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Tı ecl ·sinde kü at u 
l gilizl r Mu
s vva şehrine 

DilnkQ rnOzakereler 
. Ank ra 9 A.A.- Bü· 

~~ I Mıllet MP-clisi bugün 
b P an rak ruzr.amesindt" 

1 Ulunan nı ddelerden dev 
et ın 

11 
emurlannm ayhkları-

. ın tevbid ve tadiline da
ır k 
si h~nkunun yedinci madde 

U rnünün devlet ;;ura
i1 eıah~ına intihap edilen 

tı.r.t'.rc şumulü olup olmadı
~•na · 
İle 81~ tefsir mazbatası 

c mı "t . t nif' ve mescı lerm as 
la ınk Ve tasnif harici k -
v::ı ınescid hademesine 

• k ı ecele tahsis ta dair 
• •'ltı\Jnun b" . . dd . 
b;ız f k ırıncı ma esın~ 
dak1

• k ralar ılavesi bakkın-
l.ak 

1 
anunn layıhasmı mü 

f ~re Ve kabul eylemiş-
it. M ı· 

ı ec ıs cuma günü top 
ana~kt 

D;;_~gunın 
lJQzigeti hak-

•••iı kında 
~ekt olan konfrans· 

A ~k sona eriyor 
tiyet ~ era - Cümbu 
~J şl halk P rtiıinin yurd· 

«hı d .. 
hab Un) a ahvalmdan 
Rt\ı:tdar etmel ve milli 
sct b urnuıun iç ve dıı siya· 
llıtk ~~ •tnından izah mı yap· 
ti ko:~ere tertip ettiği se· 
clısu 2 eranslardan sonun . 
.Bu> iik 1 nıa~tta başlamıştır. 
ıçjl\ şehır ve kasabalar 
le11 3~et kezden gönderi
Vitay Dıabusurnuzun 50 
dikı::i Ve 15 kazad ver· 
~n b • 70 konferans ni· 

aşında b"t . . . 
, Ilı ksadı 1 mıştır. ayni 

°' ve · ~l.erind,. .... aynı mevzu 
1atınca • butun parti teşki· 
d Yurdun h 

t Yap 1 er tarafın· 
da ilth~ an konferansların· 
tedir ~onu ıılınmak üze
te IJu·kge en haberlere gö· 
b tıplet~nfernnsların halk 
kadar t~rafından köylere 
k1n ko gfenışletildiği vt- hRl· 
&laka n crıınsçılarl derin bir 
ed tek Ve hesnsiyt>tle takip 
ltıct Ve o.tııl i ş,. f e ve hük ~ 
la Otdtı U· 

tını bild' Y olan şükran· 
t~ır. ttdiği Gnlaşllmak· 

roM' 
ı{~1i LASTIGI 

'•~ ~ 1ka IATI 
ıtal~t· ra - r· · •tıe b ıcaret ve 
Şarlıgı ağJı irtııe m .. t 
>'on otornob·ı us e· 
iı1:1 lastikle . .• ve kam . 
v eti tıntn t . 

lar l etrafında .evzıatı 
o ~ llııştır B }enı knrar 
c:>Ute , U k 1 
Ya , Otom b· arar ara 
d Ct btıtıd-o ıl lastiği ib-

,'1tı dor. n •onr d y 

"••tıac &tuy vil~ a ogru 
tın ih ~ rnotor}~Yetlerden 
tc t'Yaç . k Vasıtala-

>'Upılıtc ._mı tıırına gö. 
&11;tır. 

lngiliz başvekili /tlmanla
rın yeni maksatlarını anla

tıyor 

Londrn 9 A .A.- Bu 
gı.iıı Avam kamarasmda 
Çörçil bir nutuk söyliye· 
rek son siyasi ve askeri 
vaziyeti gözde"' geçirmiş
tir. Bu nutkun Röyter 
tarafından Vc>ri)miş olen 
kısa bir hüıasesı şudur: 

Çörçil ezcümle demiş 
tir ki: 

«Düşman dün sebah 
saat dörttt! Selaniğe gir· 
miştir . Bu müna betle 
Yunanistanda bulunan in-
giıiz kuvvetlerinin henüz 
muharebeye tutuşmamış 
olduklarını tasrih ediyo
rum. Diğer taraft,.,n E.rit 
redeki Musavva Şehri de 

lıı~ iliz ve Fransız kuvvet· 
leri terafından zaptolun· 
muştur: 

