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Mayı 'ıııtı...._ s 1941 A • Cumartesi 
Şa:•ı ••hibl -~ Abone .. rtl•rı : 

lı•llrı 1'(1 BALcı 1 " ,. D•hild• yllhGı 5 ira 

Sau!~t Mildüro Yabancı memtekettere 
~~eı--SELENk 8 lira 
~ .. t..!.[t)eaı-"int ~Q 1 Yazılar '"ntarın her kelim•-
~ ııa,•der·ı dOrQ adına sinden 5 kuruf:ahnır. 
''"•dit-~ ıtıetidir. Ocret P••indir . 

"''Y•n Ögleden :sonra çıkar aDnlllk siyasi halk gazetesi - TESlS".:TA~IHl: 1928 Y&L 13 SAYI 2768 ileri .. . Ynılar A .. 1 Q GOnD geçen uyıl•r 
•tl'ılrnez DRES : YEN (3 N ·-· ANT4KYA - Telefon 1 - 46 Pos.ta kutusu 24 10 kuruttur it SAYISI 2 KURUŞTUR 

,/10. IJ e ı--~;;;;.kiiiiiiiiit ıiiiiiii· ,--. k..--i d--a;;;;;;:riiiOiiiiem;:;;;l=e ,iiiiiini. i;;o;;:-:;;:;;ıı,~· :;;;::;/iiiiiiiiiraiiiiUiikiiiiiiiitiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiOiiv;...aiiiiiiiiiziiiiiiiiii------F--o--n~Pı=-a--p--e--n--,.--i;iiiiiiiiiEiiiiiiiim;;;;;;iiiiıİİn-i giiiiiiieiiiiiiitiİİİİİİİİU~___,~_ 
lfl /J J d d f b • d b • Bugün Arkaraya dönüyor M••J •• e e iqelere evriue qe ır en r.- ~erıin 2 A. A. - Aı mum u ur"' 

b b 
• k manyı•mm Ankara Büyüle , •• ..., -

lda oş}anzqor tre ÇO ger• Elçisi Fon Papen vazifesi ugune 
renin • f f • baş1ra dönmek iizere bu· MUZAFFER. AKALIN 

ola urnumi merkezi şehrimizde gzn eş l ~ün Berıiuden Anlcaraya TAYIN EDiLDi 
cak v D l d. b. ı ·... . lngiliz askerlerile Irak h k t le . t"r A . . D b·ı· ~ ot: ~ ıyeler ır ıgınce are e ey mış ı . akara ~ t a 'ıye 

.d askerleri arasmda mOsa- 1 u··rkz•yeni n müsteşarı Ethem Aykut 
t' .Matay E. ı are edilecek demenin ba,ıadıöı bil- Sinop valili"-ine nakledil· 

1nın n lekt ·k diriliyor · ' k ı ~ k'- oel"d' tı idarele Halen iJ~rt'nin başın imtihan gQnleri ya mmu; miş yerin~ Emniyet Umum 
;;ı.''rıdalti ıky~lere devri da buluııan yüksek mü · Loodn 2 A. A. - Londra - Man.,;ester müdürü Ali Rıza Çe • 
"ıt la anu B lraktao aelen haberlere G d. t · · d. 1 ı 1 ıvıillet nun ii · hendis Ihsan Yunusoğlu • ar 'yan gaze eınnın 'P· vik tayin olunmuştur. Em· 
ıc ıır. M l" · gfüe. Irak hükumeti, Bağ· ı t"'- h · · o • ~ıııı y ec ısınd·n ile mı ·basip Zekinin vazi· oma ııL mu arrırı yaııy r. niyet Umum müdürlüğüne 

