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(Sayısı heryerde :2:kuruı] Pazatt ":-sİ 

Sahibi ve Bas muharrir 

Gaz~teye ait yazılar 
N~riyat Müdürü adına 

gönderilmelidir !tanların 
her kelimesinden5kuruş 
alınır Ücret pe~indir 

Selim : ÇELEıV K 
' ~eşriyat Müdürii -- · ~ Abone:Yılhğı: 5Lira 
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Yabancı 'memlelcetlere 
:, 8 Lira :'Günü geçmiş 

sayılar 5 kuru:I 
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0RfS;'y"fNİii"ôN:ANTAKYA 

;H atagın~sigasi ve 
askeri tarihi 
hazırlanıyor 

Bu mühim ;~·ı içinbü "gük 
bir toplantı yapıldı 

,, • Hatayın Siyasi ve aske kara· iailafnamesinin imza· 
.~tı!tarihini h1tzırlamalc üze- landığı tarihe kadar de\'• 
~'"ı başbyan teşebbüs müs 
b:st ~ir. safhaya girmiş ve 

liı 11• muhırn işin başarılma-
1111111çin dün öğleden ~son· · 
ra Ved'ı ,,,.. .. k L 

C 
• ıvıunur ·aravayrn 

vındc b.. . . ._ b" 1 t uyuııt ır top an-
ı Y•pılnllştu. 

zin ! 0Plantı) a Vilayeti mi· 
h t er tarafından gelen ve 
a ayın . 

rrı·· sıyasi ve askeri 
UCadC!] h 1 

tak bil .. e ayatma karışa· 
bir hıl rol r almış olan 

çok ıcv . . A k k te(id' at ıştıra etme 
• l. 

H 1' 0Plarıtıda yazılacak 
tttay tı 'h· 

ayrıt rı ınin üç safhaya 
Olası ..... - . .. · ·ı 

lllüşr· •uunasıp gorn • 
lard ur. Bu safhalar şun· 

... lt: 

1--Meş . M .. t•rclc rutıyetten u· 
ha tay eye~ kadar olan ve 
takadd~ucadele tarihine 

2 um eden devre. 
..,,, -Müt&rekeden An· 

re 

3 Ankara itilafname 
sının imzalanınnsmdan A· 
navatana kavuşulduğu güne 
kadar devre. 

Bu üç devre için ayrı 
ayr1 uç konıi yon :ıeçilmiş 
v~ bu komisyonlarm keıı· 
dtlerin ~ ait Jevr~ tarihini 
alakadarları dinlemek ve 
vesikalara dayaııınak sure
tile)ldzırl5malar ı ' takarrür 
eyle rnıştir. 

l3u komisyonl .. r bugün 
öğleden sonr't Ha lkt-vinde 
toplaııak aralarındn n birer 1 

komite ! eçecek ve <lf'!rhal 
faaliyete geç~ceklerdir. 

Gaye, mümkün olduğu 
kadar doğru ve bitarllf ya· 
zılını\i bir t.trih hazırıa · 
makhr. Bu çok mtihim işin 

müteşebbüslerini:tebrik eder. 
muvaffakiyt>t dileriz 

Z r ~rll;1mm:J-~liil!lll-!i3BB8E 

D .. lig maçları 
un çok güzel bir oyuııla 

B neticelendi 
u }'ı) t b ~ı -

futbol t•k 1-
0 gc nin dörtH Bölge birinciliği bu yıl ls-

ilti dc'9 .~mı Urasın da ve kenderuna geçmiş bulun • 
. r~., olar '-
lıg ınaçl•rı d'~.: Yapılan maktadır. 
te gençlik k I un saat 15 İskenderun Gençlik 
da Jskend ış ası sabasın- kıühü takımının üstün va• 

eruıı ile A sıfhırll~ im birinciliğe hak Ya \Jt-nçlik k _ · ntak· 
ısıııdt y.. l luplııori ara· kazanmış olduğunu itiraf 

. upı arı so etmek ve bu neticeyi de 
ııetı<:elenrn·ı b tı maçla 
dır. ş ulunnıalta. başta k~ymetli klüp rei~le 

ri Ticaret müdurü Sami · 
• Bölge A L nin bil:Mli faaliyetine

9 
ge· 

tü Baı suaşkar ı Şük- e.· 
Ctnın hak 1" w. d rek gençlere ve gerek~klÜ· 

Yaµılan b Ja cm ıgm e büne karşı gö lt!rmiş oldu 
iki tıtkırn ~ on maçta her ~ıı alakaya vermek lazım• 
erıer"ıik b" 1\ çok güzel ve 

