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SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuru,tur 

Q~b G~:---~----~---~~~---~~-------~.------------~------------~ cek ~ tre- Uydurma bir lngiliz·milleti ispanya ita/yan as-
n~ fnzg;z ? haber Soğuk kanlılığını muha· Üçler pakbna iltihak ede- kerlerl• 

..ı un" h faza ediyor cek mi 1 
"'ıır. ,a arb· · L d 24 A A b·ıı &Ünd ~nın ba,Ja· Alma•ıya tarafından tek- on ra · · - Londra 24 A. A. _ Almanlara nlsbetle 11 de 

l
.1ribirine eııberi hPrkesin zib edildi lngiliz milleti başvekil i"ör fa daha geri imif ı ıo d Y ispanyanın üçler paktına 
rı, b'Ib r Uğu bu • Br.rlin 24 A .A: - Yarı çilin nutkunda tebarüz et· Berlin 24 A.A.- Bir . ı asa sua iltihak edeceğine ve beş 

' 1hsi " a beynelmilel resmi bir kaynaktan tebliğ tirdiği gibi, mavaffa~ i· fırka Alman askerinin Is· hususi muhabir bildiriyor: 
•on ink·e askeri vaziyetin edilmiştir: yeller karşısında rıasıl so· Epirdeki Yunan ordu· Vat IŞafı Q • paoyol topraklarandan geç 

8.ndaşı k zenne her Almanyanm Çanakkale ğukbnlıhğmı muhafaza mesine müsaade edeceği· sunun teslim olduğu ha· 
Çok Yer t n afaıındu daha ve K rad~niz boğazların m ediyorsa, hezimell .. r kar· berini İt•lyanlar Alman· 
"e b Ultuğunu ·· .. kontrolünü istediği hakkın şısında du sogv ukkanlılıgv ı· ne d<lir çıkan şayıala.rı te· lardan 12 saat evvel ver 
.. \' h f k d yı t en ır a er ge me t"z unu "ok tab·· gboruyor •. 'd d b" h b ) · ıı uluyo· da yabancı membalardan nı mu a aza etm" te ir. mişlerdir.YunauistandakiAl. 
'b.Biitün d" çıkarılan haberler Alman Bütün İngiliz gazeteleri kmikştiı 

1
• Şibwdilik mubakd • mım ileri har~lc:eH ltalyan 

t~ 1 Çok na u.nkya .milletleri Hariciye Nezareti tanf ın· Yunanistanda"\ vaziyetin a 
0 

an ir şey vara 
0 

a tara niıbetle 11 defa da· 
'Ilı giinl zı ve çok mil· dan resm .. n tekzip edilme düşmana çok ağır zttyıat ispanya dahilindeki vazi· ha seri olduğunu Alman 

~uhakk,.kter ' Yaşadığımız b verdirilerek muvttffakiyet- yetin hiç te iyi olmadığı askeri mehafili beyan et· 
tın b· .. ır M ğe ve unun düşmanlar 1 ld - ·r b ve lspanyol milıetinin harp d 
f ırer k~,. . .' uabedele· tarafından Lir şaşırtma ha- e yapı ıgını, ra lusgar mekte ir. Bununla bera· 

t•rkı hı .... a~dll Parçutnd!ln bin bombardımanile Akde ten ııefret (~ttiğidir. lspan her Yuoan ve loailiz cep· 
t .. ..,a r. reketi yapmak için uydu · · · b b d e.· 

b.lllhıat •. ·~•, verilen nizdeki İngiliz deniz haki- yanııt ıaşe vazıyetı er a hesiniP hiçbir nolctada ya 
1 

•e h nllmuş bir haber olduğu· I ·ı· d bir kıylllet .80zlerin de biç miydinin kati surette bir tır. ngı ız onanmasmın rmıladığı teyid olunmalc· 
~ lir ıa111lndıfade etmediği nu beyan etmektedir. Bl! kerre eaba tecelli ettiğini denitlerde"i vaziyetini tadır. 

