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2507 ADRES : YENIGON ANTAKYA 
-<craa: 

Fransız donanmasının lngi
lizlere iltibakılldan sonra . 
Fransız müstemlekeleri de soııuna kadar 
lngiltere ile ganyana harbe devam kara-

rııız veı·diler 
Fransanın mütareke teklifine Aimanların verdiği cevap- Fran
sızlar ınurahhasları tayin ettiler-Harp devam etmekte ve A 1-

0lanlar nıütareketen evvel ltalyan hududuna varınağa çalış
maktadırlar - Tunus Valisi, .Fı·ansanın şe:refini muhafa
za için 60 milyonluk Fransız imparatorluğunun harbe devam 

Bordo 19 A.A. - Fran
'ıt hükumeti Alman cevabım 
\ldıktan sonra şu tebliği neş 
~etıniştir: Kabine Cümhurrt:İ 
~lber Löbrönün i{iyasetinde 
lı sabah t<1planmış ve mü•a 

teke teklifine verilen Alman 
Ccvabıın tedkik eylemiştir.Bu 
Cevapta Almanya, muhase
~a~ı tatil için hiçbir şart i
Ct\ sürmemekle, ancak Fran 
~ hükumeti murahhasları 
laj'in eder etmez mütareke 
~ttlarmı bu murahhaslara 
bldireceğini murahhaslarrn 

1 
ilngi tarihte ve nerede top 
'nacağuıa ayrıca tayin eyliye 
ttğini bildirmektedir. Bu ce 
.,.ap karşısında, Almanyanın 
llıUt k 1 ··~ Ilı &re ~ • şart arını ogren· 

ek üzere Fransa hükumeti 
~.lıtabhaslarını tayin eyle· 

1Ştir. 

~ DiRer taraftan _Havas ajan 
Qı bu hususta şu tal silah ver 
'\ektedir: Fr.tnsa hükumeti 
tıı hnan ııotasrna muttali ol· 
k lıştur. Bu nota bir mütare· 
v: akdi için hiçbir şartı ihti 
.. eylememektedır.Ateş kes 
"ilt . 
IQ tı ancak Fransız ve Al· 
~11k1 ınurahhaslarmm buluşa· 
lq mütareke şeraitini karar 
ı::~•~tnasmdan sonra verile· 

E:deceğini ilan etti 
kuvvetleri de Tunus,Fas,Ce· I ver .• ıemek için sivili etin 
zayir mıntakasrna gitmişler· şehirleri terketmemesi lazım
dir. Bunlar da ~onuna ka· dır. 20 binden fazla nüfusu 
Jar harbe devam edecekler- olan şehirler açık şehir ilan 
dir. edilmiş olduğundan buraları 

Kahire 19 A.A. -Tunus bombardıman t-dilmiyec~ktir 
Vafüumumisi radyo ile bü- Bütifa memurların işbaşında 
tün dünyaya hitaben bir nu buluumııları ve bu müşkülan 
tuk söylemiştir. Vali ezcüm- larda Fransanın esas temelini 
le şunları izah etmiştir: Şere teş cil eden disiplini muhafa
fimiz ve 60 milyon!uk impa· za etmeleri lazımdır. Ben si 
rator!uğumuz bakidir. Bu im· zin'e konuşurken ordularımız 
paratorluk Fransanm şerefi- düşmanla harbetmektedir. 
ni muhafaza için İngiltere ile Fransa yaşıyor, Fransa yaşı · 
yanyana harbe devam ede- yacaktır ,, 
cektir. Almanların bir 

Musolini ve Hitler hilesi 
ayrıldılar Bordo 19 AA.-- Fran· 

Bertin ·19 A.A. -Münihte sız Başkumandanlığı· bütün 
mütareke şeraitini kararlaştı ordulara gönderdiği bir ta· 
rarak mutabık kaldıktan son· mimd~, düşmanın, istilayı ko· 
ra Fransız notasına verilen laylaşh:-mak için mütareke ya 
cevabı kabul eden Hillerle pıldığı süsünü vererek beyaz 
Musolini Münihi terkf'ylemiş bayra~ çekip ıilerlediği gö· 
terdir. Hitıer umumi 'karar· rülmüştür. Karada, hav arla ve 
gaha, Musolini de Romaya denizde henüz düşmanla bir 
dönmiişlerdir. mütareke akde,lilmemiştir. 
ıf ransa yaş~.makt .. dır• Mütareke ancak murahhasta· 

