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Bütün Tü 
dının ö m z s 

En Büyük evli
e başa kaldı. 

Milli Şef'imiz büyük arkadaşınul mu - 1 Beledi11e Meclisi 
vakkat kabrine giderek wııkaddes ölü- 3 

Yeni mali yılın son bPş aylık bütçesini 
niin huzurunda beş dakika ihtiramla ve yeni teşkilat kadrosunu miizakere 

etmeğe başladı 
durdu Ve hÜşuf a eğz/di Belediye Medisi dün birçok sıhhi ~tesisler şehir 

Şeqrimizde dün büyük bfr ihtifal yapıldı ve ebedi Şef'in öğleden sonra saat 15 de dahilinde parklar ve tamirler 
üçüncü toplantısını yapmıştır. derpiş edilmiştir. Bu cümle· yakın arkadaslanndan profesör Hasan Reşit Tankut Ata - Toplantıya, ~elediyere · den olarak tt>mizlik işleri 

Türk'ün muci~elerle dolu hayatından bir parçasını anlattı isinin yeni mali yılın son tanıim edilerek kanallar 
bt"ş aylık bütçesi hakkında islah ve teksir olunacak, bir Şehrl.m1°zde gwildiler. merikanın A:ıkarabüyük Elçi" ·· ı d'v' k b' nut ki 
soy e ıgı ısa ır u tt dispanser açılacak ve bir 

Tu .. rk milletinin kurucu ve İhtifal bu suretle saat si, Turkiyed • bulunan ecne başlanmış ve ayni zamanda 
b d Iaboratvar kuruluc.ıktır. Şeh· kurtarıcısı ve insanlığın en tam 10,10 da sona ermiş ve i Elçilerin t•n kl emlisi sı· yeni teşkilat kadrosunu da rin birkaç yerinde umumi 

bu"yu .. k evla"dı Atatürk'ün ölü herkes gözleri yaşlı, kalple· fatile ''e bütün eçnebi sefir· ihtiva etmekte buluııan bu b h l 
a çe er, çocuk parklc.rı nıuoun birinci yıldönümü ri daglı bir halde aneydan · ler namına bugün Atatürk - bütçe mec:lise verilmiştir. k 

d d 1 1 d ·· kk t k b · "d Meclı's o··nu-ınu··zd0 kı' gu··,1.1erde urulmasına başlanacak, yeni nıünasebetile dün şehrimiz e an ayrı mış ar ır. un muva ·a a rıııe gı e - , 
- k b. l k k sık sık toplanarak, ı'k1'11cı' mezarlığın ikmaline çalışıla-de muazzam bir ihtifal yapıl Ankaradaki ihtifal re ır çe en oymuş v~ 

nııştır. Ebedi Şefin manevi huzurun kanundan itibaren tatbik caktır. 
Ankara 10 A. A. - Ebe· d d k mevkiine konulacak Plan beş Belediye meclisi bayram Sabahleyin saat 8,30 dan a huşula eğilerek beş a i 

di Şefin ölü münün yıldönü k k h .. k.. aylık bütçeyi müzakere ve ertesi peqembe günü saat itibaren Gündüz sineması sa a aya !a i tiranı su utu 
!onunda başta Valimiz ve mü olan bugün sabahtan iti yapn ıştır kabul edecektir. 16 da •oplanacaktır. 

