
SURiYE VE LU~NAN 
DUŞMAN iŞGALiNDE 

SAYILıYOR 

Londra 28 A.A.- Ik 
tisadi harp ve Ticaret Na 
z1rları, Suriye ve Lübna· 
nın düşman işgali altında 
ki arazi sayıldığını ilan 

e1 miştir. 

SURIYEDE BOMBAR
Dl~ANLAR 

Be)'• ut 27 A. A. 
Ofi Frannt Aiansı bildiri· 

yor : 

Bir lngiliz bombardı· 
man tayyaresi dün TüJmür 
bava meydanına bücuın 

ederek meydandaki tesisa 
tı bombalamış ve mitral · 
yöz ateşine tutmu(lur. 

SON DAKiKA 

Ruzvelt bek .. 
lenen nulku
ııu söqledi 

Amerlka cDmhurreisine 
göre, mihver mutllka 

mağlup olacak 

Vaşington 28 A.A...
Ruzvlet dün akşam bekle 
nen nutkunu söylemiştir. 

Nutkun hüHisası şud ır: 
"Milli müdafoamızı te· 

ınin için kudretimizin tıon 
haddine varacağız. Nazi 
harbi arlık bir cilıan har 
bine inkila'' Ptmiştir. Hit 
lerin ilerleyışi durdurula· 
m11zsa Ameri'<ada tehlike · 
yf" yirecektir. istihsali.ılım• 
zı iki lıatta dort misline 
çıkardık. Bu miktar daha 
da artacaktır. Hitler gaı'p 
gelirse kabul ettirec~ği 
şartlunrı ne o!ac&ğmı bili· 
yoruz. Hitıer tam manasi· 

, le dünyayı parçalamak is· 

Londra 27 .A.A- in· 
giliz Başvekili Çöıçil bu· 
gün Avam Kamarasındli 
beyanatta bulunarak At· 
lantik muharebesi ve Hu· 
duı~ zıyaı ile Girid hak· 
kıııda mdasaı 'zahat ver· 
mi~tir. Çörçil Girid mu ha 
rebesinin pek , ~iddetli ve 
çok kan dökücü mahiyette 
devam ettiğini Alman zayı· 
atıınn lngilizbrden çok 
üstün olduğunu H1 11ya la· 
ki muhart:benin hunriza· 
ne lıir ıjekil aldığım söy· 
lemiş ve demiştirki. 

"Girid civarındaki de· 
niz muharebeleri hakkın· 
da Almanlarrn verdiği ra· 
kamlar çok müb:tleğahdır 
Burada iki krovazör dört 
D6stroyı·r kaybettik. Bun 
lıuın ınüretebutından bir 
çoğu kurtanlmıştlr. Buza· 
yıata rağmen. Akdeniz fi· 
lomuz bugün halyan filo 
sundan daha kuvvetlidir. 
Muharebenin sonu ne olur· 
sa olsun Girid adasında 
kÖsterilen kahramanlık in 
giliz a5kcri tarihinin en 
parlak sahifesini te~kil ede 
cektir. 

Fransa 
Almanyaya donanmayı tes 
lim etmiyeceğini bildirdi 

Vaşington 28 A. A. -
F~ans ının Vaşington sefi· 
ri bugün Amerika Harici 
ye Nezareti ı ıe bir nota ve 
rerek F ran 'a filosı.:ı:un 
hiçbir zaman Almanyaya 
teslim edilmiyeceğini lt:h· 
riri !iurette taahhüt eyle-:
m:şlir. 

ti yor. 
Hitlerin bu rüyasının 

tahakkukuna müsaade et· 
miyeceğiz. 

Bütün Avrupayı işgal et~ 
miş olan Naziler şimdi 
Mısırı ve Süvevşi işgale 
başhyacakJardır. Hıtl,..r de 
nizleri kontrol altına alma 
dan muzaffer olamaz. in· 
gilterey~ malz~menin tes· 
limi için karakollarım11da 
çatışacaktır, 



Bir kaçakçı 
şebekesi 

Yakalanarak Adliyeye 
verildi .. 

1 Bismaı k zı h
lı nasıl 
ba tır ı ldı? 

Çimeı1lo iatlarz 
Bt- t"<l•y Rt-isliği den : 

Aı takydd.:ı. satış fı.,tı 

Crnsı D .. nız yol 1° gel ·ıı Kara yolile 
çımento fi.ılı g e ı çime ıto fiah 

Naklig4 

münakaS 
inhisarlar Baş .. M 

ğünden. M' 
Birkaç gün evv .. l şeb· 

rimizde mühim bir kaçak 
çıhk vak ası o:muıtur. , 

Kı-çak lstibb uat me -
murlarmdan birisi lbrahim 
Onal adlt bir kaçakçı ile 
tanışıyor ve kendini ona 
ıüccar olarak tanıtıyor . 
Mat geleceği gec e memur 
lbra himle beraber bir o to 
mobi le binerek Kara Ali 
\.: " prusi.ı mevkiine g tmiş 
o•ttda d a Hıış•m Akpınar, 

