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Ocret P•tindir . 
'OOnD M•Ç•h sayılar • 

tO klll!llftur 

lln Pa,.f i Gı upunda mu- 1 LJ:~~~r3ô"~~o~. - .'lgı dereye ~ı~~uao~!u~b:~ 
/o / h Cebelüıtankta çok geoi;.ı yar ımz Kl AAREKATd 

l\n Ssa ; Z<l at verdi müdafrn tedbirleri ele· BDtDn hızlle va her ne • Londra 30 A.A.--ln· 
bu . Ucır, 29 A V<im etmektedır. Şehir kl\ pahesına mal olursa ~!,.;:ıa giliz sözcusü Yunaaistaıa--
lis tıyet lie.lk P ·~:-Cü:n yasi ve ask ri vaziy~ti ranhk içindedir. Son gün devam edecek daki h•rekatın bili devıma 

t· Gtuvu b .. 8tlısı Mec· hakkında mufaınal izahat terde .,eler çoL mübim Nevyork 29 A.A. · 
lı' t R ugu e. etmekt.e olduğunu ve ştm ~ıı I kc eia Vek·ı· 11 

saat .15 vermiştir. Bu arctda söz miktarda tayyare ve lıarp Dünyanın en zenginlerin· dilik bundan fazla birşey 
ı1 anın 1 iy 

1 1 
Hasan Sa- alan ve tafsilat istiyen bazı gemileri bu mınt•kanm den olan coı1 Rokfeller Nev· söytiyemiyecegini beyan 

~~f .ttı1 • ıştar, c~ı:•etinde toplan- hatiplere Hariciye Veki· müdafaası ıçin manevrala york Tay mis gazetesine etmiş, Mısır hududu üze· 
şe~, ı ~ defı k··e .~•çıhr açılmaz linin izahatı dinlenftrek ka ra başlamışlardı... Bu ma gönderdiği bir mektupta rindeki harekat hakkında 
r. ~ ttciy Ursuyij 1 fi görilldükten sonra ruz· nevralar bir hafta sürecek Amerikanın sonuna kadar da şunları söylemiştir: 

'

,. ~ Vek·ı· ge en Ha l 
t\I Car.ı ı ı Ş"k nameye geçilmiş ve sa• tir. ngiltereye yardım etme• "--Alman ve ·Italyan ti ~ u •aıı 'ık· u rü Sara• d 1 k' 
tiOI ı lif aat 18 e ce seye son ve iSPANYA HUDlJDUN· sine taraftar olduğunu ve kuvvetleri Sollumun ıe ız 
Jaj • tanın si· · k'I k d b" 

tP ~ rilmıştir. DA TAHŞIDAl bütün,.Amerikahlarm ken• ı ometre şar ın a tr mm 
~ Şek Londra 29 A. A. - disile hemfikir o~duğune takaya kadar gelerek dur 

f e-. f • fi k 1 · ı · · J h • d' · · ı· muşlardır. Bu 'tevek"üfün f ~ A,,"ı_lt 
2
r ıa aı•ına zam go ngıfiz gazele enOIO yaz l ŞÜp e.etme tğlOI, tOtl iter .,. 

·•ıt 1 d k' kum fırtmalarıoJanmı, in· iş. tr fi .. tı " 9 A A Ş ğınıs göre, spanya a ı va zeferini görmekdenıe ölü· k . d . 
L~ "' • ~ d k 'dd' k gHiz n;ıu avem~lln en mı, 

jjtP" Y•p 1 tın, ·. ·- e· 1 mezun ur. ziyet gitti Çe cı ıleşme mii tercih ' eylediğini bil· susuz(uktanm1 vukua gel· 
tii~~ kı~ ~~~~ı ba~kı~ı;e~.zam ŞEKER SIKINTISI YOK tedir. ispanya yakanda bir rlirmiştir. diğini kestirmek müş"ül· 

O' n,d 1 ıaı,t ._ • ır ta İstanbul : - iaşe Müs· ültimatom vererek Cebe·, RUZVELTtN U~LU SE Jür. Düşman kuvvetleri o u A· çaıı:ınışt A 1 k 
oiO .i nıernb, l•ıı11 8 .. ~r. - teşarı B. Şdik Soyer s· lüttankın iadesini iatiy~ce Y AHATTA Trablustan Solluma kadar 