ır oyu .. dır . 
ve Bölge Başk n gostcr:niş Antakyanırı !birinciliği 
Y~.11 Vali Şiilcr~n~~~z ~H • kaybetmesinde- Kırıkhana 
lc~ucr başta olınlik 0 ?1..,0 • karşı aldı~ı bir ( bukmen 
alabalık l>" . ıızerc galibiyet ) dahi sehep ol · 

ıi hu• ır St>yırci kütle muş bulunmakla beraber ... urunda . . ' 
devam cd ıntızamla daha az çalışmanın ve ela 
ber1a L>erlik~u rnaç üçe iiç ha az l:lüp alaknsı görmüş 
tir. e sorıa ermiş· olmanın bu neticede. amil 

Antakya olduğuna şüphe yoktur. 
takımı l - lsken<ll:'run Bölgenin bu cihetleri 
d ara ter iki devrey"ı nazarı dikkatt- alarak e · 

e mu · • • ._vı puvanla b"t• saslı tedbirler ittihaz ede oı · 1 ıır-
ış 0 ınalarına ra~nıerı c~ğin~ ümit eder, gençleri 

İskenderun takı ' rnız.t> d~vamh rahşmalar ve " . rnınııı gol B v 
"uyun aıyadt: oJduğuııdan ölgrler arası h .ri nciliğiıı 

de de başarılar iteriz. 

Mılli Şef . 
Sarkta bir tetkik 

seyahatine çıktılar 
Ankara - Milli Şef 

Cümhurreisi fsmet İnönü 
hususi trt'.'nlni)e Ar.kara • 
dan hareket ederek şark
t·ı bir tetkik seyahatine 
~ıkmışlardır. Cümburrcisi· 
mizjn bu seyahatleri esna 
sında Erzurua u da şeref
lendir~cckleri haber veril 
mektedir. 

Milli Şefimiz istasyon· 
da Mc-clis reiııi, Başvc-kil:
Vekillcr, mebuslar ve çok 
kalabalık bir kütle tarafın 
dan uğurlanmıştındır. 

Bursada 
Ebedi Şefin aziz 
hatırası tebcil 

edildi 
Bursa 2 A.A. - Ebe

di Şef Atatürkün Bursayı 
son defa şereflendirdiği· 
nin vıldönümü olan dün 
her yıl olduğu gibi binler
ce füu sah toplanarak haş· 
tarını onun jCCldiği )ara· 
fa çevirerek İstiklal marşı 
söylemiş ve ebedi Şefin 
aziz h 1tırası tebcil olunmuş 
ıur. Ak~ama Partide tıp
kı vsktile Atatürk için ya· 
pılaıı toplantı gibi bir top
)3ntı yapı• mı~tır . 

Yol vergisi 
Çalışan kadın· 

lardan da alınacak 
Ankara - Nafıa veka 

leti alakadar vekaletlerin 
mümessiılerile .topladığı 
bir komisyonda, yol vergi 
si tahsili esasltrını yem 
ihtiyaçlara göre tadile ka 
rar vermiştir. 

Komisyon, ya lrıız çah• 
şan Kadınlan m.ahsus el • 
mak üzere erkeldt"rdr-n 
oıduğu gibi yol p . .uamur. 
kadmlardanda tahsilirıt> ka 
rar vermiştir. 

Bu karar tetkilc edil · 
dikten sonra kanun proje 
si bl\linde med.sc sevke· 
dilecektir. 

Ruzveltin 
hususi mü

m.essili 
Ankaraya geldi 
•nkara- Amerika 

Ciimhurreisi Ru:ıveltiu ınü 
rnessili olarak Balkanlar
da bir tedkik gezııuıe 
çıkını~ olıtn A.' b•y dona
"'an Ankaraya gelnıiş· 
tir. 