Ct'mıl Cen~ız ve Şahın 
'( r ı dv.ın adh üç müsel
•a h kaçakçt ile tamşmışlar 
dır . l4 U üç kişinin yanın· 

da da Suriyeden geıen 
uıgcr üç kaçakçı bulun • 
makta idi. Memu\· kaç ak 
çı .arlil eşyanın pazarhğını 
yaparak oto .aıohile yüklü
yor ve yanına il-rahimi 
de alarak son süratle şeb 
re geliyorlar. Şehirde 
tevkif t'dilen lbrahim Oıısl 
ılela!etile diğer üç kaçak· 
-.;ı da gönderilenbir müfı eze 
tarafmdan tevkif edilmiştir. 
Kaçakçılardar. alman t-şya 
l3 kilo 170 ' grıım suni 
ipek mensücatıa iki kısrak 
tir . 

Dün kaçakçtların ele · 
l a~larındr.n olan Mehmet 
Ku!--baa da yakalanmıştır. 

Suçlular evraki le bi r· 
likte Adliyeye teslım edil· 
m·~ı e-rdır. 

Aoıiyede nakil ve tayinler 
~ehrimiz<le bulur.cın 

bakım namzedi Hikmet 
Halil Aksu Ucey ve Hü· 
aeyin Atalaye da Vaıı a hı· 
yın edilerek vazifeleri ba· 
şma hareket etmi ~lerdir . 

Şehrimiz müddeiumu · 
o i muavinliğine de Mem· 
dub Tuncel naklen tayi n 
eciilmiştir . 

Ankara Gazi Terhiye 
Enstitüsü p ·dagoji şubesi 
mezunlurından Tahsin Tür 
kel, Hatay ilk tedrisat Mü 
fettişliği stajye rliğin ! tayin 

edilmiştir . 

GIRID ClVARlNDAKl 
INGILlZ ZA YlA Ti 
Londra 27 A . A. -

Almanlarm çok mübalağa 
la rakamlar neşretmel eri · 
ne rağmen Girid suların · 
daki lngiliz ~emi zay1alı 
hakkında resmen verilen 
rakamlar şudur : ln giliı • 
ler burad!t iki krovazörlc 
4 torpido muhribı kaybe t 
miş, buııa mı.:kubi ı Aloıa•1 
.ıra a -=> ır d .. ılıeler uuıır • 

mıştır. Alman asker yük· 
liı birçok Yunan kayıkları 
batırılmış ve bunların için 
de 4 bin Alman askeri 
boğulmuştur. 

İngi l iz vo Alman rnenba-
larından verile11 tafsHat 1 

Londra 27 A. A. 1 
lngiliz amiralıığı Almanla 
rm Bismark zırhlısmm ba· 
tmJchğrnı resmen iliin ede 
rek Atlantık muhar-:besi 
hakkında şu ta(:; latı ver 
mekte,lir: 

Alnı nl rın Bısm1rk 
za"hlıı..ı se iı pusluk 
toplarla mücehbez yeni 
Preııs Ôj .. n krovazörii ge 

çen perşr.ml e giınü ırken 
limanından çıkarken ln~İ· 
liz tayyareleri tar.ıfuıdan 
görülmüş cuma akş mı ln 
giliz fılosu bunları önlemiş 
tir. Cumı.ırtesi sabah• şa· 
fakla beraber Hud ınuha 
rebe gemisı ıle Ofvald 

zırhhsı, Alman ~emilerı\e 
muharebeye tutuşm Jşlar • 
dır. 23 bin yardahk bir 
mesafeden at ıla ı obüs Hu 
dun cephandiğinı· düşmüş 
ve hava)a fı~kırmışlır. 
Bundan so nra bismark hl\· 
vanm ve ~öriıs şartlarının 

f enalığmdıın istif .ı :le ede • 
ı ek takipten kurtulmuş • 
tur. Fakat dün Fnınsız ll· 
mania? ına doğru gıd~rken 
lngiliz tayyareleri tarafın • 
dan g,;rülmüş ve deı hal 
gondt>rılen .arpı l tuyy ar 
leri gece yara::;t lltsmı:ırk 

zırhlısına bır torpıl isabet 
ellirıni~tir. Bir lngıliz fılo 
tı llası yetiştiği vakit 8ıs · 
mark oldugu yeı de donü 
yordu. Bu fılo Bismarkı 
batı rmıştır. 

