~·· \ t .. l k \ l k \annnz.m nazarı dik\Catlert 

~------u unc~ , .. T' ur u o ay_ı _ _.. _ni ceJoetmr.yi faydau öu· 
gôsterilece şa rap imal e• 
deceL- vatan<luşlar tenvir luyoruz. - -- _, ___ _ 
ikinci lnönü ı 

zaf eri11;in 
21 inci yıldönümü 

Akdenizde 
in giliz Donan Ana 

sile Fransızlar ara 
sında bir hadis~ 

Londra 30 A.A. - Ami 
rallık dairt"Sİ tebliğ ediyor 

:s 

Hasan Vasıf 
Sam!lÜ.rek 
Başı Birincide 

ve bunu bir kerre daha 

ispata lıuınz. '.Milletimiz, 

tuihe yeni bam1Set d~• 
tanları yazmağa azmeyle • 

mi4tiT' 
Büyük milletimiz, Bü · 

yük Milli Şefimizin '!trafm 
da tek ~ir kalp v~tek bir 
imanla beklemektedir. 
Şanlı Ordnmuı ge~n za· 
manian· nisbetle daha üs· 
tün ve daha çok kuvvet· 
lidir. istiklali m1ıin ve em· 
niyetimizin en büyük temi· 
nah olan ordumuzun ha· 
~nda ondan daha büyük 
bir teminatı da Büyük 
Milli Şeftir. Karıımıza çı 
kacak her kim olursa ol· 
ı.un, biıim cesaret ve me 
tanetimiz ondan daha bü· 
yük ve daha kudretli ola 
calc:tır. Hükumet. ber tür· 
lü tedbiri istenilen şekil . 
de almışhr: ıulnu koru • 
mak için tek çare kuvvet 
)i olmaktır. Biz sulh isti • 
yorı, harbe tarafhır deği• 
liz, fakat bu arzumuzu boz 
mağa yeltenenleri kahre· 
deceğiz. Hükumetin göRter 
diği bu uyamkhk kttrşısın 
da vatandaşlara düşen va· 
zHe ona yardım etnıe\c, 
tedbiı lerini kolaylaştırmak 
'~r. 

Bütün varhğımızm e· 
sasını tc~ki\ eden milli 
Şefin gösten'!ceği hedefe 
doğru y·urdun dört b.uca· 
ğında olduğu gibi kahra• 
man Hataylıların da lİ· 
ima ön safta ı · 
ileride bu\unac '5-

hem yoktur ., 

,. 
1 

Konferans z, ,ınan zaman 
ve dakikalarca süren ;ılkış 
tufani le kesilmekte idi. Hi 
tabe 45 dakika devam et· 
miş ve ÇClk büyük bir ali· 
lca ve heyecanla dinl~nmiş 

istiklal müca d~l.eroizıı ı 
en şanlı bir sahfesin\ teşkil 
edtn ik!nci İnönü zaferi· 
nin 21 inci yıl dönümü 
olan yarın Ha\kevimizde 
büyük rnera\imle kutlana· 
caktır. bu toren içrn Halk· 
evimiz tarafından zengin 
bir program hazırlanmıştlr. 

Ticaret Müdürü 
g idi 

Bu sabah hafif harp ge· 
milerimizden bir grup :ae 
Cezayir<leki Fraıısız batar 
yall\rı arasında bir hadise 
olmuştur . Dört F 'ansız 
Tıcard gemisinin bir Fran 
'ız torpidosu himayesinde 

tir. 
Hasan Vasıf 3om 
yürek şerefine ve 

rilen ziynfetler 
Evvelki ak~am lskende· 

runden şehtimize geleR 
15 gün evvel izinli ola 

rak Ankaraya ~itmiş olan 
Mmtaka Ticaret Müdürij 
düo yelmiştir .Hoş geh\i:er. 

doktor Hasan Vatoıf Sonı 
yürek turizm oteliat- misa· 
fır edilmiş ve evvelki ak· 
şam parti taraftndan şere· 

: ' .---, 
Yugoslavya· 
deki nıüs/ü .. 

manlar 
Geçn Kralın ~tra· 

fında 1 
Belgrad 30 (A.A.) Yu · 

gos,avyada müıWman ce· \ 
maatıntn şefi olan Rt>i~ul u\t" 
ma bütün camilerde o '.<un 
mak üzere. ü.;lümanlara 
hitaben bir bera·aname ol"'· 
şreylemştir. Bu beyanna · 
m0 de deniliyorki . 

