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SAYISI 2 KURUŞTUR 

e 
Fransadaki 

a Londra Büyük 
Elçimiz şerefine 

tabaasını ge-
• v 

rı çag ırıyor 
Vaşington 16 A. A. -

Amerika hilkümeti, işgal 

altında bulunmayan Fran 
sadaki A ı erikan tebaası-

lıın fırsat bulur ve nıüm· 
kün olur olmaz hemen 
Amerikaya dönmeleri lü· 
zumunu kendilenine bildir 
miş'ir. Bu emir, konsolos 
luk memurlarına şamil de 
ğildir. 

Alman Krup 

fabrikaları 
Türkiyenin bütün is 

teklerini karşılıyacak 
Berlin 16 A.A.- Krup 

fabrili:alan sahibi ve mü
dllril Berlind~ bulunan 
Türk heyeti şeı efine brr 
öğle yP.meği vermiş va 
bu yemekte Türkiyenin 
B~rliıı Büyük Elçisi Hus 
revGerede de hazır bulun
muştur. Türk heyeti!devam 
ve demiryolları malzemesi 
temini için gelmiş bıılu· 
maktadır. Hu ruUnasebelle 
beyunatta bulunan Krup 
fabrikaları miidürü iki 
memleket arasındaki dust 
luk bağlarını anlatmış ve 
Krup fabrikalarının bugün 
kü dünya durumunun zor 
luğu karşısında bile Tür 
kiyenin istekl(jrini yerine 
getirmek için aza nf gay . 
ret sarfedeceğini~ tebarüz 
ettirmiş, Türk heyeti Rei 
si kem:lisine teşekkür et· 
mi~tir. 

Dağıtma Ofisi 
Umum Müdür

lüğüne 
Kudüs konso1osumuz 

Celal Karasapan 
tayin edildi 

Dün akşam Kudüs rad 
yosunun !saat 10, 15 bul· 
teninde haber :verildiğiııe 
göre, Dağıtma Ofisi Umuu:~ 
.Müdürlüğüne tayin :edilen 
Kudüs Baş Konsolusumuz 
Cl1la Krnsap n Kudüsten 
ayrılarak Ankarnya hnre
ket t>ylemiştir. Celili Kara 
sapan ihareketinden önce 
Emir Abullahı ziyaret 

parlak bir kabul 
töreni yapıldı 

Londra16A.A.-DünHaber 
le:- Nazırlığının beyaz mer 
merdon c~phesi ü:terinde 
Türk bayrağı dalgalanıyor 
ve Nazırlar yüksek misafir 
i, Türkiyenin Londra bü 

yük Elçisi Rauf Orbayı kar 
şılamıya hazırlanıyorlıırdı. 

Öğle yemeğinden son 
ra sinema salonuna geçen 
dayetliler ve hazır bulu· 
nanlar Türkiyeye ait :,film 
lerin gösterilmesinden ve 
Türkiye için yapılan teza 
bürlerden f aydalaı ıan Türk 
muhipleri pek neşdi görü 
nüyorlardı. Filmlerin gös 
terilmesine başlanmadan 

önce Uüyük Elçi ile i~a · 
~ır yanyana .fotoğraf çek· 
tirdiler. ilk film Londrada 
ki halkevi binasmın açıl· 
ma törenini ~gösteriyordu. 
Beyaz perde Uzerindt3 ka · 
!abalık bir kütlenin işli· 
rfik ettiği bu merasimde 
Mister ]den ve General 
Ditzin demeı;leri dinlen 
di. Bundan sonra gösteri· 
len Türkçe izahatlı bir fi· 
lim lngiliz harp gayretleri· 
ni ve donanma faaliyetini 
tespit etmişti. Üçüncü film 
hava, deniz ve kara ordu· 
}arının çalışrn<llarına hasre 
diln•işti. 

Bundan sonra ı:kilçlik 
gruplar, halinde salona dö· 
Dt3n davetlileri genç hari· 
ciye memurları izaz velik· 
ram .;tliler. TUrk -- lngiliz 
dosluğunun yakın taraf· 
darları ve Türkiyede bu 
lunmuş olanlar hep orada 
ki güzel hatıralarından 
bahsediyorlar ve tanıdıkla · 
rı hakkında malumat isti 
yorlardı. Bunlardan bir· 
çokları Urbaya takdim e· 
dildiler. Ayrılırken yakın 

da I ondra Halkt>vinin top 
lantısında tekr8r görüşmek 
üzere BUyilk Elçiye veda 
ettiler. 

ederek kendisile vedaJaş· 

mıştır. 
Celal Karasapan Hata 

yın en hararetli kurtuluş 

mücadele gü11lerinde bura 
da Başkonsoluk ödevini 
muvaffaakiyetle başarmış 
kıymetli bir idare adamı· 
mızdır. Keudisini kutlar, 
yeni ödevinde de başarılar 
dileriz. 