.~'ini o .... •ırnı~tık.Kar..unuı1 f l . . ld dadın 195 ~kilometre şar• Hitler ve generalleri • d ... V 1· . M ff ı"'~•· "'"' .. ~tedc . A e en sona ermış o uğun d b l . e 'ır-orum a ısı uza er •ıtı tl d k d N kın a ulunan ve ngılte· · M k t ~ P ınc · anını mü an ya m a aha Vekc· nm, 1sıra arşl aarru • Akalın naklen tayin edil· 
c d rıyet reye ait olan hava meyda k b d ~Crb evir e girecek !etindeki vazifeforine dö - zu hem şu tarı. em e miştir . 
İr •I baılan ınuı\fnelesine neceklerdir. nına çok asker yığmıştır· garptan yapmayı tasarla· T •• l •• ı ı.'""''"•I• .•~·~ tır. De· Be tedi ı eler birliğince Bun un üz eri ne ıon bir dı k ları aı •!aşılıyor. Bi'" en UY e f Ur p e 1 t İ 
~\ 'lıtlıkı 81 ıc;a: vilayet idare edilecek olan elek· kaç saat içinde vaziyet aleyh Türkiyenin de imli· b• f 

~•l0ııtk:r: başlenmış trik idareleri için yeni bir birdenbire : gerginleşmiş bana çekilec•ği an uzak Cl Ir acıa 
tl,İ ı,;,~~t •İd •:· kadro hazırlanmalctudır . bulunmaktadır. değildir. Şimdilik Türki · BELGRAT BOMBAR· 

lak llııı ıın ıgımıza ~öre Kadroda mümkün olduğu lngilt~re hükumeti tah ye üzerind~ki Alman teh· DIMANtNDA 20 BıN 
/Ya ·~d,,.., •ıni Rlerkezi kaJar la•arrufa riayet edi· şid edilen bu kuvvetlerin didi başlıca •skeri mahi- .KiŞi ÖLDÜ 
ı/llirı~~Ctk /etine Antak· ıe~ek ve tasarruflar ktuI derhal fgeri çekilmesini yettedir. Fakat Almanlarıo lıkenderiye 2 A.A.-

'1tıc e Bet d. l k B · d ı k Ira~ hükumetinden rica k ı · k · · B ı b l d Çe il . c ltliilh e aye er hlaca hr. u yüz '"ll ~ ~ ma sat arma erışme 1çın e grat om ıar ımanına 
1 e ıd,r ık bir büt· trıic fiallarının ucuzıamsı eylemiş ve a"si takdirde muslihane hülul tabiyesini şahit olan bir zat Yugos-8 ''/ ~~dilecektir da muhtemeldir. çı~acak hadiseden Irak yen:den tecrübe etmeleri lavyadan buraya geımiştir. e .. .... e mu temel ır. ur ıye· u yolcunun anlattığım:. ' o g b bu·· kuA m ... tı· ııin mesul oldugv u d h d" r ·· k. B 

l·Lı' 11.457 Lıo il.içesi Şehir Meclisi nu bildi rmiştir. yi lugiltere He olan ittifa· göre, bombardımana 500 
'l't "A lı ak hükumeti lngiltere '·ını bozm01 • ve bitaraf Alm t · · t. ~k 

lG a·_ASDtl("'· OLAR AK"f· iL ut\; 1·- an ayyaresı ış ıra cı _ "' Bütçeyi kabul etti nin Irak topra\darına ye· b h ı k ı ·· 

e 
..... olo........ EDILDI ir ı e oyma,;. uzere etmiş" ve hücum mütevali 
,.. 6-= .. 

1 
niden asker çıkarmastnı k b h " · ,~1941 ız Bedent b" Dün saat 15 te topla--'"' d H l diplomati ir are ette dıılgalar halinde 4 defa te• 

viı· rnar ~r ıye kabul etmemekte ir. a . bulunması da muhtemel . 
1 lCf\ 'Y~tin i ~ Yıh bütçesi nan şehrimiz Belediye buki bundan evvel ayni k"rür eylemişti. Bu müthiş tarı . •hşare h . ' M l" . 1941 1· dir. Almanlarm kullana . bombardımandan 20 bin 