- Genç Kralımt~tn ma· 
nidar hareketi i haber ahi' 
almaz müs\ümaolarrn sev· 
gi ve sadaketıerini kervH ~ 
sine arz ettim Biitün müs· 
lüman tabasıııın faaliyet ve 
masaisi kralrn ve vatanın 
hayrine matuf olmalıdır. 
Ya,asın kr:al ikinci piyer, 
Yaşasm Yugoslavy•! : 

A1m S fareti 
Evrakın~ yakıyor 

Belgrat 30 A.A.- Al· 
man Sefaretinin evrak\nm 
yakıldığı bildi rilmekt-dir. 

Beriin il" Belgat art"ı· 
smda hava s,..ferleri tafü 
edilm\ştir. 

Nlaçekin vaziyeti 
Belgrat 30 A A.- Yu 

goslav Kabinesinde Baş· 
vekil muavini olarak tayin 

Ç.Jek!ô ~a}ral>~tt~nBef;ra 
da gelmesi beklenmekte· 
dir. Maçek Beıgı afa bir 
Delege göndererek hükü· 
m .. t\e temu halindedir. 
Bu vgzı!eyi kabul edip 
etmiyeceği bu tem·ısların 
neticesinden sonra Anlaşı 
lacaktır. Yeni kabine b't 
gtin üç buçuk saat süren 
bir toplan ti yapmıştır. 

Almau Sefiriue 
teessüf 

Belgrat 30 A.A.- E!ıki 
havaıtan: 

Yuıoslav E.rkamharbi· 
ye Reisi beraberinde as· 
keri Kumandanlardan mü 
rekkep bir heyet olduğu 
halde Alman Sefirini ıi· 
yaret ederek son hadise• 
ler esnasmJ.t Alman talıa 
\arına yapılan fena mua· 
amelelerden dolayı t~~s· 
süh~rini hild\.-mi~l,-rdir . 

Uan 

•" 
ilanen tebli~ 

Ant ıkya lcra 111 ' '
11111 

!uğundan ~ 
Muhatip AntakY' j( 

gül muha11esitoden ltf ~ 
don Kırbacı o~lu !br•b' 
ve Hann medeni ~1~1 

";, 

ıbr:ııhim karıı:.ı Katrin1
\ 1 

rekesine izafeten çoG" 

N 
.. (C 

t'l ecim, Rııkalla, . A 
Meryana murisleriniıııı 
takyada mukim Circİ 0~ 
lu Abdodaıı istikı uı et11~ 
leri alf.mış adet Osrna11l

1 

tun lirasl mukabilinde: 
tak anın üçüncü 111• '1 ' 

slnCl kain 2@3 0011ra":, ~ 
gayri menkulloıioi altı' 
n müddette V l! \lef•~ 
beyi suretll-e terhirt r~ 
miş ve asd alacaklı />. 
dit m~% iir sen~di A01~ ~ 
yJtda mukim Abd11rf Iİ' 

man o~ln Halef EtJJire , 
lik eylemiş olup ""de

11 ~ Bu 
hululuna rağmen borç j. c\ 
denmemiş olınasmdaf1 tay 
layı yeni alacalıtlı dairt~ aırı 
ze tnüraceatla rehnİIT 1

1, v 

raya çevrilmesi yolile ııl l!a 
kibinde bulunmuş 0 ~ tir 
b 

J• • At'ıı orcun t~,1ıy~s1 zıaıw ~ 

nam.nııa Çlkarılm11. ", Ya 
ödeme emirlerinin ı~• ~ ıfc-t 
gahmızın meçbuliyetı 
~ebile bila tebliğ iade. lat 
dilm;ş olmasından ııaŞ• 1 d~ 
ki b)' müddetle Lakk' nıı 
tile bu babdaki tebfü?'~1' ~ay 
ilanen yapılm~sına ~· da 
verilmiş olduğuoda~~.ı 1 bl' 
müddet .zarfında 0 • eet k" 
emrine karşı bir dei ~ } 

''/. •ıl 
ğiniz varsa bildirİll1 ;çı le 

yine müddeti me:ıkılf~kitl " 
de borcu ödemed

1» Jf 
ta1'dırde cebri icraır• ~ '" 
vam olunaca~ı tr.bh~ ~t. li 
kamına kaim oımak ın 
ilan olunur. 