Y".... k,t n .
1
•td1111 elahıy~ttar tanbuldK şeker sıkın tası ol ve bu talep ,reddedilince Şanibay 30 ·A.A. - uzan•n mıntakada dağılmış 

~ltl.. tin taetıceaj"dY•l,ıbhgı tıthki duğu hakkındaki şayialıı· Cebelüttarıka hücum ~de· Amerika Cümburreisi Ruz bulunuyorlar. En mühim .. ~ nı, e u h b 1 
;;.tı ~u ve llıe11 •aıı 4 

e· rın uydurma olduğunu ve cektir. spanyumn hiicu · veltin oğlu Cems Çine müşkülitın kum fırhnalıuın 
,of lhı:ttıgib~~~er fıatı sıı oldu· • .ıemlekette ne şimdi ve mundan sonra Alman kıta gelmiş ve Mareşal Çan- dan ileri geldiği b:bmin 

11:1 Ubab· it ltııı01 arına her ne de atiyen bahis mevzu ları mihvere <labil bir dev• Kuy-Şeke Kuzveltin bir edilebilir. Bu fırtına oka 
'6<flf ~ıs alın ın m~evzu· u olamıyacağını söylemiş· let sıfatiie ispanyaya yar• mektubunu vermişt• r. Cema dar müthişdir ki Arapla• 

lJ yana tir. dıma gidecektir. Şimdiden buradan Mtsır ve oradan rm ,.Beş ıün devam eder 
.ı Af: B · b d ·ı se karımı boşarım • dar· .ı~ ·------------ yon ve a ırene u uta· Habeşistana gidecektir. 

v • J1 A' b bımeseline muvafıktır. 
Ç 

•_ı.vı~c/isinde 941 büf- rın<ia Alman askeri ta . Senede 80 bin tayyare.J AMERIKAYA SAVRU 
e . şid edilmiştir. yapacak LAN BiR TEHDıT sı .. ,· .. k . Matsuoka Nevy.1rk 29 A. A. -., n muza ere ~ıı•e Berlin 30 A.A.-Röy· 

• Amerika büktlmeti tarafm 

l ter Ajansmdan; 

trı A. nk .. t baş/andı ile Sla in dan bazırlıu an bir proje. Döyçe .\glimanya Çay 
q • ~ ye göre, her sene Ameı i tung gaıet~si Amerikan Ctıı 19 a - B" d 

~Clle ~ 4) 'Urrıtı U~çe encij zakeresine geçilecek ve ar QSllJ Q kan fabrikalarında 80 bin yardımının hıılanmasına 
tiııct .. t•n'Unu p ~t nıuva • bu münasebetle v•·rgi ka· d hıyyare imalı için bazırhk dair Ruzveltin haıırladığı 

... r Moskova garın a geçen ı d b b d k ...,. k etki~ı . 
0ıesi üze . ı J 1 !ara başlanmıştır. p an an a se er en ıun .. ~e t d' erıoj .1 ııu 1 arın.Ja yapı ması mu • dikkate şayan bir k d 

. 1;4ılr. ı erlet • karrer tadiller görüşüle . muhavere Yardımb!::d~anaaile lan /_azR:z::ıt:~· bu nlapı• 
Ilı" "" cektir. Tokyo 29 A. A. - r. 

·• rrı·· "'lataf Of A b'ld' · Vaşington 29 A.A.- Dl'\ tek bir neticesi oıacak 11~ liıer dulıık~rA . butç~si- Encümen v~n · bütçe i jansı 1 myur : O A •--· 
eıı• d .. t c ıt. h.

1
r"81 b'ıt""ek 1 Matsuoka Moskova ga lngilt"!reye gönderilecek tar. da meriıuın gemı· 

.. Q h ... projesini 15 mayısa ka • terinin süratle ve mubak ,J... ~. "~•id,t kı &haya ka. 1 dar meclis umumi heyeti· randan aynlırken Stalinle harp malzemeai. yüklü ge· kak olarak bıhrı(masıdır. 
tl'i l le •nıanı11 rnii· ne sevkedecektir. nasıl veda ettiğine dair mi 1-afilelerinin Amerikan ~~~ 

t Q,. i ------------ şu tafsilat verilmektedir : harp gttmileri h1maye· SON DAKiKA 
.. .ı 1

da.... e od A .. M k M ı ı fi . d .. d · ı . t -ş .dd ti . •• ...tı'~j }'·. h'htı as l t aJsuo ~ o o o a sın e gon erı mesane am l e l mu 
,.,.. "' 'k ıc,t "er · lŞ mUSQ... görüşüyordu. Istasyonda manasile baılanmıştır. lngiJ. -
6 I 'd iııci :: ?d•aa rn~

