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~~~ in iliz Ha iciye Nazırı EdeD ile 
~ Er inib biye Reisi Ank rada 
:~ Dost devlet adaml'arl Tür-·ı A 'lülenizde Bulgori;Tana~ 
· 6' k • 1300 Alman ve a neler oluyor 
-~~ 1!/egi resmen :ziyaret için ··~~~: !~rr.ı:;şesi KYaı P,atti uder 
u .. "' ~ 1 J_ f ld l Loadra 25 A. A. - (erini knbul edec~k 

•ud~b'r D• .. I( em.ıe~etzmize ct:e i er Bugün burad• ilşa edildi· Londra 25 A.A.-
"•1 ~ O ; ğine göre. Akdenizdeki Sofyadan gelen haoerlere 

bÖ1" ll rı ta ·ı M d Ad üsl~rle buraya yakm mm• göre, Bulgar Kralı Bulga 
. {. l}gare l e lSlr an flllQY,Q ge- takalarda , düşürüleo Almım ristand ki mülga siyasi 

•'
11 C 1l. :htı f• f • / b b h A k d / lt 1 t l · · Parti urup rının reislerin Y.' ln ·.'' S(l lr er U sa O n araga var l ar ve 8 yan ayy.rr ~rının , & ı..if ., 1 sayısı 1300 ü bulmuştur. den müre-kkep, bir heyeti 
17 gı iz H · · N Ed Ad · d 'ht" B k b'l 110 1 ·1· k•bul ed~cektir. Bunların 

b
o,,a/ ra arıcıye azırı en ana ıstasyonun a ı ı- una mu a ı qgı ız .. 
.._.ti nı kı f • d k T k 1 k h b tayyaresi düıürülmüı fı~at arasında Alman vr. Fa· 
gr asu,.ı te hş e er en Ür Çe O ara ' mer a a as bunlardan birçoğ~nun pi ıizm taraftarı parti~er yok 

Atık kel'• hitab,le askerlerimizi selamladı lotları kurtulmuştur. tur. Mezkur Partiler 
tere 'ti::~ .25 A. A. - Tür;&ciye hükumetini resmen ziyaret etmek ijzere lng11 • R Ja krala bir istida ver·~rek 
"•l Diu 'Cıy~ Nazm Antoni E.den ile lngiliz Büyük Erkanıbarbiye Reisi Gen~- omanga kendilerinin de kabulünü 

· •:tdit, ~~e ~efakatlerindeki zevat bugün Mısırdan Ankaraya tayyare ile gelmiş· Bir plebisit Y ~pı istemişlerdir. 
gıiterenj '-'fir:Ier daha evvel Ankaradan hususi trenle Adanaya gelmiş olan in- lacakmış Bulgaristanın va 
Kor~erıcn Ankara Büyük Elçisi elçiliic erkanı, Hariciye Erkanı. Seyhan valisi, Bükreı 26 A. A. - ziyeti 

l lleı edil~~! Mulltffer Ergüder, Hilmi Oran tarafından tayyare meydao~nda istilC Romen Başvekili Generı-1 
Miı•fi 1•ş Ve bir kıta ask~r ihtiram resmini ifa eylemiştir. Antonesku 2 martta bü • 

1•ıy011d r er otoınob · Uerle tayyare raeyd.rnınd:tn istasyo ı harelq;t etmi:;; ve is· tün Romanyada bir plebi 
esrııda ~ ?'ieneral Abdurrahman Nafiz tarafındaQ karsılanmışlardır. Bu ıit yapılmasını emreyle· 
teı.hiit a ••yonu doldıaran kesif bir halk kütlesi misafirleri şiddetle alkışlıyarak miştir. Bu plebisitte Anto 

sJ biye R:~~ bulunmuşlardır . . İngiliz~ Hariciye Nazırı refakatinde Ingi1iz erkanıhar neıku rejiminin Romen 
\''1t olerık .. 1 General Di!l ol:.luğu halde ihtiram kıtasam teftiş eylemiş ve Türkçe milleti tarafından tasvib 
fi•~ " M ~ ~dilip edilmiyeceği soru• 