6 
~~r tnihet • bulunuyoruz. haberler Almanyanın Is· yHmaktadırlar. Tay mis de 1 · panya çok iyi bilmek Alman ve ltaJyan mat 

d~ d kl'nd· Yalnız ve an • pauya üzerine bir tazyik gazetesi vaziyetirı çok cid tedir. buatı Hitlerle Musolıoi 
ta~'' kudır:~rlığana ve mü· yapmakta olduğuna d&ir di oıduğuııu fakat tarih· l'aymis gazetelfi lspan· hakkında bundan sonra 
b ıt, ti· ıne day.ınmak çıkarılan şayialara benze• te buna benzer çok müş· ya ve Framsada\ci vaıiyeti malQmat veremiyecelcler-
k::.be git;~ ~İr . devletin mektedir . kül anlar geçiren lngiltd tetkik ederek, HiUerin dir Bu emre muhalefet 

,e }' 1Yttle k ~ırmıyeceğini BULGARISTANA BıR nin nihayet zafere ulaştı· tazyıkı ile bu iki memle· edenler düşmana casuı1luk 
.~ le•~ıo,n Re~·&hrip atmasına, iHTAR ğım tebarüz t"itirmektedir. ketiıı fahiş bir hataya sap töhmetile divanıharbe ve• 
' ı. !' tahlll'ınıreceği ihtimal· A A M Muharebe şiddetle da- mıyrcakları neticesine var rileceklerdir. 
e "'1n ~t Atina 23 . - e· vam ediyor T S 1 "J0ktor. ınesine im • sajer<lanen gazetesi şunları Kahire 24 A. A. -- maktadır· E L M ŞARTLARI NA 

11erb ı T br · " y lSPANYANlN PURTE. SlL lMZALANMıŞ ? 
8Uafine c girccekmiyiz ? yaı1yor: ngı ız te ı~ı"e gore, u• KlZE HÜCUMU BEK-Ş\ıd\lt "erilecek ·" •-Bulgarlar hiçbir nanistanda ıngiliz kıtalari- Berlin 24 A.A.-Epir-

t\ ! cevap silah patlatmadan kahra- le Alman kı~aatı arasında LENlYURMUŞ deki Yunan ordusunun 
" er .. t b l t s· 1 Berlin 24 A .A.- Bir mütareke ve teslim şart· 
'llile . 'lllllan mancc (!) işgal ettikleri yer emas aş amış ır. ıma 

le . ile t ._ ve her 
1 

d k w 

1 
• 
1 

d ve cenupta du··şman gı' ttı'k hususi muhabir bildirİ)•Or: ları, Selinikte Alman or· 
rdıö· tıı:rıırl er en ogu acak ar ır. d B k 

l'G,kf' Ribi C~nıp ıöy • Bu mağliilıiyet 30 sene çe arlan bir şiddetle hü· Alman mebafiline göre, ulan aş umandam Ma· 
8Ulbij Ycainin L:ııt~mburiyet zarfındaki üçüncü mağlu eum etmektedir. yakında lspanyaom üçler reşal Katlin villasında im· 
llıe b llluhaf karara lngiliz ordusu çevrilmedi paktıtöa iltihak ederek Por zalanmıştır · Bu hususta 

b 
~ u •~ıı t biyet olacaktır. d h ı y d Udı.ııı I" t-diltrıcd·~ mek ve Londra 24 A. A. - tekize karşı bir hareket yap 

8 
a ev ve an ya a temas 

"tık arına 1 ~ çe, yani T egyiid ei1ne.. Askeri mehafile göre, Yu ması muhtemeldir. Bel lar yapılmıştı. 
~İt~ bulnı d"oJır tecavüz b h nanistaudaki Jngiliz sol gradın bo.ııbardımanından Alman aıkeri mehafili 

L:ıe,'.ll ktir rı ıkça harbe ge il İr Q • cenahının çevrildiği hak· sonra bu şehrin bir hara· Yunanistandaki askeri ha· 
41 Uk"" O d d "A b' o l:tıaıı, d Urnet " k' b kın a üşmım tarafından be ve kül hlline geldiği· re ata ıtmış nazarile bak 

lll il a h a it Ve za· er çıkarılan haberler yalan · t. d' maktadır. tş b~ er Şe . h d E d k Y ni göstermede ır. BULG RLAR ~~ 2oı·~tün kör·y~h .esepla Limni da ı işgal dilmedi ır. pir e i man or - İngiltere Portekiz• asker A Gl\R "lİçijk Ottün\le u ı tımalle· Ani ar 24 lRadyo ga· dusunun ltelyanlara değil mi c;ıkaracak? Bİ TRAKYA Yl İŞGALi 
•tın, k>o •o i tutarak en zetôsirden)- Almao 0 ,du, Almanlara teslim olması i'.urib 24 A. A. - EDiYORLAR 
la

