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Ocret P•findir • 
GOnO ga9en sayılar 

10 kuruftur 

Mühim bir ifşa 
R •1 

ııs9a mın-

ver paktınc~ 
iltihakı red

detmiş 
Sovyatlerin Harici siyasa 
ti çok mDhim bir safhaya 

girmiştir. 

L~ndra 25 A.A.-Röy 
ter ajansının diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Almanyanın ytıkmda 
garpte yapmak istediği ha 
reketJeri tayin ve tespite 
yaraması ~muhtemel olan 
bir tnkım müzakereler 
Pariste cereyttn ederken 
Alman Hariciye Nazırı 
Şa:ktaki siyasi ve belki de 
askeri taarruz h1:ıkkmda 
Almaoyanm Moskova VP. 

Ankara büyük Elçileri 
ile istişarelerde bulunmak 
tadır. 

Rusyaı ın tutacağı yo
lun Alman planları üzerin 
de son derece müessir o 
lıcağmu şüphe yoktur. 
Sovy~tlerin Almanya ile 
tam bir muta~akat helinde 
olmadıkları aniaşı\mıştır. 

Rusya Balkaniardaki 
son Alı:ı.an tecavüzünden 
evvel ÇO>f mühim hareket· 
lerde bulunmuş bu arada 
geçen ilk teşrinde Bulga
ristana bir taraflı bir ga• 
ranti tekıif etmiş fakat 
buna bulgarlar kaçamaklı 
cevap vermişlerdir. Rusya 
Yugoslavyar.ın istilası :ui
fesinde bu Lükümelle bir 
dostluk misakı imzalamış 
M.ııcaristanı takbih eylemiş 
Bulgaristanın har~ketıni 
tasvib eylemediğini bildir 
miş ve Türkiye ile olan 
ademi teca ·üz paktım t(.· 
yid rylenıiştir. Bütün bun 
lardan başka Kusyanın ge 
çen teşrinisaııide üçlü pak 
ta iltihaka daw•t edildiği 
halde bunu reddettiği bu· 
gün ifşa ediımektedir. 

Bu hadiseler Rusyanın 
ıuihvercilerin hoşuna 
gitaıiy'!n daima müstallil 
bir siyaset takibettığıni 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Amerika Hariciye Nazı-
rının nutku 

Iniillerenin 
mağlııbiyeti 
Amerikanın 
mağlubiyeti 

demektir 
i · Eşkiyalarla dolu bir şe
şehirde insan kendiı ıi na
sıl emniyette görmezse, 
dünyamn bugünkü vaziya 
tinde de milletler kendi· 
lerini masun göremezler 

Vaşin~ton 25 A. A. -
Amerik.i Hariciye Nazırı 
Kordel Hal çok mübi.n 
ve uzun bir nutuk ~öyle· 
miştir. Radyo ile neşredi
len bu nutkun bülasası şu· 
dır : 

.. lniiltereye yapılan 

yardımın en son sürate 
varması .İcab eder. Bütün 
Amerikalılara bu gayenin 
tahakkuku için tek bir a· 
dam gibi azimle işe sarıl 
maları lazımdu. Mihverci· 
Ier dünyaya hakim olmak 
hülyasını kafalarrna koy • 
muşlardır. Bu bıırplen ki· 
min galip çıkacağmı bil· 
mek bizim için bayati e• 
hemmiyeti haiz bir mese 
JeJir. Amerika bütün mil 
Jetler gibi ağır ve tehlike 
li bir devre yiişamaktadır. 
Bar barlık devrinin usulle 
rini kullanan mibverciler, 
uütün milletlerin berşeyi 
ni ellerine gt<:çirmek, bu 
memleketlerin ahalisini ~· 
8İr~er gibi .. kullan~rak ka· 
nunlarını, dillerini ve Gü • 
lün muka {desallarını mah 
velmek istiyorlu. Eşkiya• 
larla dolu bir şehirde in · 
san kendini nasıl emniyet 
te görmezse, dünyanm bu 
günkü vaziyetinde de mil· 
letlt"r kendıleı ini . masun 
göremezler. Bütün dünya· 
nm emeli bunların mağhi· 
biyetidir. 

