
rum. 
Çörçil vaziyetin bir 

tevakkuf devr<'sine girince 
k ı maraya İzRbatta bulunaca 
ğını Yunanistandaki 'vazi· 
yet bakkmda müşkülatla 
malumat ahnndığım, bu ha 
reketin biiyülc maharetle 
yapıdıgm haı iciye nazırı· 

SON GAKIKA 

Tiirkiye 
Hudutlarını mOdafaaye 

azmeylemiftir 
Londra 23 A. A. -

" Yor kşayer " gazete-si 
yazıyor = Türklerin b!r t~ 
cavüze ağradığı takdırde 
hudutlarını büyük bir azim 
ı ~ müdafaa ed~ceklerini 
biliyoruz. Bu takdirde Tür 
kiye Rusyadan büyük mü· 
zaberet görecektir. Acaba 
Hitler Baku ve Irak pet • 

lnglliz donanması tara· 
tından fiddetle bombalandı 

LonJta 22 A.A.-
Amirallık dairesinin tebli· 
ği: Dün sabah şafakla be 
raber Trabtıısgarp donan 
mamız ve ._tayyarelerimiz 
tanhndan şiddetle : bom· 
bardıman edilmiştir. Ağır 
harp gemilerimizden 375 
milimetrelik obüslerin Li· 
oum tesisatma yağdırılma 
sı 40 dakika sürmüştür. 
Ortalığın toz ve dumana 
boğulmasına rağmen neti· 
cenin tayini güç olmuşıa 
da limanda bulunan 7 
nakliye ve bir torpido 
muhribine tam isabet va· 

ki olduğu görülmüştür. Şe] 
birde bir petrol deposu 

' 'infilak etmiş, demiryollar 
istasyonu yakılmış, düşman 
bataryalarının müdafaası 
hiç müeısir olmamıştır. 

Trablusgarbe dün ak· 
şam da tayyareler tara· 
fmdan şiddetli bir hücum 
yopıl mış ve 10 ton bom· 
ba atdmıştır. 
ÜÇ İT AL YAN GEMiSi 

DAHA. BATıRıLDI 
Loııdra 23 A .A.-

Resmi tebliğ: ~ 

Akdenizde ltalyanlara 
flit biri 10000 tonluk iaşe 
levazım, ikincisi 6000 ton 
luk iaşe ve üçüncüsü 7000 
tonluk bir petrol ıemısı 
denizaltıhırımız tarafından • 
torpillenerek batırılmıştır. 
Petrol gemisi infilak etmiş J 
ve çıkan yangınlar bin 
metr~ye kadar yülcs~lm İş· 
tir. 

cm orta şark siyaseti bak· 
kında açık v~ gizli beya· 
natmın ne kamara 've r.e:de 
umumi manfaat için iyi ol· 
mıyacağmı, 11mumi vazi· 
yette bir e-ndişe 2örme· 
diğini söylem iştir. 

Çörçil\n nutku sık ıık 
alkışlarla kesilmiştir. 

roHarına inmek için bir 
tehdide geçecek mi '? 

Bu çok teblikeli bir o· 
yun olur. lraka niçin as• 
ker gönderildiğinin sebe· 
bi vakmda anlnşıJacaktır. 
ln.giltereya • fiddetli bir 

hOcum 
I .. ondra 23 A.A.- Dün 

llk~am lngiltere üzerine 
şiddetli bir hava akınıya· 
pılmıştır. Hasar yoktur. ln· 
sanca zayıat henüz anlatıl 

~ mamışbr: 
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,Ha tayda 
Bir ticaret ve zahire 
d borsası açılacak 
Antakya Hatay topra1c 

mahsullerinin sataşını bir 
nizam altına almal.; üzere 
Antakyada Antakya Tica 
ret ve- Sanayi odı-sma bağ 
1ı bir, ( Ticaret ve Zahi· 
re Borsası ) kurulması 
için Antakya ricaret ve 
ve Sanayi odasınca bir ka 
rar Klındığı ve keyfiyetin 
Ticaret Vekaletine arzedil 
diğini öğrendik. Ticaret 
Vekaletinden bu hu.susta 
talimat gelir gelmez der· 
hal Borsanın tesisine geçi 
lecektir. 