11
tll •dar b rı.ce teferrü· sunun C:ge denizinde ve maniJardır. Limni adası· lsviçre gazeteleri ispanya Sofya 24 A.A.-:Aı· 

belll ış "•ıiy trbe hazır • Çanakkalenin 150 kilomet· ııın ltalyanlP ve'}a Alman v~ Frünoadaki ~aziyct hak man Ajansı bildiriyor:Bul-
,hıtz1~~ •Öyli;e;~dir •. Fakat re mesafesinde bulunarı lu tarafınd 11 işgal edildi kında aldıkları haberlere gar ordusu Meriç ile Srto 
u~k ~. l\c Y•kı~ kı bu Limni adasını işgal ettiği ği haberi de bumda şüp· göre, Mareşal Peten Lava ma arasındaki Trakyayı 
de b t hc.,~i Vt- ne Je hakkında iki giin evvel çı helı görülmektedir. h kabineye almad1ğ1 tak· hemen hemen işgal etmiş 
delil u ı.ını..1\ığı n arifesin· kan haber toyüd etmemiştir Yunanisf a- dird~ Hitlerle arayı boza· gibid'r. Kavalaya bugün 
~e .luy,1

6 
ınuıa b' · kl d' G l k gır trıaı y ır Diğer taraftıın Ege de- • f ·ı ""' caktır. lngiltereye gelince: gırece er ır. e ece 

ilin b~ tektrıişi.z a~~ har- nizi sahillerinde seri n 1 n l s l as l Yug•>Slavya hadisesinden ıünler zarfında Perlipe 
Pılal\ h tedbirle · gı ı alı- Alman hücum botlarının lnglltereyl zay lfatmaz ders alan bu hükumetin. ve diğer kasf!balar işgal 
defj lltırlıkt tın \'e ya f 1· L d 24 A A R" 1 Al d edilecektir. 
ba.rb S\ıl~ıii katıra tek h.:- aa •}ete geçtiği haber ve· on ('8 • .- oy ıpaııyanın mau or usi· ~~ 
~ .. e g,

1 
orurn ._ rihnektedir. Her biri iki ter Ajı:ınsının diplomatik le bi,.likte Portekize hü • SON DAKiKA 

":lıtık(i etleme'- . ~IK' ve s ·11 bh muhqrriri vazıyor: d n1Yer Yurdu " 1çındir eyyar torpı e müce ez ı cum etmesin en evvel 
olın :_ ao~tt' tııb Ju!b "Ye e · olan bu botların üssü Ka· Bir başka Kral ve hu Portukizı işgal 

l\ıı:la .t carbe h ın- vata limanıdır .Bu hücum kiimet memleketlerini te:- ederek oraya .ısker çıka· 
Bin \emin d' azır botlarının birl .. şerek akde. k k b · · d ~ız bu~en•leyb~ ılebilir, ... etme mec urıyetın e raca~ı söylenmektedir. 

~un 8c:l"llt boyı, Orduıau. nizde İngiliz YoJları- kalmış. diğ~r bir küçJk BıR 1 r AL y AN GEMl-
nu le '-enet tında 01 tehdide çalışacağı tah. memlekd işgal edilmiştir. Sl BA TTı 
.-ı 0rurk Ve büt" l~ur. _min edilmekted"ır. l 'it Al .. "'aş, d· en. içe . uıı uğij ngı ere manyanın muc Londra 25 A.A.- Ak 
~fc b Uşen t rıde vatan leketin istihsal hayalim adele ettiği esas dümandır deniıda 10 bin tonluk 
..... trb n hlüb· t k B l · t Y · t .... lin· lııgi b· un v... a viye etmektir. u garıs an ve uounıs a· 
bir a~l~~fÜnnı~~ harp ibti- Bu vazifemizi huzur nın istifası 1.;ıyiıtereyi za· 
ttlış iib_.lçinde cıı, ebedi içirde yapmakla hem bir yıflatamaz. Ahmyayı da 
ll" 1 .... ~ Yaş_." vat b · d 1 ti d" "tlllal ı •qu terib ıacak. an orcunu o emiş ve ıcuvve- en ırmez. 
~"lld 

