
tur, 

Layiha eSKslarm • gö· 
re Antakya, Is~ enderun, 
Beylan ve Kır:khan bele 
diyeleri anı•ırıda anlaşıla· 
rak tayin ettirilecek bir 
bedel mukabilinde bu lıe· 
lediyelere teşkil ececekle 
ri bir birıiğe devre Mali
)C vekili salahiyetli ola • 
caktır. Bu bedelin lcaç se 
nede ve kaç hıksitte öde· 
Dt'Ceği yine ayni surette 
tt-spit olunacaktır. 

1NG1LIZ PLANı 
Londra 1~ A.A.- in· 

giliz Dahili Emniyl't Nazı 
rı Morrison bir nutuk söy 
liyerek demiştir ~ i: 

"Yeni imal ettiğimiz 
bombalan dün Berıine at 
tık. Bizim de planlarımız 
vardır ve b·ı planlar tat· 
bHc edilecektir. 

Hitler bilmelidir ki 
lc:endiainin L'lndrayı bom· 
bardımana ne lcadaar bak· 
kı varsabizim de Berli 
ni bombardımana okadar 
hakkımız varJır. 

FlLlPlN ORDUSU 
Nevyork 18 A.A.

Amerilcan ord11su başku
mandanlığı Fılipin ordusu 
nın koctorol ve idaresini 
deruhte etrı:iştir. 40 .bin 
kişiden mürckkeb olan Fi· 
lipin ordusunun sevk ve 
idareai Ameril an subayla· 
rana verllmi ştir. 

verdiler 
Alman ilerleyişi yavaş 

davam ediyor· Vaziyet 
ciddi fakat ümitsiz deOll 

Atina 18 A. A. -
Her gün takviye edilen 
ve mütemadiyen yeni kıta 

lar alan Alman ordusunun 
tazyiki devam etm ... kt,,ıi i r. 
İngiliz \•e Yunan orduları 
daba kısa bir müdafaa hat 
h üzerirıd~ bi rleşmek üze· 
re tedricen geri çekilmek 
tedirler. Bu lıarekat Al· 
manlara çok pahalıya mal 
olmuştur. 

Londra 18 A. A. -
Salabiyethr lngiliz mehafi 
li Yunanistandaki vazi ye
tin cid Ji olduğunu gizle • 
memekte bununla •ben • 
ber Yunan ve İngiliz or· 
dularının Almanlara mağ· 
lup olduğu kanaatinde bu· 
lunmadığmı beyan etmek· 
tedirler. 

Ankara 18 (Radyo ga 
zetesi ) - Selen haberle 
re göre, Yunaı~ cepbeı:ıin 
dek i şiddetli muharebelerde 
Almanldcn az 50 bin ölil 
vermişlerdir. Almanlıır, 
hedeflerine varmak ıçın 
askerle;İ israf derecesine 
harcamakta ve en güzide 
&.skerleıini bu cepheye 
sevketmiş bulunmaktadır· 
lar. 

Atina 18 A. A . -
Yunan kıtaları Arnavut · 
l uktı Ergeri mmtakasında 
devamlı ltalyan taarruzu 
karşısında bıraz geri çekil 
o ıiş ve ltaly:uılar burada 
bir geçidi ele geçirmişler· 
dir. c~phenin diğP-r bi.ıtün 
mıntakalarıoda çok şiddet 
li muharebeler olmaktadır 
"Mütevali hücumlarda:bulu· 
nan Almanlar azim zayıat: 
vermektedirler. Olimpüs 
geçidi önünde büyük _ bir 
çarpışma devam etmekte· 
dır.Üstün kuvvetlere malik 
olan düşmana kar~ı a müt· 
tefik ordular yava~ geri 
çekilerek yeni hatlara yer 
leşmektedirler. 

lNGIUZ iNADI 

Londra 18 A. A. 
Taymis gazetesi yazdığı 
bir makaled~, Almanların 
Balkanlardaki muvaffıtki
yetini muvakkat olarak tav· 
sıf etlll~ıtte, lngıltz ınadı· 
nın bu maneviyatı karşı'°ın
da Hitl~rin mutlakıt mağ· 
lup olacağmı yazmaktadır. 