Parti Müfettişimiz olduğu h k k. k Yayla dag" ında cr0··re ve uzun boylu tetkikat V ı haren sokaklara dökülen Cümhuriyet kanunlarına 1 T.l'la"""gef 
al·, Alatür ün nıuvak at r--

halde Parti ve Belediye, hü kabrini akın halinde ziyarete Yayladağ 10 (Hususi ) neticesinde vücude getirile· MecJl.Sl• 
kumet ve 1 askeri erkan ile başlamış ve kabrin önünde ta Atatürk 'ün hayata gözlerini rek daimj encümenden de 
büyük bir halk kütlesi yer zim geçişi akşam geç vakıa }Umdugu günün yıldönüınü geçmiş bulunan bu iık Bele- Seç\m yarın saat 10 
almağa başlamışlardı. Sine • kadar devam etmiştir. Mu· olan bugün Yayladağ beledi diye bütçesi, birçok bakım· 
lllanı ı öııüııeekı meydanlı· d dan şehrimizin sürntle inki- da yapılacak 1 vakkat kabre muhtelif teşek ye g.azıııosun a toplanmış 
o. d'k'I At tu··-L bu··stüııün şafını temin edcı.·e !- mahiyet Vilayet meclisi intihabatı 
6a ı ı en a ~ ku··ııer namına yüzlerce çelenk ve knymetkam ıhtifali açtık ~ 

t f d ı ı tutuştu tedir. yarııı saat 10 da Günelüz ~ ı a ın a meşa e er k tan sonra Atatürk'ün hayatı 
ruımuş ve bu meydaı>lık bin ·onınuştur. ııutuk Büdçenin 939 yılınııı son sineması salonunda yapıla· 

S b h ı · t t 9 nı anlatan veciz bir k lerce yurtdaş tarafından dol a a .eyın saa am beş ayı için kabul ettiği irad ca tır. Evvelce de haber ver· 
d.ı Milli Şef İnönü, en büyuk söylemiş ve bundan sonra ve masraf 91 bin klisür lira diğimiz gibi, Hatay vilayet 

nıuştu. arkada.;ı Atahırk\in nıuvdk· Milli Şefın Tiirk milletine olarak mütevazindir. Gelecek Meclisi 27 azadan mürakkep 
Ebedi Şef'ın hayata göz kat kabrı"ııe gelmı'ş ve bura olan beyannemesini okumuş· b b · · ı l k b ı k' · 

yıl ütçesi şu at ıçtıma arın· o aca ve u aza arın se ızı 
lel'ini yumduğu dakika otan da Vekdler heyetı tarafın - tur. Büyük bir vecd içinde da müzakere edilecek ve kuv· merkezden seçilecektir. 
~,05 le hazır bulunanlar daıı karşılaıınıışlardır. Bir Atatürk bü&tüne aidilmiş ve l b b A ( "k' · ·· h' 

"' vet ı ir ihtimale göre u za ar. ı ıncı muote ıp· ayağa kalkarak beş dakıka kıta asker M111i Şefe ihti • çelenkler kon rak ebedi Şef bütçe iki yüz bin lirayı bula· )erle Belediye Meclisi tara· 
İhtıranı sükfüuııdaıı sonra ve ram rernııııi ıfo c.·ylt::ıniştır. in mukadd s buzıırunda beş caktır. fındnn intihap c.dilecektir. 
ebedi Şef içııı arkadaşlarm· 13u··yu"k Mılli Şd, :;aat tam dakıka ihtiram sükfitu vapıl- ş· d" .. k d'I kt S · · · · k' 

.1 ım ı muza ere e ı me el .. eçıın n~t:cesını yarın ı sayı· 
ian olan Par ti ,müfettışımız 9,05 te en büyük arkadaşı mı ~tır. bulunan bPş aylık bütçe ile mııdc. bildireceğiz. 

ofesör Hasan Keşıt '1 aıı · cılan Ebedi Şef'ın muvakkat •iEiiiiE ___ G_İllll________ ı-rsa2..--+ n 

·t kürsüye geımış ve 1:.be· kabrıırn gderek buzu - elçı·ı a ve Hola da telıl . 
. ı~e~~1~1a~~:~~~~::nu~~z~ runda huşu ııe egılmiş ve beş I~ ll z· 

dakika ihtır m sukutu yap . ke de mı·? ~rçalar anlatmıştı r. 