1
. a.narıı olarak hem de lıükumı-tin lınrbe Almanların derdi ta· 

aıQ:ı k ık İşlerj~r, llıabsus girmemek için aldığı ted mamile zırhlı ol 
"e bu au e nıeşgu\ birleri yüzde yüz takviye : ma" üzere Balkanlarda 25 

teUe llleın. elmiş oluruz. fırka asker tabşid ettiği 
Setim ÇELENK nlaşılmu1't"dır. Bu kadar 

çok ağır yülllü bir ltetlyan 
petrol gemisi lngiliz denı 
zaltılarından biri tarafın· 
lorpilleneı ek batırılmıştır. 

----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiii ----=nz ---
da ltalyan kuvveti vardır. 
Halbuki Yunanistanın bu· 
na karşı malik olduğu 
kuvvet çok azdır! 

Suriqe gine 
karıştı 

Hslepte vaziyetin gergin 
olduğu anlatıhyor 
Vişi 25 A.A.- Suriye 

ve Lübnaoda dün gece ye 
ni karışıklıklttr ve ehem· 
mi yeti\ hadise1~r olmuştur. 
Fakat bunlarnihayet mahalli 
kavgrtlarındiln ibarettir. Cc 
nubi Lübnanda eıayiş ia· 
de edilmiş ve iki jandı:-ma 
Ölmüştür. 

Halepte evvelce alın 

Sayfayı çeviriniz 



Balka11/arda Afrika da Küçük dış 
haberler 

Açık arttır~ 
Antakya !c-am~murwJ&' 

\ 
ipotek olup parıBY' 

Ticar t odası 
intiı .abı 

PAZARTESı GÜNÜ 
YAPıLACAK 

Röyterin muhabiri harp 
sahnesi nakkında neler 

... anlat.yor 7 
Londra 24 A. A. - .,. ,., 

T eşebbDs kudreti İngi· 
!izlerin eline geçti 
Kahire 24 A. A. -

lngilızlerin ger.ek Tobruk 
ve gerek Sollu de lngi • 
!izlerin ilk te· bbus haTe 

'l . ver 
-Budapeşte 25 AA. . rı mesme kara:- ·~ 

Macar Kral Naibi Amiral ~e ehli vukuf lll
9
'' e 

Horti Mitler tarafından tamamına 3750 fıJr'k il 
istifa etmiş bulunan 

Ticar"t Odası idare Heye 
ti seçimi için hazırtıklar 
sona ermıştir. Haber al· 
dığımıza göre ıdare heye 

ti intihabı önümüzdeki pa 
xartesi günü lyapılacakhr. 

Hulkevinde 
DDn akşam (Kör) piyesi 

temsil edilecek 
1 Halkevimizlteınsil kolu· 
oun hazır:lilmış olduğu 
«Kör» piyesi dün akşam 
salonu dolnurarak ' kesif 

, bir seyirci kütlesi önünde 
muvaffakiyetle temsil e:dil· 
miştir. 

Ayni piyes Eu akşam• 
da tekrar edilecektir. 

Gardan parli 
Çocuk Esirgeme kuru· 

mu menfaatına olarak yeni 
bir gardaııparti tertip edil 
diğini evvelce yazmıştık. 
Bu zengin garden ı •arti ya· 
rın akşam Haıkevinde ve• 

~ rilccektir. 
' BugOnkD merasim 

Bayan ve Bay çocuk 
·bugün öğleden evvel vila· 

yet makamım, Garnizon 
komutanlığını, C .H. Parti· 

• ni,"belediyeyi ve HaUcevini 
ziyaret etmiştir. 
10 bin lira kazanan talili 

23 nisan milli piyango 
sunda 10 bin lira ikrnmi 
ye kazanan biletin yans\ 
şehrimizde satılmıştır. 
Bu biletin hamili polis 
memurlarından Ahmed 
Torkul oğlu Hamdi ile 
Ali Çiftçi isminde iki vı· 
tandaşbr j 