El tezgahları 
Antakyadaki kura bitti 

lktisad -.ekaleti tarafın 
dan Hataym muhtelif mm 
takalarına dağıtılmak üze 
re gönderilen 100 el tez• 

'iabınm tevziine devam 
edilmektedir. .Vekaletçe 
gönderilen ustalar tarafın 
~dan açılım kuralar sır.ısile 
işlerini bitirmektedir. Şeb 
rımız Halkevinde açılan 
Kurs ta bitmiş ve bu kura 
tan 16 bayan ehliyetname 
almıştır. Bunlardan bir 
kıımına tt"zgahlar da ve· 
rilmiştir. Diğerlerine de 
gelecek tezgahlardan veri 
lecektir. 

Dün Yay ladağına . 20 
ve Şenköye ~e 20 tezgah 

, gönderilmiştir. Her iki 
mmtakada ayni . zamanda 
kursl r ıaçılacak ve bu 
kur tarı Ankaradan gele · 
cek ustalar idare epecek· 
tir. 

Mıntaka Ticaret müdQ
rü geldi 

Şehrimiz Mıntuka 'fica
ret müdürlüğüne tayin e· 
dilen Diyarbakır Mıntaka 
Tıcaret müdürü Mümtaz 
Karacan evvelki gün ~eh· 
rimize- gelmiş ve vazifesi· 
ne başlanııştır. 

,vıuvaffakiyet diler ve 
boş geldiler deriz. 

FEYiZLi YAGMURLAR 
Çiftçinin dört gözle 

ve s1tbırsızlılda beklediği 
yağmur dün sabah başla· 
mış ve norma) olarak bü 
tün gün devam etmittir. 
Kışlık zeriyattan çok mu 
tazarrır olan ve yazlık e• 
kime hazırlanan köyıüle • 
rin yüzünü güldüren yağ· 
mur çok fdydalı olmuştur. 

FAYDALI BiR MÜ· 
F.SSESE 

Belediyece tayin edi -
len mahalle mümessilleri 
halkın işini kolaylaştırmak 
için köpr · başında bir bü 

..._ ro açmıştır. 

Bu büro iş ısabipleri-
1\İn her turlü yazı ve mu 
amelelerini görecektir. 
Halkımız mümeuihildere 
ait işlerini de · ·yaptırmak 
için bu büroya mürıacaat 
edebilirler. 

Bıı akşam 
DADı PlYESl TEM -

SİL EDiLECEK 
lki gündenberi şebri· 

m'zde bulunan İstanbul 
Şehi .. Tiyairosu bu akşam 
iiçüacü ve son temsiliPi 
verecektir. 

Bu gece temsil edile· 
cek olan eser meşhur 
«Dadı,. piyesidir. 

Yardım se-
verler Ce
miyetin~ 

Para va ayniyat teber
rO edan vatandaflar 
Yardını Severler Ce· 

miyetine nakdi ve ayni te• 
berrüler devam etmekte • 
dir. Geçen hafta içinde 
cemiyete sabun teberrüün 
de bulunan vatarıdaşlar'a 
nakdi teberrüde b ılunan• 

'Bütün'gag1:.et Sıra l~ viçreye 1 Sinir ha bİ 
lere rağm n mi geldi? nasıl yapıl1' 
ALMANLı\R YU:'<Jı\'.'J Birltalyan gszetesi teh- ( Başı 1 incide) ~ 

CE.Pl-IE 51Nı Y ARA..M A- ditler savuruyor! Bundan başka Bsf~~ 
D1LAR Roma• A.A. - D .N. limiz, başhcıt mesul v:f, 

Atinıı 22 A A. Afi· B Jurnala d'ltalya yazıyor: lahiyetli şahsiyet ol~ 
lsviçre matbuatımn hattıha kaç d~fa Türk politİ ~ na radyo!lu Yunan 4mat· h 1 0 1a•'" 
reketl·, ayn·ı zamanda lsviç nın ana at arını b buat Nezaretinin bir teb· h 'fı 
re m'ılletı'111' n federal hükü vuzu u ile anlattı. liğini neşretmektedir . Bu il 
m !tin mesul bulunduğu etti. Merkezlerden eııf t tebliğe göre ' Almanlar Türk köylüsü dahi, u 