Berhn 25 A. A. Al 
man Ajansı bildıriyor 
Adetçı· faik düşman g~ ni 
lerile yaptığı muharebede 
lngilizl~r• t'd nll' 
be g~misini batır ı. 
mark z.u hhsı 26 ma}itS ak 
şarnı bir hava hucumuna 
uğrayarak dört torpil ye· 
mişti r . Bü torpıller gemi-
ı in prova ve makine daı 
relerrnı tlhr p ~yl ır.ıştır. 
G miden son oliirak şu 
tel~raf ;i\lınmıştır : 

·• Gemi m oevra ya -
pan anrnktadır. Sorı olu· 
sümüze kadar harp edece 
giz yaşası 1 Führer » 

Bismark soıı sııa a ku
dar harbe de\'am edert'k 
batmıştır. 

Amorikada memnuniyet 

Vaşııı2ton 28 A. A 
Amerık ıı f'fkorıun.uınıy~· 

Porı rd nt-vınden 
olan çi nf>nto 35,5 Ura 38,5 Ura 

Siporsimoıı nevinrlen 
ol~n çiment<' 39,66 Lira 43,5 Lira 

Yerli ma ıı latıııdan yukarıda cinsleri gösterıle n 

çimeııt'>nun tüccaran tarafından Autıkya satış fıatı 
yapıl rı 11ce em ... n tic,.sınd .. fab ikadan Antakyaya 
kadar nakil masarıfı da d,ıhil olduğu 1.al Je Encü -
meni BP.ledıyece 17 5.941 t rihınc!e })4 sayılı karar 
la tespıt edilen fıat yukapda gösterilmekle alakada· 
rm bu sur tle satış yapma:arı ve fazlflya satacaklar 

ha Krn fa kanuni muarneleve tevessul olunacıtğ ı 

malum olmak üzere ilan olunur. 

ÜÇ HOLANDA VAPU · 
RU Zl\P fEDlLDl 
Şanghay 27 tA..A.) -
Holand Hindistant ile 

japo 1ya ııru§ınd iş 1 e· 
mekte ol n üç Holanda 
vapur ulngilizler tar hııdan 
müs d r edılmiştir. 

HOLANDADA iŞ SE· 
FERBEkLlGı 

LonJra 27 A.A .- Al· 

DEH~ET SAÇAN HA· 
VA BOMdARDlMAN 

LARl 
Kahire 28 A.A.-Gö-

ğüs göğüs"' m:.ithiş muhare 
b ~ıer devam ettiği Girit 
adasında Alm n hav 
hücu!Dların•n dehşetine 

r&gmen sivil halk arasın· 
da ki zayiat azdı r. Ktıd ı n 
çotuk v .. ihtiyarlar tepe· 
)erde kendileri 

1942 S enesi. ; 
nıınu kadıır lsk~0 e' 

l
. ~ 

ıstasyon , ıman f 
ile idare an barları~~ 
da vu~u bulacıtk t• ·• 

. , 1 .. 

3000 tonluk emU · ıı 
tı 1-6 -'JH tn'\.ı 
itibare n 15 güo ~ııı 
111Gn .ı ı.a saye "koıııt ~ 
Münekasa 16 - 6.....
=a:tesi gu ııu saat ı~ 

[j . JJ' A;:lukya ua~uı u . 
0 

ııı..ıteşek.ul ko· aı 5Yl.ı 
zı..n.ı.uJ.ı al ~ ni yaf'' ııı' 

fl.. 1 ş8' .• maaı<asa t" 
Başmüdürlük satış 

1
19 

de lskt nde run B~ 
1 ... d - - ı ı ,jlıf · 
.ıgun e goru e· t~ 

Taiiplerin muBYY,r 
ve s att :>ıı laa"al,Y eJI 
at evvel 100 de ~ıı' 
~uk muvakkat t~'°50 
çası ohm 67 lira e~ 
şu inhisarlar ..,eı~,,, 
tırarak alacakları et 
komisyona i brBı 

man işga)i altında bulunan 
Holandada mecb11ri iş :;e· 
berliği 1lan edt miştir. 18 
yaşındım ,!5 yaşmıı kadar 
kadm t>rkt- ... biı un Hola:ı· 
d lıle.r ş s !f Ab rl ~ıni ic.ı 
':>etmege mecbur tutulma><= 

1•• ·ı · \uo\J'' J uzumu ı ı:ı.n o •• 0 
ni mUkemm~len muhalaza Pazar günıJ t 

etmektedirler . kan açıo2l" 
Alman par~şütcüleri yenler t• 

buyuk miktard yere in· ~ 
meğe devam ederkeı1 bun Hafta tat11İ~ecl,e 
hrla miicadele etmek için pnzar günler i ~ii~~ 
Yunanlılara lngiliz subayla· it rl e ve esnaf .11 1 

_D_U_T_Y_'.\_P_K_A_G_l_S_A_T_ıŞı ıı t11rafından talimler yap· n aıwan .kimseierı d'' 
Süvt"ydıy Nahiyesine mer tınlmaktadır. Paraşütçuter d m 7 .6.94 1 e k~5,t 
tadır. 