Yarım kürenin eınniye 
ti lııgiltereye ve umnmi 
bir barJ..ı cereyarıma mu • 
ka~emel edemediği mil· 
Jetlere ıkayıtsız şartsız yar 
dımhs mümkündür. lngiJte 
renin mağlubiyeti Ameri· 

g5Atermeletedir. Bundan kanın vaziyeti için muaz • 
başka Rusyamn Jap\)nlar· zam bir tehlike teşkil e • 
la yaptıg~ ı ademi tt-cavüz d er. 
paktından sonra da Çme Mihvercilerl .. bugünkü 
P~ra ve silah vermek su• şartlar altında bir sulh ak 
retiıe yardıma devam ede di bir tuxağa düşmek· 
Cf"ğini bildirmiştir ki buda ten başka bir şey olamaz. 
bilhaısa manidardır ve 1 H~ç?ir .~illet, sırf kend.i; 
Rusyanın ayoi siyasete de aıızı mudafaa maksadı! 
vaın edeceğini göstermek 1 ıgiltereye yaphŞ•_mız y~r 
ted· Jımdan dolayı bızı.takbılı ır. 

Amerikadaıı 
Son sistem tankl•rla 20 

torpido yola çıkarıldı 

Londra !25 A. A. -
Röyter Ajansı bildiriyor : 

26 tonluk yeni model 
ilk Amerikan tankları 
fabrikadan çıkmıştır. Bun· 
lar, şimdi Atlantik deni • 
zinde Inriltereye ~gitmek 
üzere yolda 20 seri tor • 
pido gibi der hal İngiltere 
ye yollanacaktır. 

Bu ~eri torpidolar At· 
lantik muharebesinde ve 
gemilere reh.kat i~inde 
kullanılacaLdardır. • Bu 20 
gemi lngiltereye Amerika 
dan gönderilecek 1 >O tor· 
pidonun birinci partisidir. 

Amerikada mOthit hazır 
hklar var 

Ankara 25 ( Radyo ga· 
zetesi ) - Amerikanın 
uzun bir harbe ,huırlan· 
makta c lduğuna d tir ha • 
herler gelmektedir. Bu a· 
rada çok mühim yeni bir 
plan haznlanmışhr. Bu 
plan birçok milyar dolara 
mal olacak ve bugünkü 
milli müdafaa istihsalatmı 
iki misline çıkaracaktar. 
Bu istihsalat 6 milyonluk 
bir ordunun teçhizine ka· 
fi gelecek miktara çıkı.rıl 
muı takarrür eylemiştir. 

edemez. 
istila ordularmın gir· 

diği her: yerde evler ber· 
hava olmakta, aile Jer yıkıl 
makta, köyler ve ocaklar 
yağma edilmekte~ir. B~ra 
)arda askeri tedhış yerıne 
sivil tedhiş lrnnulmuştur. 
Harp harir~inde kalan 
memleketlerin en kısa za· 
manda çok silahlanması 
zamanı çoktan i{elmiştir. 
Mukavemet eden milletle· 
re ber nerede ve ne şekil 
de olursa olsun yardım e
deceğiz. 

Almanlar Maaş denizi 
ni geçmeğe muvaffak ola 
madılar. Bunun sebebi 40 
milyoıı lngilizin logiliz ada 
larını muazum birer üs 
bttline getirmiş olmaların 

dand1r. yolu kapı yan de· 
niz değil, lngillz ıilabları• 
nın ve lngiliz milletinin 
azmidir, 

Bu şartlu altında b~r 
sulh akdetmek, il~~ ~d~I· 
memiş bir harbin ıçın ıçın 

de•amı demek olacaklar. 
Hürriy.,t, adalet ve 

muıavatı yeniden tesis ed7 
cek olan nihai zafere kati 
imanım vardır. " 

Alman ileri 
hareketi 

Muvakkaten yava9lamıf 
Yunaniatanda aOkOnet var 

Berfin 25 A.A.- Al· 
man mebafili Yunanistan
daki Alman ileri hareketi· 
nin muvakkaten yava,ladı 
ğıaı teyid etmektedir. Bu 
nun sebebi burada müna· 
~Kle yollarının çok fakir ol· 
ması ve iaşe mes,lesinin 
bu yüzden gücelmesidir. 

