
Bır sane daha uzatlldı 
Anlcua - ltalya ile 

aramızda mevcut ve müd 
dt"tİ 941 senesi bn,ıodıt 
bil~n ticaret ve ıeyrüs~ 
faiıı muahedesinin birlıene 
uzaıılması · haıcbnda Ronua 
Büyük Elçimiıle ltalyan 
Hariciye Nezareti arasın· 
da teati edilen ırntalaı ın 
m~ İyt!le girmesi hakkın· 

daki .kararname yüksek 
lasdika ilct~nm eylemiştir: 

BU Y1L MEKTEPLERDE . 
KAMP USULÜ KALDI· 

RıLıYuR 

ltalgan Baş
ku"ıandan ı 
Teslim olmak için lngiliz 
kumandenına dir murah· 

has gönderdi 
Kahire 17 A. A. -

HabeşisanJaki ltulyan Baş 
kum rnJın• ve Umumi va 
ı ; si Do~ Davusta teslim 
şartlarrnt öğrenmek üzere 
lngiliz Başkumandanının 
karargabına ta)yare ile 
bir murahhas göndermiş • 
tu. Bıı murahhasm diğer 
vazifeleri bakkwdıt çok 
aıkı bir ketumiyet muha • 
faza ediJmektectir. Bu mü 
ıakerelerin sonunı kadar 
Habeşİ1Jhndaki t~mizle.ne 
harekatının muvakkaten 
Jurdnrulduğu haber veril· 
mektedir. Dağımk ltalyan 
taburları her gün logiliı 
hatlarına ielerek teslim 
olmaktadırlar. 

YUGOSLA VY ADAK! 
VAZ1YET 

Londra 16 A.A. - Yu 
ioslavyadan ielen haber· 
lere iÖre, vaziyet hine• 

* • • Bunun neticesi ne olur? 
En basiti şu : Mesela size 
bir gün gelip 11 Haberin 
varını ? Selaniği lngilizler 
geri almışlar ,. derler. 

Rus -Japon 
paktına rağ-

men 
Rusya Çine ysrdıma de· 

vam edecek mi ? 
Cungki ıg 16 A. A. -

Sovyet Rusya ile Japonya 
arasmda \mzal man pakt 
münasebetile bütün Çin 
matbuatı Rusyaya müttefi 

•• • 
Propagıtnda korkunç 

bir silahtır; fakat bir iyi 
tarafı vudır : Ondan ko· 
runınak kolaydır. 

Nasıl ? 
Şöyle : Gazetelerde 

ve radyomuzun neşriyabn 
da zikrolunm&yan herhan· 
gi bir havadise, ne türlü· 
sü olursa olıun, inanmaya 
rak kapılmıyarak, hatta 
daha iyisi, böyleler ini din 
lemiyerek. 

Bu bir keyif işi değil. 
bir vatan vazifeıidir. 

SON DAKiKA 

Yuılanistan 
cephesindeki 
MDdaflla hattı yarılmadı 

Lendra 17 A. A. -
İngiliz barbiye Nezut-ti 
tebriğ ediyor : 

Alman kaynaklarından 
çıkan ve Olimpüı .. mınta• 
kasındaki müdafaa battı • 

kan teessüf etmektedir. 1111 yarılarak Alman or • 
Guetelere göre bu palet lularına Laritza ·ovasına 
Rusya ile Çin &:-asındaki "çıhhğı hakkındaki haber 
muabedelerin hem metni- ier burada teyid edilme• 
n~ ve h~m de ruhuna mu mektedir. 
haliftir. Çin hükumeti bu ALMAN TEBLlGlNE. 
hususta Sovyet Ruıyadan GÖRE 
izahat istemiştir. Brrlin 17 A. A. - Al 

Nevyork 16 A. A. - man tebliiine iÖre, 11 
İyi baber alan Çin mebı· ) ı•:sandan 15 niaana kadar 
filine göre, Çin bükiime· J Almanlar 3~ tayyare kay-
tinin iıabat tale'>ine Ruı · b •tmişlerdir. 
ya c~vap vt'rmiştir. Bu 

1 

Btr lt•n generali daha 
cevapta, pakta rağmen ~ esir ~OttO 
Rusyanm Çin• yardıma } Adisababa 17 A. A. -
devam edeceğinin bildiril halysn r•nerallerinden • 