Başvekil bundan son· 
ra Vişideld Fransız hü· 
kumetınin Almanya tara· 
fmdan verilen emirlere 
ittila ederek henüz bitiril· 
memiş veyahut müsademe• 
lerde yaralanmış olan zırh 
lılarıın Fransız Afrikasm· 
dan F ransaya nakletmek 
ta avvurundfi bulunduğu· 
nu ve bu sureti ... bu gemi· 
lerin Alman kontrolü Al-
tına geçmiş olacağını söy· 
liyerek Böyle bir hareke 
tin akibetleri hakkmdn 
Frana•z hükumetine daba 
şimdiden ibtarda bulunma 
ya lüzum 

gördüğünü beyan etmiştir. 
Çörçil bund n sonra .yal· 
nız bingazı mmtakasını de 
ğii ayni zamanda Mısın 
dR müdafaa için pek sıkı 
m\Jharebeler etmeğe ka· 
r r verm ğe mecbur olıı· ' 
cağmı sö}'tedikten sonra 
demiştir ki: 

« - 942 senesine gay· 
retlerimizden fazla sıkıntı· 

lara uğramad n varabilme 
miz ıçm Amerikalıların 
1918 senesinde elde ettik 
leri yerin mucizesine mü· t 
şııbih yeni bir mucize or· · 
taya çıkararak Ticaret ge _. 
mileriııin daha muazzam 1 
bir mikyasta inş~sına baş t 
lamflları lazım gelmekte· 
tedir. Dahn şimdiden A· 
merikada inşa edilmekte· 
olan gemilerden birkaç I 
milyon tonilatoluk hıicmi· 
ne baliğ ol cak derecede 
mühim bir mikt rın önü· 
müzdeki sene zarfında müş 
terek mücadelemiz için bi· ( 

(Sonu 2 incide) i 

Almanlar da Seliiniğe 
girdiler 

Londra 9 A. A. -
KabireJe bugü n neşredi 
len re :ni b" rtebliğde lngi 
ti ı v • ıınpa rntoı luk or du
l arım ı Habeşis.,ıuda son 
liman olan Musa•vayı zap 
teddiklerini bildirmekte • 
dir. Avni Tel~raf Alman• 
larm da bu sabah Selini· 
ğe girdiklerini tebliğ etmek 
tedir. 

Hebeşistanda dağınık 
ve perişan bir haldt• kaçım 
ltalyanlar takip edilmekte 
olup şimdi temizleme ha· 
reketleri başlamıştır . Bu 
vazife artık Habeş vatan· 
perverlerile cenubi Afri • 
ka kuvvetleri tarafından 

yapılacak ve lngıliz kuv
vetleri kendiıeriııe ihtiyaç 
olan b şka mmtakalara 
gönJerilebilecektir. Trab • 
lusgarpt k~ Alman ve hal• 
yan ta rruıu şiddetini kay 
betmiştir. Bur daki lngi · 
liz kuvvetleri yeni mevzile• 
rinde t başşüde d p.vam et 
mektedirler. Musavvanın 
işgali çok ehemmiyetlidir. 
Çünkü te:k bir düşman ge 
misi kalmıyan Kızıldenize 
Amerikadan artık bol mü· 
himmet gelecektir. 

Tarihe geçen 
Bir şehamet lavhaaı 
Atina 9 A.A.- Nore

kop yaylasındaki mttbare· 
belerde vkua gelen bir kah· 
ramanlık destttnının hika· 
yesi şudur: 

I3uradeki kaleler den l i· 
rinde 36 s at.süren şiddet· 
li bir muharebeden sonra 
rücate karar veren Yunan 
Generalı' ordunun geride· 
ki mev .ı.ilere yerleşmesini 

temin \çin dümdar bıra~· 
mak üzere fedailer istemiş 
ve bu talep üzerine bütün 
bir alayın efradı gönüllü 
çıkmıştır. Bir er baş 150 er 
s~çmiş ve IJunlar dini bir 
ayinden sonra ilk ve rnü· 
bim vazif"leri olan köprü· 
leıi tabr:ip ettikten sonra 
ileri mevzilert' girerek Al· 
man ordusuna kar~ı koy· 
maga başlnmışlardıı . Adet· 
çe kat kat faik olan Alman 
kıtaları mütemadiyen bü· 
cum halinde idi. Burada 
tek bir Yunan neferıne 20 
Alman nef ;ri hucum edi· 
yordu. Fakat bu fedekar 
Yur an askerlerınin.sorı ne· 
feri de ölmeden Alman kı· 
taları bu mevzilere geçeme· 
mişlerdir. 