18 

seçildi bakası büfün kordiplomatik hazır terenin,, ·bize.malzeme gön· ha~ebel"'r J' ~ıı ÇıQl;flin d ~ıtehipleri , ,. - ,., 
~U teçil::"cl >'"P•ldun Öğle. idi . Birdenbire Stalin is· riniz .,talebi.., bize malze· 
.,.. lk· ~e"•tı ıgııu Vt Beden Terb'yesi Bölge tasyonun kapısıııda görün me teslim ediniz" şeklinde: bekleniyor 

~ır. 1 lrıcj "'~ Yoınııstık Atıcılık Ajanhğınd tn : dü ve doğ .. uca Matsuoku çok geni:.; bir surf."tte tefsir .,ı '>·i ,,~·•Uııteh· 1 · 1 4 9 • Almanya TOrk topf!llkları-
' k' ~ Keııdi 1

P er d 111 - mayıs 1 41 pa ya gidt•rek kendisine şun· eı.Jilmişt r. na tecıvOz etmiypcek 
li &c~tılık bir ~•!arından l&r günü saat 15 te bölge lan söyledi : Yeni Amerikan avcı tayya· Bern 3) A. A. - Ofi 
>"et: ,:•1ş,ltetdi ... İdt: heye. i.abasıııda (Uçan güvercin) .. - Şay~d bizimle be releri Ajansından : Berlinden Is 
tu, A.li Ödır: Şcfıkrc hı·· atış müsabakftsrnm ikincisi ralıer hareket ederseniz Nevyork 2Y A.A. - viçrr. gaze!elerine bildiril· 
4cb0~1 ktcrı Sabun )'apı'acaktır. Avrupada korkacak birşey Yeni ve son sistem Ameri· diğine gör~, Yunan ıefe· 
(jöık M~h~'~i 1 A.~bl ~ullah 2 - Atışa iştirak et• kalmaz . ., kan avcı · tayyarele

8
rinin rinden sonra harbin bir 

nıtt ~ · llek· cı Sa. rnek istiyenler silablaranı Buna Matsuoka şu ce· tecrübesi yapıl01Jşhr. un· tavakkuf devresi geçir"İ· 
lda ll ak, ır Atahan ve fişeklerim kendileri ge vabı vermiştir : lar 11600 metre kadar yeceği anlaşılmaktadtr. 

te tc h · l' f k kt 1 ~ · 'nümüzdeL..i bir k.ç 11 saı1t . eyctj tireceklerdır. · " Şarkta da " Stalin ır ı aa ~ı ma a 40p ve v " 
~~P•ttk a ll'c ta lcçifdik. bu cümleye : .. ne Je bü· 6 aıitrelyöz\e miicehbez g~n içinde çok şiddetli 
Ilı inrh Reiaı·~ Plaııtısıo .. 3 - Ahşa girmek d d ı .. ·ı bulunmaktadır. Saatta 640 harpler l>ekleniyor. . . 
ııı"t ı ııp ct ... 'ı~e.A.li Ôkt ı ıçın 50 k d h tün ünya a . " sozı e mu ı·kt' Bu günkü zaf,,rle ıktı· 
t(j" \'ı h ... •şbt e. uruş u uliye kabele etmiştir kilometre sürata ma ı ır. fa etmiyen Alman hazır· 

er nıu e>'etirı \ · 'reni vermek lazımdır. Kııyıt ta TOKYODA BiR GE· YUGOSLAV TA YY A- )ıkluı göıe çarpmaktadır. G "a1•kiy~tler t~brik rihi 4.5.941 saat 12 ye ÇIT RESMi RECiLERi MOSKOVADA Yeni harp sahnelerinin ln 
'y Q.ıet dıleriz. kadardır Abşlara başlan· Tokyo 29 A. A. _ Mo!-kova 29 A. A. - giliz adaları kadar mühim 
A.D1~1 e>hı· dıktan sonrr.: kayıt muame 1 d f' den 1 ğı arılacılıyor Bu''tu" "., lN'l>ı ••< 2 .. imparatorun huzurunda Yugos avyı an ırar e o aca w • n 1 ~A D lesi yapılmıyacaktır. - b 1 3 go-·l .. r Suveyş ve Cebeltu·· • 