am 40 dakıka devam eden mıştır · .. 
tlüyük Mılli matem dola· . ıu anlatış, salondakı ııısan 

tütıesi taraf ıııdan derin bır yısile bütiııı l ürkıye eıı bü
yük e\ lfıdımıı ölmez hatıra· 

ecıd Vf>! gözyaşları arasında 
&onsuz bır alaka ıle dınleıı • sile başbaşa kalmış ve her 
~i. Ve !:layın profesör bızi tarafta müzi~ yerleri buyuk 

mateme katılarak keııdılıtde 
tam kırk dakıka Atatürkle 

rinden faalıyetleriııı tatıl et 
beı aber y&şattı ve aglattı. 

mi~lerdir. 
bu musahabeden sonra Halkevi salonlarında ıh • 

lnaarif müdürü Ataturk'e da tifal yapılmış ve bu ihtıfal · 
İt yazılan güzd bır şırirıı den sonra, Cü ııhuriyet Halk 
okudu ve nıııteukıben Kenızı partisi ıdare heyeti azaları 
Silıöz~kürsüye çıkarak, ge · Genelsekreterı Fıkri 1 iızerın 
Çen sene :.n ikıncnqr.ııde riy setınde toplanmış ve Pdr 
l\ıtılli ~efin 1 ürk mılletıııe tinin baııisi ve. l:.bedı Şcfı 
elan beyıuınarnesini okudu. Atatürk 'ün muvakkat kabri· 
Ve salondaki ıhtıfal bununla 
&ona erdi. 

ihtifali müteakip Atatürk 
büstünün önüne gidıldı ve 
Vaıimrıle, Belediye ve Hal
\tevi Başkanı ve ınt ktepliler 
büst; bırer çelenk .koyarak 
ilziz ölünün mukadd,.s ma • 
nevi huıurunda hüşuia e· 

ne giderek tazimle eğilmişler 
dir. Ebedi Şefin muvakkat 
kabrine Partı adına bir de 
muazzam çelenk konulmuş • 
tur. 

Amerika sefiri bit 
çelenk koydu 
Ankara 10 A. A. - A· 

Almon ordulafznzn bu iki huduttaki tahşi 
datı artık gizlenemiyecek bir raddt!gi buldu 

Almanlar, Belçika ve Holand~ya tec;ıvüz ederlerse, karşıt~ırn· 
da Fransız ve ıngiliz ordul rile ç elik kalel Pri bulacaklardır 
I-Iolandalılar her ne pah sın;:ı olursa olsun yu tlannı son nefeı·e 

kadar müdafaa edeceklf'r 
Amestndam 10 A.A. - törlü Holaııda kıtalarınm FakP.t her ~ne olursa olsun 

Holandı.ı nskrri ıhtiyat ted· hududa gönderilmesi ve Hl>landalılar se n nefere kadar 
biri rı surat!.:: ilerleınektt dı.- ııehirleri.ı üz~rinde nakliyat ın Sonu 'l. cıde 
Alman ~ududuna doğru ns durdurulması Holanda halkı 
keri kdfılelerııı ilerlediği ve arasında telaş ve endişe 
ıc~bınd t biıtü.ı mıııtakaları uyandırmaktadır. Holanda 
suya boğmak için benli r:e Kraliçesile Belçika Kralının 
rin başmda emir bel..Jiyen sulh niddsına büyük ümitler 
askeri memurlar görülmekte bağlıyan Ho!andalılar, Hitle-
d . rin bu sulh davetini bilmez ır. 

Almaııyadan Holandaya Jikteıı gelmesini teessürle 
gelmPkte olan posta nakhya· karşılamışlardır. 
tı da tehire u2'ranııştır. IJu Bunuıılıt beraber halk, 
te birin Alman tahşidatındaıı her şeye rağmen Alman teh· 
ileri geldiği zaıınedilyor. Mo· likesİnt! endişe etmektt:"<lir . 