~d;i;:ğ.;.i .;;•.;.Ö~yl;.e"!'ln•aı~e·k:•te~d~ir ... ..._.,.._ ~ P~raaoti, . datlardal'\ 
diıir derecede fenataımış bır katarla Adi11baba)c1 
olma11nı ragomen Sırp or· gdiricen es~r edilmiıtir. 
dularımn mukavemete d~ A~is.baba zaptıneaa . 
vaın ettiti ıannohanuyor. ( 5.\yfeyi i•Yitfoiz) 
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Kamflşlar 
~Tek tip olacak 

Ankara- Hıtlkın 2eyim 
eşyasl uzeri e baıı aıö· • 
him kararlar verilmilltir. 

Bu cümleden olarak 
tek tip kumış teabiti ~çin 
tetkikler apılmaktawr.Buo· 
dan gaye halka ı,cuz gi· 
yecek e~y:aaı tenıiôidir. 

r ek tip kumaş usulü 
yalnaz elbiıeler için değil, 
iç çamaşır lan için '<le aıri 
olacaktır. Böylece elbiıc 
ile iç çımışa~ları · çin birer 
tip kabul edilecek , ve bu 
kumaılar memleketin ber 
tırafmda ayni fiy&tla .satı· 
Jacaktlr. 

~ .. --heler:.de 
Yezlfet ciddi, faket Ya· 

hlm deGll 
Loadra 16 'A. ftA . ......... 

YuneniıtanJa loıiliı ve 
lmpııratorluk kuvYetterile 
Yıonan k'"vctleri 'oui 
mevı.iterde . yerleşmişler · 
dir. Yunan orJusu Görice 
yi ve A aMUtlu~ · işgal 
ettikler! mevıilt:ri terke· 
derek ıeri çekilmektt- ve 

illiı ıord•ıil" iı lo~mek 
teJir. Düşmanın cephede· 
ki tıı.)'ikı arinta .. atiır. 
Şiddetli bir kaç taarruz. 
yapılm1ştır.~arDHfi düı • 
manın hatlarımıza ıirditi 
ve lngiliz ordusunun Yu • 
nanistandao geri çekilmek 
te olduğu baldcaodaki ba· 
berler şiddetle ıyalanlao • 

ngillz tebliGi 
Kahire 16 A.A.-;Or· 

t&ıark la2iliz karargahınm 

tebli1;i: 
Yımaniıtand• bii iin 

cephe"'boyunca ku-v etl1,;• 
rimiz(f'! Alman 
rasıoda tema 
Pire L,.im~mn 

lar l .. 

Alman teyy ff!~t . ı bomba 
lar atmt~ haıı hasarlar 

ilca eyl~mişlerdir. 5 Alının 
t1}7areıi ~dişürülmüttur. 
Trıbl\ııgarvta ve tobruk· 
ta değişii«ik yoktur. Ha· 
beşistanda kuvvetlerimiz 
ltalyan larm :toplu huıun• ' 

duğu Dossi şehrine doğru 

rKabr_istan 
akli 

GeJediye R iıliğ i nden 1 ': 
Şehir bastc1h ıın sinin 

ön ve arkasınıtda Rum,Mu· 
sevi, islim kabristanları· 

nan asri kabristanı nakli 
hizuıou hakkında yapılan 
ilana rağmen hugüne ka .. 

ı dar alakadaran tarafandan 
nak\l işine başlaıımadığın · 
danl-5-'-941, taribinden it· 

tibaren kabirlerin belediyece 
nakledilec:eği . alakadaran· 
ca malüm oLJak ü~ere ila ~ 
olunur. 

ilan 
Anııtaky• icra memuı • 

luğundan 
Bu ıuretle balkın iç ve 

dış giytcelderinin ucuza te 
mini mümkü.1 olduktan 
ıonrı ayakkabı meselesi 
kahyor. Bu cihette düşü· 
nülmüş ve çebuk intacı kı· 
rarlaştırılan meselelor arı• 
ıma dahil edilmiştir. 