İngilizler de Roman1n altı d d • 
:na OstDne getirecekler· t:Vam e lgOr 

Londra 18 A.A.- J.n· ı 
giliz Hariciye nezareti bir MDtemadlyen takviye alan 
beyannr mt" neşrt-tmiştir. AlmanlaP bütQn gayreUe-
Beyannamed' deniliyor ki rina ve aOır .. zayıata raA· 

" . men cepheyı, yaramadllar 
-Almanlarm Atma Tazyik saatten saate 

ve Kabireyi bombardıma artıyor 
na hazırlandıkları habM 
alınmıştır. Bu iki aç,k 
~ebre taarruz edildiği tak· 
dirde lngiliz tayyareleri 
d ~ Romayı bombardımana 
başlıyacak ve bu bombart 
dımao harbin sonnna ka· 
dar devam edecektir. Pa· 
pahk makamınm bom· 
bardımandtmao<hın mıbfuı 
kalması için tedhirler alın 
mıştır. Fakat bir: ltaıyan 
fılosunun eline geçirdiği 
birkaç Inıiliz bombasını 
Vatikana ~tmak iç;n gizli· 
ce hazırlar.dığı haber alın 
mıştı·. Bu hileyi daha ev 

1 

veld~n bildiriyoruz. 

Acı bir kvyıp 
Dost Yunan Batvekili &ldO 

Atina 19 A.A.-Yunan 
Başvekili Korizisi dün ak 
şam ansızın vefat etmiştir 
Üç aydan daha aı B•ş· 
vekalet vazifesini ifa eden 
müteveffa çok yüks~lc bir 
idare adam• ve 56 yafm· 
da \di . 

Yeni bükumetm bu1un 
yarın teşekkül ed..,ceği 
haber verilmektedir. 

Cebelütu.rıkta 
lnglllz, Hava, k.,.. ve 

deniz kuvvetleri erklnı
nın bir toplanttaı 

Kahire 18 A. A. -
lngilterenin Madrid Elçi· 
si Samuel Hor iki günden 
beri burada bulunma~ ta 
dır. Sumuel daha üç gün 
bu:-a~'a kalarak lngiliz ka· 
ra, deniz ve hava ordula 
lan erkanınm yspacağı 
mühim bir toJJlantıda ba 
zır bulunacaktır. 

SON DAKiKA 

Bütün Alman 
hücumları 
Muvafakiyetle 6alındi 
Atina 19 A.A.-Reami 

tebliğ; Bütiln düşman taar; 
ruzları muvaffakiyelle 
önlenmiş ve Arnavutlukta 
ki harekat ıükı'.iııeUe icra 
edilmiştir. İtalyan taarrut· 
ları da püıkürtülmiiş ve 
bazı noktalarda mukabil 
taarruzlar yapılarak düş· 
mın• aiu zayiat v•rdiril: 

Atina 19 A. A.-Yu 
nan metbuat Nezaretinin 
tebliğinden : 

Şimali Yunananistanda 
ve cephenin heyetiumumi
yesinJe muharebe çok bü 
yük bir şiddetle devam~ 
t'!tmelctedir. Almanların 
durmadan Y ıgoslavyadan 
getirdikleri kuvvetler piya 
de ve taok hücumları tar 
dolunmuştur. Olimpüa da 
ğanm cenul>unda ve Avus 
lralycı kı taab tarafından 
müdafaa edilmelde olan 
geçide Alma Jar 10 fırka 
il~ hücum etmiş, Fakat 
bütün bu bücuınlar tarda 
lunmuştur. Kalabanka ge• 
çidine yapılan hücumlar 
Ja son şiddetini bulmuş • 
tur. 