Yugoslav 
orduları 

Arnavutluöu ifgal ediyor 

Ankara 9 A. A. -
( Radyo gazetesi ) Yugos 
lav ordusu lşkcdrayı itgal 
ettikten sonra bu şehrin 
şarl andaki Leç şehrinin\ 
de zaptetmişhr. Bu şehir 
Draç limanına 60 kilomel 
re mesafededir. Yugoslav 
ordularmın Arnavutluk da 
hilindeki ileri hareketi de 
vam etmektedir. 

Belgrad aöır surette 
bombalandı 

Ank ra 9 A. A. -
( Radyo gazete i ) Alman 
tayyareleri Belgradı ikin• 

, ci defa şiddetle bombardı 
aıan etmiştir. Burada çok 
büyük miktarda İnsan t~· 
lefatı olduğu teessürle h11· 
her verilmektedir. Şehrin 
mühim bir kısmı harap ol 
mu~tur. Bel2rad ~radyosu 
bu münasebetle yaptığı 
neşriyatta ezcümle şunları 
söylemiştir. 

.. Bel~radın bareb~si 
üzerinde cenub ıslavhğı • 
mn daha büyük bir eseri 
kcrulacaktn. " 

Zagrep radyosunda 
Hırvat milletine bir nutuk 
söyliyen H11·vat Lideri 
Maçek, vatandaşluma tam 
bir disiplin tavsiye etmiş· 
tir 

INGILIZ KlTALı\Rl 
YERLEŞlYOR 

Atina 8 A . A. - Doğ 

rudan doğruya Libya cep 
besinden gelmekte ola11 
lngiliz kuvvetl~ri Yunanis 
tanın her tarafına yerleş 

SON DAKiKA 

Berline 
lngilizler bir hOcum yaptı
lar, Almanlarda İngiltere· 

ye hOcum ettiler 

Londra 10 A. A . -
Resmi lngiliz tebliği : 

lngiliz bombardıman 
tayyareleri dün akşam Ber 
lin üzerine muvaffakiyetli 
bir hücum yapmışlardır. 

Bu gec~ düşman tay -
yareieri nin hür.unıları in· 
gilterenin şimah şarkisine 
teveccüh etmiştir. Ôıü ve 
yoralıların miktarı henüz 
belli değilse de yüksek 
olması mümkundür. Mad
di hasar da pek çoktur 
10 düşman bombardıman 
tayyare•i düşürülmüştür. 

YUGUSLAVYADA 
Londra 10 A.A.-Yu· 

gosla vyedan gelen b her· 
lere göre, Yugoslav ord\l 

ısovqetAlma 
nıünaseball 
Bir çıkmazı:ıı mı giriyor? 

Berfin 8 A .A. -
hususi muhabir bildiriyor: 
Pravda gazetesinin Yugo 
lavya için yazdığı makal 
burada büyük bir tesi 
yapmıştir. Berlindeki Al 
mehafili Sovye-t Rusyanın 
bu günkü vaziyetinden e 
dişefülir. Gerginliği iza· 
le için büyük bir fuliyet 
vardlr. Almanyanm Sov 
yetler Birliğinden ağır ya 
ithalatı da çok azalmıştır. 

Japon Hariciye Nazırı 

Moıkova 8 A.A. -Ber 
linden buraya gelen Ja· 
pon Hariciye Nazın Mat 
suoka bugün ja ponyaya 
hareket edecek iken av· 
detini 13 nisana tehir ey• 
!emiştir. Matsuoka Sov
yet devlet adamlarile te 
maıtadır. 

mektedir. Yunanistanın ıi· 
malinde rereyan etmesi 
icab muhar eoeler hakkın· 
da henüz haberler mevcud 
değilse de cerıuptaki ha.
rekat mükemmeldir. 