• makt.dır. ı lerlemeltedir. Yeniden 
iki bin asker ve 30 zabit 
le bir Liva Kumandanı 
eaıir edilmiştir. 

ipotek olnp paraya çev· 
ri ımesine karar verilen ve 
ehli vukuf marifetıle tema· 
mına (2500) Türk evrakl 
nakdiyesi kiymet takdir 
ediltn Antakyanın 2 inci 
mıntakasmda ve Edhemiye 
mahallesir.de kain 4 numa• 
rab bi..,araenm temömı açık 
arttırmaya konulanu~ ve hi· 
rinci arttırmasıl0-5-941 
cu .narte-sı günü saat 9Jcsu 
11 re kadar d a i r e .d e 
ıcra edilecektirf 

Halk, kundurasını da 
elbise ve gömlek bibi bugü 
nün 11artlarma göre çok ucu 
za temin edecektir. . Bü· 
tün b.ı cihetlerin ıte,hak~ u· 
.. ku için icabıtden tedbirler 
alınmaktadır. .. ...., 
ingUizler Yun11nlıtaftdan 

çekilmiyecek 
Londra 14 A.A.-Röy 

ter Ajansı bildiriyor: 

Alman propaganda '"' 
vis)eri Yunanistındaki Jn 
giliz askerlerinin Yunınis· 
tandan geri çekilecekleri• 

ni ı sakılmadan yaymıştır. 
Bilakis Y.unaoiatana y~ni· 
den lngilil' takviye kıtaatı 

r ıönderilmiştir. 
Akdeniadeki vaziyet 

ciddi olmakla beraber va 

bim değildir. Ve ibazı ,a. 

yam memnuniyet ~safhalar 
vardır. Tobruktaki kıta la 

mıı. jçin ıe1ef ediı~cek. bir 
cihet yoktur .ıBunlar ister· 
lerse bir huruç hl'feketi 
yaparak kendilerin~ yol 

açabilirler. Ve iıterlerse 
deniz yolilf' oradan ayrıl• 
bihrter. 

sonra alınan eıirlerin mik 
tarı 8 bini bulmuştur. 

YUNAN TEBLlGI 
Atina 17 A.A.- Yu· 

nan resmi tebliği: Garbi 
makedonyada Alman kuv· 
'1etleri vadiye doğru iter· 
iemeğe çahşıyorlar Şima• 

li Arnavutluktaki Görice· 

1 nin ceoubundaki bir boğaz 
düşmanm eline geçmiştir 
MACARL,.\RlN 'ALD1Ci1 

EStRl..ER 
Blkl•peote 17 A .A .

Macar resmi tebliğine gö 
ıre,Macar ordularının eliue 
ıimdiye kadar. diifen eıir 
lerin sayısı 15 bini bul• 

, muştur. Bu arada yüz top 
ve mühim miktarda malıe 
m• de iltinam ohıDmUf• 

tur. 

Uby ;.ki vvuiyet cid· 
di olıııafda beraber ı v•him 
değildir. • Almaplattn tt lçöl· 
de buk.dar uıun 1 noaafe· 

ye yayılmaları r..ı dileri 
için çok tebli"efüilr. Umu 
mi kanaat Mıatr için be • 
nüı çekinilecek \J>ir •ebli· 
kc mevcud olmedıi• mer• 
kezi ododi r. 

Habeıiıtanda : Bu ımso· 
takadaı ötedeı l:.erid~ • kalan 
ltalyan ask~rleri tC1plan • 
naaktadır. Malen mütefer · 
rik yerlerde i/6 bin kadar 
kalyan ve yerli• aaker ı bu· 
lunduğu a!llaşalmaktadır. 

Alman twkaları T••bkla• 
naııl a•fll'İf ? 

Londra 16 A. A. -
üazeteler motörlü üç Al· 
man ırusıoın oaııl.ı0lup 

ta fogili& dePiZ• kuvvetl~ri 
nin 2öıünden kaçarak 
Trabluıgarbe gittiklef'ini 
cayı ıuttl aörm"lttedir. Ga 
zetelere iÖre bu kuvvet • 

er Sicilya adıauıılan Tu • 
nuı kara ısularmı takip e 
derek geco ıkaranlıiandan 
bilistifade: Trablusa ait· 
mişlerdir. Bu hususta in • 
ırilteTcmin dikkalini c~lbe· 
der bir nokt '4•'4ır. 