İıan ı 
"", t :;.JLlf 

Hali\}' Nafıa .vıv 

günden: dı>ıı " 
1-Cenup budu .J 

Ayndilfede 3 Akçalc;'q ~~ 
luda 2 Karkan:1şta ,'el e' 
~ı:ınbeyd~ 3 Mür~itP:rt'~ b· 
3 ki ceman 13 P ,ili 
G .,mrük memur ~"ıe 1~ı yapılacııık bela "-. Y ,,~ ~ 
ına ycrlt>rinin ioşaıat~tıJ' ~ 
eks\ltm,.yf'I konulfU~ l6 

2 - Ke~if heJelı v 

lira (2) kuruştur. o ·r 
Bulgar gazeteleri Yusros · 
la..,yada vaziyetin ~ittikçe 
V•1lıamet keabettiğini ve 
Alman &leyhtarhğıııın bu
rada çok arttığtnı yazmak 

tadırlar. 

ve Almanyaya ait harp 
malzemesile Cebelüttarık· 
tan geç~c ği h~ber alın· 
mış, ve lc:uvv~tlerimiz bu 
Fransız gemilerini yakalıy: 
ralıt durmaları iç'n e-mir 
vermişlerdir. Faka\ Ceza· 
yir sahilleriPdeki Fransız 
bataryaları gemilerimizin 
taharrisirıe mani olmaK için 
üzerimize ateş açmış, lngi 
liz gemileri de bu ateşe 
muk'dbel! etmişlerdir. Bu 
h&reket üzerine sırf insani 

fi ne 30 kişiliic bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafette Vali· 
miz,Parti Müfettişimiz, hü· 
kümet, belediye ve J>!-rli 
erkanı hazlr bulumuşl~rd_ır. 

1 

Kırıkhan icra memurlu

~undaa1 

3 Bu işe daı·rlıİ~ 
M. 11,1 ı 

evrak Nafıa uu 
de göriit,-bilir. 

4
/ }' 

4 - Ekıiıtme 1 ,,r 

J-litıerin Planlara 
bozuldu 

Londra 31 A.A.- ln· 
"lliz matbuatına göre, Hit 
lerin Balkanlar: için hazır 
ladığı plan altüst ololuş· 
tur. Japon Hariciye Nazı 
rınm Bertin ziyaı:etine de 
oğult su dö"ülmuıtür. 

Çünkü Hitlcr: bu haftanın 
onunda Yugoslayuya bü· 

cua.o edecekti. 

bir düşünce ile harp ge• 
milerimiı Fransız Ticaret 
g•milerine Ateş açmamış 

ve bu gemiler Cezayirde· 
ki bir Fransız Limanına 
girmege muvaffak olmuş· ı 
\ardır. Gemilerimiz Cebe 

1 

lüttarıka döne"'k"n bir F rao 
sız bombardlman tayyare 
filosunun hücumuna4 ma 
ruz kıtlmışlars&lla biçbir 

haaar vuk~bulmamııtır. 

Dü ... öğleyerte ~ahınız 
Sökmensün tarafıodan 
Turizm otelinde hususi bir 
yemek verilmiştir. Dun ak· 
şam bel~diye Reisi Hasan 
vasıf ~ere.ine yine rurizm 
otelinde 30 kişilile bir 

ıiyafet vermiştir. 
Doktor Hasan Vasıf bu 

sabah şehrimizden ayrıla· 
rak Ankaraya hareket ey· 
lemiş Vf.'f' Vaıtmill~ parti 
Müfettişimiı,hükümet bele· 
diye va parti ~'kam tına· 
hudan uğurlanmııhr. 

Kırıkhanda Azl!Callu)a 
Borçl11 ofup mahalLi ikanwti 
meçhul bulunan gir
kor der Bogosyıuı:o isken· 
derun Atı\I.: köyünd~ kain 
ot~ ve ~:ıhç,.s.i haczedi· 
lerek takdiri kiymd zabıt 
varakası tanzim kılınmış 
olduğundan mu3yyen 15 
gün içinde rnezkiir ~abıt 
varnka-;ma itirazı varsa be· 
yan etmesi ilin olunur. - ~eşriliyat Müdürü 

Selim ÇELENK. 
C H.P .mathosı N rAKY A 

•• 1.1 ' 941 pazartesi guıı f, ~ 
16 du Antakya N•,~,~ ' 
dürlüğü odasındtl • 
cakt r. . t(4b 
5-Muw:tkkat tetn

111
' 

hra (69) l<uruştıı~· Lic' J 
6 - Taliplerıtl lıJııd 

. l bll ..ı• 
Odcasmda kayıt ı 'll' ır 

'kB 1 

!arına dair ve•' e.ıliYe ~ 
vakkat teminatı t "'' . ti • 
tikl~rini göste~ıf. -1el' ~ 

·· · bhY~t ı''ı muspıt~ ve e . ' 
st ibraz eı-nel"rı 
dır. 