(En son dekika 2ci say/ adc.dır) 

Gazetemiz 
~y 21rın intişar edecek 

Her sene olduğu gibi 
gazetemiz, Şeker bayramında 
ijç gün intişar etmiyecP.ktir. 

· Aııcak bayramın pazartesine 
rastlaması dolayısiyle gaze· 
t emiz okuyucularım dört 
gün habeı siz bırakmamak 
maksauiyle ve pazar olmasına 
rağmen yarın da intiıar 
edecektir. 
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Bitlere yapılan 
suikast 

Esrarengiz mah(qetirıi 
muhafaza ediyor 

Frasız, lngil!Z· Amerikan ve diğe~ mat
buatın noktai nazarları ne dır? 

sa 
YENIGON 

..,..ze 

Belçika ve 
Hollandada 

Başı birincide 
memleketlerini müdafaaya ka
rar vermış bulunmaktadır
lar. 

Holanda şehirlerinin ica· 
bında tahliyesi için bütün 

tedbirler alınmıştır. T ehli-

E> - > 4 

Şevrem müessesesi - . 
Şevk-:}f Pozcu ve Remzi lmer 

İskenderunda teşekkül eden bu müessese .. ;.1H.ttayın .. her 
türlü ihtiyacını karşılıyacak yegane .müessesedir. 

Burada her nevi bakkaliye eşyası vardır. Ayrıca Filips 
radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
leri, Filiko markalı r.ıdyolar, ideal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rekabet kabul etmez fiatlarla satıl· 
maktadır. Telgraf adresi: Şevrem 

------- Telefon lskenderun 1 - 4/ . 

• • 

Paris 10 A. A. - Havas l lendirmektedir. 
ajansı Münihte Hitler e yapı ~a.z~tel.ere göre, bu husu:; 

1lan suikast hakkrnda .. şu ma- ta ıkı ıhtımal vardır; Husu 
00 

lumatı vermektedir: si bir · teşebbüsle Hitler öl-

ke vukuunda şimdi Duvr 
şatosunda ikamet etmekte o 
lan eski Alman imparatoru 

.. Vilhelm de Holandadan çıka Bayan \nönünün hima- Teşekkür 
Bitaraf · müşahitler,',.bu-suif '.dürül~e~ ist:nmiştir. Yahut 

kasdın garip ve karanlık şart ıdaresı~lıklerın.den . bıkan 
}ar içinde -cereyan ettiğini halk Hıtlere bır sUtkast ter 
resmi tahkikatın sonuna ka- tip eylemiştir. Her ne olur· 
dar bu hususta mevsimsiz sa olsunbu hadise,Almanhüküm 

ve çesbuk bir hüküm ver· 
menin doğru olmadığı kana 
atindedirler. 

Alman Nazilerinin, lngil 
~ tere ve Fransaya karşı kati 
· ve amansız bir harbe başla 

mak ve efkarı umumiyeyi 
~ lngiltere aleyhine tahrik et· 
... mek için böyle bir suikasdı 

bizzat tertip edip bunu İn-
giliz casuslarına . yüklemek 
i&temeleri de gözönünden 
uzak tutulmayan bir ihtimal 

r olarak telakki edilmektedir. 
· Bununla beraber, Alman 
halkının hoşnutsuzluğu naza 
rı itibara alınarak bu teşeb 
hüsün Almanlar 1arafından 
yarıldığını da kabul etmek 
mümkündür.Şurasını da r.aza 
rı dikka1e almak lazımdır 
ki, Hitlere yapılan suikast 
ilk defa olarak resmen ifşa 
edliiyor. 

Halbuki bundan evvelki 

süren kararsızlığın en bariz 
hır timsalidir. Bu bir başlan 
gıçtır. 

Lodra 10 A.A. - İngiliz 
matbuatına göre, Almanya
da Hitleri öldürerek Alman 
yayı sulha kavuşturmak isti· 
yen kuvv~tli bir zümre var· 
dır. Akla t!n yakin olan ci 
het, sııikasdın bu zümre ta· 
rafından tertip ~dilmiş olma 
sıdır. 
Vaşington 10 A. A. 