tıcı D·tıtn .. d'l eyetın· ec ısı, ma 1 şekilde Ir.tk' mütead,tit 1.1 t b" b ne olur ..... lt ı "' ı erek G 1 b"·t · · ·· ı. · ca" an a ıye er kişi ölmüctür. Birçok ce· 
"I" C1.t()~ l t e yı ı u çesının muza1::eresı defalar asker ç'karılmıştı. l T .. kl ,· Yu ıanı" s v 

j d' Vt t t Ü~f' ·· d. ne devam etmiş. masraf sa 0 sun ur tH r setler ancak 12 gün son• 
Jv- t c.ı '•dık gorı eril ' Son zamanlarda lrakıtt ya tan muvaffakiyetsu ıgine 
. 
l b;;tç\l'lın·ıs.ı·ı Olunarak ı·a· kısmını da tetkik ederek rcı enkaz altından kaldl-" ., t pılan hükumet zarbesın· • Alman taleplerine l h •· ~''ı · 941 b·· madueler arasında bazı ragmen rı onş, ş~ ir ışıksız, su· 
~ ••ri.ı ''il , olge- den soura vaziyet Jeğiş • k · k r tı \l'l " ·ıtsdi\c 

01 
tadilatla aynen kabul el . kula asmamağa teş.,,·ı ıuz yemeksiz kalmıştır.Bir 

e~ lit .. ltıdiitc"•e~,ınaaraf kıs.ı\lmDalan· mişt~r. Bu suretle 941 şe· miştir · b ı. . edecek bi"çok amHler var kaç gün sonra şehre giren 
.. .. n lngiltere Üır;umetı mu d 

' 

~"· ola:-ak ll 
457 

hiı bütçesi 160 küsur bin ır. Almaalar yağma edilebile 
u , aheJe mucibine~ ba~lanı · .....,~ k h d 'ııııt ~ Y•l iç· . lira cıarak tevzin edilmiş lan iş< devam etmek mec melini mukaddes vuifesi· ce erşeyi yağma e •· 

• d,ı,:J• r.,~" ınerkezden tir. Bu bütçeye Def ne •U· buriyetinde bulunduğunu nin ifasına mecbur oldu • rek şehirde bir muhafaza 
lltz. 'tl bn\ 'tn yapılama yu mülhuk bütçesi dahil lr .. k hükumetine .kati su. ğunu hülciiaıdin icap e . lCuvveti bıraktıktan son= 

"rlltı ı.t ç.. · c! egv ildir. Su bütçes;"\ )020 ... ra çekilmişlerdir. 
fltıı4 btıı bır,~ geçen yıla • retle tebliğ etmiştir. den emıtiyet tedbirlerini 
•ıtlin tırıltıı:ı.k etaba daral liradan ibarettir. 941 ipti· Ankara 2( Radyo gaze almakla beraber soğuk kan 
ır' ·'eı... ta dasından itibaren Defne f · v • • ıı; ılrıtı· " ay , memafi tesi ) - Iraktan gelen son ltlagmı mub• aza ethgmı, 

'ı f•tk 1 tilh
8
• rılaıı ·· d suyu ayrı bir kadro ile ve b "ht"t~f t' sı· olara'-b 1 ıa;ttt )'uz e hab~rlere göre, Irakta va· u ı ı a ın ne ıce .. 

ıJ 1.ı \ı a b .. · k ayrı bir hizmet ol11rak b l ld ğ r 19 l~ rııtı,.., '- uyu bir zi"et rok gergindir ve azı çarpışma ar o u u· 
1vıAy "41•1et d idare olunacaktır. " 'Y b b · b .. ·· 

l 
"" lS . a ır. Irak ordusu ile lngiliz or• nu ve mu are emn utun 

t 9 ı.. liA.ZtRL ;ı. Meclis çanamba günü ·· d l d" • · · '"1ıııd'<ı'Yı• r- k.ıl le dusu arasında barp hali gun evam ey e ıgmı ve 
.... • ~ te rar toplanarak miııa · ff k" ı· · l l ~İrıj '>'•Pıl erıçlik bay- k ilan edilmıştir. Ir:ıkın ha- mu va a ıyet ' netıce er e • 
ı~· Ve •cak . erata de\•am edecektir. de edildig" ini bildirmiştir. 