Cuma ----
Abone· nrtlar' ı 

D hllde yıllığı 5 Ur 
Yab ncı meml& eti r• 

8 lir 
il nlnrm h r kellme

alnden ~kuru ahnır. 

Ocret pe9indlr • 
GDnD goçen; sayda• 

10 kuruttur 

Lav al 
Kabine azası 
icin Seriinin 

> 

muvafakatini 
. alacakmış 

Nevyork 16 A.A.
Bernden Nevyork Taymis 
gazetesine bildirildiğine gö 
re, Laval ~eni _kabinenin 
Listesini bugün öğleye ka 

dar Berline arzederek Hit· 

lerin muvafakatini alma· 
ğa mecbur tutulmuştur. 

Bunu yapmazsa neticenin 
zorluklarına katlanmak 
mecburiyetindedir. 

Vişi 16 A.A.- Ofi a· 
jansı bildiriyor: 

Ecnebi bir ajans tara· 
fından Lavala atfedilen.de 
meç yalandır Laval hiçbir 
yazeteye demeçte bulim' 
mamıştır. 

Mihveri yok et 
mek için 

Oç yıl beklemek 
lazım 

Vaşi~gten 16 A.A.
Amerika Cümhurreisi Ruz 
velt, Latin Amerika Dele· 
gelerinin hazır bulunduğu 
bir toplantıda mihverin 
yok edilmesi için iki ve· 
ya üç yJl beklemek gerek 
tiğini , istikbalden e:nm 
olduğunu, büyük feda
karlıklara katlanmak l zer 
runda bulunulduğunu, za· 
ferden sonra ne yapılaca
ğını konuşmak üzere tek
rar topl~nılacağını söyle· 
mişti r. 

SON DAKiKA 

Peten, Laval 
ve Darlan 
Fransız milletinin 
şükranına güvene

bilirlermiş 
Paris 17 A.A.- Fransız 

hükQmet partisi Reisi Dör· 
yo söylediği bir nutukta , 
Bolşeviklere karşı savaşan 

1 Avrupaya karşı Fransada 
itiuıad edilecek bir k1tbine 

· kurulması lüzumuna işa· 

ret etmiş ve Patenle La· 
val ve Darlunın Fransız 

· milletinin şükranına lgüve 
ne bileceklerini belirtmiştir. 
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~ Köylülerimizin \ Satılık bnai M• Ik• t Şl 
Türk Hava Kurumuna bağışları'\ Belediye Heisliğinden: u ıyet sa 1 

Süveydiye Nuhiyesine Süleyman Ceba 120 Açık arttıı maya konu- Hatay V akıllar müdürlüğünden ; , bağlı llıdırbey, Vakıf Şahin Kör 150 lan Gazi Paşa mahallesin "~ ~V Mızraklı ve Yukarı Alevı Ali Sahilli 150 ı de Jnönü 'caddesinde 81 

41
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şık köyleri halkı Türk Aa Hamit Sait 125 1 parse sayı.ı bina ile altın ~ ,9 ~ • ~~ ~ ~ı ~ J 
va Kurumuna bağışla.-da Ibrah\rn l\lııal\a ilOO i daki dört par~·a dükhanın , ~ :5 ;; ·;;; ...ı 0 

-§. 4i 7'; ;ı bulunınuslardır. Köylüleri· Ahmet Seınsun l
7

•
4

•
942 

günü saat 
15 

de " • S " 1 ;ı: ~I' ,ı ı· 
m;z;~ gösterdikleri bu il· Yekün 2370 ~ :ıııO ı(ı' 