Atina 25 A.A • .-Yunan 
halkı sükunet içindedi ... Her 
tarafta intizam mubaf aza 
edilmektedir:. Gazeteler 
halkı sükunete devama da 
vet ediyorlar. 

Teslim olan Epir or·.: 
dusunun miktarı hakkında 
henüz kati bir ralcam söy 
lenmeınektedir. Bunlarm 
ıtalyanlara değil Almanla 
ra te-.tlim olması şayanı 

dikkat görülüyor. Bu bftl 
Almanların Balkanlarda 
kazandıkları zaferden ltal 
yanlara hiçbir hisse ve"me 
ğe niyetleri olmadığını göı 
termektedir. 

-~ SON DAKiKA 

Amerika 
Yunanlstana har tOrlO 

YIPdımı ya.-cak 

Vaşington 26 A. A. -
Ameırika Cümburreisi Ruz 
velt kendisini ziyaret eden 
Yunan cemiyeti azasına 

şu b~yanatta bulunmuıtur: 

" Hıarbin muvakkat ne 
ticeleri ne olarsa olsun ' 
Yunan milletinin istiklal 
ve arazi bütünlüğünü tek· 
rar istirdat edeceğine emi 
nim. Yunan hükumeti A· 
merikaoııı her türlü yardı 
mıı .a güvene bilir. Biz taar 
ruza uğrayan bütün millet 
lere yardım edeceğiz .• 

A~MAN PROPAGAN-
DASI 

Lonra 26 A.A.- Al· 
manya Yunurıistandaki mu 
barebe münasebetile şöyle 
bir propaganda yapmakta• 
dır: Muharebe arhk Al· 
manva ite İngiltere ar asm• 

da d~ğil, lnziltere ile müt 
t~hit Avrupa i'raıında ce· 
reyan etmektedir. 

Fakat Almanya unutu· 
yor ki, 250 milyonluk Av 
rupanın en az 125 milyo· 

1 
nu eıarel altındadır ve 

bunlar lnjfİlterenin zaferi• 
ne dua etmektedirler •• 



Kör • • 
pıgesı 

Bir akşam dıtha te'llsil 
edilecek 

.....- Haıkevimiz temsil ko· 
nun sabnaya koymuş oldu· 
ğu «Kör» piyesi iki gece
denberi muvafakiyetle de· 
vam etmektedir. 

Piyeste rolu olnn bir ar· 
kadaşm bastahğı._.yüzünden 
temsil bu akşam tekrar 
edilmiyecektir. Fakat ayni 
piyesin yakında bir gece 
dahra temsil edileceği jba· 
ber verilmektedir. 

Yarın «İstiklal» piyesını 
temsil etmek üzere Halk 
evi teır.siJ kolu:nuz müzik 
kolununda iştiraakile Kar· 
suya gidecektir . 

Irakta 
Petrol hlaaeleri meselası 

Bağdad 25 A.A.-Al 
man ajansı bildiriyor: Irak 
Parlamentosu Iraklılara 
ait petrol hisselerinin hü· 
kOmetten müsaade almnıa· 
dan satılmasını )·asak et· 
miştir. 

Bağdat 25 A·A.- ln· 
giltere ile Irak arasındaki 
muahede ahkamınd tevfi 
kan lraka gelen lngiliz or 
dusu, Arep gazetelerinin 
başlıca me zularını teşlıcil 
etmektedir. Bu gaz~teler 
hadiaenin lrakın hüküm· 
ranlık hukukite hiçbir te· 
zad teşkil etmediği kana• 
atındadır. 