Londra 25 A.A.- İn· 
gilterenin Sofya Elçisinin 
öu ., ,_, fttt. Sofyayı terkede· 
cek · • dair burada hiç 
bir l aber yoktur: Böyle 
bir hareketin yapılması 

hususunda Elçiye tam bir ül ı.. 'riıaba 8 k h' b'l 'h . f . . 1 ,. lacak ''evet" veya .. hayır,, 
1 

1 ıvu~firl s er ,, ıta ı e ı tıram mü rezesını se arnlamıştır. b salahiyet verilmiştir. 
:..JI ~ ~r h c~va ı verilecektir. 21 ya· 
-~ ~~nle :::ı~ /iddetıiı ve silrekli alkışları ve coşkun tezahüratı araNınJa ve şmı dolduran her Roınen Buigar zıraat Nazın 
l~ı' /ti· ..... ~8 de .~danadan ayrılarak Ankaraya har,.ket . eylemi~lerdir. bu plebiıite iştirak ede~· şimali Bulgaristanda yaptı 

1•'ıl ı:Jıe:_böceffe'('1' ooo'ô çuva i-' Pro / es;ör :~:.:..~:~:~;~:~.:~yp;:~~~: !~y~:~~;;:i~·~uıu~:·:;:ı: 
--1~ Fı"at ~· .. ılarına kahve Bayan A ~et sualı aleni olarak sorula. garjıtanın avrup• harbi ha 
,, •• / •

1 cak, cevapta aleni verile· ric-lnde tutulac:ağını beyan 

,'tvl ko0ıi •lltaJ<abe lskenderuna çı- Ve ı efakatindeki cektir. etmiştir. 
kSJon u narh ..... "-•111111!1-••--•!lm••ll!lllll--~ ~ . . oyacak kıycır grup yarın gidiyor · SONbAKYKA H 

J k' ~ltaıtt V • u Üç gündenberi Hata • M - 1 l • • A · "' · ır ek ı & &abcr aldığımıza göre • • 
ıt.,J •ilı .. '~tk kozaa ~tinin fa. yın misafiri olan Türk Ta ısa ı• e•ımız n tl'f:ı L "r111,. da sı müstah • Brezilyıtytl ısmarlctrıırn ve k R . , ,._. 1 , 

'l~J d.~layıt 3 b~tddrnulc üzere şimdi Portsait limanında rih kurumu i inci eısi 1 Vı 
bj, Ro•,der 1n kutu t h olan iık parti ~ah veden pı ofessör Bayan Afet ve k ı . d l 

e•İ ~ ~İni Ve ~t"k!' karar ~er~~ 10 bi.ı \~Uval yakrnda Is · refak<ıtindeki talebe gru ar ag a~ ar l ar 
ılO çılerc dağ llnlC\ru, rnuhtaç 'ft keııderun limn•ıma çıkarı· bu tarihi eserleri tetKike T 7 k h •• [ 
~i't r rab:!ıl:hltn' Yazmı~~lk lacalctır . Bu kahveler Is. devam etmektedirler. '2rup Ve COŞ Un faza Uraf Q 
r•), ye· •at rtıurak' brnıza ?Ö. kenderundan diğf'r vilayet evvelki gün Süveydiyeye karşı/andı/ar •;I. ~onu Yf'rli · a e koınis. it rimize taksim edilecek giderek oradaki eski eser 
t ~ b~rn.larına ıpclc kozası to· 1 ve bu bu suretle bazı mm leri tetkik etmiş, dün de Ankara 26 A. A. - lrıgiliz Hariciye NazınF Anto · 
afıi_ i~~n •htikara ~niherh1angi J takalarda başlayan kahve Demirköprü vecivarmdaki ni Eden ile Büyük e ·kanıharbiye Reisi hükumet 
~ t - nerh k 0 'l\ak buhranı önlen~ektir. höyüklerle kazıları gezerek merkezimizi resmen ziyaret için bu sabah S&E\t 10,30 

ri~J ar ,,~eu .. rJ.Iıkİftir. 0Yrnağa ka· tetkik~tta bulunmusludtr. da hu~usi trenle Ankaraya muvasalat eylemişlerdir. 
" ... Ticaret Vekaleti yeni "' M h . r· 1 . . b A t . 