Bordo 19 A.A. ~ Fran· rın tayinindt-n sonra kararlaş 
sız raJyosunun sözcü~ü bü- tırılacaktır. Binaenaleyh herke 
tün FranMz milletine hita· \ sin vazif:,si başınd~n ayrılmt 
ben şunları söylemi~tir. yarak duşmaıı lıucumlanna 

Achk ve sı-f alete meydan mukavemet etmeleri lazımdır 
b lır. Bu itibarla muharebe 
ıw 

C!ckun şiddetile deva:n ede lngı·ltere A merı·ka .. 
b. Ve bu hal belki mü· 
lttı b' .. 

~il ır kısım arazinin da· d 
6 000 "b~;ı:;:~.~::~~ geçmesine ga geni en 

d, l~ndra 19 A.A.- Bura l d 
tc h~küm süren kanaate gö tayyare ısmar a i, 
li; Aıınanlar mütareke tekli .. ~ . 
lt,, Cevaı: vermeden evvel Bunların 3500 ünü Ford 
İ!erı~a , hududuna doğru 
tcrııj'~etek ıtalya ile irtibatı fabrikaları yapacak 

Le Uğraşmaktadırlar. 
d._n °ndra 19 A.A. -Fransa Amerikan donanmasına 750 har gemi-
tra &elen haberlere göre, si ilave ediliyor - İngilt~re Aruavutluk 
d nsıı l' 
trıi ımanlarım terkile ve Habeşistanın ltalyaya ilhakını tanı-ttı,sııe açılar. Fransız donan 

doktu Afrika limanlarıııa mıyacak - Japonya ilt;! lngiltere arasın-
hıırp Yol 'almaktadır. Bu 

1 
da bir anlaşına imzalandı 

llı''ileReınileri İngiliz donan Nevyork 19 A. A. - fabrikaları en kısa bir zanrnn 
~:tefini Yany~na \'e Fransamn Son sistem İngiliz tayyare da imal ederek lngiltereye 
~ı kaıarıın urtararak zafe modellerindeıı 6000 tay- yollayacakhr. 
~Varrı cıya kadar harbe ya;enin inıalioi Amerikan Diğer taraftan Amerika 

F'ra~~~ektir. Di2-er taraf fabrikaları kabul etmişler _ hükumeti, Fransız donaması 
an ayn lan hava dir. Bunların 3500 ünü F ord Sonu 2 incide 

B. M. Meclisi 
Haftada bir topla

nacak 
Ankara 19 A. A. - Bü 

yük Millet Meclisi bugün 
toplanarak bazı kanunların 
ikioci müzakeresini yapıp ka· 
bul etmiştir. Müzakerelerin 
sonuna riyaset makamı tara
fından yapı!an bir teklif de 
kabul edilmiştir. Bu teklife 
göre meclis bundan sonra 
haftada bir defa çarşamba 
gürleri toplanacaktır. 

Ankara Rad-
yosu 

Bir sabah Servisi 
tesis ed~yor 

Ankara Radyosu 1 temmuz 
dan itibaren bir sabah servi 
si t~sisine karar vr.rmiş ve 
bu servisin programım ha· 
zırlamıştır. Bir saat devam 
edecek olan serviste hatif 
müzik v~ güııün ilk alınan 
haberleri ııeşrolunacaktar. 

Japonya, Fran~ız Hin 
di Çinisile alaka

darmış 
Tokya 19 A. A. - Japon 

gazeteleri, Japonyanın Fran
sız Hindi Çinisinin istikbali
le ehemmiyetle alakadn oldu 
ğunu, bu hususta ltalya ve 
Almanyanm nazarı dikkatini 
celbeylediğini yazmaktadır· 
lar. 

Balkanlarda 
Alman - Bulgar 
kültür anlaşması 

Sofya 19 A. A. - Al -
manya ile Bulgaristan ara -
sında bugün bir kültür anlaş· 
ması imzalanmıştır. Bu mü • 
nasebetle Hitler. Bulgar Ha
riciye Nazırı Popof a Alman 
kartal nişanının büyük rütbe
sini vermişti,.. 

Romanyadaki Po
lonyalılar 

Bükreş 19 A. A. - Ro
men hükumeti, halen Homan 
yada bulunmakta olan sabık 
Polonya Hariciye Nazırı Be
kin Londraya gitmesine mü· 
saade etmemiştir. Diğer ta· 
raftan yaşları 45 ten yukarı 
olan Polonyalıların da Ro -
manyayı terk etmeleri yasak 
edilmiştir. 