ALMANLAR MÜŞKÜ· 
LATI iTiRAF EDiYOR 

Bern 8 A. A. - Is • 
viçre gaıetelerinin Bertin 
muhabirleri yazıyor : 

Alman matbuab Alman 
ordusunun cenubu :şarki • 
deki işinin kolay olmıya • 
cağını tebarüz ettirmekte 
Alman radyosu da arazi • 
nin nekadar çetin olduğu 
nu tasvir eylemektedir. 

1 Yunan liman 
· farına 

MUAZZAM INGıLıZ 
KuVVETLERı ÇIKıYUR 

Atina iO A.A.- Pek 
çok miktarda lngiliz kıta· 
)arı muazzam zırhlı malze 
me ve gıda maddelerile 
beraber Yunani&tanm muh 
telif limanlarına çıkarılma 
tadır. Bunlarm arasında en 
iyi cüzütamlar vardır. 

YUNAN TEBLIGI 
Atiua 10 A. A. -

Vardar va iisini aşan Al· 
matı kuvvetleri Selaniğe 
girmiştir. Şarki Makedon 
y"duki 'f unan kıtaatı dün 
öğleye kadar hatlarını 
muhafaza atmekte idiler. 

su lşkodranın şimalinde· 
ki taarruzuna devam 
mektedir. 



ayla- 2-

Adaptasyon 
Sene: 1812 Avrupa 

s hnes;nde muazzam bir 
f acıa tems diliyor. Son 
perdedeyiz. la rolde N 
polyon Bona,ıart .. Etrafın 
da irili uf kh 450 bin fi. 
güran .. kala'>alık trup 
Rus topraklarında ile rliyor, 
ilerliyor ve Mo kova önle 
rine geliyor 

Mevsim kış .. her ta • 
ı af bembeyaz bir kefenle 
örtülü. Vahşi rüzgarm se· 
si kurtı rın ulumasına k • 
rışıyor. Birden bu dondu· 
rucu kefen ortasında k p 
kızıl alevler yükseliyC'r. 
Koca bir şehir cayır cayır 
yanıyor. Fırtına, kar ve 
ilikleri dondur n bir so • 
ğuk .. Açlıktan avurtları 
çökmuş,renkleri uçmuş 450 
bin figüran kıvranıyor. Çar 
şıya uymayan evdeki he • 
ap yarıda katıyor, donü· 

yorlar .• Biıılerce insan 
yol!arda can çekişiyor, bin 
lerce insana kArdan kefen 
ler sarılı)or. 

Piyes devam ediyor : 
sene 1813, Moskova önün 
den dönen aktör Laypsiğ 
den ayni netice ile nyrılı• 
yor. 

Sene 1815 .. Muhteris 
aktör Sentelen adasında 
.. rüzgar kanatlı athlar 
gibi., geçen şanlı lıayatma 

gözlerini ebedıyen yumu· 
yor; ve p erde bu muazzam 
facıanın uzrrinc· ağır, ağır 
kapanıyor. 

* * * Sene 1941 • S hne ay· 
n : Avrupa . Dekorda az 
değişiklik var. Aktörler 
başka .• 129 sene evvel oy 
namm facıamn şimd' bir 
adaptasyonunu seyredıyo 
ruz. 

Mevsim kanh güller .!Çan 
bir ilkbahar. S bab .. or 
talık alaca karanlık. Saat 
5,15 geçiyor. Perde açıl· 
dıgında iki hükumetin ka· 
p sı ç hmyor. Uzanan el · 
lerle beraber başlıyor mer 
mi yağmaya . .. Yine piye· 
sin son pt: desi .. 

Ağarmış uzun saçla ri
Je ihtiyar Küre bu k nh fa· 
cıayı seyrediyor. Sonunda 
ne olacağını merak etaıi· 
yor. Aslını tam 129 ~ene 
evvel göı müştü. Biliyor: 
Tarih tekerrürden ibaret· 
tir. 

f. BALTA 

Halkevı 
Temsil kolu Harbiyeye 

gidiyor 
Haber· aldığımıza gö • 

re Halkevimiz bazı köy • 
lerde piyesler tem il edil· 
mesine karar vermiştir. 

Bu cümleden olarak Hal• 
kevi Temsil kolu Müzik 
kolu ıun da iştiralcile önü· 
muzdeki pazar günü Har 
biyede iıtikl8l piyeıini 
temsil edecektir. 