f' , tobumı:a abe korn· GruP. bu sabub CAbri. ı u t~rem mısa ır erı getır~n usıısı ren gara ~ırer· 
·•tın ıay gelen kahvenin maliyet YV ken istuyonda Hariciye vekilimiz Şükru Sara· 

·o 6 ~~kilr .. edet·~·~Yct lia~~~ fialını alakadar makamla· mizden ayrıları k lskende coğlu Orgener'al Asım Gündüz, Hariciye Genlsekr~ 
J du~~unaıib bi k~a meşru ra bildıı-miştir. Haber ve· runa ve , oradanMda . ACla· teri, S~kMter muavini, Merke:z kumandanı, Ankara 

bit •n soııra f' ar koy . rildiğin~ göre yeni kıh • . r a, Tarsus ve ersı.!1 yo- valis\ Ho:anda, Belçik•, Yunanistnn, Polonya ve İn· 
ın ~ Ye il"' ed ıatırı.ı. t~s . veler toptan 145 kuruşa tile Ankaray;a gidecekler· giıiz elçil,,rile Elçilikler erkanı ve garı dolduran ke · 
ı~'':,bıitleri bue~elc, t<'huın 1 mal olacaklar. dir. sif • bİ!2. halk kütl~ıi tarafmdan \tartılanmışlardı~ . 
.ı i~M•rnıya':tk~n fazla·' Halk kütleıi misafirleri "Yaşa VarQl~ seslenı~ kar 
'- "er:. ıtond•n .i ardır. Bu akşam rm yedincisi bu akıam ... şılamış ve Ecfen ıördüR"ü uu '8mimi hÜSıqÜ kab~lden 
~lıı;.'Ji , ILoa ~ret O· at .. 21 de Doktor Vedi Bilgin çok mütehassis olerak halkı selim!amıştır • . Ri)'.aseti 
-~~e .le ~,: tohumları Halk evinde Konfe- tarafmd~n veril cektir. Cii~bur Bandoıu lngiliz milli marşt ile istiklal mar· 
IYrıl~~l~lfti. B~~::aa~a Koofer&nım mevzuu şını çalmış ve bir k•ta asJıter selam resmini ifa eylemiş 
•~hrirn· e Yola çılc.. 

1
r u rans var Hatayda sıhlıi duru .. mdur. tir. Eden askerleri teftiş Fderken kendilerini "Merha· 

•ze Relecelcti~ı •rak Hallcevi tar11hndan ter· Konferansa bütün vatan· ı ba asker" bit.bile aelim~ımı~ ve buna "Sağal,, ce• 
tip edilen seri konferansla· daşlar dav et1id ir. vab& ~ilmiftir. 



Sayfa-2-

Başvekilim i .. 
zin teşekkürü 

Ankara 2s~A. A. -
Başvekil Doktor Refik 
Saydam, Halkevlerinin 9 
uncu yıldönümü münaıse· 

betile vatandaşlardan ge· 
len tebrik ve temennilere 
teşekkurlerinin iblağına 
Anadolu Ajantfını memur 
~ylemiştir. 

insani b ·, yardım 

ÇÖRÇIL 
Diploınatlarla 

ne konuştu? 

Londra 25 A .A. 
Gazeteler Başvt-kil Çörçi· 
lin dün yabancı diplomat· 
!arla yaptığı temasları te· 
barüz ettirerek bu görüş· 
meleriıı son zamanlarda 

YENIGON 

INGILJZ 
ORDUSU 
Hür Fransızlarla 

J-labeşistanda 

ilerliyor 

Londra 26 A.A.- Ha 
beşistanda Eritre mınta· 
ka~mda Kopkobun zaptı 
üzerin~ ileri harekat inki 
şaf t>tmektedir. Hür Fran 
sız kuvvetleri (ııgiliz hare· 
katına fa11l bir şekild~ iş· 