Mısır hudu-
dunda 

lngllizler taaruzamı 
geçtiler 

Londra 26 A.A.- Duy• 
li1telgrf gazetesinin garp 
çölündeki muhabiri bildi· 

L riyor: 15 gün evvel Mı· 
sır için ciddi bir tehlike 
teşkil eden Alman ve !tal· 
yan ilerileyişi durmuş ve 
müdafaaya çekilmişlt!:rdir. 
Şimdi tanruz sırası İngi· 
lizlere gtçmiş bulunuyor. 
Mıstta Habeşistandan mü· 
him takviye kıtaları gel· 
miştir · 

YUGOSLAV KlTALA· 
Rl MISIRDA 

Kahire 26 A.A.- Yu~ 
goslav:kıtaatı ile tayyarele· 
ri mihvere karşı ~ınücade· 
leye devam etmek üzere 
orta şarka gelmiş ve teza· 
hüratla karşı! anmışlardıa. 

YUNANISTANDA .. MU
KAVEMER BERDEVAM 

Kahire 26 A.A.- Dim 
akşam buraya gelen haber 
lere göre lngiıiz kuvvet· 

· leri yeni hatıarır.ı tema· 
mile muhafuza etmiş ve 
Yunan cüzü tamlarile te: 
ınasa devam eylemiıtir. 

· Amarikanıız 
Fransayı 
tehdidi 

Laval Kabiney ınırsn 

Amerika:Fransa nDna 
aebab kesecek 

Ankara 25 A.A.- Rad 
yo gazete'si - Vişiden ge· 
len hftberlere göre Am e· 
rikanın Vişidtoki Büyük FJ 
çisi Fransız Hükumetir.e 
bir uota vererek Laval 
kabineye almdığı takdir· 
de Amerikanın Frenn ile 
münusebatı keıeceği hil· 
dirilmiştir. 

AMERIKADAKl YABAN 

Cı VAPURLARIN ..,MÜ· 
SADERESI 

Vaşington 26 a.a.--a
merika limanlarında atıl 
bir halde dnran yabancı 
gemilerin müsadere ve bun 
tarı kullanmak salahi} eti· 
ni Cümhurreisin~ veren 
kanun layıhası parlamento 
da kabul edilmjştir. Ruz· 
veltin bu gemileri başka 

bir devlete devretmek n• , 
lahiyeti de oJac;aktır. 
CEBELÜIT ARIK VALİSİ 

Londra 25 A.A.- ın· 
giltere Cebelüttarık Vali 
ve başkumandanım d~ğiş 
tirmiş ve yerine geçen se 
ne Fransadaki ordularının 
Başkumandanll~\nı yapmış 

olan bir generali tayin ey 
!emiştir. 

ISP ANY A HITLERI 
TA TMIN ETMEMıŞ 
Lizbon 25 A. A. -

Madritten gelen haberle· 
re göre. Alman siyaseti 
ispanyaya ktlrşı mülaye • 
metten ayrılarak şiddet 
ve tehdit yoluna girm1ş • 
tir. Almanlar ispanya hü· 
kumetini tazyik ve tehdit 
ederek planlarım _ tatbik 
etmeğe uğraşıyorlar. Fa · 
kat şimdiye kadar bu btz · 
yikten alınan netice Hitle 
ri tatmin etmemiştir. 

Alman mehafiline gö· 
re, Cebelüttarıka hucum 
için AlmJn)'a bundan faz· 
la bekliyemez. 

ALMALAR EGE DE· 
NIZINDF 

Londra 25 A .- Al· 
manlarm Ege denizine in 
meleri münasebetile gaze· 
tel~r şu mütaleya yazıyor 
lar: 

" Almanlar Ege deni· 
zipft inmişledir. Fakat bu 
iniş çok miktarda harp 
levazımı ve inaanca ağır 

zayıata mal olmuştur.Al· 
man hatlarının gerisinde" 
ki memleketler şimdi de· 
lik deşık olmuştur. Alman 
lar buyüzden çoJ.. büyük 
mUşküıat \~eL:ecek(erdir. - .. •,..·.ı !• , ı ' - • 

Halkta 
CENUP POSTASI 

Oyıııyan Piyer Rişad vilm 
yakında : Zehirli SEVDA 

Trablusgarp 
teki kuv

vetler 
Alman ve ltalyan askerler-i 

iki yOz bini buluyor 
Vişi 25 A .A.- Bura· 

ya gelen haberlere göre, 
Trablusgarpteki Alman ve 
ltaly.ıın askerlerinin mikta 
rı 300 bin ki~iyi bulmak 

tadır. Bunların srasında 
iki zırhlı f1rka ile bunla· 
ra ilaveten 1200 tayyare
den miırekkep hava kuv· 
vetleri de vardır . Alman• 
lar 60 bin kişiyi Trablus· 

garbe vapurlarla nakletmiş 
ve bu kuvvetler bilahar~ 
hava yolile mühim m ktHr 
da takviye kıtaları almış· 
)ardır . 