50 

1 

kati ihalesi yapılacağındnn ti) :> "C3 .,,,.ır/J. 
gi}e Kuıum teşelckür et H d b k isteklilerin ayııi günde be -1-şekercik camii Kara ali bölüğüM. Tarla 2-6s 11~ z50 ı.~ 
mekte ve bu yurldaşların ı ırö ey öyü lediy\3 dairesine gelmeleri 2 Kantara camii Şirince ınahalksı arsa 2-77 ıı;9 ıoO ı adlarını illln etmektedir. A&dir z 100 ;ilan olunur. 3 Antakya m<ıvlevi Kanevet islam 19zcytin 2-92 1 10 ' 

Mustafa Almar 150 1 14-17 4 • _ • ı . 2-93 
13~ ıo \ı Vakıf köyü Latif Ozer 200 l Salık bahçe ve ev 5 Halil a~a c.ımii Şirince M. arsa 2-99 19 5 ıSo jl Kuruş Mehmet Yarar 100 Hatay Valiliğinden: 6 Knnevct islam borami 2-107 
1

~3 4,0 uayarı Flora Ku JI
0
kk ld 400 ı D 1 7 2-109 

1 

6 ıoO ı 
0 

.. ı yı ırım - örtyo kazsında H • 5 19 ~ ... n 
lCOG Mustafa Yener 150 h A ·a 8 ~ H - arsa 2-11 •ıO'jVV 

yurnciyan 
Diktan Kuyumcıyan 
Ohmes K.irkor 
Bedros Can 

2020 

usuH 1 areye ait şarkun 1 9 Haleb osmaniye Camii kebir18-24arsa 2· 30 
1
;;5 rfl , 

Ahmet Koca 250 yusuf hanesi garben balı- 10 Etitürk vakfı Mahzan isliim arsa 3-557 
1 

,..9 450 '> 

;~ı idris y ıJdırı m 100!, ı C.si ~İmale D yusuf con u!Jen 11 Şeyh ali caın;i Şenbü k m •hallesi hane 4. J66 l~ô 3o0 
Mehmet oğlu Ame t 200 1 yol olrn ak üzer er bir b, lı 12 Yahya Şeb bi h Oruç) bölüğü Ma. hane 4-437 

1
33 31)(1 ; 

Bekir Karbuz 100 çe ile şarken bu bahçeden 13 Şeyhali camii Kancvet islilmMa.düken4-66-I 
1~6 7()1! 1 

:O!ıv ' Ahmet Uçar 75 ilraz bahçe ga.beo Yusuf 4 ŞcylıBli ınahall«i hane 4.762 1128 ıoO •< 
Agop S-.las 200 Hal:I Uçar 50 ışık şimalen sol cenubeo 15 • • • - 4-840 o.t 4oO ô 
t\gop Kart 100 K yol oimak frıere bir ev ve 16 Ağca camii Tutdibi mahallesi w 4-899 1103 7oO ı S' le 

'fomas Blut 
Hitam Silahlı 

ara ~lıstık 50 17 w • H H 4.1168 6 ızO tn 
lskender Baltacı 200 Durmuş oğlu Osman 75 bahç, arttırmaya konul ıs Karnali bölüıtüM.dükan4-117~ :ı .pO lııııı 
Ohanes ~ökçiyan 2\)0 ı\11stık o·~lu Hanifi 50 muştur. 19 4-118' ,,dl 

B

. 250 n 2-Bah,·enı·n muhanı · '"'0 • " '" " 4.1186 99 ~~ ınan:in ismtıil og"lu rnehmet 75 \' L., h ıoO ~ 
1

, 

0 
men bedeli 12;) ev balwa· 

21 
H • • " • 4.1187 9·w_ 

omas Zan 10 ~lustafa Emir 50 ·ıe b b 350 l" d . Ş w " " " 26,, 10 "" 

B C l 100 

sı era er ıra ır. [ 22 ehit mehmet paşa cemalive maha1-20 b.5-1 µ 121 511" 
tınııa& ı ıra ır. 23 halep o_ smar.iy_ e duddibi mahallesi ar.4-11 111} Y~, ogos c lad Mevlud Altun 50 T · t 27 ı· d .J 88 :...-vı 

Bedros siUHılı n50 l ·ı B k" 50 - 6 1-
sma1 e ır 3- Taliplerin 23 ni 24 Şekercık caınıi karaali bölü~ü M. h. 4-119 11 ı l 