Arnavutluk 
cephesinde 
Yeni Yunan t Y1 U· 

. vaffakiyetleri 

Atina 25 A. A. -
Yunan matbuat Nezareti 
bildiriyor : 

lzmir 25 A. A. - Her 
ıtme sosyal yardım işleri 
ne sarf edilmek üzı~re 4 
bin lira teberrü eden pa· 
muk şirketi bu yıl 26 bin 
lira tebt'rrü eylemiştir. 
Bu para fakir mektepliler 

:gerginliği artan uzak şark 
ve llalkanlar meselesi 
üzerinde ;::cereyan' ettiğini 
yazmaktadırlar. Çörçil gö 
rüştüğü elçil~re lngilter~· 
nin bn hususta sarih siya· 

setini açılcç1 anlatmıştır. 
;ıtirak ediyor . Eritred eki 

Arnavutluk ceph~~nde 
şiddetli yağmur ve kesif 
bir sis tabakası barek etin 
inkişafına mani olm-t kta 
dır. Bununla beraber ya· 
pılan bir hareket mesud 
bir netice vermiş ve İtc.I· 
)'anlar .:lan birçok esir ile 
50 otomatik tüfek iğtinam 
olunmuştur. iki İtalyan 
tankı t.ıhrip ;edil •niştir. 

Ha va muharebeleri esna· 
sınds üç düşman tayyare· 
si düşürülmüştür. 

le hasta işçilere ve bunla 
rm yardıma muht•ıw fakir 
ailelerine verilecektir. 

Bir ayda 
12,600,000 Lir alık 

mal sattık 

lstanbul: - İstanbul· 
dan dış "piyasalara son ay 
içinde yılpılan :hracat harp 
ten evvlki zamanlara naza• 
ram rekor sayılacak bir Laal 
de yülı:selmiştır. lkinciki· 
nun ayı içinde muhtelif 
memleketlere yapılan ihra· 
calin tutarı 12.600.00J 
liradır. 

lhraç edilen~ maddeler 
arasında Almanyaya 66 bin 
liralık tütünle Yünanııtana 
18 bin liralık taze balık da 
bulunmaktacır. 

Almıınyllya '-'balmumu 
ihracatına müsaade edildi· 

ı. ği için piyasada bal mumu 
fiatlara 145 kuruştan 155 
kuruşa kadar.yükselmiştir. 

1 ürk .. lngiliz 
Ticaret münasebet 
lerinde bir nokta 

halledılecek 

Ankara - ltanbulda bu 
lunan ıngiliz ticaret birli· 
ği Türkiye mümessillerinin 
Almanyaya iaracat ya~n 
f ürk tacirlerile muamele . 
yapmak .iıtemedikleri hak 
kmdaki neşriyat :iıerine 

yapılan tedkiklerd~n lngiliz· 
· lerin harp dolay11ile muharip 

ve gıtyri muharip ve bitaraf 
bütün memleket tüccarların 
danA)manlarla muamele ya· 
panlar hakkında tatbik et 
mek iıtedikleri bir usulütı 
bir anlaJmamazlık netice· 
ıi ola ... ak bazı Tüccarları 
mıza teşmil edilmek iste-

nildiği anlaşılmışbr 
ıki taraf arasında ııkı 

ve iyi münasebetlerin ta· 
bii bir neticeı\ olarak bu 
anlaşmamazlıtm yakında 
bertaraf edileceği burada 
kuvvetle ümit edilmekte· 
dir, 

Çörçil Tür~ iye Btiyük 
Elçisi ile' Yunan Elçisi· 
sine Ederıin Urtsşark :;,e· 
yahati hı:tkkında malumat 
vei"diği, Türkiye Elçisine 

Türkiyenin taahhütlerine 
sadık kalacağına itimadım 

Yunan Elçisine de Yur! '" 
ordusunun göst~rdiği kah 
ramanlığa olan hayranh~ı 
nı bildirmiştir . 

iki Diktatörün 
nutku ve lngi 

liz ıııatbuaatı 

Lonara 26 A.A. - Bü 
tün İngiliz gaz~tele.-i ge· 

rek Musoım· "lİn ve 6erek 
Hitlerin nut · nu tahlil e· 
det ken her ı .... i nutkun da 
y~ni hiçbir şey bildi rme 
diğini beyımd müttefi ir· 
ler. · 

Hitler İtalyayı okşa· 
mak için Almanyanın harp 
hedeflerine ltalyanın bü· 
yük yardımından ·hahsey· .o 
lemiş ve İngiliz ordularını 

ati) baraktığınt söylemiş· 

tir. 