1 ı.. 1 rı a .. 1 'P<>:-tjf geçıtres len üç tümen askeri Var • "'•ıı,;,"ı•o. h •yunlar Türk Hava d IRAK ALMANYADAN 
~'•iı:tıi~ıştır. İg ltırhklıra MırU. HAREBE DÜN BÜ· y ARDIM ISTE.1v1lŞ 
l\ı.1 llııı b ına"' K Londra 3 A. A. -
t v '''rıd u Yıl 1 5 mf' Ur UmU TÜN GÜN DEVAM:ETTI Irak kıtalarınm Habbane 
eı:ntht·ır' Yapı}~ Gen\~lik Beyrut 3 A. A. - OH d · b 
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""'ub.• de tahaşşü Ü üzerıne azı 
1 

... GönOUO hazırlama yuva- A B r.d tt b"ld" · "'il\ jansı aıs a an 1 ır· • müessif hadiseler oldu""u, 
1\ aına raObat ~ 

ll ··ı YA t:h. yor : bu kıtaların geri çekilme• 
ltt 0 o ~,- t lR Bu St~oe Türk Hava r, lg~"'iıd lLtYOl{ Kurumu go"'nu""l '. u·· haı1rla· Ha~bane tayyare mey· ıi istendiği halde yeniden 
1 ° dı.ıı-. e di.ır. - d f d b h~d· ' b •rı" .. d ~il 

0
-
11

• l!>~r spor anı etra ın a azı a ı • takviye kıtaatı almaıg· ı u 
·•.. 

6 
u ma yuvası!\ ı Yurdun her itıi" il h 1 •u 

8 
f seier oloıu~- ve Ingiliz as• nun üzerine muharebenin 

ıct .., . Uıuai b· Por- tara mda olduğu gibi Vi· ~tı..· . erıı ...... k ır eb ı~ . kerlerile lrak askerl"ri bu·· tu·· n gu·· n devam eyledi· 
.... ız "ıt t em ayetımizde de büyük bir tttıe '.il hu 'Po ~ir. Böl- rağbet vardır. Son bir haf· bütün gün çarpışmışlar • gi bildirilmektedir. 

t~lirı· 'nkişaf r a da sü t dır. Yeni Irak bükılmetinin 
(}· l lak..ı ettne'- k • a içinde pilot veya tc:knik 1 k B k.1. h lk . ğ 

ll ır ... ıt .. "İt ed 1t abılı' k ra aşve ı ı a a verdig"i temmat" ra men 
"'ıt urumlarda çalştmak üzere ~ la Otlüğ.. en Ge l h hitaben bi·· beyanname lngiliz aleyhtar! . bir siya· 

lı •ki ~~•d,~= ~· Yard:',:, ~e rimizde~ IO d~enç mü· neşrederek (ogiltere ile set takip eyleJığı ve Al· 
•, ık y n ıçin 6 . rıcaat ~elmışter ır , ihtilafa düşmemek için e• manyadan da yardım iıte 
ı. t 'Phrıt çıft '°"ili Verhcnişr maBllla ka . lind~n geleni yaptı~ım, diği bı.ber verilmektedir. 

ile '•rn ır. Kikle \ yakınJa l:Bder lskenderu fakat lngilizlerin tecavüz· logiliz kadın ve çucuk 
''1••ııııttır.P:ı. n~ getirilerek ııençlik khi kiır m•biyetıe görülen ha• lan Habb•ne kardrgıibıno 

bu ne verilec~ktir. rekelin~. karp lrat" büklı: nakledilmişlerdir! 

===a • 
SON OAK1KA 

frakta 
MUHASAMAT CID· 

DlLEŞTl 

Loı~drı 3 A. A. -
Röyterden : 

lrakta ki vaziyet ciddi
l~şmiştir. Aralarında tale · 
belerde uulunmasma rağ
men isyan askeridir. Ve 
isyana)iştirak eden ıubay
ların bir kısmı !:ir çok si· 
yasi entrikalara alet olmuş 
kimselerdir. Irak lıalkı iş • 
lerile ' mtşguldür ve ka • 
nunlara riayetkardır. 