Mauuel Şeınmasyan 500 Mustafa Baki 50 san 942 perşembe günü 25 kantara camii şirince m. arsa 4.1:ı52 19ı ~ Dikruıı Köşkeryan 200 Musıafa Er 75' sa•t 15 de Dörtyol ıdiire 26 şirince mescidi şirince malı. h. 4-1293 1~; ~ 
Jledros Lanakaş 200 Mehmet Kırkpımr 75 heyetine nıiırucaatları ililn ' 27 halil agn camii cinci bölül!ii ma. h. 4-135J 1oı ıı 
Tomas doğan 200 Osman Hoca 75 olunur. ı ~~ agca camii kara ali Bö. m. h. :-i~~2 1o:ı J~ 
Tomas Sakayan 100 Mehınat Yaşar 100 

9
,l3.16,2J " " " " . ı:ı4 r Kirkor Bebek 100 Hanifi Gök 5) Demir potrel satılacak 130 şeyh ali camii kanavat ishım m.h. 3-1449 1s5 tjiJ_ 

Musa st\alıh 200 Mehmet Pınar 50 • fü•yhaııiye~1al ~1üdürlü-
1

31 Şekerci camii Karaali bölüğüM. 4.1463 
1 ~~ ~ 

Kurabet Manca 200 Osmun Atar 50 ğügd~On: O 01 430 S b ~~ " ,, " ,, " .44~11!~~ f 1s-l :,o 
Agop Zabır 2v0 Hnkkı oğlu l\lehmet 50 l ; x ; x u. e :1 " ,, " ,, " 4-1625 116 ı'I Ye•""ıı 69'0 ~lehmet Kaplan 1C O dında 20 adet demir pot ı 34 ,, " " " ,, 1:36 ~ 

•u , llarmuş llasarı 5~ rel salılacaklır. 135 Şeyh .Ali camii Kanavd islamM.msıf ha.4-H146 131 \o 
Y u ka r ı Alev ışık M Mu ham men bede 1 20 .l li- 36 ·• ,, ,, , 4-165~ 13ı ~ 

Ahmet Ali Kavvtıs 
120 

ustafa 75 ra ve IlllP!akkat \eminat
1 l 37 ,, ,, Sofular islam M.~dükan4-167 130 4~1 

Yusuf asliln 
120 

Hanili Tufan 50 15 liradır. Talip olanların 38 ,, ,. ,, ,, ,, ,. 4.1679 131 
1~ 

Yt:k:ftn 3125 20-4-942 pazartesi gü· z7 14J ~ ~ .dmll bııg"rdadi llO Umumi yek·"n 165.50 d h 39 Zekeriya mescidi rekabiye M. ,, 4--17 
4o 

1~ u , nü saat 1 J e Hey aniye 40 ş h · so? 1 v 

Sadiddin 120 Ankara-Erzu- maliyesimle müleş•kkil ko e alı camii .. " arsa 4-1 ; 14! 1: ~eıı·m Ytısııf lloca 120 mı·syo ·· ti 1
41 
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4

-

180 

1ı9 4~ u • • na muracua arı. 42 .. .. .. dükan 4.1929 9, .~ 
Selim K.,muôi 150 fUffi haftl 16,17,18,19 43 Sofular camii Sofular i>lamM.hane41948 10 j !bmhiııı Halluk 120 . -- · - l44 Deveciler nı<"•cidi Rekabiyc maha ... 4.1609 2 0ııı'' 
At.dullah Gilli 300 Ani< ara 16A.A.- D. v Anka rada ki Yukartda vak[ile mevkileri ve m•hz•f 

0

" l~' 
Jet Demiryolları idaresi yazılı vakıf gayri. menkullerin mülkiyetleri •c,,,ı 
18 nisan 942 den itibaren Bam ba maya çıkarılmıştır .thalesi 21. 4 942 günune j,,Je Şı:ırif Saic Kuvvas 120 

i\lalik Abacı 550 
Hasan Abdüllatif 120 
Ali Nürnan Micco 120 
Salih mehmet Şı:ıhhud 120 
Suleynıan Zekat 120 
Mahrnet Atıcı 12 ı 
Hanna Medeni 120 
Mişel Tarik 2CO 
Kamil lloca 1'.lO 
Errıin Molhıuli 120 
.Mehmet Selim Kavvas 120 
Ali mehmet Hoca 150 
Casim Aslan 120 
Bekir Seyyit Emin 200 
l'ortakakı Şalıabiddin 1000 

Yekün 4v90 

M:zraklı 
lbrahinı l\fonsur 
Ali Şerruf 
Seıim Samsun 
Süleyman Yoğun 
Yusuf Havvara 
Haydar " 
Derviş 
Hnmit 
Ahmet 
Ali Isa 