b 'fi:' "'" El' büyük bir askeri geçit res· 27 tayyarecl su ay a • ~ 
Lt u.•~, .. b.;. E..., Ml. 4 A 1 l bombardıman tayyaresi bu tarıka dikilmictir. ıyi ba· ~~t l "' - hş ar evve ce ya· mi yapılmış ve bu geçit w 

"'ıı. 1 
e it 'Yt•ına Pıldığı gibi ikı devreli o • resminde senelerdenberi raya gelmişlerdir. Bunlar ber .dan mehafile g3re, 

it ~ı..a~~rniı llıiio.. lac k b' · · 10 'k' · S Bulgaristan ve Romaııya Almanya Türk toprakları .. ay~ '- Y•tı 1 
, ırıncıye ı ıncı· ilk defa olarak ovyet na dokunmadan bu hare• ~~tir. 11 

" 5 ı· u'"zerı'nden geçerek Mosko ıe ıra mü~afat verile· Rusyanın Tokyo Elçisi de 
c '- · .. ı d keti yapacaktır~ e"ür • baı.ır bulunmuştur. vaya varı:oı~ar ır ! -
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Aç- ,'<. a rf f 1r'f1la N,, 
Takdirna
me alan 

EMNiYET AMlR VE 
MEıv1URLARI 

Geçenlerde mühim bir 
Altın kaçakçılığı ş~bekesi 

Çörçilin söq
Lediği rıuiıık 

Geph eıde Mihvercileı s, 
İngiliz tebl 

vaı. 

g6r Groenlandı işgal ettil rm 1? 
Vao?rngton A.A.- B. il an, ,0 ~~~ı. 

,..,or ·ı 

MlSIRDA MÜSBET TE· 
SlR YAPTI 

Kahire 30 A.A.- İn· 
giliz Başvekili Çörçi\in 
söylediği nutkun M111r 
h~lkı üzerinde yaptığı t~sir 
hakkında Mısır hükumeti· 
nin resmi sözcüsü şu be· 
yanatla bulunmuştur: 

Kahire 2 ~ -
Ortaşaı k hıg'\i kara ~ga· 

Ruzvelt gazatecile• tophn· 
tasında yaptığı beyanatta 
Birleşik Amerikanın bu· 
gün ti~aret gemi k~fıiel:· 
rine himaye vermegı du· 
şünmediğiııi sövlemi~tir. 
B. Ruzvelt kafileler hak· 

Antakya lcr" rnt-w ont 
ğundan .. ;r N,.,_, 

Bir alaCBğıa ten1101 
11r 

tifası ıımmında hac ı ~ıııe 
"rı na aırnıp paraya çt> eb 

sint! karttr verilen ve ..ıJ' 
f • f · ı tııı•· li vuku marı eh e ııe~ 

hanın fr Aiği : 

ani nıeydana çıkarmak bu· 
susunda büyük bir ınuvtt.f· 
f akiyet ~öslereıı E.mniyet 
Başkom\seri Mustafa Erben 
Komiser muavini Ahmet 

Yunanistanda geri çe· 
kilme lıarei<.eti dt-vam el· 
ınektedir. Sollumda geçen 
hafla hududu geçmiş olan 
Alman ve Italyan kıtalara 
kuvvetlP-rimit. tar ahndan 
keı.rşılanmış ve hırpalan · 
mıştır. Habeşistanda Des• 
si ı~hrinin zaptı esnasın· 
da ltalyanlardan 2400 esir 
ile mühim miktard~ harp 
~anaimi elde edilmiştir. 
Bu arada top, kamyon ve 
tanklar da vardır. ltalyan 
lar ölü ve yarah olarak 
bur~da ağar zayıat vermiş 
ler iir. Bizim zay,atım1z 

kında noktai nazarını 

izah edeceği tefsirlerde 

mıııa 800 türk evrak' d 
d·r e 

diyes\ kıymet tek 1 ~o 

., Kenan Uluç, polis memu· 
ıı. ru Ahmed Şenman ve Ah 

med Süzan Vilayet maka· 
mınca birer takdirname 
ile taltif olunmuşlardır:' 

YARIN 
BAHAR BAYRAMI 

Yaran 1 mayıs ilkba • 
har bayramıdır. Bu müna 
ıebetle yarın hi\kfımet da 
iı eleri ve okullar la resmi 
müessesel"r tati1dir. 