Düıman tazyıkı saatten 
suta faılalaımaktadır. Al 
man motörlü kuvvetleri 
bütün gayretlerini sarfedi· 
yarlar. Olimpüste mubare 
b~ler çok şiddetli ve kan 
h olmuştur. Müteaddit 
Alman hücumları geri püs 
kürtülmüştür. Alman Baı· 
kumandanlığı askerlerini 
acımadan ölüme atoıa~l·l· 
dır. Düımırnın esas hede· 
fini teşlil eden Tisalya 
ovasına inmek ve cepheyi 
yarmak teıebbüıü şiruoiye 
kadar akim kalmııtır. Fa· 
kat Almanlar durmaJan 
takviye kıtaatı almakta ve 
ber ne pahaama olursa 
olsun cepheyi yarmak is-

temektedirler. Bütün bun 
lar vaziyetin ciddi olma· 
dığmı tazammun etmez. 

Yeni Yıınan 
kabinesini 

Atina Valisi kurdu 
Atina 19 A. A. -

Yeni Yunan kabinesini 
' Atina valiıi kurmuftur:. A 

tina valiliğine bir iCDeral 
tayin edilmiştir. Korizisin 
cenaze merasımı buğün 
saat 13 te yapılacaktır. 

Atioada sokaklarda 
toplu bir halde dolaşmak 
yaaak edilmiştir. 
mi;tir! 



23 Nisaı illi Hakimiyet ve çocuk bayramı a-ünii 
Gt: ,.lik kışlasmın atış sahasında 

Bügükatış müsa-
bakası 

Milli Hakimiyet ve çocuk bayramı :günü olan 23 ni 

san çarşamba günü için Bedenteı biyesi Bölgesince 
büyük bir alış müsabakası bazırıanmışhr. 

Müsabaka tabanca, 22 çöp tüfek ve av tüfeği ile 

sabit daire hedefleri ve fantezi hedefler ı.izerine üç 
nevı olarak yapılacaktır. 

Bu müsabakalara iştir.ık etmek iıtiyenıer bugünden 
itibaren bölgey~ müracaat ederde adlarını yazdırma 
lıdırlar. Müracaat tarihi en geç 22 nisan sah günü 
akşamına kadard\r, Atış günü yapılacak müracaat 

lar kabul olunmıyacaktır. 
Atışa iştirak için duhuliye şartı yoktur. Arzu eden 

herkes bu ahşlara serbestçe İ$tirak ed~bilecek, yal· 
nız tabanca ve 22 çap tüf ek fişek bedellerile her ah 
cıya tabs\s olunacak bir daire hedef beddlerini pe· 
şinen ödiyecektiı. 
Av tüfekİ atışı yapacak olanlar kurşun fişek! i ken 
dileri getirecek1er ve yalnaz fantezi hedef bedellerini 
ödiyeceklerdir 

Tabanca ve av tüfoği atışlarına yaşları 18 den aşs 
ğı olanlar giremezler. 22 çap tüfek atışına 18 yaşa 
kadar her genç iştirak eJebilir. 

Tabanca ve 22 çap tüfek atışlarının birinci ve 
ikincilerine mad ılyalar ve birincil .. rine nakdi müka· 
kifat verilecektir. Nakdi mükafat 10 liradır. 

Av tüfeği atışı mükafat cetveline dahil değildir. 
9 çap tabanca il" beş atı: bedel\ 75 kuruş 

22 ,. Tüfek ., ,, 10 ,, 
Bir daire hedefi bedeli 5 ,, 
Atış mesafesi: Tabancalar ıçuı mesafe 'l5, 22 çap 

tüfek ve av tüfeklari için 50 metredir. 
Not: Ayni gün ordu tüfeği ahşları d~ muhtemel· 

dir. Bu takdirde şerait ayrıca atıcılara bildirilecek· 
tir. 

İtoll}adtı 
Cazeteler Franeaya t?O· 

cuma başladılar 

Ankara 18 ( Radyo ga 
zetesi ) - ltalyan gazete· 
leı i kon günlerde Fransa· 
ya karşı şiddetli bir lisan 
kullanmağa başlamışlardır. 
Bu gazeteler, Fransanm 
mağlup ve işgal ~hında 
olmasma rağmen oradıt 
lngiliz - Fransız ittifakı· 
nm man~n yKşadığım, (tal 
yan hududuna yakın Fran 
sız şehirlerinde ltalya aJey 
hine nümayişler yapıldığı 

'nı yazurak Peten hükiime 
tiue şiddetle hücum etmek 
tedirler. Uzun zamandan· 
beri sesırıı çıkırrmıyan 
ltalyanlar, şimdi müttefik· 
leri Almanların y~ni mu· 
vaff .akiyetleri üzerine bu 
şekilde neşriyata başlamış 
lardır. 