HABEŞlSTANDA SON 
MIKAVEMETLER KlRILDl 

Londra 25 A .A.- Röy 
terden; 

ingiliı kıtaları Habe· 
şistanm merkezi olan Adi 
sababadan 215 kilometrt" 
mesafede son bir muka· 
vemet hattı tesiseJen lt11l 
yan kuvvetlerinin ilk mev 
ziler\ni zaptetmişlerdir. 
Büyuk bir l ıezimete uğrı· 
yan ltalyanlar mü ı im mik 
tarda malzeme ve esir bı· 
rakarak Dossi şehrine .çe
kilmişlerdir . 

lNGlLıZ TEBLlGt 
Londra 25 A.A. - İn· 

giliz tebliği: 
Yunanistand a kuvvetle 

r . mız düşrr \Oa ciddi 
ve ağır zayı erdirer k ı 
yeni bır ge ilme YbP' 
mışlardır . T, ~ d~ş
manın ya >bğ1 şıddetıi bir 
hücum ğır zay1atla püs· 
"ürtülmüştür · Sollumda in 
giliz müfrezeleri düşmana 
hücum ederek esir alım~· 
lardır. Dossi civarında 700 
esir ahnmıştır. 

ltalyaıı tebli(Ji 
Roma 26 A. A.- .,ltaı · 

yan resmi tebliği : Yuna · 
nistanda şimalı Epirin iş· 
gali temamlanmak üzere· 
dir. lugilız tay ıs releri 
Radof adasını boml:ıardı· 
mım etmişlerdir. Şimali 
Afrikada keşif koıları 
faaliyette bulunmuş, 1 ob· 
rukta keşif .musademeleri 
olmuştur. Habei1İstanda 
Doasi civarında düşmana 
ağır zayıat verdirilmiştir. 

Tehlikeli mmtakalar 
İlin edildi 

Londra 25 A. A. -
lngiltere hükumeti seyrüs~ 
fain içm aşağıdaki mınta· 
kaların tehlikeli ve mayın 
lanmış olduğunu ilan et • 
m:ştir. Libya sahilleri İle 
Mısır sebilleri, Tiirkiye. 
Yunan, Arnavutluk ve 
Yugoslavya sahillerinde 
bazı no~ teları da ihtiva 
eden bu mıntakalarda bita .. 
raf gemilerin sefer etme· 
leri tehlikelidir. 

Japon aske
ri mehafili 
Rus • Japon paktından 

memnun deQll 

Tokyo 25 A. A. -
Haber verildiğine' göre 
Japon askeri makamatı 
Moskovada imzalanan Rus 
- Japon ademi tecavüz 
paktrndan memnun olma· 
mıştır . Askeri makamla • 
rm bu memnuniyetsizliği 

Hariciye Nazırı Matsuoka 
ya bil<lirilmiıtir. Japon as· 
keri mehafili bu hususta 
şu mütaleayı yürütm~kte · 
dir : 

Bu pakt Çin me-seles~· 
ni halletmemiştir. Bitaraf 
kalacağını ta'ihbüt e::len 
Sovyet Rusya Çine yardı 
ma devam ı•tmektedir. 
Muahede bir silledir ve 
hu sille Japon milletine 
vurulmuştur. Askeri ma • 
kamlar ıv1ançuKodaki Ja· 
por. kuvvetlerinin katiyen 
azaltılmıyacağun beyan et 
mektedirler. 

Yunanistan-
a.dan 

Tahliye edilen sivil İngilizler 
İskende, iye 25 A.A.