.. - Çön;iliu istikbalde 
ki tehlikel~ri ve mazide· 
ki ıouvaffakiyetsizlikleri ve 
Mısırı tehdit eden tehlike· 
yi açık bir lisanlıa ve ce· 
saretle söyleme.,· ısırda 
çok iyi bir intib... ._yandır 
miştır. Mısırlılar lngilte· 
renin nihai zaferinden ka· 
ti yen şüpheli degildir. 

Çünkü Hint kıtalannın 
Afrikadaki menkibeleri 

hafiftir. 
BÜYÜK BlR HAVA 

HOCUMLJ 

bulunmaktan imtina etmiş 
fakat b'rbuçuk senedenbe· 
ri bitaraflıg1 kurmağa me· 
mur devriye gemilerinin 
Atlantik sahillerinden 1000 
mil masafeye kadar hare· 
kette bulunduğunu söyle· 
miştir. 

O. Ruzvaıt bir S?aze· 

ı~n Antakyanm vakıf a) 

yünd~ 333 numaralı ~ ,r 
menkulün tamamı açık 9 
tırma ile 20 -5 _941

1 
lı günü saat 9 ~~o ~ •' 
kadar dairede bırıoc . 

ıctı'' tırması icr<' edilece d·te 
Arttırma takdir e. 

1 l:ı! t~ he 
kıymetin yüzde ye.ıU•f 11 10,30 
şini bulduğu surette 

8
, Yap 

.h l . gı\llC 1· 
~namına ı a esı ya 11 ,ı 'hliz 
.aksi takdirde son. sr;ıııf 1'ica~ 
nın taahhüdü bakı 1'11

1
,,, tu v 

şartile on gün uzat• len 

Ertuğrul 
Sadi' Tek 

ve lngilterenin büyük bir 
kalesi ola.o Hindisbın sa
pasağlam yerinde durmak 

tadır. 
lSVlÇRE.YE. Y APlLAN 

TELMlHLER 

1 

Kahire 29 A. A. -
Rt-smi : lngiliz hava filo· 
lan dün Bingazi civarında 
ki Benniya tayyare mey · 
danında asker yükliyen 

tecinin sualine verdiği ce · 
vapta devriye hareketleri· 
nin neniılcrde garp yarı 
kürresinin müdafaası icab 
etfiğı nisbette uzaklara gö: 
türe bileceğini söylemiş 
ve devriyenin bir kafile 
siskmi olmadığını ehemmi· 
yetle kaydetmiştir. 

5 9 ıes• · 31 - - 41 cumar 1 '\\le 
ııü ayni saatta ikinC' 
tırması yapılacaktır· ·ıe 

Satış peşin para 
1 
• .,e 

. 5tıı 
rttıroıaya girmek 1 e 

Bu akfam lakenderuna 
geliyor 

HalJer aldığımıza gö· 
re yaz turnesine çıkmış o· 
)an Ertuğrul Sadi Tek Ti 
yatrosu bu ı kşam Adanadan 
lıkenderuna gel«;cek ve S 

ıgecE: kalacaktır. Ztıngin bir 
kadro ile turneye çıkmış 
olan bu ,tı up lskenderun· 
da 5 temsil verdilcten son 

•ra önümüzdeki pazartesi 
~günü şehrimize gelerek 

Gündüz sinemasında 5 tem 

sil verecektir. 

SUTKUSTlK DAGl
TlLıYOR 

Ankara 29 A.A.- Ti 
caret Vek9leti ihtiyaç sa-
hiplerine tevzi ve teksim 
edilmek üzere Avrupadan 
külliyetli ıiktarda sutkoı· 
tik getirtmiştir. ihtiyacı 
olaniar istedikleri miktarı 
süratl~ Ticart"t Vekaleti 
iaşe Müsteşarhğma bildire 
ceklerdir. 