Amerikanın 
Mühim bir ka..-arı 

Vaşingt<'n 19 A. A. - Roz 
velt, Amerikan Parlamento-

! suna tevdi edilmek üzere oir 
kanun sureti hazırlamıştır. 
Bu kanuna göre, Amerikaya 
civar yerlerde, Amerikalı ol· 
mıyanlara aid toprakların A
merikalı olmayan başka bir 
millete terkedilmt-sine Ame
rikamn muvafakat elmiyece
ğini ihtiva etmektedir. 

Fransız murahhasları gitti 
MÜfAREKE ŞA.RTLARtNDAN HENÜZ HABER YOK 

Bordo 2J A.A.- Almanyamn mütareke şartları hak
kında henüz hiçbir haber yoktur. Fransız murahhas he-~ 
yeti, Fransız Hariciye Nazırının Riyasetinde Almanlarla 
müzakere için hareket eylt-miştir. 

HA VA KUVVETLERINlN MÜTHiŞ FAALiYETi 
Londra 20 A.A - Fransız ve ıngil;z kuvv~tleri dün 

ve dün gece biiyük bir fa"liy~t sarfeylemiştir. 
İngiliz t~bliğine ııazaraıı, şimali Almanyudaki şehirler 

de bulunan elt>ktrlk san\rallı:m, hangarlar, fabrikalar yüz
lace tayyare tarafrndaıı boıııbardı.naıı edilmiş ve büyük 
yangınlar ı.;ıkarılmıştır . Yangınlar 13J kilometre uzaktan 
görülecek kadar müthişti Hamburgtaki elektrik santrali· 
le büyuk bir mühimmat fabrikası yanmıştır. 

Bu arada uirçok treıılt:r, iaş~ kolları ve tevzi istasyon
ları ile: hıtva İ:ıtaS)'Oııları tahrip edilmiştir. o~ tayyare 
iisleı ine ılöııınemi!llİr. 

Diğer tarafıaıı Alnııuı hava kuvvetleri lııgilterenin şima· 
lişarki ş,..hirlerine hücum eylemiş üç. şehirde tahribat 
yııpını~tır. Çıkan yangınlar söndi:rülmüş, sivillerden 6 
ki~i ölmüş, 60 kişi yaralanmışt•r. Üç düşman tayyaresi 
duşürülmüştür. 

lNGlL fERE SOVYET RUSY ADAN SiLAH ALACAK 
Londra 20 A.A.- Avam Kamaraı:ındu sorulan bir su 

ale cevap veren Hariciye müsteşarı Betlt>r, İngilterenin 
Snvyd Rusyadan top. mdralyöz ve diğ~r harl' mühimmatı 
satın alma'k için teşebbüslere girişmiş olduğunu söylemiştir, 

lSVIÇREYE ILTlCA EDEN F.RANSlZLAR 
Bern 20 A. A. - Son iki gün içinde Fransadan fs

viçre hududuna kadın ve çocuk iltica eylemiştir. Bun • 
dan başka 300 kadar Fransız askeri silahlarile beraber 
İsviçreye iltica eylemiş, bunlar silahtan tecrid edilmiş• 
lt>rdir. Mültecileı hayir cemiydlt"ri tarafın ian iaşe edtl· 
mektedir. 
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Son iki günlük radyo 
haberleri Fransız ordularının 
da inhilalini esefle bize öğ
retmiş bulunmaktadır. Bu ha
berler gerçi dünya efkarında 
az çok tesirler yapmamış de
ğildir Fakat; işin iç yüzünii 
ve harbin gayesini bilenler 
için Fraosanm istilası, f ransız 
ordusunun mağlup edilmesi 
harpten matlup olan maksadın 
her iki tardf için de tamam· 
lanmış olduğunu ifade}'e ki· 
fayet etıniyeceğini iyi bilir 
ler. 

* * • 
Şuna İşaret edelim ki: bu 

günkü Avrupa harbi ne Y<'· 
lınız Fransız-Alman harbidir, 
ne de mahza memlı!ket istilası 
ve arazi kazanması gayesini 
besleyen bir mücadeledir. 
Bu harp bugün ile yarınır., 

demokrasi ile Aristokrasinin 
mukadderatlarını tayin ede· 
cek alemşümul bir akide ve 
iman kavgası olduğunu unut· 
nıamak lazımdır. 