Londra gazeteleri Re· 
ıit Alinin bir Alman ıja· 
nt olduğunu 'ile Iraktaki 
vaziyetin ciddiıetini itiraf 
ediyorlar. Deyli Telgraf 
lrakın stratejik bakımdan 

euemmiyetli olduğunu çün 
kü Suriye ve Tür kiye ile 
hemhudut bulundut''"" 
yazmaktadır! 



Ç.E.K.Bolosu Alman tebliği 
Bu ~kşam Halkevlnde 

Verilecek 
Çocuk Esirgeme Kuru· 

murıun senelık balosu bu 
akşem saat 21 den itiba· 
ren Haıkevi &a\onunda 
veriJecektir. B~lonun fev· 
kalade neşeli va zeııgın ol .. 
ması için bütün hazulıklar 
yapılmıştır. Şimdiye kadar 
bilet teddrik edemeyenler 
akşam111ba!o gişesinde bi· 
letlerini tt•darik edebilir· 

, ler. 

Sadi Tek 

YUNANISTANDAKı 
HAREKAT SvNA ERDi 

Berlin 2 A.A.- Al· 
man resmi tebliği: 

Yuoanistanda Mora· 
nm işg&li bitirilmiştir. Yu 
nan toprakların, hiçbir 
Jngiliz kıtas1 ka.ı. :nışhr. 
lnyilız esirlerinin sayısı 
8200 Ü bulmuştur. Bir İn 
gil\z gemisi batırılmışhr. 
Şimali Afrıkada Alman 
ve ıtalyan tayvareleri düş 
man istibkamlarım bom
bardrnıan etmiş ve mühim 
infilaklar olmuştur. Ak· 
denizde dör İngiliz torpil TiYATROSU PAZAR· 

TESıYE GELiYOR 
Üç gündenberi lsken• 

derunda temsiller verm~k 
:te olan Ertl!ğrul Sadi Tek 

Tiyatrosu ysrın akşam ve 
son temsilini d~ verdikte ı 

~ tanaresi düşürülmüştur. 

sonra paı;artesi, şebrimir.e 
gdecek ee burada da beş 
tenısil verecektir. Haber 
aldığımıza ıöre lsk~nde· 

runda çok büyük bir rağ 
bet gören trup duhuliye 
fiatlarmda da mühim ten· 
zilat yapmıştır. 

Kırıkhan Eğit 
menKıırsu 
FAALİYETE GE.ÇTl
KURST A. BU YIL 75 

TALEBE VAR 
Kırıkh ıdaici Soğuksu 

Eğitmen Kusu 24 nisanda 
tedrisata başlanııştır. Ge 
çen sene kurstan 79 Eğit 
men mezun olmuş ve Eğit 

menit:ı vilayetin muhtelif 
k öyleriııde çalışmağa baş 
lamışlardır. 

Geçen sene talebeler 
arasında Hatay h11ricinden 
gelen talebeler de bulun· 
makta idi. Bu sene kurs· 
la 75 talebe bulunmakta 
dır. ve • Ounların hepsi 
Hataylıdır. Eğitmenler köy 
lerde umulduğurıdan çok 
fazla muvaffakiyet göster• 
mektedirler. 

VAKIFLAR MÜDÜRÜ 
TERFi ETT1 

Vakıflar Müdürü Sıtkı 
Öğütçü bir derece terfi 
etmiştir. Tebrik ederiz. 

--------
Neşriyat Müdürü 

Selim ÇELENK 
C.H.P.matbu ıANTAKY Aı I 

------

Donanmamızın uzun men 

zilli topları Duvr limanı 
na tesirli ates:açmı~tır. 