Fı ansız/ar 
BALKAN HARBİ iÇiN 

NE DÜSÜNUYORLAR? 
Vişi 9 A.A.- Fransız 

matbuata harbin Balkanla
ra sirayetin,. büyüle bir e· 
hemmiyet vermektedir.Bu 
azetelere göre Yugoslav 

ya çok müşkül vaziyettedir 
ve 7 hududundan 6 smda 
h rbetmek mecburiyetinde 
dir Buna bir de deniz cep 
besini ilave etm~lt lazım· 
dır. Yugoslav ordusu Al· 
m~nlara nisbetle top ve 
tayyare bakımından zayıf 

fakat cesurdur. 
BULGAR BAŞVEKİL! 

NıN BEY ANA Tı 
Sofya 7 A.A.- Bul· 

gu Başvekili Filof Parla· 
mentoda bu~ün söyledigi 
bir nutukta demi~tir ki: 

" Harp Mihver Dev 

!etlerinin arzusu hilafına 1 
Balkanlar da sirayet 
eylemiştir. Biz Y oslav· 
yanın mihvere ill ;ıDJ se 
v nçle karşılamıştık. Bu, 

bizi birbirimize daha sıkı 
surette bağhyacaktı Siya· 
setimizin esasını istekleri 
mizitt tahakkuku sulh ve 
selamet yolu teşkil etmek 
tedir. Bulg r kıtaatı Al· 
man Yugoslav harbine iş· 
tirak etmemekle beraber 
Yugoslav tayyareleri şe· 

birlerimizi bombardıman 
etmiş\erdi r. Bulgaristan 
Makedonyadaki harekatı 
ehemmiyetle takip eylemek 
tedir. B zim için fevkala· 
de ehemmiyeti haiz hadi· 
sel er hazırlanmaktadır. 
Neticeyi soğuk kanlılıkla 

bekliyoruz. 
-~-·---·-

As/ alt yollar 
ln,aata baflanıyor 

Kış dolayısile muvaklca 
ten durdurulmuş olan as-
falt yolların inşıuttına bu 
ayın yirmisinden sonra 
başlanacaktır. ilk iş olank 
köprü caddesinin ·asfaltla 
rı tamamlanacak ve bun
dan sonra Kışla~ Orhan 
caddesi aAfaltlanacakhr. 
Bu cadd.,nin kaldırım bor 
dürleri asfalt dökülecek 
şekildı• muvakkateaı' Bef edi· 
ye tar<lfmdan yaptmlacak 
ve bu günlerde bu işe baş 
lanacaktır. 

Tamirat yaptırala· 
cak 

Hatay Nafıa Müdürlüğün• 
den : 
1- B,butrun nahiye bi
na anın es1Sh tamiratı açık 
eksiltmeye konunlmuştur. 
2-- K.-ştf, bedeli (6CJO)lira 
(20) kuruştur. 
3- Bu İşe aid evrak Na
fıa Müdürlüğünde görüle 
bilir 

4-Ekıiltme 21-4- 941 
pazartesi günü saat 11 de 
Naha Mhdürlü~ü odannda 
yapılacakt n. 

5- Muvakkc\t teminat(45) 
lir dır. 
6- Taliplerin ticaret oda· .. 

fENIG~ 

Resmi eb
liğle-

ÇÖRÇ LIN Açıl~ arttırnı'1 

Yunan tebliöi 
Atina 9 A. A. 

nan tebliği : 
Yu 

Birçok motörliı Alman 
kıtaları Yugoslav hudu • 
dundan gt!çerek razim zi 
işgal başla mı r . Dü an 
burad <jarki 1akedoııya· 
daki ordumuı ir ibatı 
zı kesP-rek il c: e mu 
vıffak olır-ı ş ve Selaniğe 
doğru h rekete geçmiştir. 

Yugoslav teb\löi 
Belgrad 9 A. A. -

Belgrad radyosunun neş· 

rettiği resmi bir tebliğe 
göre, alev makint>lerıni 

hamil Alman paraşütçüle· 
ri Yugoslav topraklırma 

inmiş ise de bunlar va e· 
sir edilmiş veya imha olun 
muştur. 

İşkodranın ş rlunda 
ilerfiyen Yugoslav kıtaları 
rücat etmekte olan İtalyan 
askerl ... rini takip etmekte· 
dir • . Ohri gölü civarında 
da ltalyan mevzileri za~ 
tedilmiştir. Zara şehrinin 
zaptı esnasmda ltalyanlar 
dan çok mühim miktarda 
harp malıemesi ele geçi· 
rilmi~ tir. 