1 ctolu olan her t uf )te k il fi · rt.ı lıu• Yukarı Yezur köyu'ld ~ e e n n . J ~i 
"ine l'erisiııe çiçek S"'rİl· d.d . ·Cil(.11 

ki metdik gayrimenkuller· h c ı ı ve Ş • Ati 
miş tarlalora benzem_kt~ ı kl · et ı•· 

d~ ffiP.VCut 81 lira 75 ku· l 1 arı ttcar ıarı" 1 

ru:;, uhıımmen be-detlı ÜJt dır Arj cıntindeki İtaly an p trsel numa.ra t.ıiljı 
yapraKlıırtnın 24 5 941 gemileri b"r di l ekç~ ı le 
günü yapılan al ~ni müza· BoenesAyres 27 A. A. müracaatları . l~ ~b 
yedes nde tilip zuhur ı t· Arjantin limanlarında tec· SATLI:< DE v1 1•11 

mediginaen müz yeJenin rid edılmiş olan 22 ltal - Beyaz ÇııılcO 11ıfl ~ a k•rı.1 
on gıın miıddetle u atılma· y.ın vapurunun Ariııntiıı mış üç magaı ,av-
sınav. ıhale in 2 Hazi· bukumeti tarafından satı n ıevazamatile be ~ if 
raıı -941 pazart si gunu alınması için ltalya ile Ar- makladı!" . Al::sı11J 
saat 15 de terasına k rar ianlın arnsmda bi r anla~- ler saray cad t•'' 
verilmiştir. maya varald ığı bıldirilmek cı lbrabiıo l3eY 

fatiplerın ıı O dt ye· tedir. caat edebilirle'"ta 

di buçuk p y akçaıariı~ Gündüzde Halk ~, 
bırlı le vı (2013-8) los· yıtl 
ytt numdrasil mı li e'.Tllak Bu al·şamdan itibaren NlÇEVOoyna ~ıı• 
Mudurliığüne oıur •caatlctrı t<urımı ben ö ldürdüm Gel~cck fı l ın: v•i b 

B Ç . · k. · k kurtancı ve h• ilan olunur. ve uy etının ı ıncı ı snn ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!~~~ 

akı/ gaqrı menkul mül kiqef_ il~~ı 
Muhanı ruı:-ıı ~ı.if'' 

Mevkii Cinsi bedeli Mmtaka .1ahzar ~ı 
Kantara ca. N ccar pa dükkarı 200 00 5 154 51 
Vakfı 

Sf'merci\P ., " 300 00 5 202 
,, tt ., ,, " 300 00 

Camiı kebır kunluk ma Baraka ev300 00 
~evr nı 

Kantara ca. Kantara ma.NISlf ev 500 00 

3 

3 
5 

360 

845 
260 

sı tiısnıark zırbhsmın hıgi

lı z doııonması trırafından 
batınldlgı h erını dt> .. ·ıı ( 

L,r ~t.\:1 .... -.._ ~w ... 1 -· l 

C&fer ağa mes. Cuınn pa. Kurşu•1lu 800 00 
han 3360·105 

K n arı ca. K trır t ıoa. H ne 600 00 
" 200 (1} 

:;>ır ıucı ma. ÜuKkan l.)U UJ 
Cinci bölü. H ne 200 00 

4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

41 1 
] l ~ 7 
1253 
1440 mıştar.Umuwi kana t,.Ami 1 

ral Reyderin logilizlerle 
hiçbir bir zaman boy öl
çüşmesine imkan olmadı· 
ğı merkezindedir. Bismar· 

" Kürtfakı c • 
Heybeli 

" 
" Kürtfakl 

,, ,, " 160 00 
" " 400 00 

" Dükkan 150 00 ,, " 
Rekkabiy" Hane 800 00 

.. 951 
1442 
t 924 
1541 

9.tt 
) uk 1 > ı 1 i kalem '<'ayri menkuUerin mülkiyetleri 14 - 5-941 11 

,'\e§rıyat ttıudüriı 
Setim ÇELENK 

C.H.P .mat baaaı~NTAKY A 

km hesabını lıangi gemi· ı 
nin gördüğü hakkında taf 
silit sabırsızlı kla beklen • 
mektedir. 

r<'n 15 gun mu iJ tl" aç\k a. r n Y'l ~onnlmuştur. ihalesi 29-:4-:-' •"İV' 
be gıırıü saat 15 te vakıfıdr ı i.ıresııde yapıl cakhr. Arttırmaya ışrır 
y~dibuçuk teminat akçası verilmesi lazım.'lır. 