.. Pire ve Tarhabw• tı•v• 
' hDcllllllerı 

Afina 16 A. A. -
Bt.a rece AJ~n tayyar le
ri biribiri. ardınr.a dalga • 
lar Rire limanına ve Tur• 
bal• tehrinc hüaum otmit 
lerdir. P.irede iaaanca za· 
yı ıt olmamış .fakat Tu"ba• 
lada ıivil h•Jkıan 30 kişi 
ölmüş v~ 50 kiıi yar .lan· 
mıştır. Geçenlerde c-zelıeJe 
felaketine uğnmıı bedbaht 
Laritza şebri de :Alman 
tayyarelerinin ; hücumuna 
uiı ımış burada •iır hıt 
11rat olmuştur. 

BtR 1NG1Llı KRüVAZÔ 
R(J BAETl 

Yunan teblUU 

Atimı 16 A.A.- Yu· 
nan rc!lmi tebliği: 

halyınlarm Arnavutluk 
cephesindeki 11.evzii taar· 
ruılan ağır zayiatla pÜıi· 
kürtülmüştür. Garbi Ma· 
kedonyada lutalarımız oü 
yük bir intizaamla yeni mev 

, ıilerine çekilmişlerdir. Dün 
kü hava muha:-ebelerinde 
10 Alman tayysıresi düşü· 
rülmüşlür. 

:: Alman tebliOi 
Berlin 19 A.A.- Al· 

mın resmi tebliği: 

Yıugg~lavyada Sırp ordu 
ıunun miit~aki kısımları 
temamile dattlmak üzere 
dir. Alman k•taları Sa rafı 
boanaya kadar ilerliyertk 

bu ıebri işgal v~ birçok 

• eıir •le harp levazımı iğti· 
•nam etmişlerdir. Yunırnis· 
tanda tlerli)'en kıtalaramız 
dOşmam muharebeye ,mec 
bur eylemişlerdir. düşma· 
nın zayıah ağı~dır. 
ŞtMALİ IRLANDAYA 

HA VA HÜCl:JMÜ 
Loadra 16 ~.A. -Al· 

mın tayyarelr.ri dün ak· 
şam Şimali , lrland• üzeri· 
ne aaatlırce ıüren bir hü 
cum yspmışlard•r. Bir kı~ 

noktada bu hücum vahşi · ı 
yane olmuş ve bombalar 
~hiç , fark iÖ2'etilmed,.ıl. .. tıı : 

ı mıştır: Zayiat p 1 da \ h I> 
kında , henüz t"h · . • 
yoksa da faz ' . srnuırn 
kork.ulmaktıdı •. 

MAKEDONYA MESE 
LE.Si 

.Berlin 16 A.A - Al· 

~man l:l"'iciye N~retinıJe 
Makedonya tanı.imi meıe· 

leıinin bu günün işi olma· 
dıj'ı kanaati vardır. Bu rne 
aele vaziyetin t•kar.rürün· 
den sonra ancak balledile 
cektir. 

Londra 16 A.A.~
lniiliz Sabriye N~ureti 
5450 tonluk ~bir ln&iliı '" 
luovuöninün. bir r,emi ka 

filesirı• refakat .derken 

r ·•KZt 
lorpilJeoerelc: ~ba tırı 1 dıit.; bi 1 
dirilmektedir. 

Arttırın" takdir edıle l\ 
kıymetin 100 de yetmiş 
beşini bulduğu -surette ıah· 
cı n!lmına ihalesi yapıic&· 

cağı akai takd\rde ton anı· 
ranrn teahhüdü bctlıci kal· 
mak şartile 10 gün uzatı· 
laruk 21-5- 941 çarşam· 
ba günü ayni saatta ikinci 
arttırması yapılacaktır. 

.:>ataş peşin para iledir 
arttırmaya gırmdc isteyen· 
ler gayri menkule _mukad· 
der kıymabr 100 de yed ı · 
buçuk nisbetinde pey akça~ 

sı vermeleri :azımı.ur. mez· 
kiir arsamm dellaliye ru• 

sümü ve tapu masrafı alıcı 
)'I aittir daha fazla • m .. lu· 
nıat almak isteyenler 18-
4 - 941 tar ı hinden ittiba· 
ren dairede ac;ık bulundu· 
rulacak şartnamemize ve 
941 - 149 numaralı dosya· 
m;;; riıür acaatta-f~~d;; 
malumatı almış olacakları 

il~n olunur. 

Menfez ig,aat. 

Hatay Vilayetınden 
1 - Antakya · Y Ayla 

dağı yolunun 18 ind kilo 
metresinde 4 metre açık· 
bğmda b~tpn kemerli bir 
adet menfez inşaatı açık 
ekııiltmeye konulmuştur. 
• 2 - - Keşif bedeli 3772 

Lira 14 kuruştur. 
3 - Bu iş~ dair evra 

kı Naha müdürlüğünde gö 
rebiıirler. 