7 ve 8 nisan günleri 
düşmanın Komanda, Os · 
küp ve Koçaneye doğru 
ileri h.ueketine devam et· 
miştir. Şiddetli tazyik kar 
şısında Üskübü tabliye et· 
tik. Düşman zırhlı cüzü • 
tamları muazzam hasara 
uğnımasına rağmen hü • 
cumlarında ısrar eylemiş· 
tir. Kıtalarımız anudane 
mukavemet göstermekte • 
dir. Arnavutluk ta hı:reke 
te -geçen ordularımız Ar 
.navutluğun dahiline doğ· 
ru ile lenıektetedir. 

Belgrad açık şehir ilan 
edilmiş olmasına rağm~n 
yeniden bombardıman edil 
miştir. Maddi hasar çok 
büyüktür. Sivil halk arasm 
da da telef.tt vardır. 

Alman tebllöi 
Berlin 9 A. A. -

Alman Başkumandanhğı · 
nm tebliği : 

Yugoslavyadan cenu · 
ha doğru inen Alman 
a:ırhlı kuvvetleri Se1an1R-i 
işgal ve Vard r ile Tüı,; 
hududu arasmdakı ta· 
kadıı kahm unan rk 
ordusunu tes e m cb r 
etmiştir. l .lkandelen 
ve Perlebe işg l edilmiş· 

tir. ıvfet ksas lıath yarıl · 
mı~ ve bı sabah saat 11 
de Niş şehri de işgal olun 
~uştur. 

eşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

CH.P.m tba sı!>.NTAKYA 

ınna kayıtlı bulunduklarına 
dair vesika ile movvakut 
teminatı tc:diye ,ettiklerini 
gösterir evrakı müsbi te ib
raz etmeleri lazımdır. 

uf kıl 
( Başı 1 incıd 

z tekhf edileceği v tdını 
alm1 bulunuyoruz 

Bu )yle bir d vadır 
ki, bizlere bütün cihanrn 
işgal ile oynıyan camlerın 

e linden dünyayı kurtarın k 
uğrunda sarfotme kte oldu· 
ğumuz mesa1ye d .. Vt m hu· 
susunda en büyük bır kuv 
vet yer ine geçer. Şimdi 
ye kad r Amerikanm güm 
rtik hizmetlerinde kullanıl 
m lcta ol n on tane silah 
1ı geminin Amerika bükii· 
meti tarafından bizft veril · 
diğini ve 2000 tonilatoluk 
süratti mükemmel toplar· 
la mücehhez ve açık de· 
d niz mücadelesine kabili
yetli olan bu gemılerin ha 
rekete geçmek üz re olduk 
larım şimdiden beyan ey· 
lerim. 

Çörçil şimali Afrikadd 
.Yunanistan ve akdenizde 
kara, hava ve deniı, t<uv· 
vetlerinin elde t'ttİ !eri za· 
ferden dolayı kendileriui 
tebrik \/~ şükranlarım ar· 
zetmeyi meclise teklif ,._y 
lemış ve demiştir ki: 

«Şimdi afrikadaki hare 
kete geçiyorum. Bingazi· 
den çekilişimiz bılhassa 
Bingazi civarındaki tayya· 
re meydanlarının ziyaı 
müoasebetile zararlıdır.» 

Çörcil füılk nlard h 

be devam ed~rken , şimdi 
ne vaziyeti ve ne de ihti· 
maileri münakaşa etmi:ye
ceğini söylemiş ve Alınan 
larm açık şehir ohm Bel· 
grad1 b r kül haline yet İr· 

dikler;ni,izah etmiş, Yuoa 
nıstan ve Yugoslavya ile 
yapılan müzakert" ve t,mıas 
farın tafsıla.tmı uzun uzadı 
ya verdikten sonra sözle 
rini şöyle bitirmiştir. 