* * • Fransanın mütareke iste· 
mesi veya ordularının tes
lim olması başlanan bu hiirri· 
yet ve istibdat hayl\tının kür· 
reye hakim olması zihniyeti 
üzerindeki cidale acaba son 
verecek midir.·~ 

Bu sualin cevabını bul· 
mak n.üşkül olmakla br.raber 
şunu sureti katiyede ifade 
edelim ki; Fransanın akibeti 
harp mukndderatının tayini 
üzerinde müessir olmıyacak
hr. 

Cidal, yukarıda işaret et· 
tiğimiz gibi hürriyet aşıkı De-
mokrasilerin beşeriyete te· 
mınıne çalışhkları her 
milletin kendi mukadderatına 
hakim olması, istiklat ve is· 
tikrarının muhafazası gayesi· 
c.tir. Bu gayeyi yıkarak Tota• 
literbir rejimle blitün dünyayı 
esirler menzilesine indirerek 
huzurlarında muti birer köle 
gibi bQyun eğdirmek arzu 
sunu güden zihniyetin çarpış· 
ma~nndan ibarettir. 

Spor haberleri: 

Atıetlerimiz 
Adanaya gidiyorlar 

Adanada 23 haziran pa· 
zar günün İçel, Eskişehir ve 
Seyhan bölgeleri arasında 
yapılacak olan atletizm mü
sabakalarına bölgemizde da· 
vt.t 'edilmiştir. .. 

Bu daveti kabul eden 
bölge teşkilatı 4 'atletimizin 
cumartesi Adanaya giderek 
müsabakalara iştirakına ka· 
rar vermiştir. Atletler ajan· 
lariyl~ birlikte cumartesi 
sabahı şehrimizden hareket 
edec~klerdir. 

Bölge ajanları 
Beden tı~rbıyesi bölge 

başkanlığı, bölgemizde mi.i· • 
esses spor nevil~ri için ajan· 
lan tayin etmiştir. Bölge 
idare heyetini de teşkil ede· 
cek olan ajanlar şunlardır: 

jimnastik ve izcilik ajanı: 
Hikmd Halil Aksu, atletizm 
ajanı: Kemal Mıstık, futbol 

ajam .~kif Ezer,sus porları a· 
janı Adil Örge, güreş ajanı 
Adil Tosyalı, bisiklet ajanı 

Fazıl Balta. 
Kıymetli sporculanmızdan 

olan ajanlarımızı tf>brik eder 
kendilerine muvaffakiyetler 
dileriz. 

BÔLG~ FUTBUL 

BlRlNClSl 
Seçen haftn yapılan böl· 

ge futbol birinciliği maçları 
neticesinde Hatay birincisi 
olan Gençspor, pek yakında 
komşu vilayetl~rden birinde 
yapılacak olan grup birinci· 
!iği maçlarına iştirak etmek 
üzere seyahate çıkacaktır. 

urup birinriliği maçları· 

YENIGON 

lngiliere 6000 
tayyare is
marladı' 
Başı 1 incide 

nın Almanlara teslim olması 
ihtimalini naz;\rı dikkate a • 
lara, Amerikan harp filolala· 
rı mevcudunu 3 milyon 350 
bin t o n tezyid 

ederek donanmaya 750 harp 
gemisi ilavesini kararlaştır • 
mıştır. Bu gemiler 4 milyar 
dolara 1 mal olacaktır. 

Londra 19 A. A. - A· 
vam kamarasHıda · sorulan 
bir suale cevap veren Hari
ciye müsteşarı Betler, hiçbir 
tahrik olmaksızın müttefikle
re harp ilan eden ltalyaya 
karşı sonuna kadar harp 
edileceğini ve Arnavutluk 
ile Habeşistanın ltalyaya il
hakın1 lııgilterenin kabul et· 
miyeceğiııi beyan etmiştir. 

Londra 19 A. A. - Ja· 
ponya ile İngiltere arasındu 
Hindi Çiniye ait bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşma, 
mezkur ınıntakada asayiş ve 
sükunun muhafazasına yar · 
dım edeı!ektir. 

Bir ltalyan deniz
altısı batırıldı 

Londra 19 A. A. Bir 
İtalyan denizaltı gemisi Ak
denizde İngiliz donanması 
tarafından batırılmışhr. hal· 
yan kuvvetlerinin Mısır budu 
duoda yaptıkları bir hücum 
ağır zayiatla tardedilmiştir. 