Amerikan matbuatı Hitlere, 
yapılan suikasdı heyecanlı 
bir alaka ile karşılamıştır. 
Bu husustaki haberl'!r ırı 
başlıklarla ilan edilmekte· 
dir. 

Amsterdam 10 A. A. -
Hollan.ia gazeteleri Hitlere 
yapılan suikasdın, yabancı 
bir teşekkülden ziyade, Al
manyadaki gayri memnun 
zümreler tarafından tertip 

suikastlar ya örtbas edilmiş edilmiş olması ihtimalinin 
yahut resmen yalanlanmıştı. daha kuvvetli olduğunu yaz 

Müniha kadar gelmek için maktadırlar. Çünkü bomba 
vakit bulan Hitlerin, içtima birahanenin kilerine yerleş· 

... dan on beş dakika evvel mişti. Birahanedeki müstah· 
devlet işlerini bahane ede- demlerden bir vrt:y .t birkaçl 
rck arkadaşlarile birlikte sa nm haberi olmadan buraya 
lonu terketmesi, IJu işin mü- bombayı yerleştirmek müm
rettep olduğu hissini kuvve_t kün değildir. 

------1!1!111------------Katil İl?de edildi K om şusunun parasını 
çalınış 

Bundan iki ay Önce Bedirge nahiyesine bağlı 
arkadaşlarile birlikteOskıyat kö Araphan köyünde oturan 
yünde vukubulan öldürme ve Yusuf oğluv Hüseyin ~le ?rka· 
yaralama hadisesinden suçlu daşı Balooglu Musa ısmınde· 
olan ve arkadaşları yakalana 1 ki şahıslar, kon!ş?ların~an 

. . . . Mustafa oğlu Alının evıne 

caktır. yelerindeki cemiyet 
Londra A.A.-İngiliz is· Ankara A. A. - Bayan 

tihbarat Ajansı Alman suva· lnönünün himayelerinde bu· 
ri kıtalarile Motörlü Alman lunan '·yardım severler,, ce
kıtalarınm Holanda hududu· miyeti tarafından bugün 350 
na doğru. ilerlemekte oldu muhtaç ve fakir aileye er· 
ğunun ve ayni mevzilere doğ· zak dağıtılmıştır. 
ru şimendöftrlerle askeri AVRUPADAN GELEN 
nakliyat yapıldığının görüldü- TALEBELER 
ğünü bildirmektedir. Ankara 10 A. A. 

Alman tayyareleri artık 

Belçika üzerinden pervasız 

ça uçmakta ve bitaraflığa 
riayete lüzum görmemekte· 
dir. 

Alman ordularuıın Belçika
ve Holandaya tecavüz t-de 
ceği tahmin. ediliyor. Fakat 
eğer Beçika ve Holandanm 
nın bu endişesi tahakkuk 
ederse,İngiliz onluları derh~ 
harekete geçecek ve Alman 
lar geçen harpte olduğu gi 
bi seri bir muvaffukiyet ka 
zanamıyacaklardır.Alman ordu 

su Bel;ikayı istiladan evvel 
çelik bir .hatta çarpacaktır. 
Bu ordu çelik hatlı kırsa 
bile ikinci hl\tta çarpacak 
tır. 

Fransız ordusu Majino 
hattındaki faaliyetini arttır· 
mıştır. Birçok tepelere ye· 
uiden büyük toplar yerleşti 
rilmiştir. 

Harp dolayısiyle hükumet 
hesabına tahsilde iken yurda 
d0nen Avrupadaki talebe· 
lt:rden tahsil müddetini ik 
male bir sene kalan talebe
lerin tekrar yerlerine dön
mele-ri mnarif vekaletince 
kararlaştırılmıştır . Kendi 
hesaplarına tahsilde bulu· 
nanlar' ser besltirler. 