" ,, 
,, 

Hasan Zannur 
J.ero ail Hacci 

·120 
120 
120 
125 
125 
150 

ı._,v 

lı.v 

125 
150 
120 

Ankara ile'Erzurum ara· çarşamba günü saat 10 da vakıflar id:.ıre~, ıe~
1 

d
' • ' Başı 1 i ncıde ııa-. 

sm aki den::iryolu servisi tibi Seyfeddindinlenrniştir. olunacağından isteklilerin yüzde yedi buÇ 
ni haftada iki günden üç Seyfeddin şehadetiude, vak akçasile birlikte müracaatları ilihı olunur· z5 / 
güne çıkarmıştır. ada parça\anarı Ümeriı1 To 13, 16.ZO·/:i( v l - - _:.-- ~~ .. 

a imizin teftişleri rus ote\inde oturduğunu, Şima'i Fransaya ha Kay'P ~~i)~ l 

Vahıniz Şefık Soyerdün kendılerile ~ö~üştüğünü, k 1 (J)<ll' ·ııı· 
sabah Çekmece köyünd"ki sabah çıkıp akşam döodü va a ın arı \ Naınıına ııeıL• ı tuğla ve kiremit fabrikası· ğüııü, ziyaret " kahııl etme· Londra 16 A.A.- Ha mührümü I<•Ygıoıd'.J · va kuvvetleı imiz dün akşam sini kazdırac .. ıı 0ıll1' 
na gıderek fabdkanın istih diğini ve otelin paralarını şimali Fransadaki hava sının hükcnu 
sal durumunu gözden ge· muntazaman verdiğıni söy· rl · · · meydanlarına bir sıral ta ' ilan ederiCO· 0 v 
çırmış ve ıuıhat .ll!nıştır. lenıiştir. Abdurra\ımanın fI ~' 

K kh 
av..ıkı:ıtı Seyfeddine müek arruz hücumları y~prnış ve B (s' 

iri anda 
-bÖmba.rdırnan etmişlerdir-: Satılık 8 ,·~ 

kilinin Ömeri arayıp ara- v il madığını sormuş, buna şa -Bu akınlardan3avcı uçağl 1 Antakya~ıode ~ 
hit "httyır,, diye .cevap ver ııeri dönmemiştir. yet mahaliesıG .of Yeni Halkevi binası 

bitmek üzere 
Kırtkhanda tamir ve in 

şı:ı edilmekte olan yeni 
HaUcevi binfün 20 güne 
kcdar bitt>cektir. Bina çok 
~üz:!l VP- toplantılar için 
eh erişli bir hale kocın uş 
tur. Binanın önündeki ar· 
salar da istimlak edilerek 
munh.ızam bahçe vücud'! 
getiril~cek ve inşaat biter 
bitmez yeni bina törenle 
açılacaktır. 

miştir. ve 40 parsel ıı,. "~ 
miş olmasıdır ' bbS v 

Bundan sonra aynı· metre mura Şahitl~rin ifadeleri her z41 # 
otelden Halı"d. . dı"n\enmı·ş, d f d R mahalde .ıf ~ . e asın a usçaya tel'cüme bılı" a' 
H1lıt d"' arkad··şı Seyfeddı'· metremurab ı~ v ... edilerek ma·ınunlara anla niıı ifadesine uygun ola· hlmakta idi. \llaznunlardan tlhktu·. ıt~f 
rak Ömerin oteıdeki yaşn söyleyec ~k bir şeyleri olup sahibi Ali t)ıı ııl 
YIŞ tarzını anlatmıştır. Jfa. oJlmadığı sorulduğu z l CD& ll C8 >t !arı iJ1}.0 ;~f I 

1 

!idin ifadeoinde ~azarı dik- Kornilof Ömerin adres Ha gı' 
katı cr.lbeden ,e bir nokta bırakıp bırakmadığını sor Bu Akşanı f3~tı1~ 

[ vuka sabahı O erin hol vo muş, buna Toros otelin- Fırsatı I<~i 
tavırlarında bir fevkaladelik den H:ı\ it "adres bırak· Neşrıyt1Ç~~V. 

1 olmadığını ve tabancası ol· mamıştır,, cevabını vemiş SeliOl ~ duğunu görmediğini söyle· tir C. H. P.M11tb 