KAMBiYO MURAKlBl 
ŞEHRİMiZDE 

Jçel vilayeti kambiyo 
mürakibi Kadri dün Şeb· 
Rimize gelmiş, Ticaret ve 
sanayi odasında ithalat, 
ihracat ve Döviz işlerile 
alakadar cirleri kabul 
etmiş ve görüşmt"ye baş· 
lamıştır. 

Röyt.er Aiansının Yunanis 
tanda bir mahalden bildir 
diğine ıtöre. Yunanistanda 
ki lngiliz ordusu yeni mev 
zilerine çekildikten &sonra 
Yunan ordusile beraber 
büyük bir azim ve cesa • 
reUe harbetmek tedirler. 
Almanların geniş mikyas· 

ketini tekrar 0 aldıkl rı 
anlaşılmaktat Tc IJ· 

ta büyük bir hücumu her 
an beklenmektedir. 

Almanlar her türlü 
malzeme ve toplarını açık 
ta bırakmakta ve bunlu 
yığın halinde yollarda bi· 
rikerek lngiliz , hyyarele· 
rine mükemmel bir hedef 
teş~il etmektedir. Pek az 
yiyecekleri vard ı\", Daha 
ziyade is6li ettı ·i köy 

w: ve şebirlerdeki~gıda mad· 
delerine güvenmektedir · 
ier. Alma•ılar istila ettik· 
leri yerlerde bulunan hay 

1\ vanah müsadere ediyorlar. 
Altı aydanberi harbeden 
Yunan askerl~ri yorgun 
olraakla beraber ~uvvei 
maneviyeler; mük~mmel -
dir. Her şev sükunetle ya 

pılmaktadır. 
AVAM KAMAKAS1N· 
DA SORULAN SUAL 

LER 
Londra 24 A·A.- A· 

vam Kaoıara~mda Çörçil, 
Yakın şark vaziyeti hakkın 
da mebuslardan bazıları 
tarafından izahat istendi· 
.ğini haber aldığını beyan 
etmiş ve demiştir ki: 

"Böyle bir müzakere· 
nin vaktı gelir geımediği 
ni takdir etmek hükumete 
aittir. Buııun zamant gelin 
ce ben kendilerine haber 
verecek ve izahatta bulu· 
nacAğtm. 

Orta Şartaki muhare· 

be ve Hariciye Nazırı E· 
denin seyahati hakkında 
malumat vermek için be· 
nüz erkendir. Son hadise· 

ruktan yeni ta u·ruz 
yapan 1 iliz kuvY'!lleri 
ekseriR; ltalyan olmak üze 
re 1500 den fazln esir al· 
mışlardır. Habeşistanda 
imparator Hailese\asinin 
Adisababaya dönmesi için 
hazırlıklar devam etmek • 
tedir. 

DÜK DAOSTA MU· 
HAREBEYE DEVAM 

EDIYOR 
Kahire 24 A. A. -

Habeşistandaki ~on ltal • 
yım kuvvetlerinin başmda 
bulunan Dük Daosta ln • 
gilizlerin kayidsiz ~artsız 
teslim teklifini reddede · 
rek muharebeye devama 
karar vermiştir. ln~iliz kı: 
taları Şiındi Doss1 şehri· 
n\n dış müdafaa hatlarını 
yararak ilerlemektedir. 

Sovqet Rus
qada 

Japon hududundaki as· 
kerler geri çekiliyor 
Stokho\m 24 A. A. -

Politiken gazetesinin yaz· 
dığına göre, son Jıspon -
Rus ademi tecavüz paktı· 
nın imzasmJan sonra Ja · 
pon hududundaki Rus kı· 
taatı geri ahnmağa baş· 
lanmıştır. Geri çekilen bu 
kıtaat bilbassn Besarabya 
ile Baltık sahillerine sev· 
kı:dilme ktedir. 