: .. 
Afrikada 
ilk Alınan tayya 
releri göründü 

Kahire· 3 A .A.- Dün 
ilk defa olarak Alman bom 

bard ıman tayyarPIUİ f rablus 
garp mıntakaımda görüne· 
rekİngiliz hatlarına bomba 
atmışlardır. Bunların Der 

neye 850 kilomdre uzak· 
ta bulunan Sicilya adasın
daki yenilüsleriod~n !calk-
takları tahmin ohınmakta· 
dır. Bu hal Almanyanın 

ltalyaya hava y.udtmının 
tabii bir netice!idir. F ~lıcat 
bu Alman kuvvdleri ya· 
kmda büyük bir sürprizle 

1 
k&rştla~caklardır. 

lngiltereniıı 
harp masraı 1 

Güude 10 ınii· 
yon İngiliz 1it·:1 sı 

J .ond:-a A .A.- Röyter 
ajansımn siyasi muhabiri 
yazıyor: 

Pek muhtemel olank 

\ıl 1li ye Nazın önümüzdeki 
hafta içiııda Parlamentoya 
bir milyar lngiHz liraıılc 

yeni harp ma~ ·ufı tahsisatı 
istiyen bir kanun layıhası 
verecektir. 

lngilterenin ~ündelik 

harp masrafları geçr!n ha· 

zir.ında yedi buçuk milyon 
ıngii=z lirası idi. Bu rn!k· 
tar eylülde 9 mily~na ç ı k 
mıştır. Şiwdi lcu v vetle tah 
mi11 edildiğine göre ıün· 

de 10 milyon lnliiliz lirası 
dır. 

lngilterenin 
Yunanistana yar 

duo lan 
Atiua 2 A.A.- Röy· 

ter ajansının bildirdiğine 
gore, lugilterenin Yuna· 
nistana yardımı yalmıı 

muazzam harp levıızımı 

vermekle kalmamıştır. İrı· 
giltere ayrıca Yunaniıtana 
rnübim miktarda yiyecek 
maddelerilı~ 350 hin ayak· 
kabı, 350 bin çift çorab 
100 bin çaydanhk, 80bfo 
batanya, bir milyon kilo 
konserve lıalinde sığır di 

"'som!::7KA 
lngiltere 

Almanya için çok 
kuvvetli bir düş· 

mandır 
Lon.:lra 3 A .A.- Hit· 

lerin yakın mesai arl<adaş 
ları lccndiıinin uutkundaki 
ıidd~ti azaltmaktadır. 
Almım Batkuıuandanhğı 

Bir-Yıına;; 
denizaltısı 
~O torıluk bir ltal 
yau genıİ3ini bc.

:t J rdı 
Atinli 2 A. A . - Yu· 

nan Resmi !ebliği ;; 
Kıtalarımız cephenin 

muhtelif noktalarında ileri 
hareketlerin~ devam ede
rek mübim mevziler işgal 
eylemiş, aralaruıdc.ı subay 
larda bulunan 270 esir al 
mıştır. 

aJlı " Pap;ı Nikoıi " 
Yunan denizaltı gemıst 

Brendizi civarında 19 bin 
tonluk bir İtalyaıı denizal 
tı gemisini to rp illiyerek 
batı rmışhr. 

Met'eksas için 
Atina 3 A.A. Met&k· 

sasın cenazesine konulmak 
üzere gönderilen yüzlercı~ 
çdeıık arasında Türkiye 
Cüınhurreisi İsmet İnönü 
ile BıtşvPki! Doktor l~dık 
Saydamın ve Hariciy~ Ve 
kili Ş ıkrü Sı1raco '{luuun 
da birer çd: nkleri bulun· 
makta idi. 

Klldüs 3 A.A. - Ka· 
marna kilis'!sinde dün Ge· 
neral metabasm istiralıatı 

ruhu için b.r ayin yapllmış 
hr . 

Tepede/en 
Tahliye edıld; 
Londra 2 /.\. A. -

Arnavutluktan buraya gt'· 
len haberler -: göre, ltalyan 
lar fepedelen şehri n i tah 
liye etmişlndir. Bu şehrin 
yakında Yunanlılar taraf1ıı 
dan İşg>.ılİ beklenmekte · 
dir. 

Hitlerin son oyunu 
Londra: 2 A. A - İn· 

g iliz ıut>sai nazın Dav ton 
söyledi ği bir nutukta dt'mi~ 
tirki: 

"Hitl~rin soıı kuzu oyıı:ı 
yacak ve buuda muvaffak 
olroazsa mağlubiyeti kabul 
edecektir. Harpt~ıı sonra y : 
ni dünya eski <lüııyadaıı çok 
başkabir dfüıya kurulacae~ır» 

bir miıyoıı yüzbin kilo pi
riqç, çay, y .·nid -"' 11 kah"e ve 
saire' de göndt!rmiştir. 