Almaı ·yanın bütün ge· 
lirlerini bir Denizaltı filosu 
inş~sına hbsis ettiği ma· 
lumdur. Hitler iki günde 
215 bin tonluk lngiliz tica 
ret gr.mısrnı batırdıkları 

hakkındaki haber h~kika· 
te tamamen z1ddır .:Filhaki· 
ka Denizaltı ~emileri va· 
lıim bir tehlike teşkil el· 
mektedir. Fakat şurası 
mubakkaktır U lngiıtere 

mazide olduğu gibi ınutıa· 
ka galip gelecektir. Bu nu 
tuktan anlaşılaıı mana taas· 
ıul>un Hitıerin elinde ye· 
gine kuvvet: olarak kaldı 
ğıdır. 

lNGILlZ 
Kıralı Mısır elçisini 

kabult:tti 

Londra 26 A.A.
Karal Corç d ün Bukiııgam 
saraymda Mısırın Londra 
büyük elçisini ve müteaki· 
ben Ba:;svekil Çorçili ka· 
p~l etmiştir. 

h 'ir Fransız kuvvetleri l:t· 
z ıl d.a niz<lerı "'ki iye gemi 
lcrile çıkarılmışlardır. Bun· 

laru bir Fransız Albayı 
kumanda etmektedir Bun· 
ların hepsi s ~negnllı kıta· 
at olup ıtalyanlarla harbet 
mek için büyüle bir arzu 
ile gelm~ktedirler . Fransız 
Albayı Fransa kurtulun 
cıya kadar Hür Fransızla 
rm harbe devam edecekle 
rini söylemiştir. 

Bu kıtalar şimdi rücat 
halinde bulunan ltalyan as 
kerlerini takip etmektedir· 
ler. 

Fransa da 
Ye :: .r kabine 

t~~ ·· etti 

Vi~i 25 A.A.- Havaa 
~j:lnsa bildiriyor: 

Yeni Fransız kabinesi 
Amiral Darlanm riyasetin· 
de- teşekkül eylemiştir. A · 
miral Darlan Başvekil mu 
avini Hariciyt", Dahiliye 
ve Biıhri~·e nazırltkla rını 
üzerine almış Harbiye Ne 
zar etine general Hütsi ııger 

getirilmiştir. 

:A.lman gazeteleri

nin bir ilanı 

Berlin 26 A .A. - Al· 
man gazetelerinin neşı et· 
tiği bir ilan Norveç ordu
suna mensub izinlilerin 
derhal en yakın kıtalar& 
iltihak etmelerini bildir· 
mektedir. 

Bir haftalak gemi 
zayiatı 

Londra 26 A.A.- A· 
miralıık. geçen bir hafta 
içinde düşman tarafmdan 
batmlan ticaret gemileri· 
niu 12 vapurdan ve 37 bin 
totıdan ibaret oldutnnu 
bildirmektedir. 

.... -----.... a•I 
Halkta 

2 Film birden Daha öl· 
medinmi v~ Doktor Şan• 
dunun 4 üucü kısmı 

Amerika da 
lngiıtereye yardım 

projesi 

Vaşington 25 A.A.
Asıosiyatıdprt-sin haber 
verdiğine gör ~, A· 
merika ayau azasın darı 
52 si lngiltereye yardım 
projesi lehinde rey vere
ceklerini ::ıöylemişl~rdir. 
20 A ~·an azası pro· 
je lehinde olduklarını be· 
yan etmiş mütebakisi müs 
tenkif kalacaklarım söyle· 
mişlerdir. 