YUNANIST ANDA AL 
MAN ZAYiATI 

Kııhir~ 2 A.A. - Yuna 
nist .. ndan buraya gelen 
sözune inanılır mutahassıs· 
larm söyl~diğine göre Yu 
nanistan harekatanda Al· 
manların zayı"tı en az 75 
ile 80 bin kişi a!"dmda· 
dır. 
AVUSTRALYA ASKER 

LERI r.NE DIYUR 
Kahire 2 A.A.- Yu· 

nanistandan tabliye edile
rek buraya gelen Avua· 
tralyil askerlerinin mane· 
Vİ)ah sağlamdır. BunlM 
Yunanistanda bire karşı 
on nisbetiııde düşmanl.l 
harbettilderirıi beyan ede· 

rek şunlnrı söylemekte 
dirler: 

"Bize nıüsni şartlar 
veriniz Alman ordusunu 
ezerız,, 

BıR ıTALYAN GENE· 
RAL.l ÖLDÜ 

Roma 2 AA.- ltal· 
yan resmi tebliğint: göre, 
Tobrulıc üz~riııe yapalan hü 
cumda yaralanarak hastane 
ye ka ldınlan ltalyan baş• 
kumandarılığı eırkanıbarbi· 
ye reisi hastanede ölmüş· 
tJr. 
Peteamo nikel madenleri 

meselesi 

Berlin 3 A.A. Petsamo 
nikel madenleri hakkında 
alakadar d .. v\etler arasın· 
da müzakereler başlan· 
rnıştır. ı:'ınlandiy ı bulu· 
nan bu nikel madenlerinin 
Almanyca tarafından işl~til· 
mesi mev~uu bahistir· 

Vatandaş 
Bir liradan yukarı y;ıpacağın her türlü alış verişde 

aıdanmadığma l at'i ı::urette kanaat getirmelıtl!ğin içiu 
di:klcan sahibinden f .ı.tura iste 

Bu srnin en mukaddes hakb olduğu gibi mağaza 
sahibi dı! istiyeceğin bu faturayı derhal sana vermek 
mechuriyemdedir. 

Aldığın bir matın fahiş olduğu•1a ve dükkan salıibi 
tarafından Aldatıldığına kat'i kanaat !getirirsen elin· 
deki fatura ile Fiat Mürakebe Komisyonu Reisliğine 
(Vilayete) müracaat et. 

HATAY FlAT MÜRAKEflE KOMISAONU 

/rakın Anka 
ra Elçisi 

"ULUS .. GAZETESiNE 
BEYANATTA BULUNDU 

Ankara- lrak -lngi· 
li7. münasebatı hakkında 
lrakm Ankara Elçis' Ka· 

mil Geylani, Utus gazetesi 
ne şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

.._ Irak- lngiltere 

muabadesinin ahkamına 

binaen lngiltere hükumeti 
hazı kuvvetlerinin ırakı n 
lngiliz hakimiyeti altında 
bulunan araziye mururu 

için Irak hükumetinin mu· 
vafakatini talep etmışti. ıki 

taraf arasında bu kuvvetle 
rir. fraktan mürurunun 
koiaylaştmlmas1 i-;in 21 
hıızir:-sn 19 )j tarihin.:!e, 

la1ım olan bütün tertibat 
alındı. Bu kuvvetler Irak 
lngıltere muahedesine bi· 

naen alınan tertibat muci 
bince Iraktan bu surntlt: 
mürur etmek üzere nisa· 
nm 17, 18 sabahlıtrınd" 
Baaraya varmıştır. Bu mü 
nasebetle b~yan etmek is· 
terim ki bazı ecnebi radyo 
i~tasyonlarının bu mevzu 
üzerinde neşretlıkleri muğ 

lak haberler tamamen sıh· 
hattan aridir. Memleketin 
hukul.u ve lrakın mılı\ ha 
kimiyetinin ihlali bittalıı 

bahis mevzuu olamaz 
IRAK.tX MALZEME GÖN· 

DERILIYOR 
Beyrut Ofi 3 ·A.A.

Pjansı Hayfadar. b
0

ıdiriyoı 
Beş İngiiız hf • gemi9i 
Heyfıtyıa gel{ harb · ... ,. 