RUS--JAPON PAKTI 

Tokyo 25 A .A.- Ja 
pon imparatoru Rusya ile 
akdedilen ademi tecavüz 
paktım dün tasdik etmiş 
ve muahede dünden itiha 
ren meriyete girmi~tir. 

RUS- lNGILıZ ,MÜ· 
NASEBAT1 

Mürakib iki gün daha 
Ticaret odasmda kalarak 
tacirlerle temes edecektir. 

lerin vahaıneti karşısmda 
teşebbüs ölçümüzü kaybet 
miyelim. 

iki Alman zırhhsına hQcum 

Londra 25 A.A. - A· 

vam kamarasında Sovyd· 
!erle ıngilizle arasındaki 
münasebat ha t mdcı soru 

19 Mayısta 
Yalnız resmi geçit yapı

lacak 

Lomlra 24 - İııg\liz 
tayyareleri dün akşam 
Brest limauındaki iki At· 

lan bir sue Haric ye 
müateşarı B şu ceva· 
bı vermiştir 

Umumi karargahında ka· kı nakdiyesi kıy[J)et t 
bul edilmiş ve Budapeşte· dir ed' ıen antakyao

1
" 

ye dönmüştür. cü mıntakasmda 385111,t 
marah bir evin taoı• 

Berlin 25 a.a.- Bir 5,,,., arttırma ile 20- 1 
lspanyol Devlet adamının d 11 sah giinü saat 9 a ,ı 
Yakında Berlini ziyaret e· kadar birinci nrttı(JJ• 
deceğine dair çıkan babeı ı.~f· irede icra edil~cer. Jiı 
ler Alman resmi mehafıli n Arttırma tı.kdir ':: 
de yalanlanmaktadır. kıymetin yüzde 75 i0'ı 

Berlin 25 a.a. - Yu· duğu surett~ ahcı "~ 
goslavyanm Bertin Elçisi ihalesi yapılacağı 8 ti 

dirde son arthranı0 
ile El<;ilik erkan• almanya ş1 
da bulunmakta ve bunla· hüdü baki knlmak 1,y 
ra iyi muamele yapılmak- 10 gür. uz,,tııarak 3

. I 
tadır. cumartesi günü aYf11,pı 

- Paris 2:ı a.a. - Fran ta ikinci arthrmast 1 
sız Başvt kiti Aıniral Dar cakhr · ·ıeıf 
lan buraya gelmiş ve Al· Satış peşin ı>ard .~f. B 
man ricalile temaslara baş :\ttırmaya srirmek l -ler mukadder k•1 J 
lamışt\r. d il'.j yüz e yedibuçuk ıır'J 

--Londra 25 a.a. lngi de pey akçası ..,e ,~ 
liz Hariciye Nazırı Eden lazımdır. Belediye 'ı~ 
Amerika Büyük Elçisi şe· ve tapu masrafı 1 f, 
refine bir ziyafet vermış aittir. Daba f ula '],ıı>;ıt 

almak istiyenler &J 
ve bu ziyafette lngiliz dev tarihinden itibareO 11 
let ada.mları hazır bulun• de açık _bulundo9r4ı· muştur. şartnamemıze ve / 

numaralı dosyanuz'ıl 

Kum İhzarı 
Hatay Vilayetinden : 

1- Vilayet da.bilinde· 
ki şosalarda kullanılmak 
üzere (1000) metre mikap 
ocaklarda konkaasör kumu 
ihurı açtk eksiltm~ye ko· 
nulmu~tur. 

2-Keşif bedeli (4000) • 
liradır. 

3-Bu iş~ Ait evrak 
Nafia Müdürlüğünde gürü· 
Je bilir. 

l-Eksiltme5- 5- 941 
pazartes günü saat 16 da 
Antakya hükum't kona· 
ğinda encümen odasında 
yapılacaktır. 

5--Muvakkat teminat 
(300J liradır. 