Kanadada mal ve 
can seferberliği 

/{itlere göre 
Amerika, Avru~a 
işlerine kanşmama·

lı imiş! 
Nevyork - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Hitler meşhur Amerikalı ' 

gazeteci Fon Viganda şu bf" 
yanatta bulunmuştur: 

"Amerika Amerikalılara, 
Avrupadrı Avrupalılua,, eğer 
Monroenin doktrinine müte::· 
kabiliyet esaslarına müstenit 
olmak üzere her 1ki taraf ri
ayet edecek olursa, yalnız es 
ki Dünya ile yeni dünya ara 
sında devamlı biı· sulh temin 
edilmiş değil, bütün dünya 
için en ideal olan bir sulh 
esası temin edilmiş olur. 

Hitle~ hayal veya düşünce 
sinde, dünyanın garp nısfının 
işlerine karışmak planını ok
şadığına da1r çıkartılan "yr,
lanları,, büyük bir infial ve 
müstehzi bir ifade bolluğu 
ile takbih etti. 

Birıeşık Amerikanın da Av 
rupadan, gerek deniz tariki· 
le, gerek havalardan gerek· 
se efsanevi "Beşinci kol,, ile 
istilasına inanmak ve her iki 
Amerika için ş ıhsımdan veya 
Almanyadan korkmak benim 
için son derece medari ifti· 
har olmakla beraber p .. k de 
çocukça ve gülüç hayali ve 
aptalca bir şeydir. 

Paris hakkında, Hitler 
Brük·ıel gibi müdafaasız 
bir ~ehir kal-
mak şartile,bu güzel merkezi 
hükumete hücum etmek niye· 
tinde olmadığmı temin etti. 

Bir Ff"ansız 
Londra 19 A. A. - Ka· nın yapılacağı bölge merke· Kumandanın ınesa1· ı 

k nada hükumeti, Kanadadaki 
zi üç gün önce Genel Dire • Londra 19 A. A. - Fransa 

bütün insanların ve malların 
törlükçe bildirilecek ve ta- d dnn lngıltereye gelt:n Fra11sız 

sderber edilmesi hakkın a 
kımımız 14 kişilik bir kafile kumandanlarından General 

d 1 Parlamentoya bir kanun la · 
olarak muayyen gün e yo a Dugol, Radyo ile Frans1z mil 

f ı l b' yihası vermiştir. Bu kanun 
çıkacaktır. !-latay utoo ı· }etine Vt: Fransıı ordusuna 

· d'd ff harp devam ettiği müdd etçe v,. rincisiııe şım ı e•ı muva a· hitaben bir mesaj neşreyle-
. d · kati zafer kazanıncaya kadar kiyf>tler temennı e erız.,, miştir. Gt:neral Fransuyı mu 

Canar düdüğiB geldi devam edecektir. kavemete devama davet et-

Belediye tarafından ısmar Fransadaki lngiliz miş ve :!emiştir ki: 

d .. 1 "t." d" kuvvetlerı· "Büyük muttdıkimiz lngil· !anan canavar wıu0u un 
lskenderuna gelmiştir. DüJük tne. bütün varlığı ve yüz· 
bugün yahut yarın şehrimize Londra 19 - - Harbiye !erce milyon müst~rnlekesile 

b Nazırı f den, İııgilt"'rede si- arkamızdadır. Bugün Fransa getirilerek münaJİp ir yer~ 
konulacak ve pasi orunma 

Şu halde; vazifesini olduk· 
ça büyük fedekarlıklarla yap
maya çalışırken; Demokrasi
nin bir rüknü olan Fransa
nın faik Vı:! ezici kuvvetler 
karşısında harp taliinin kendi 
aleyhinde cereyan dmesine 
münkad olarak belki bugün 
arzı teslimiyet e~miş olabilir, 
bu takdirde; bu vazifeyi üs
tüııt: alan daha yüzlerce mil
yonluk beşeriyetin hür ço· 
cuklarıııııı bulunduğunu unut
mamak icabeder. Bunlar he
nüz dinç ve dimdik hasmını 
bekliyeıı şampiyonlar gibi 
kollarını göğüslerine çapraz 
lannş emniyet ve itimadla 
hasmına meydan ôkuyan peh
livanlar gibi minderin kena· 
rında beklemektedirler. Mu
saraa, mücadeli! bundan son· 
ra ba~lıyacakt.ır. 