Berlin 29 A.A.·- Ya 
rıresmi' bir kaynaktan bil· 

diriliyor: 
lsviçre mfttbuatınm 

son günlerdeki neşrıyah 
ve ltalyan radyosunun bu 
na cevaplarını mevzuu· 
bahis eden yabancı gaze· 
tecilere Aıman Hariciye 
Nezaretinde verilen ce· 

vap şudur: . 
•ısviçre gazeteıerı Al 

manya iıa ltalyanın izze~i 
nefsini r~ncide edecek bır 
takım neşriyatta bulunu· 

yorlar. 
Almanya ve ıta1ya bu 

mesele ile meşgul olma le 
için münasip bi!" zaman 
beklemektedir. 

Irakta 
Yeni hOkOmet lnalliz lt

tifakan• sadık 

Alman nakıiy~ tayyarele· 
rine şiddetli bir hücum 
yapmışlardır. Askerler a · 
ras1nda muauam uyıat 
vuku bulmuş \'e birçok 
Alm~n nakliye tayyaresi 
yerde tahrip edilmiştir. 

SOLLUM CiDDi SURET 
TE MÜDAFAA EDlL· 

MEDI 

Londra 29 A. A. -
Selahiyettar askeri meha· 
fi\ Mısar hududunda ve , 
SoUum civarında seyyar 
lngiliz müfrezeleri tarahn· 
dan hırpalanan Alman ve 
ltalyan kuvvetlerinin çok 
ağır ilerlediğini ve Sollu· 
muu lngilizler tarafındaıı 
ciddi surette müdafaa e· 
dilmP.diğini ve buraya e • 
bemmiyet atfedilmediğinin 
muhakkak olduğunu beyan 
etm~ktedir. Düşman Avus 
tralyahların gösterdiği 
fevkalade ce t karş'sm 
da il~rliyeıa tedır. 

B. Ruzvelt Groenlan· 
dl'n kısmen mihver kuv· 
vetleri tarafından i~gal edil 
miş olabileceğini ve fakat 
bu hususta sarih malunıah 
olmadığını bildirmiştir. 

Bu işgalin beşinci kol 
azalan tarafıııdan yapı\mış 
olabilece~i mütale.ısına B · 
Ruzvelt "bayır,,demiş ve 
şunu ilave etmiştir. 

Birleş1k Amerika Gro· 
~nland,m her türlü işgaline 
mani olmak için tedbider 
alma'ktadu. Baş"aca bir 
tecavüz hareketi olmıya· 
cağmı limit ederim. 

iNŞAA T MÜNAKASA 
TEMD1Dl 

Halay Naha Müdürlüğün· 

den : 
ı- Vilayet dahilinde ya· 
pılmakta o\an 13 adet 
gümrük karakol binaların· 
dıı ilaveten he!a ve yıkan· 
ma yeri ve inşaatı tekrar 
açlk eksiltmeye konulmuş· 

ler mukadder kıf~i 
- d b k ·sbe ıe yüzde ye i uçu nı el n 

k verıı> gel pey a çası "S~ ğ 

lazımdır. Dellaliye rııt' Uı 
ve tapu masrafa atıcı liJ 
tir. Daha fazla rıı'5 ,., ın 
almak istiyt-.nler 1,........ ~' Old 
tarthinden itibaren 1,1 
de açık buhındur:ı 
şartnamemize ve 9 ~ 
numaralı dosyamıza ıo 

caatla icabeden .fi!~ 
almış olacakları ılll 

nkum İht~' 
Hatay Vilayetindeflhiİi 

ı- Vilayet df 0,1 
~i şosalarda kul a ~ 
üzere {1000) metr~, ~ 
ocaklarda konk~J:rit 
ihzarı açık eksılt 
nulmu~tur. d Iİ l.f 

2-Keşif be e 
liradır. , 

3 - Bu işr. 11it dt 
Nafia Müdürlüğli0 

le bilir. . ... .J 
Cibutide 

Neler oluyor? 
Londra 29.:A.A.- Hür 

Fransız karargabmm tebli 
ği: 

Vişi 29 A. A. - Ofi 
Ajanıınımn . ,Bağdat~~kAi 
muhabiri, yem Irak huku 
metinin hariciye Na.tırile 
bir miılaka~ yaparak Irak 
_ lngiiiz : münasebabnın 
şeklini . sormuştur. Nazır 
demiştir ki : 

Tobrukta G .ı · el Veyvil 
tarafmda·ı düşmanın sağ 
ceoahn da bir diken ola· 
rak bırakılan Hobrum mu 
kav~met etmektedir. 

tur. 
2 _ Kı~şif bedeli(6169)lira 

(2) kuruştur. 
3- Bu işe dair olan evrak 

Nafıa Müdürlüğünde görü· 
le bilir. 