Jm'P"W 'mi' 

neşret!iği bir hı·ydııname· 
de Aiınarıları n fdzla nik · 

' hin\iğP. kaµılmamctlurını v,.. 
İngiltne ile .nücadeleııin ko 
lny olnuyacağırıı kayd~ttik 
ten ~oııra d iyor ki : 

" Tayyar.. l ı iicumların· 
<lan mucizele r bekl~nme · 

·:melidir. İngiliz nıukavc:m~· 
tini kırmak çok giiçtiir. " 



Sayfa-2-

Yanık efe 
Muvaffakiyet le 

temsil edildi 

Amer·ikada 
Yeni deniz tez

gahları 
Nevyork 2 A .A.-Nev 

Eritr.ede 

Halkevi'Ternsil ~-olu ta· 
r afıııdan baz.ırlanırn '·Yanık 
Ete,, piyesi evelki akşam 
ve dün akşam .Halkevlnde 
temsil edild1. 

• york Belediye Reisi brya· 

Bir şehir daha~ 
zapt edildi 

Kahh·-- 3 A. A. - ln 
giliz tebJi ?i 

Eritrt hMe ·nt yap-

Temsil çok rağbet gör
mü~. Birnci ve ikinci tem 
~ilde kalabalık bir bı.ılk küt

:1esi hazır bulunmuştur.Pi· 
yes bu akşamda temsil edi· 
lecektir. 

Hal ·evi~Temsil ·olu 19 . 
şubat için "Himmetin oğlu,. 

ve "İstiklal,. piyesleriui 
t~msil için şirndı<len hazır• 
lığa başlamıştır . 

Be .ediye Mec-
lisi 

Toplat taya Çağrılyor 
Belediye Riysıetinden 
Antakya bf'lf'diye mec· 

tisi 12-2-941 Çrrşamba 
günü sut 14, 30 da adiyen 

r ~çtinıa edeceğiodf'n m,.clis 
Azasının muayyen gün ve 

· saatta belediye Meclisi sa 
lorıundaeha:ar bulunman 
rica olunur. ı 

Rüznanw:' Bel~diye resim· 
leri Jarifes.inirı t&ı ıinu. 

Rahmi Köken şeh
rimizde 

İıoıi
0

r mebusu "t! sabık 
Ticaret vekili Rahı i kö· 
ken, " rt·fıkası ve h~ııe ~c 
raber evvelki gün şelıı·i · 

~mize gelmişti... H atayd 
bir kaç gün kalacak olt.:n 
Rahmi Kö"eıı t!VveH.i giııı 

Ticaret odasın> ziyuret et 
ıniştlr. Hoş geldiler. 

iV1 .... keıleflerr elbise 
yaptın {Ayor 

Heden Terbiyesi mükel
leflerin;n tıılim ve terb' y • 

. leri işi intizamla devam 
etnıd:tedir. Şehrim~ ~.de ve 
bilhassa Dörtyol, Lı zirı ve 
Ya> ladağmJo daha u· ıim 
bir faıtliyet göze çarpmak 

'tadır. 
Bu cümleden olarak 

merkezden başlarm.!. üz,. -
re Gençlik kıtalnrımn yfk 
r asak surette giydirilmesi 
işile de meş~u\ olunmak· 
ta ve hususi kaym.ı: lar · 
dan temin edilen gclırlı r· 
le çok miktarda elbise 
y.tptırılmi\sı imkanları elde 
,.dilmiş b~hınmakıadır. 

Ôğreııdigimize göre 
başta Sayın Valimizin teşeb 
hüs ve himmetlerile şehri 
ni7. mük •ı f <>ri için i)k 
pıuhde :mu elb.selik baki 
kumaş tedarik edilmiştir. 