Almanlar Hasta
nelere hücum 

ediyorlar 

Kahire 25 A.A. - Röy 
terin muhabiri yaıtyor: 
Alman hıtva kuvvetleri Ak 
denize geldi~inden beri 
bastlihanelere ve sivil hal 
ka tecavüzde bulunmakta· 

dırlar. 
Bu arada birçok sivil· 

ler ölmüş ve yaralanmış· 
tır. A1'denizde bir hasta· 
hane gemisi .geceleyin 
valışice Alman tayyareleri 
nin taarruzuna uiramıştır. 
Maltıda bir hastahane 
ye Alman tayyareleri hü· 
cum etmiş ve birçok ölü 
ve yaralı düşmüştür. 

Sovyet Amerikan 
münasebatı 

Vaıington 2) A.A.
Hariciy~ Nazırı Hail dün 
Sovyet Ruıyanın Vaşing· 
ton büyük FJçiıini kabul 
ederek kendisile görüş· 

müştür. Bu mülakat Sov· 
yet Rusyaya gönderilecek 
benzin ve petrola konulan 
ambargodan sonra ille tr· 
mastır . 

~eşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P .matbaası ANTAKYA 

Akşarıı Kıt 
Sanat Okııld 
Şapka ve çiçek 

derslerine başlıyol 
Şehrimiz akşam Kız aarı•l 
okulu yakında çiçek v ! ş•P 
ka derslerine başlıyac'~ 
hr Bunun için öğretıne11 

Bayan Nt"dime Tan~l yr 
kanda İzrnirden gelecek ~e 
derslere 1 martta başl•Y' 
caktır. t 

Dersler hergün • sa~ 
9 - 12 ' 13,30- 16, 
ve vazifesı otaıı Bayaııl•" 
için de 16,30 - i9,30 d• 

~yapılacakhr. 
Okula talebe ka 1 ıt "'(·• 

,kabulÜnt! dev:ım editmt~ 
tedir. 

'"*t..J 
Şoförlerin 

...... , 
dikkatine 

.. 

Belediye Reisli' 
ğinden 

Yolcu ve eşya nakkdt~ 
.,k,myon, otobüs ve teneıs. 
otomobillerinin sahipleri' 
ne evvelce verilen karii~ 
lerde yazılr yolcu aded

1 

:ıe yük tonaj mikdari b" 
lediye seyrüsef~r işler tPd~ 
muvvakkaten istihdam ed•, 
len sabık itfaiye amiri 'f., 
fik Güngör tarfından bO~~ 
behot tashih ve tezyit ed1 

diği anlaşılmıştır. s 
Belediye fen dairctJil" 

deki kayıt harici ol•'' 
işbu karneler üxeriııde 1" 
pılan tahrifatın hiç bir bar 
mü yoktur. . 
a) Sene başı olmak iti~~ 
le ellerindeki karnele v 
değiştirmek üzere oto-' 
l>il sahiplerinin belediY1 
acilen müracaat ~tmelet",u 

b) Sonldefa beledi1' 
toplanan komisiyon t~ 
fmdan tesbit edilen kd~ 
data göre yeni karne alır 
ları. 

c> Tahrif edilmiş ! o~, 
karneleri kullananlar 1 
fazla yolcu • taşıyanl•'i 
yeni karne almıyaolarıfl 1 
dt!tle tt!cziye ediıece"1 

malüm olmak üzert- iljll 
olnur. 

Erzak alıaacak I 
Hastahane Baş tab 

ğinden: l 
Hastahane için ı•~ ~ 1 

nacak erzak ve saire•""J+ 
lesinin 22- 2---941 J" ( 
pılması mukarrer ikell I._ 
gün talip çıkmadık'~ 
ihale 1 J gür. tt"ımdid ? 
rek 5 mart 941 çırf'/ 
günü öğleden ıonr8 J 
14 de talik edHoıiştit 

Taliplerin meılc.'tl~ 
ve saatt-t Hastaban"d il/, 
teşekkil.komiıyona ~' I 
malumat almak iç•~~ 
her gün hasblhane 1 

sme mür•caatları ili" 
nur. 