4 - Eksiltme 2.5.941 
cuma günü saat 16 da 
Antakya 'hükumet kona· 
ğanda encümen odasında 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temi • 
'!al 282 L. 91 kurUflur. 

ilanen teblil 
B bıJf 

Aotakyanin ar ~ıl 
maballesiııJeıı Ahmet !it' 
Mekbule ile ayni a>ah•~ 
den Ali Camal oğlU c•I 
hem aralarındaki •1' 
davaıınd~ . b'* 

Müddei aleyh gdtif 
h ~kk uida yazııao de~e r• 
deki meşrubata uaı• z' ı t 
müddei ,,.leyh EdiıelJIJ fi. 
ikamergabının meçh'ıl '-' v 

tPeur ( ; · dıığu anlaşılrnasana t llz 
Hukuk usulü mulıako111 , 
ri kanununun 1 l8incİ ~ ~ 
desin~ tevfıkan durll; ıt 
günü o lan 20-4-9.~ 1 p 
rihine tesadüf t"ldefl 

1
; 

günü saat 9 - lOda .N
1 

ya Sulh Hukuk Mah~e, . Ank 
sinoe hcı.zır olmanı:ı / 1 k% cii 
bir vekil gönderıoeoıı ~ ~•rı ka 
sı ha: ında hakkınııd•;, 'r' Cni bı 
nuni muamde yapıl• Ve SQ 

ilanen tebliğ olunur· , banknot 

l ianeız tebll. ~:11 "ap 
ıuıı b ıey .. 

Antıkycanın 5• 1f iltı kn0 
l\lJh•Jlı:si~~n Y:•k~P4\, ~%,. 
vek .oğlu ıjojef vckÜ1 '

11klar 
kat Fevzi Atabaolıt ;ı f). 
mahalleden 'takup O V Ç 
çoau~ları Aleksand•' y .. 
Aleksaodıra ve Halid;ı • \l 
R•.şıl vekilleri ~ ııy 
Ahmet Sırrı ve Albt; 
Adver ve beyla ...,e I A 
ye araiarmdaki taksi~! l'ica, n 

d M'"dd . Alt1 et vasm a u ea , nesin· 
den Alber ve Adve İtha ıa'n 
Lt-yla ve s~hiye bıı~ i ki rıi t 

·ıe . ı rı da mahalli gazrıte 1 
, lı'l ik c 

nen tebliğat yapıldJi~ ıarı1 ~ 
de 15---4 - 94L tarib~ kcııcn 
sede mahkemeye g~I J ~•sın~c 
terinden ve tasdıklı .

11 
1db,1 .tı 

dahi göndermeJikle'~fl d, 1;• 
haklarında ğiyap kal,, 
kardmaınna .kuar " I A 
olduğundf'n bukLlk 1 
muhakemttleri k••aJP ı< .,., 
400 üncü madde~' o'" 
fikan ve tarihi il.afi /. 
baren1beş gürı içi~.d~ 1\ 
ile mahkemeye:JJJııt "" ltıR'İlı 
ve ·duruşma günü 0~ Yiik f: 
5-941 tari~ine r 14~~ lcıjllli 
sah ~ünü saat 9 Ja P~e t,l\d" 
ya Sulh Hukuk ~j,-1•~ Pa ı, 
sine gehneııiz ak-~1 • f lc11 

1 

L1111 Ilı haklarınızda ka~ • 11e~ 
mele yapılace~ ı ılıı V 
ligolunur. e 

lLAN I !/~ 
·~ 

.. ~ -~atay Elektrl fer A 
lugunden : j~ a e. 

Hiç bir kiınt~,,J~ d 11şv 
yan veri le miyece~jf' «tı fı ıtıı 

y .. re müracaat e t ~le 
~ti> 
~ .. il 

. Jıl CltQ 

Neşriyat fw~pJ~1> 
Selim ÇEL ~fr 

~~ 
·~1 

6 - Talio1~ '~ 
ret odasına k.''~ef'~ 
duklarına daır.,,,t• I 
muvak~at te~1 ri' 
ettikler ini go~1et müsbite ile eb1' 

~· ihraz eıaae 