. ' z~mesı çı"arı 

bir gün son 

melerin "'t miye 
emiredi mişitr. 

r ' t 

.nillze • 
yüklenmesi 

Bun\ı:ınn Basraıa gönderi· 
ı,-c'"ği haber verilmektedir. 
Lord Halifaksın temasları 

V ılşinglon 3.A.A - in· 
giliz bi.iyük Elçisi Lord Ha· 
lifaks Amerikan hariciye 
müste:;an Sıımner V!ezle 
uzun müddet görüşmüştür. 
Du görüşmelerde ,.bilhassa 
Irak meselel~rinio konuşul 
duğu zanuedilmektt dir. 

Bir ayda 
ingillz ve Alman tayyare 

zayıah 
Londra 2A.A.- Neşre· 

dilen bir istatistike göre 
geçen nisan ayı içinde in· 
gihere ve Alman ""zayıatı 
~udur : 

İngiltere üzerinde 112 
Aimurı tayyaı eri düşürül 
müş buııa mukab:13 İngıliz 
tayyare-si kayibediloıiştir. 
Ayni müddet içinde Al· 
manyn üzerir.de 106 lngi
liı. tayyaresi, d ışıniış buııa 
mukabil 18 Atman ,tayya· 
resı duşürulmuştü... Yıne 

S?eçen bir av ı\·ıod~ orta 
şarkta 255 düşrnarı t~yya• 
resi duşürülmuştür. lngı· 
!izlerin zayıatı oO dar. 

Tobrukta 
AL \1Aı LAK. ÇOı< 

AGIR ZA YlATLI\ PUS 
KÜRTULDuLEK 
Kahıre 2 A.A. ıngi 

liz tı-bliğı: 
Oüşınan dü ı bütün 

gün ve gece Tobruk mü· 
dafaa hatlamıa hucuma 
devam etmiştir. Bu hücum 
derece ~iddelli olmuş· 
tu· ki, tobruğun ılk mü• 

dafaı- hatlarına girmeğe 

muvaffak otan Alman tank 
\arından 11 tanesi imh.t 
edilmiş ve çok ağır zayı· 
at verdirildikt~n soııra 

tardolunmuştur. 
Habeşistarıda tahribedi 

len yollar süratle tamir e 
dılmekte ve hareki.t mem 
n\>niyete şayan bir şekil· 
Je devam etmektedır. 

Ankara 2-:Radyo ga· 
zelt>s n<le11 - lngilizler 
Topruğun dı~ müdafaa 
hatla ·ını g _ri almısletrdır. 

ln~ıliııer~ ~öre, Tobru· 

gun dı~ müdafaa hattın· 
dan ziyade iç müdafaa 
hatları çok miihim ve 
kuvvetlidir. B\lnunla be-
ral>er lngiıizler bu mın· 
takadaki vahameti gizle· 
m~mekte ve son Alm.an 
tnzyıkını Suveyşe karşı 
yapılacak bir hareketin 
ltaşlnıı ı?•Cı saymaktadırlar. 
Mısırda bir tomerküz 
kabinesi kurulacak 
Kahir.e 1 A. A. -

Mıs1r Kralı Faruk BHşve· 
kil Hl\Sf'lyİıı Sırrı paşayı 
kubul etmiş ve bunu taki· 1 

ben Veft Partisi Reisi Nah 
has Paşayı v~ Uberal Par 
tısi Reisi Ali Mahir paşa· 
ya kabul eder "'k kendıleri· 
le uzun müddet gör.işınüş 
tur. söylendiği11e göre ya· 
kında bir temerküz kabi· 
nt>si kurulacaktır. 
FK NSlZ AFKlKASI-

NA ALMAN AKINI 
V AR\ı11Ş 

LondralA.A.~ Şimali 
Fraos1z Afrikasına Alınırn 

müs~.ı.r.diın ve asknlerınin 
gönderildiği haber veril· 
mt>ktt>dir. Fransız Fas\'l· 
deki Alınan mütar~ke ko 
misyonu az l rının sayısı 
200 e çıkarılma~tır. upan 
yol Fasma da ne kadar 
Aım.,n gönderildiği belli 
.değilse de mübim miktar 
da Alman tabasının son 
zamanlarda bu mıntakaya 
yerleştirildiği anlaşıhyor. 
ıngiltere hükumeti bunun 
Fransa için nasıl bir lehli 
ke teşkil et iğin~ <luir 
Fransanrn gözünü açma· 
ğa çah.şmaktadır. 