ço~ şiddetli taarruzlarına hasımane vaziyetini . teza· 
hiir ~ttirmese idi nihayet Milli siyasetinin basit ~r 

rağmen Yunan ve lngiliz fazla ehemmiyeti olmazdı. sarih esa:,(arını~size te 
müdaf~a hattını yarama· ede bilir. 
nuşlarchr. Adetçe kıyas lta)y;rn milleti, lsviçreye kar 0 
edile__miycc k kadar üstün şı olan dostluğunun lsviç- MünhasırJn Tür~ gu 
bir kuvvete malik olan Al re milletinin dostluğu ile bu ııiyasette ne u ııı 

kadar bir değişiklik ol 
l k 'dd ti' taar karşılaşmamakta olduğu· ·ıı· O man arın ço şı e ı tur, ne · de onun mı 1 

ruzları altında Yunan kı- nu müşabede mecbnriye· . l 1 fi rıtı' 
ıstik a cı olan \'ası 8 

taları yaphğı fevkalade bir tinde bulunmaktadır. Bu ğişmek i.htimalı vardır·11 manevra ile yeni mevkile vaka karşısında, ~ğ~r Uai· yaset bu kadar meyd•
1
, 

re yerleşmişlerdir. Ama· ya bunu unutmadığını gös ve sarih, haber vasıt• 1 

vutluk cephesindeki Yu· terirse lsviçre bundan şik5. mız halk efkarın~ a)'dbııı 
nan rücati d 'fevkalade yet etmemelidir. maktan gayri her : 

ların adlarmı yazıyoruz : bi!" intizamla ılmış ve F bir kayıtta 
1 

bu kadar 
Kilo sa~un buradaki ita kıtala ı ransa 

arasında pan çı b~st olduktan sont"• ııı 
Sıtkı Aselci 118 Almanya ile. anlaşmak mı 1 • b'tfY' · "ğrell 

Ô rılmıştır. o upine ı ıgım o d• 1 Alı. kten 10 istiyor · · d ti ı" 
AT1NADA ÖRFİ iDARE ıçın ra yo eaa ar·· 

Abdullah Şeyhoğlu 10 Vişi 22 A .'A. Amiral zemizin düamelerinİ ç~.J 
Ypsüf lskif 8 Ati ıa 22 A.A.- Mev Darlanııı yakında Parise k b h ,,,r_ 
Ş"k ·· M 1 k 8 ki kuman:lanıı:ıı.ının bir ka me ten, sa a ve s 

u ru e e ıs giderek Alman Devlet a· gazetelerimizdeki ajaCI .t 
Osman Mıstık 6 rarnameı1ile sivillerin ak: dam!arile görüşmeler yapa r . . k k blT 
Nihatı Kuseyri 5 şaml"rı saat 21 den iti· cağı haber verilmektedir. 'ğlerım o uma taor? • 

NAKDi TEBERRÜDE baren sokaklarda dolaşma neye ihtiyacımız va · t 
Görüşülecek işler &rdsında ı .. ı~ koıı BL1LUMANLAR ıı yasak edilmiştir. Saat yıa ara, sansur u, 11 Alman işgal masraflarının ı ·· t k fl ::f ıS Kuruş 20 den sonra hıçbir dük· u, e tara ı '1ava Je 

Bayan Somtürk 100 kan açık krlmıyacaktır. azaltılması v~ Almanyad&· rolunan memleketle~ 01 
" Fatma Okay 100 Yunanlstanın tahliyesi pro ki Fransız esirlerinden olabilir. Denebilir k• ,, 
.. Naciye Ôzekio 50 pagandaaı durdu çiftçi ol~nların serbest bt· nilen, okunulan şeY'et~ 

H · 30 N1,;vyork 21 A.A.- rakılması vardır. kı bir elemeden geçıı>, ,, atıce ıtı 
,, Fethiye Akasya 10 «Nevyork Taymis » gaze· Son günlerde almanya dir ve bunlarda 0 
~ tesinin askeri muharriri ile Fransa ara,ında bir arı olan şey, doğrufJ t 

lngiltt e yazıyor: laşmıt zemini bulnı.11 ıç•n zannettirilmek lazı~!e 
Hava muurebesine •yeni lngılizlerin kaçmak içi" Amiral Darlanıu büyük bildirmektir. Türkı J• 

baflıyor Yunan Limanlarına vapur gayret sarfettiği de haber kiim eti, kendi vat~'\e 
Londra 22 A.'A.- İn lar yığmış olduğuna Jair verilmektedir. rını böyle dar bıt 

giliz askni mehafıli şu mü Almanlar tarafından ileri H itler Mart:şal Petene ~~ndanı ~~ine ~lm•ğ:JJ 
t l ·ı · .. kt d' · sürülen iddiaların arkası bir mesaı' aöndererek !Fran ı d · V a eayı ı erı surme e ır. ""' u:um gorme ı. , t 