« ~ Hitl~rin askeri 
makiaasını hangi i tike· 
mette harekete getirece· 
ğini kestirmek mümkün de 
ğildir. Almanların Anglo 

sakson milletlerini yıpratma" 
hususunda sarfedecekleri 
müstakbel gayretler için 
bir memba arıyacaklart 
şüphesizdir. Herhangibir 
anda adalarımızm işgali· 
ne teşebbiis edebilir. Bu 
onu ne geçilemiyecek 
b i r i ş t i r Al· 

• manlar yarın Türkiyeye de 
karşı gelebilir. Ukranya· 
zahire ambarlarile Kafkas 
ya petrol koyularmı elde 
etmek için yakında teşeb 
bbüse geçeceklerine <Jair. 
birçok deliller mevcutttur 
bunlar birer far11ziyedir. 
Faklit şuıasını hemen hıı 
her vereyim ki Atlantik 
derıiz muharebeiİni kazan 
dıktan sonra Hider nere 

ye giderse gitsin biz eli 
miıde hak ve adaletin kı 
ııcı olarak onu takip ede
ceğiz. 

Gündüzde 1940 harbine ait Şimal Denızinde 
Cuuslar Baştan başa Turkçe sözlü 

Antakya:icra memurıu· 
ğundan 

Bir ulacağın temini isi 
fası zımm nda haciz a lh11~ 

sı· alınup p:ıraya çevrıııne 
•• ne k l\rar erilen ve teıtJ 

mın 300 Türk evrakı rısk• 
diyesi kıymat takdir ed1

' 

len 5 ci mınt kada ·ı96rı11 

mar lı dükkanın 624 s~ 
bım itıbaril~ 34 sehmi ve z 
297 numaralı dükkanın 31 
sehim itibarile 34 sebııl' 
açık arttırma ile 1 -5,,,, 
9111 p~qembe gtinu s1111 

9 dan 11 re kadar daired.e 
birinci arttırması icr edı· 
lecektir. 

Arttırma mukaddar k•r 
matın lOJ de 70beşini bı! 
duğu sure tte alıcı nacnııı• 
ihalesi yapılacağı aksi tıb· 
dirde son rltıranın te•• 
hüdü bakı kalmak şartile 
10 gün uzatılarak 12-5 , 
9 n pazartesi günü ayni 5• 

t .k. ·er' a ta ı ıncı arttırması ı 

edilecektir. , 
-Satış peşin para iledı~ 

arlbrmaya girme:k istete" 

ler mu.kadder kıymatı? ~e 
de yedı bnçulc nisbetlfl 1'' 
pey akçası vermeleri .1 
zundır daha fazla maiıJıJJ' 
almak iıtey nler ıo-4~ 
941 tarihinden itib•re

1
• 

açık '>utundurulacıık lışJ', 
namemıze ve 94 I ~ 780 ~' 
yıfı dosyamıza müractı• • 
ıcab eden malumatı alrJlı; • ıı· 

olaca1'1arı ve ddlaliye ' 11 
siımiı ve tafJU masarıfı •, 
cıya ait olduğ ilan oJ&Jıı" 

Açık artiıtffl' 
ııı· Antakya icra mam11r 

aundan ~' 
ipotek olup paraY' ç İ 

riimesine karaı- veriJeo"e 111" 

li vukuf marifetile teııı• 1 
n ('150'J) Türk avra"İ :t 
diyesi takdir edilen A~,,d 
yanın Vert mahallt~ l 
üçüncü mıntıkada 11 ~'' 
maral bir evin 256 ';
itibarile 242 sehmi aç•~ 
tırma ile 30-4-941 t 
şamba günü saat 9 d'~.-' 
re kadar birinci al'ttl 

s' icr~ edilece 'ttır. dıl 
rttrrma takdir ~ tı" 

kıymatm lOOde yetııı•f,ı 
şini bulduğu surette 

1
,;J. 

n mıoa ihalesi yaP' tll; 

aksi kdirde soo. '!ı'· 
nın teıhhüdü bak• ~ ıi 
artile JO gün uıst5,;; 

10 5-941 cuınal't~ ,r· 
nü ayni saatta i.kiıı'?,. 
ması icra edilecelctı ~ 

Satış peşin par~81e arttırmaya giroıelc 1 
11 t 

l ,tJ 
er mukadder kıyrf!s~ 

de yedi buçuk o•
1
e1 

pt:y akçası vertJJ~5iJ,-ı zımdır dellaliye rt' yı IJ 
tapu masarıfı ufıc\ '1 
daha fazla malll!Jl' 9-fl 
isteyenler 1 o-4/d' 
hinden itidarell ~ 

açık b~lundurula~İı/ J 
namemıze ve ~~(./ 
sayıla dosyamız• ~ j 
la İcab edeı 

1
.,1'. 
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