Yunaniıtandan tahliye edi· 
len sivil lngilizler vapurla 
buraya gelmişlerdir. bun· 
larm arasında konsoluklar 
memurlarile kadın ve 
çocuklar vardır. Tabliye 
sükunetle yapılmış ve hiç 
bir p ~ nik olmamışlır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Atina 24 A.A.- Yu· 

nan tebliğinden: birçok 
Alman tayyareleri dalga· 
lar halinde Pire ile diğer 
limanlı ra hücum ~tmişler 
dir. o~niz va11talarına ve 
bazı tesisata oldukça za· 
rar yapılmıştır. Bu arada 
bir Türle şilebine de bom 
bıı atılmış isede Lir zarar 
olmamıştır. insanca zayiat 
azdır. 

KAYiP MÜHÜR 

Mahkuk zati mührümü 
kaybettim. Bu möhürlc kim 
sey" ;borcum olmadığmı 
ve mührün hiç bir kıymt
ti l>ulunmadı~ını ilan ede· 
rım. 

Bohşun köyünden 
Ali oğlu Melımed 

36Qr)Q KiLO UN ALINAı· 
CAK 

Antakyadaki Jımdarma 
okul taburu ihtiyacı bulu· 
nan 36 bin Kilo un pazar• 
!ıkla mübaytta edileceğin· 
den talip olanların 2 May•s 
941 cuma günli saat lOda 
kışlada sahn alma komis· 
yonuna müracaotları ilan 
olunur 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇE.LENK 

C.H.P.matbı111ANTAKY A 

Doktor 
Ziya 1 Tanafl 

Hastane daihliye 
mOtehassısı 

ta ot 
Hastalarım Has ~ 

caddesindeki 12 ounı•' r 
evinde kabule başlaın•f11 

, 

ilanen teblii 
941 - 255 icra tetkik ~er 
cii .DQ

4
.NQ 

940- 1235 lcnı dosya.r.Je 
Aııkara icra lt!tkik ıı> 

dinden : 
,.~ 

Ankarada mukim ve (l 
köprüde Taytaş soka~lll'' 
sayılı hanede kabstJ ·f 
veya Akköprüde ıs~~ 
banı(20) numaradan d 
kim iken ahiren :lske?

11 
runda Adliye Başk'ı 

. 1 l ~ l ıl vasıtasıle .n unacagı P 
rilen Necib Cem aleY~ 
Ankarada Poyracı (11 ~ 
lesinde Hasırcı sokak b 
numarada mukim A 
Aycı vekili avukat ~ 
Muhlis Erer tarafıııJ•;, 
lan (660) lira alacıı~ ıfJ. 
sınm mürafaası sırası V 
Necib Cemin yukatld' 
adı eslerine çıkarıtafl of 
tiyelerin adresinin p:aıe 
bulunduğu meşrubat\I 
liğsiz iade edilmiş 0 

na mebni ikametgabıs>' 
meskeni malum • 01 .~ 
borçlu Necib Ceıne '"" 
tebltğat icruına ..,e

9 bepl~ duruşmanın { . .,~ 
941} saat (9)a talik• 
rar verilmiş oıdut: 
keyfiyet t~bliğ lll4 

kaim olmak üzere 
olnuur. 

Menfez lgf-':,_ 
Hatay Vıiayetııı 

1 - AntıkY•.;,, 
daga yolunun 18 1 e 
metresinde 4 met'I 
hğında beton ke~, 
adet menfez iıış••;t 
ek9iltmeye konu1f eıı 

2 -- Keşif be 
Lira 14 kuruştu'j,ı' 

3 - Bu işe ... 
kı Nafıa müdürl'1 

rebilirler. e 
4 - Eksiltoı 

·· ·· •sıı•t cuma gunu ı 

Antakya bükuıJI' -. 
ğında encücneJJ 
yapılacaktır. 1 

5 - Muv•k:' 
nat 282 L. 91 ıe~ 

6 - TaliP~ 
ret odasına k•1' ., 
duklırına da• .,,~ 
muvakkat te_?':dt' 
ettiklerini go:ıi1,ı 
müsbite ile el ,; 
sı ibraz etllle e 
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