Halkta 
Lorel-Hardi ikizler Sü
vare saat 9,30 da ve ma• 
tine 4 te 

Gü;zdüzde 
Bu kşarudaıı itibaren tar 

zan aJasının ikinci kısım 
ve istiklal fedaileri 

lr;ıgilter~~ 
lspaı ıya ve Porte1'~ 

hiç bir tasavvur 
Londra 2 A.A·P 

terenin lspanyB vde b 
h. b' 3 ze ıç ır 0111 . de 

bulunmak niyatın 
ğurıa dair çıkarılıı11 

5 
atar Alman pr0P~ 
tt>şkilatı tarafınds1

11 

n~ 
çakarılmaktadır. 
hı.ikuıneti bu proPll 
lara mınıi olacıtk'':e 
felaketinin lcıpunf8 

k
. . . . ıe 

te ıze sıruyetını 

etm~meL..tedır. LJA 
ÇÖ1~ Ç1LE BlR MgO 

f AYIN ElJll.. / 
Londra 2 A.A· 6 

ter ajansına gı)re 
0
,1 

kil Çörçile bir . ( 
M . . . dıle 

uavını tayın e. 01 
Bu m ıavin sayesın ~ 
çil kendini daha ço si 
kabinesin ~eki ııı~~ 
ha~re imkan ·,ulffC f 
İı\JGILlZ KuvvElli 
N .ı.StL Çt.KILD 

Londra 3 A·A '{~ 
keri münekkitler 11 
tand;ıki lngiliz k11~ 
vaziyeti hc.kkında J.~ı 
leadö bulunmakta ııt 

Günlerce de~8 ıe 
düm iar muhttrebe 

lngilizler bü>•ük bİf ' 
dıf· ret~e çapışmış(ar 11 

uistam, çıkanları Irı60 
vetlt"rinin yekunu da 
kişi idı. Bunlar 1 
man fırkası ile bj~ 
mak mecburiyetı0 

ler: Alman ordll~ıJ 
tayyaresi ve 300J•' 
da vardı. Bu k8 J 
bir düşmana karŞdil 
ordL .. unun göster .. ı 

.. ıı.ı 
kııvem~t h~r tur 
rin üstündedir·. ~ 

Kumfht: 
Hatay Vı\ayetindJ:~· 

ı- Vilayet 11,ıı lci şosalarda kt.ı 
üzere (1000) rne1'5, ~ 
ocaklarda konk~3~e1 
ihzarı açık eksılt 
nulmu tur. deli 1 

2-Kt-şif be 
liradır. t •t 

3 -Bu iş~ .ıı~ Jt 
Nafia Müdürlüğıl'1 

le bilir. .. ) 
1 -Eksiltrrıe' ,ı ~ 

pazartes güoıJ 5~1 
Antakya hukii11 oJ 
ğında encüaıe•• 
yapılacaktır. t 

5-Muvakk• 

(300) liradır. .
0 

~./ 
6-Taıiple ·ı t,.(.'; 

odrsrna kayıtlı ' 114 

""' larııı dair vesı td 
1 

vakkat ternioa1\ 
tiıderini göster• tıı'' 
müsbitc ibraı e 
zımdır. r 

1 

Dut yaP''ıı 
ıac' 

\ 
. c0esP' 

Camı, ,ıı 
yanlarında bulLJ"" ı1 

· rakl&rı satılcJJjrı'"~ 
tırmay konunll 1$ 
le 5-5-941 F'j;l 
ııu yapı.acak"r·,,, 
V Akıfldr idareS' 
atları. 