1-Eksiltme5 t l 
pazartesi güni.i sıı: ~ 
Antakya hükı'.i(11" oJ 
ğında encümen 
yapılacaktır. t 

5- Muvakk• 

Vişi hükumeti hür Fran 
sızların ln~iliz 1'ıtalarının 
da işti rakile, C•butiye kar 
şı bücumlarda bulundukla 

,rma da\r haberler yaymış 
tır. Bu hususta hiir Fran 
aız karargahında ~malumat 
} oktur. Fakat Cibutideki 
Fransız Garnizonunda ken 
diliğindeo başlıyan hhre· 

ketler olabilir· 
HAVA MUHAREBELER~ 

Londra 29 A.A.-lngı 
liı. bombardıman tayyare· 
ıeri Breıt Linıanma hü· 
cum etmişlerdi. Bu hücum 
g~ç•n çarşamba günü ya· 
pılan büyük hücumun . ma 
badini te§kil etmeıttt dar· 

"' - Irak hükumeti 
şinıdiye kadar olduğu gi 
bi bundan sonra Ja her· 
keıle iyi geçinmek ıiyase· 1 
tini takip ed~cektir. lcgil· l 
tere ile olan dostluk ve 
ittifak muab~deıine harfi· 
yen ve ruban riayet ede· 
rdc om•n tatbikini ko· 
latlaşbracağına, lngiliz as: 
kerlerinin lralco · kışı mu 
ahedeye tamamHv uygun • 
dur . Bu askerlerin geçişi 
ve ikameti için Irak bülcu 
meti bütün kolaylıkları te
min edecektir. " 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

. c.H.P.m•tbıaı,ANTAKYA 

lNGlL fERNlN BELG· 
RAD ELÇlSl, 

Roma 29 A.A. - Ste· 
fani Ajansı bildiriyor : 
Pikolo gazetesi 'selahi· 
yettar bir makamdan şu 
haberi almıştır. 6 Nisan· 
danberi kendisinden bir 
haber ahnamaoıış olaıı In· 
gilterenin BelgrJld Eı~iai 
ile maiyeti erkani Adriya· 
tik 1ı1ıbilıerin<len küçük bir 
vapurla Girid adanna gi· 
derken Adriyatik denizinde 
bır ltalyan tor piciosu tar i · 

fmdnn görülerek Sefirle 
maiyeti torpidoya alınmış· 

tır. 

(300) liradır. . 
4 - 8 Mayıs 941 perşembe 
günü saat 16 da Antakya 
Nafıtt Müdiirlüğü odasında 
eksiltme yapılacaktır· 

T . l ·ıfl · 6- alıp e• lJ1' 
odasına kayıt1~~11 ı 1 

5 - Muvakkat temi ıat 
(462) lira (68) kuruşt ır · 
6 - Taliplerin ticaret oda· 
ı.ımda kayıtlı 1:-ulundukları· 
na dair evrak ile ::nuvak· 
kat teminah tediye ettikl~· 
rini gösteril evrakı müsbi· · 
te ve ehliyet vesikası ibraz j 
el meleri lazımdır. 

Gündüzde 
Bu akşamdan itibaren 

TOSLJN PAŞA ve TAR 
ZAN ADASI 1 inci k•sım 

larm dair vesı l 

vakkat teminatı., 
tiıderini göste'\ııı 
müsbite ibre% e 
ıımdır. ~ ~ 
36000 KlLO ~°' 

CA. 
da~''.) 

Antakya JbtW. 
okul taburu /'IOI 
nan 36 bin ~· eJ 
hkla ınübayt111

1,f1-J 
dt":n talip ol8~11 ~ 'ı 
941 cuma gıJ ıı".J 
kışlada satın ~&" · 
yonuna mür•' 
olunur 