6-Taliplerin Ticaret 
odesına kayıth bulunduk· 
larm dair vesika ile n:u· 
vakkat teminata tec!iye et• 
tik terini gösterir evrak• 
müsbite ibraz ~tmeleri la· 
zımdır. 

ilanen tebliğ 

caatıa icabeden ıo• 1 
almış olacaldarı ili11 

İlan~ 
Antakya icra ı:rıepı· bin 

ğundan i 
Bir alacağın tt~~ 

tifası zımnında h•'I: 
na ahnub paraya. 11 
mesine karar ver•ı;, 
ebli vukuf marif~~ 

OV"ı "c sehim ittibarile ,)' ı•it 
mine 250 Türk e"\ 'ka 
diyesi kıymat takd~ 
len Antakyan'•' le•!)/, 
nup köyünde 3 °~ 
gayri menkulun 'fpJ_/ 
him ittibarile ır': 
açık arttırma ile .. /. 
941 pazartesi gii""Jl fi 
dan 1 l re kadar i'r' 
l ıirinc\ arttırnıa51 

lecektir. Ji 
Arttırma muk• ·~ 

matın 100 de 75 •;.-: 
ğu surette alıcı o'; ".} 
lesi yapılacak •"',e'-ı 
de son arttıraııı0. e ~ 
bakı kalıoak şar151/rı 
uzatılarak 23--:--~ 
cuma günü aynı '"e'lı 

Ankara - Maarif ~ Ve· 
kaleli bu sene 19 mayıs 
şenliklerini ı yalnız geçit 
resmi kısmının tatbik edi · 
lerek gençlere bel1en ha· 
reketi yaptırmaktan sarfı 
nazar edilmesini · muvafll~ 
görmüştür .Bu bayram için 
hazırlanan programdan 
vaz geçilerek yalnız resmi 
geçıt yapılacaktır. 

man mubarebe krovazorü· 
ne tekrar hücum ederek 
bombalar atmıştlardu·. Ha 
vanın ıiıli olması yuzun· 
den netic~yi anlamak müm 
kün olmamış ise de gemile· 
rin ağır zayıata uğradığı 
tahmin olunmaktadır. 

" - Rusya ile bir dost 
luk ve ticar~t muahedesi 
akdine hazır olduğumuzu 
bildirdik Bu hususta yapı 
lan t~masların şimdiye k4· 
dar bir terakki kaydet11..e• 
diğinı söylemekle :nütees· 

Kırıkhanda saatçı Ab
ram~ tarafından ölü Vahan 
hakimiyan varisleri ve ma· 
halli ikamı,tleri mechul 
küçük oğulları aı sin, Kar· 
bis namı diğeri Karabet 
aram Agopik ve kı:ı.ı Alis 
velileri anneleri oharikden 
teşrin sani 934 tarihli arii 
s~netle l ıil\'erase( 48)mado· 
ni Osmanlı a:tunu alacak 
takibinden dolıtyı muay· 
yen bir ay zarfında ittiraz 
etmedikleri halde cebri ic· 
icraya devam olunacağı 

itan olnur. 

. ci arttırması icr' p1'* Ilı 
Satış peşin ~ r J, 

arttırmaya girıtle ~(J ·"• 
ler mukadôe'v~ tc 
100 de yedi b~~ 
tinde pey akça51 J; 
lazımdır. ...~ 

Dellaliytı riı ,f. 
pu masrafı alı' l I 

mış olan ihtiyat ve asayişi 
muhafaza tedb!rlerinin iki 
gün için daha ziyade şid· 
detlendirilmesin~ mecbu· 
riyet h•aı1 olmuştur. 

ALMAN HAR1ClYESı 
NIN BIR Tt.KZıBı 
Berlin 25 A·A.- Alman 

Hariciye Nczar~ti Fon 1 
Heain hususi bir memuri· 
yetle ispanyaya gittiğine 

dbir ecnebi me . J lardan 
çıkarılan haberleri tekzi· 
betmektedlr. 

sifim. B ?yle bir muabe· 
deyi akde her zaman ha-
zır olduğumuzu söyleme· 
ıne hemen hemen lüzum 

yoktur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matb1111ANTAKY A 

daha fazla ıJI ~ ~ J 
almak irteyeolt'itİ1'J. 
94 l tari binde~.,t'l:!"il 
irede açık bil • ~ 

. e "'"' şartnıamemız , 
sayılı dosya[Jl11 

atla İcab ede11 ' 

almış olacakl•'
1 

n \Jr. 