Sümerhank magazal11rın • 
dan 5atın alınan bu kumaş• 
lar bir iki güne kada:- gele 
cek ve derhal diktirilerek 
mükelleflere l vzi t olu -

nacaktır. 
Nehre bir k z düştü 

Dabbat Ômerin kızı 
lMı yqlaraoda Güneş evvel-

natta bulunarak Nevyork· 
taki •. bütün denız İP~nat 
tezgahlarının :raııdımanırıı 
bir misil arttırmak için 15 
nı\lyon dolar mRsnı! ) pı· 
tarak yeni te~kilat kurula· 
cağını söylemiştir . 

Amr::rikanın n u 
kadd ratı 

Vaşinglot 3 A.A. 
Amerika Haı iciyesine meıı 

sup bir zat şuıılMı ::..övle 
miştir. 

Amerjkanın oıuk ~de · 
ratı lngi!tereııiıı mu~: 1dd~ 
ratına bağhd• r . Nazı dal· 
galon bi.zim hatlara' dar 
gelmeden evvel onları vur 

mak iıl;inl ogilte-reye vardı
.. ma mecburuz. lngıltf'rey~ 
yardım meselesi ticari bir 
mukabel" d<>gil, hayeıııi bir 

me eled r. Miizaker..e yoli 
le bir sulh bılim için çolc 
korkunçtur. Çünkü sözü· 
ıı ü değii teb..l ıdini yenn e 
getiren Hitlerle bir sulh 
yspılamaz. Sulh ancak Hit 
Jeriıı yıkılmasile ıneyd.rna 
gı!lir. 

Vilki dönüyor 
Londra 2 A. A Bir 

baftadanberi lrıgiltered~ 
tetkikat yapm kta olan 
Ruzveltin bususr mümessi 

fi Vilki, lugilcereye yar · 
dım projesinin müıaken:· 
~eri esnasında. parlanıentu 
da . Ot!yanatta bulunmak 
üzerP. su aıl~ Amerii<aya 

tM.llW...~a~~~~b!:5iii]EiJ~ill!El 
ki giin öglt•den sonra Ası 
nehri kenarında oynarken 
mu\aze esın ı kesybederek 
nehre dt.işıııuş ve civarda 
bulunan şoif ö r muavını 
Hakkı ne~re alıtarak kızca· 
ğı2ı muhakek bır öttluıden 
kurtarmıştır. Tedavi altına 
atin an kızın sıl. hatı ıyidir. 

Yardım seven 
ler cemiyeti 
ıdare heyeti seçildi 

n..ıl< ta olan Iogiliz ve 
H nlti kıtaat diııı Akurdat 
şehrini şıdd~tli t-ir hücum· 
la zc. ptedm:ş ve yüzlerce 
e~ir a!mı lnrdır. l}iiyük ve 
ağtr ZCi}'İnta uğrayau di.ış· 
man sür~ttle geri .;ekilme" 
:eve kıtalarımız tarafından 
takip oluıımnktadır. 

lngılız kıtalarıııın Dec 
nenıo garbindeki tahaşşüd 
leri dev4m etmektedir. 

Habeş V3tanperverle -
rile teşriki mesai ed~n ln· 
giliz motörlü kllalan her 
tarafta ilt-ri harekete de
vam ederek yeni mevziler 
almakta ve ltalyanlar bü 
tün cephel~rde umumi bir 
rücat halinde bulunmak 
tadır. 

Harlum 2 A. A, -
Habeş hududundc.n 130 
kilometre ıçeritle lmluuan 
Barantv şehri önünde ce -
reyaıı t!dcn ~iddeui mulıa 
rebeler neticetiııde ltalyan 
mukabıl tadrruzu ve muka 
veıııeti k~nlmışhr. Şimdi 
lagiliz topl.ırı ~ehri bom · 
b<ı rdııııaıı etmektedir. rlu 
hücum esnasında 15 hal· 
yaıı tan.cı tahrıp olunmuş 
tur. Diğer tardfulll Habeş 
vabı.ıperverleri her taraf· 
ta lta1yauları tacize devam 
ediyorlar. Bütün Habeş v:ı 
tanperver!eri teşkilatlaoa· 
rak lrupdratorlarııun etra· 

fın<l.:ı topjanmı~lardı r. 

Afrika cephelerinde 
K . ., " A Cllt l\.! ,&,. M. • -

Ha beşisU:ı.n da Ad isıt baba 
ba ıle c,buti arasındaki 
demiryolu bombala1'arak 
tahrip edilmi~ ve bu :,ure~ 
)e ltatyau müuaka~tma 41· 

ğır bir uarbe d~ba indiril 
miştir. 