IRAK KRAL NAIBI 
ı.KUDÜSTE 

Beyrut 18 A. A. -
!rakın sabık kral naibi Ab 
dullahm Iraktan Kudüse 
geldiği bildirilmektedir. 

JAPONY ADA HA· 
~ZIRLIK 

Tokyo 18 A. A. -
Japonyanın her tarafında 
mühim ve çok büyük pa· 
sif korunma müdafaa ter• 
tibatı alınmaktadır. 

Tobrukta 
lngilizler ltalyan mevzlle

rine girdiler 
Kahire 18 A. A. -

Tobruktaki harekat tama· 
mile lngilizlerin lehine in· 
kişaf etmektedir. Burada 
lngiliz kıtaları ltalyan mev 
zif erine girmişlt- rdir. Bu 
harekat kati ve tam bir 
ş~y d~ğilse de Tobru 
ğun münferid kalmadığına 
en iyi Gir delil olarak gös 
terilebilir. 

YALANMIŞ 
Roma 18 A.A.- Sala· 

hiyetdar İtalyan mebıfili 
Habeşistanda dük Daostn· 
tanın lngilizlerle bir müte· 
reke müzakeresine ~ başla· 
dığma dair çıkan haberle 
riıı yalan olduğunu beyan 
etmektedir. 

ÇINARL1 KAHVE ICA· 
.RA VERiLECEK 
Halkevinin arkasındaki 

eski Çınarlı kahve ve Kan 
tera dej'irmeni icara ve· . 
rilecektir. Cümburiyet 
Halk Partisine a1t olan bu 
raaı önümüzdeki çarşam· 
ua 1ünü saat 15 te Parti 
binaamda açık arttırma 
suretile icar ed· ı ceğind~n 
taliplerin muan .... .J gün ve 
saatta Parti binasına gi· 
der~k arttırmnya iştirak 
etmeleri liıımdır. 

Müthiş ha
va 1harpleri 

lngiliz ve Alman tayyaJ"eler 
Kıf:1 >ıfıt saldıriyorl21r 
Londra 18 A .A.- ln-

giliı tebliği : 
İngiliz lı eleri Dun 

akşam Berli ri ~ ç k 
şiddetli bir r.. JLU yap· 
mışlllrd· r. Şehrıo merke· 
zine:y, ıi sistem ve müt· 
hiş in!ilak ve yangm bom 
baları ahlmıştır. Bu ı~ü
cum şimdiye haclar Berli· 
ne yapılan hücumlarm en 
şiddetlisidir. 1-lücum so· 
nuna kaJ~r güzel :idare 
edilmiştir. Çok büyük ha· 
sar yapıldığı muhakkak· 
tır. Sekiz tıy,vare üssüne 
dônmemiştir· Diğer taı af 
tan Şt'!rburg limanına da 
bir hücum yapılruış ve li· 
mandaki bir gemi berba· 
va edilıniştir. 
BEŞ SAATLiK BİR HA· 

VA HÜCUMU 
Londra 18 A .A.- ln· 

giliz tanar~leri dün Vil· 
helmshlifene beş saat sü· 
ren ve dalgalar :halinde 
bir hücum yapmışlardır. 

Diğer taraftan da Al· 
manlarLondraya lJir hücum 
yapa:-ak bombaları hedefe 
tayin etmeksizin gelişi gü· 
zel atmışlardır. 

HAVA BOMBARDI· 
MANLAR.l~ 

Londra 18 A. A. -
lngil~erenin c~nt b 'sahili 
şehirlf"rinden birine olduk 
ça şiddetli bir hava bücu 
mu olmuştur. Alman ilk 
haberler insanca z lyıatın 
çok olmad·ğını bHdirmek 
tedir. 

Berlin 18 A. A. -
lngiliz tayyareleri dün ak· 
şam Berline bir hücum 
yapmışlardar. Evler ve kül 
tür müesseseleri hasara 
uğramış, 5 lnlili:ı tayyare 
si düşürülmüştür. 