Amerika ve İngiltere· kesilmiş olması dikkate sa ile iş birliği yapmag.ı onun siyaseti, hiö' ~ 
de imal edihm son sıs• şayan bir noktedır. Filha muvafakat ettiğine dair olduğu gibi duyanı 
tem tayyareler faaliyete ~ika Yunanisfar.da cereyan yabrıncı kaynaklard4 n çı· nen ve muhakeJOe. p• 
geçmek üzeredir Tek sa• eden muharebeler hakkın karılan haberler Berlind~ hahkn şuurlu itı' ·ı' 

• • • tıhlı ve dört motörlü olan da gelen b&berJer karşı· yalanlanmaktadır . anlayış ve inanışııı P'' 
bu tayyareler 800 metre· ıındıı bu gibi propaganda etmektedır. Sinir ı:0l 
ye kadar yükseım~kte ve ıarın tutunamıyac.ağ• }>e ııi Af rikada karşı, en iyi ~ 
4000 kilometre mesafr. ka· d met vasıtamız, ~' 
tdmektedirler. Müthiş i i.A b ıNGIILZLER TAARRU bir tarafa bırak•'~~ 
bomba bumulesile hareket f ina QŞ ZA Mı GEÇtYOKLAR nasız her haberi 11ı.e' 

d k 1 · Kahir~ 22 A.A-Res· 't ı-e ece o an yem sıstem • k bu memlekete aı ·ııe'' 
tayyareler için Berline gi plS OpOSU mi teblig: sele hakkında pıdı i ı 
dip gelmek bir tenezzüh Yunan milletine bir be· Lilıyada Tobruk bölgt~ liimat veren ke'\ıı' 
•llesabesindedir. İngiltere yanname neşretti sinde Almanların yaptığı ve havadis kay11•~1"' 
bava muharebesine henüz Atina 22 A. A. - A hücum agır zayıatla pus· kulak vermekten 'ft 
yeni başlamak üzere bulu tina Aj msı bildiriyor : k~rtülmüştür. Sollumda Falih Rıf1'' 
nuyor. Halbuki Almanlar Atina Baş piskoposu keşif müfrezelerimiz yeııi·a::s... ~ 
kati neticeyi almak paskalya münaseb~tile or den faaliyet göstererek CEPHEYi Y p. 
için ibti1at tayyarelerin· duya ve millete hitaben düşmanı1 hücum etmişler· DlLA~ > 
den büyiik b:r lçıamını har Londra 22 .1,:, .. iki beyanname neşretmiş· dir gı 
canuşlar<lır • tir. Bu beyannamede şu CıY ANO-RIBBENTRUP Salabiyettar Io dl 

AD1SABABADA NUR cümleler vardır : GÖRÜŞECEKLt:.R fili, Yunanistan -"1°'1 
MAL HAY.AT BAŞLADı " yaşamak, tekrar ha Bern 22 A.A.- Ro· eden harpler b p.~ 

Adisababa 22 A.A.. - - müt..leadadır : 1~ d b b d yata ve hürriyete kavuş . ma siyasi mehafiline gore , 
A ita a a a normal hayat · k k d K c· bir çok deıa ı1 
b 1 ,.A,I d b · mak için allaha inanınız. pe ya m a ont .'yano 

1 1 aş amıştır. '"'tı ey an erı b ragw men cep Je
1
.,/. 

ğ d b 1 biir :ruhların mezarı olan ite Rib enlrop arasında 0 .. sı ara an ma rum o an mıştır. Alına 1t 

1 

Adisababaya sığaralar korkaklığm rublarmızı sars bir görüşme vukua gel~- cepheyi de 1"' y.. 
gelmı.şt'r masına meydan verıneyi • cektir. Musoliııi İle Hit· 1 ( ı · çol.: ugw raşu .a '.J{ 

l J• ı · · · · t bu h" h · · ler a rasınd& bir mu" la~ kat ...ııır ıta yan po ıa erının ye nız. ış e ur ru ıçın "I" .... · 5ı1s....-

rine Habeş polisl~ri ika· fedakar çocuklllrımı4' kan vukua geleceği hakkıudaki ~ı~ed~~~- ~1a1'•t /. 
me olunmuştur. larını döküyorlar . Cephe· haberler Romada ! yalan· muvaffak oları>' / 

.Habeşimparatodarının , dekiler bize : Allaba ve lonm.ııktadır. j günkü kabiP~ıfl 
eskı kumandanları Adisa I bize inamı ıı '"'esaret ve 

/ 

Neşriyat Müdürü . ımtihanlara aı'1:1 E_ baya gelerek vazifeler mertliğimize eniniz ,, Selim ÇELENK ğe ık arar vt;r~1 

aımtflardu. diyorlar. C.H.P.matbıuıANTAKY A sanlardan 111 
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