Eritrede motÖrlÜ .Jııgi· 
lız lutaları sevkulceşi bakı · 
mmdan çok mühım ol.uı 
yerler& iş~<tldc devam et· 
ınektedirler. ilu kıtalar 
160 kiloruetre)İ süratle 
katederek ilıırleındde ve 
mütemadiyen de lakvıye 
~ıtaatı alma · t.rlır. lluhin 
cep ıe boyunca hararetii 
bir hıöliyet vardır. 

Demeden soııra başlı· 

1- 2- 941 ~Cumartesi 
gunu saat dörtte Halk vi 
salonunda Hatay kadınları 
Yardım sevnler cem'iyeti 
azalan Rei~i Nüzhet Bilgi
nin Riyaseti altında tola· 
narak Yardım sevenler yan harekat memnuuiyet 
Cem~}'eti c.:zalarmın bu gü· v~ricici bir tarzda inki~af 
ne kotlar )ıaptıv1 mesai iı~ etmektedir. 
bundan sonrn y.:ıpıtcakları Trablus şiddetle 
failiyt ve Cem'ıyt>tiu feva· bombalandı 
idi bikkında izahat verilmi-ş Kahiri •2 Pl..A.- lngİ · 
bilabare İdare Heyeti lnt\· liz bava kuyvetlerine men· 
habma geçilerek Nüzhet l ·ı· '"l · · · M · sup tayyare er rau usgaıp 
lilgın Reıslıge, . ezıyye~ • hrindeki askeri uıleri Vt! 

Siımöz muhasiplığe, Rc:m~ı· rımandaki doklara şiddetli 
e miıfıü Veznedarlığa ınb· ı b. .. ette bombalamı..: ve 

d· ı . b ır .. ur • ., 
hap e- ı mış ve emen mev· ı bo b t t 

't ""ayanlar tar f ' an ton arca m a a mış ır . 
cu cllü o d . ı · b l 
Cemiy.te (7?) ~i~a (45)kuroş Lim~nda ero~r ı u. unan 
ttıberrıi edıımıştır. 8 bıo tonluk bır gemı alev 

Fransa da 
Şayanı dikkat bir 

vaziyet var 
Londra 3 A.A.- Müs 

takil Fransız ajansı ıbildi· 
riyor: Gazetelere göre,Vip 
şide görülen birçok emma 
reler Fransadaki karışık 
vaziyetiu pek yakında ay· 

dııılanac:ı:~ını göster.ınek· 
tedir. 

Paristc Alman kontro
lü altında çıkan Fransız 
gazetelt>r i şimdi 
Visi hükumetine :rtl lı::tle 
hücum ederek bı ı hüku 
metin :Almanya ile teşriki 
mf!sai . etmesi lüzumunda 
ısrar etmektedirler. Fakat 
ı\1areşal Petenin bu güııkii 
v~ziyeti devaıu ederse in
gilt~renin \fiş\ hükumeti· 
oe semp<Ltisi devam ede· 
cektir. 

Diğer taraftan Amiral 
Darlaıım Parise hareketi 
şayanı .dikkctt görülmek· 

tedir. 
Paristeki Fransız mat· 

bualı ise ~unları yazmak· 
tadır: 

Frar.sanın imar ve ihya• 
!>l a;in J\lmanya ilt: iş bır 
ligı yapılması p lazımdır. 
Pariste Lavalın dostları 

tcı:- afındaıı yeni bir part1 

teşkil olunmuştur. Bu .sı

yasi Partide Alman tauf · 
darlığil~ tanınmış şahıslar 

vardır. Fransanın hayatı 
Almanya ila yapacttğı iş 
birli iline:: bağlıdır. Bunu ya 
pacağız. Fakat Vişi bunu 

anlamıyor." 

General Veygan 
dın bir nutku . 
Vişi 2 A.A.

ıal Vt-ygaod 
yirde söytedıği b r 
ta demiştir 1'ı: 

Gtme• 
Cezu 

nutuk-

Bütün F r anınzlar Ma • 
reşal Pet~nin etrafHıda top 
lanmalıdır. Zarar verici 
propagaocılar şiddetle cc· 
zalandırıtecaktır. 