Yağmur 
Haftalardanberi çiftçihin 

dört gözle beklediği yağmur 
nihayet dün gece başlamıştır. 
Hafif şekilde yağan bu yağ
mur Çiftçiyi s~vindirmek
tedir. 

Kayıp şahadetname 

1339 senesinde Rüşdiye 
mektebinden aldığım şeha. 
detnameyi kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Seydi 

ilan 
Amesterdam 10 A.A.

Holanda hükümeti yeniden 
birçok otomobil ve kamyonla 

. Reyhaniyeniıı Falıura ma 
ra el koymuş ve şômen- hallesinden Ökkaş oğlu Mus 
döfer münakalatı durdurul· 

tafa Cirikin Reyhaniyenin lr 
mı1ş, Holanda askerile poli- tah mahallesinden Karink 
sine verilen mezuniyetler kal Nasriyan kızı Riftıilden 1 tem 
dırılmıştır muz 939 tarihinden itib.ır~n 

Y enıgün gazete si 
direktörlüğüne 
Hatay mebuslu~una se · 

çilmem dolayısile beni bizzat 
tebrik lutfunda bulunan zeva 
ta ayrı mukabele etmeğe va 
ktt bulamadığımdan, lf!ş~k -
kürlerimin iblağına s&yın ga 
zetenizin vasıta o\masmı say 
gılarımla dilerim. 

Hatay mebusu 
Mehmet Teciı li 

KIZ LISESı BAŞ YAR 
DıREKTÔRLüGO 

Antakya Kız Lisesi baş 
yar direktörlüğüne, Lise fel· 
sefe öğretmeni Bay.ın Nuriye 
Siiiöz tayin edilmiştir. Teb· 
rik eder ve muvaffakiyet 
dileriz. 

/Jıın 
Vakıflar müdürlüğünden: 

Büyük camii harimindeki es· 
ki vakıflar idaresile snay 
caddesinde Rum ortodoks 
vakfına ait dört diikkkan ve 
affan caddesinde Musevi 
vakfına ait 6 dükkan ve iki 
ev mayıs 940 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. ıha· 
le 17 teşrinisani cuma günü 
saat 14 te vakıflar idaresi n • 

de yapılacaktır isteklilerin 
ve fazla malumat almak isti 
yenlerin müracaat 
ilan olunur. 

iLAN 

etmderi 

inhisarlar Başmıidürlüğündeıı; 

rak kendısıd: ~urıyeye fı- : girerek üç kat elbise ile 
rareden aynı koy halkından 30 Türk lirası Vt! -bir taban· 
İsmail oğlu lsa yapılan teşeb casını çaldıklarından suçlular 
büsat neticesinde Fransızlar- çaldıkları eşya ile birlikte 
dan alınarak Adliyeye sevk yakalanarak adliyeye tE-slim 

Alman orduları huJudta· iki senr müddetle bir ktıhve 
ki tahşidatı artık saklamağa bir ev, dört dükkanı 150 li· 
lüzum görmemektedirler Hu ra peşin para ile icarla ver· 
dudu birbirine bağlıyan bazı diği halde kendisine verme 
nehirlerin üzerineAlman ordu miş başkasına teslim e tmiş 
su tarafından seyyar köp-

1 olduğu ve kendiside Sur iyeye 
rüler kurulmuştur. gittiği ve mahalli ikameti 

Almanlar diğer taraftan meçhul bulunduğundan t eb
Belçika hududunda da açık liğatın hukuk usulü muhake 
tan açığa ve b:iyük mikyasta meleri kanununuıı14 inci mad 
tahşidat yapmaktadırlar· ,Bu desi hükmüne tevfıkan ılaneıı 
hazırlık okadar vüsat almış 

lskenderun. Antakya Kı· 
rıkhan, Reyhaniye ve Yayla 
dağına gic!erek ve buralar
dan lskenderuna gelecek 
idaremiz mamulatmın nakil 
işle rioin 9,11,930 günü ek
siltın esinin yapılacHğl ikinci 
defa ilan edilmesine rağmen 
talıp zuhur etmediğinden 
pazar]ığa konulması tekarrur 
etmiş ir. Pazarlık 25,11,939 
günü saat 15 de Başmüdür
lüğünde miiteşekkil komisyon 
da icra edileceğinden talip· 
!erin muayyen zamanında 
konıisiyona müretcaat etme· 
!eri ilan olunur. 