İhracaita
cirleriııa 
Vilayd makamu.dan: 
Kambiyo m"vzuatı bn· 

kımmdan lüıu lu cihetler 
b~kkmda or edenlen• 
malumat ver üzere a 
liye Vekile Iilcısinİll 
yüksek mu~a' ... .-at ve buy 

ruklarile Hataya gelmeğe 
memur edilen İçel kambi· 
yo murakibi Kadri Bilgi· 
nin 19.4 941 tarihinden 
23.4.941 tarihine kıdar 
Iskenderunda ve perşem· 
be sabahından itibaren 
cumartesi gunune kadar 
da Antakyada bulunacağı 
ithalat ve ihracatla uğra • 
şan sayın tacirlerle ilgili 
iş sahiplerine ilan olunur. 

Miihim ilan 
Hususi muhasebe MOdOr· 

lüğüı .den 

19 - Nison 19ii larİ· 

hinden itibaren A11takya 
şehrinde ')~ l m~li vılııı ı 

aid yol vergisi tabak· 
k•,ku mahalle ve' hanf"leri 
birt r birer gezmek sureti J 

le yapılacaktır. Oosekiz 
yaşındaan altmış yaşına ka · 
dar olan "'rkeklerin ta hak 
kuk sırasında evde bulun· 
maları ve bulunmayanların 
n "ifus tezkerelerini ve l be· 
deni ve yahut rakdi yazı· 
Jacaklarını da yazıp evde 
bırakmaları lazımdır. Böy· 
le yapmayanlar doğaca!: 
yanlışlıklardun mes'üldürler 

Kum İhzarı 
Hatay Vilayetinden : 

1- Vilayet da.hilirıde· 
ki şosalarda kullanılmak 
üzere (1000) metre mikap 
ocaklarda konkusör kumu 
ihzuı açık eksiltmt'!ye ko· 
nulmu~tur. 

2-Keşif bedeli (4000) 
liradır. 

3-Bu işt'! Ait evrak 
N.1f:a Müdürlüğünde gürü· 
Je bilir. 

1-EksiltmeS- 5-941 
pazartesi günü saat 16 da 
Antakya hükiim't kona· 
ğmda encümen odasında 
yapılacaktır. 

5-Muvakkat teminat 
(300) liradır. 

6-Taliple:in Ticaret 
odPsrna kayıtlı bulunduk· 
)arın dair vesika ile a:u· 
vakkat teminatı tediye et· 
ti terini gösterir evrakı 

müsbit~ ibraz etmeleri la· 
zımdır. 

Bend sahiplerine 
Belediye Reisliğinden: 
Şehri Aliyen vuku bu· 

lacak feyı~zandan korumak 
ve etraftan gelrn sulardan 
hasıl olan sivri sineklt°"rİn 
önüne geçm~k maksadile 
Ası nehri üzerinde mev • 
cud Hcıcıdurınuş ve Bede 
vi beı tlerinin uıenafiiumu 
miye namına. istimlaki en 
cüm~ni belediye ıin 10 sa 
yı ve 7.2.941 tarihli kara 
ıil'! takarrür f"derek em· 
ri istimlakın amme menfa· 
atlerine uygun olduğu yük 
sek vilayet makamınca 127 
sayı v°' 25.2.941 günlü 
kararla tastik edilmiş ol· 
duğundan tayin· edilen 
heyeti mubammioece Ha· 
cıdurmu~ bendile · dolap 
ve tesisatına 5!00 ve Be· 
devi bendile dolap ve te· 
sisatına 4540 lira bedel 
tahınin edılmekle takdir 
kılınan b~dellrre alakada· 
ranın itirazları varsa 15 
gün zarfında Asliye Hu· 
kuk hakimliğine müraca. 
at eyl~meıeri lüzumu ala· 
kaJaranca malum olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

---------------------------
Gündüzde 1 

AŞKA VEDA 
Yarın ak~am denizaltı av 
cı iemisi 

Halkta 
HLJDUT HAYDUTLAR! 
v~ afacan izci yakında türk 
çe sözlü,ş~rkıh Şeyhin oilu 