~~f!U1'11111i':!ır.ve..:z.m~":· 

ter içi .ıde kalmış diğer bir 
gemiyt! d~ tam isabetler 
v•ki olmuştur. Hava dafi 
bataryaları şiddetli ateş aç 
mtşlardır. Bingaıi ve Şar· 
ki İtalyan AfrikAsında da 
İngiliz hava kuvvetleri a · 
~anlar yapmış ve bunların 

hepsi üs!erine dönmüşler· 
dir . 

Hava hiicuan!arı 
Kahire 3 A.A · - Dan 

bütün ortaşar k CP.pheleri n 
de lnglliz tayyaleleri k". · 
!$if uçuşlarına d~varo etmış 
bir tayyare fıloRu c:a Ar· 
navutluğıın en mühim li· 
manı otan Avlonyaya ııd· 
detti bir bomba yağmuru 
na tutmuştur. ltalyan · şar
k! Afrikasında da ltalyauı 
tahaşüd kolları bombalan· 
mı~tır . 

Neşriyat Müdürü 

]'eşek.kür 
Uzun zamandanberi 

mustar.ip oldut?um egzama• 
yı derin itina il~ çok kı1tı ı 
hir zamanda tedavi eden 
kıym~tli Doktor Nedim Csl1 
kata cıçık te~~kkürlerimi 
sunnı:ıyı bir borç bilirim. 

Mafıa Mütlürü 
M. Ali 0nat 

7375 ii--te benzi 
a.k.ııac: ak 

AntalCyada gümrük mu 
hafaza taburu sahnalma Ko 
misyommd1ı11· 

Motörlii vasıtalarımtıJ 
ihtiyacı olcın ~7375; litre 
l>ı:-nzin açık eksiltmeye ko 
nulmustur. Beher faresinin 
muhanmı~n fiatı 2r/ kurut 
tur. İsteklilerin 149 lira 
35 kuruş muvakkat teminat 
akçalarmı gümrı.ik vey1t 
maliye veznesine yahrmıŞ 
olaralC 13 - 2 - 941 pt'rşeııı 
be günü saat 10 da komit 
yona müracaatları ve bu• 
na ait şartnamenin f:ko roif 
yonda her zaman görül~ 
bilecegi İlan olunur. 

Deri ve :Barsak 
satıp 

Husa T.H.K. Başknattiııı 
dan. 
Husa Hava kurumuna ait 
400 kurban derisi( koyunvt 
k~çi ) on beş gün mi.lddetl• 
artırmaıye:ı çtkarıılmışhr·. 
Derilerin beherine tabmiıt1 

edilen fiat 70 kur'1ur. Mu· 
vakat teınin&t parası 20I 
liradır. İhalesi 7-Şubat/ 
941 tarihinde cuma güııİİ 
saat onda açık adhra>' 
suretile yapılac.alı;hl'. .lıtekl 
lerin deril~ri göı:melc 'le, 
müzayedeye iştirak etme~ 
üzere mezkür giindt: Hı,_ 
T.H.K. şwbestllde tolanat•~ 
komisyo~ "gitlnıeleri ila•1 

olunur.. 

Hat/da 
BEYAZ PE.Rl 

Oynıyaolar. : jon Kralffotl 
Yakında EHLi SAt:tP # 
Londra üzeriude 

Londra 2 A.A.- Lo" 
dra üzerin de dün pek ,.$ 
Alnaan faaliyeti oknilf! 
atılan bombalardan bazı ~ 
na1ar yıkılmıştır. Az ölil 
ve yaralı vardır. 
Itaıyan kuvvet~ 

rin\n miktarı 
Londra 2 A. A. - ı

giliz ukeri mut&banısl•~ 
na göre, şark, Afrika ia 
Jtalyan kuvvetlerinin na~ 
tarı 200 bin kişi tahrt11 

olun maktadır. 

Hollanda Hindi-

Setim ÇELENK ı 
C.H.P.matbaıuıANT AKY A 

. çinisiode ttl 
f okyo 2 A. A. - 'J 

landanın Tokyodaki elvıf 
juponya hükumetine ~ 
uota vererek Holanda ~~ 
diçinisinin uzak şarkta . , 
rulacak yeni nizama ifİ 
rak ~tmiyerek öu kıt• ,J 
hiçbir za:m"n Japony• ...ı 
metalibatına boyun f'!t"' 
yf'ceğini bildirmittir. 

, 
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