ve teslim edilmiştir. edilmişlerdir. 

EN SON lJAKIKA 

Hollanda orduya hazırol 
emrini verdi 

SU BENTLERİ AÇILDI VE. BÜTÜN 
MÜDAFAA IEDBıRLERI ALINDı 

Amesterdam 11 A.A.- Holanda hükumeti orduya ha· 
zirol emrini vermiş ve her türlü tecavüze karşı bütün 

• 

müdafaa tedbirlerini almıştır. 
Londra 11 A.A.- Holandanın kabil 

gizli tuttuğu askeri tedbirler lngilterede 
lan maktadır. 

olduğu kadar 
kayretle karşı-

Çünkü Holandaya kati bir taarruz yapılacağına dair he· 
nüz ortada bir emare yok gibidir. Holanda makamları, 

!, alınan tedbir l~ri ifşa : etmemekte ve resmi mahafil sıkı 
bir ketıımiyet muhafaza etmektedir. 

Bununla beraber, Hitlerin ıngiltereye karşı hücum 
için HoJandayı işgale karar verdiği hakkmdnki rivayetler 

, gittikçe kuvvetlenmektedir. 

yapılmasına karar verılmiş 
tır ki artık Almanlar bunu olduğundan müddei aleyh 
gizlemeğe lüzum görmüyor- Nasriyan kızı Rıfaılin müha 

lar, keme.günü olaıı 8,12,939 cu 
Par is 19 A .A. - Fransız ma günü saat 1 O da Reyha

atkeri mutahassısları Alman 
niyenin Sulh hukuk mahke· 

ordusunun son günlerde Mo · 
mesinde ispatı vücut etmesı 

zel ve Sar havzasındaki faa· aksi takdirde hakkında gıyap 
liyeti hakiki bir taarruz mu. hükümlerinin tatbiie edil ::cegi_ 
yoksa Belçika ve Holandaya 

ilan olunur. 
yapılacak bir taarruzu sitri· Reyhaniye S.H.H. 
çin oyalama hareketimi oldu 
ğunu tedkik etmekte ve bu 
noktanın henüz kati bir şe· 
kilde aydınlanmadığını yaz· 

tadırlar. Bunlar mevzii olmak 
la beraber, taarruzların mik 
tarı müt~madiyen artıııakta 

İlan 
Vakıflar Müdürlüğünden: 
Süveydiye Nahiyesinin Cü 

deyde ve vakıf Cerariye köy 
lerınde Halep Maruni kilise 
si vakfına ait bahçe ve: ara 
zi icarları arttırmıya çıka· 
rılmıştır. lılal~ 20 teşrini sa· 
ni 939 pazartesi günü vakıf 
lar idaresinde yapılacaktır~ 
lsteklılerin müracaatları ilan 
olunur. 

Gündüzde 
maktadırlar. 

Fransız resmitebliği:ıe 

göre, son günlercie Ren cep 
besinde Almanlar mütemadi 
len artan baskınlar yapmak 

dır. Alman .keşif tay~areleri Bu akşamŞeyhAhmet 
yal~ız .mevzılere değı ' cephe Sayın halkımızın arzusu ü· 
gerılerme kadar sokulmak zerine ikinci dafa olarak oy· 
Vt! keşiflerde bulunmak ıs- nayor görmek fırsatını kaçır 
temektedirler mayınız. 

.. 