( k lah altına çağrılanli\rın mik· ı belkı magluptur. Fakat yarın 
tan süratle ilerlemekte ol · behemehal zaferi kazanaca

işlerinde hava tehlikesi işare 
tinde kulıanıli\caktır. duğunu söyle.niş ve Fransa· ğız.,, 

1ST1ŞARE HEYETİ daki lngiliz stfri kuvvetleri- Amerikad~.n gelen 
Beden Terbiyesi Bölge nin lngilteredeki şimal liman harp gemileri 

istişare heyeti yarın sabah ları~a ~ıkarıldığını, bunl ırııı Nevyork 19 A. A. 
saat 10 da vilay~tte toplana· Parıs cıvarında harp eJ7n Amerika bahriyesi ııumına 
rak müzakerelerine devam ordu olduğunu beyan etmı:j· . d ' l 10 d . it 

ınşa e ı ('n anıza ı aray 

•e•d•e•c•e•k•ti•r ·--••llılll•~-.. ti•rll!. 1!1!111•-!11!1•~--~ cısı ile 1 O torpido, l ııgılte • llZU• 

1 kıymet ifade t"demezler. Or· lngiliz - Alınan kuvvetleri nin talebi üzerıne ııgihz hü-
duların sevk ve idaresini d!ruh henüz temasa gelmemişler- kumetine satılmıştır. Bunla· 
Je eden büyük kumaoda he· dir. Şimdiye kadar ydp!lan ların ynine başkaları yapı:-
yetinin geniş ve salahiyetli hareketler keşif tarruzu de· lacak tır. 
müşahedeleriyle hadiseleri necek denemelerden ibarettir. Hab ~şistanın eski 
ölçmek ve planlaştırmak la· • *. harbiye n zırı 
zımdır. Davayı beşeriyetin hi.ir· 

b ı k · · · · · I..ondra Şamdan bildiril-Bu iti ar a ma sat, gayesım riyd ve seiametı ıçın çarpı-
kısmeıı işnret dtiğimiz bugünkü şan Demokrasinin kazanrna· dığine göre Habeşistanııı es· 
ha(bı·n ancak pişdar çarpışma· · d k" · .. h · ı ki Harbiye nazırı Ras Dıdu 

sın an ımsenın şup esı o -
lan mahiyetinde olan haliha· mamalıdır. tayyare ile Sudana gitmiştir. 
zır safhatının neüce üzerin- Çünkü; hiç bir zaman Ras Didu Habeşistanın kal· 
de müt>sser olacak bir vazi· zulum hakka, istibdat hürri · kınma hareketine iştirak ede 
yeti bulunmadığını sayın o· yete sıelebc çalamaz. cektir. 
kurlanmıza hatırlatmayı fay· Biz neticeden katiyetle 

ı 
dah buluruz. 

Neşriyat Müdürü 

* • • 
Harpte mevzii mütalealar 

Bu harbin iki büyük şam· emın bulunuyoruz . 
piyonu mevkiinde bulunan Hataylı Şükrü OGUL. 

Selım ÇELENK 
C.H.P. matbasında basılmıştı 

Alman hava 
kuvvetleri 

lngi1iz sahillerine' 
bir akın yaptılar 

Londra 19 A. A. - tOO 
Alman tayyaresiııden müre~ 
kep düşman hava kuvvetler• 
lngiltercnin şark sahillerine 
bir akın yapmışlardır. Ha\'ll 
da fi toplari1 e avcı tayyarele· 
ri Almatl tayyarelcrinden 1 
tanesini düşürmüşlerdir. 

Radyosu 
olanlara 

ABONE ÜCRETLE~!· 
Nl ôuEMEK LAZ1M lq 
Radyosu olaıılarııı sene· lık 

\ik abone bt!de\i olan on li: ~d 
rayı bu ay içinde ödem~le~' ~•ti 
kanun iktizasındandır. Hazı• tUk 
rau sonuna kadar abone be- te 
delini ödemeyenlerden, on llıii 
lira yerine on iki lira alına.· led 
caktır. Radyo sahipleriniP 
zarara uğramamaları için lıın 
acele ~tmeleri lazımdır. 'd 

ilkokullar sergisi 
Gazipaşa okulunda açıla.~ 

ilkokullar sergisi görduğLI 
alaka ve rağbetten dı>la)'' 1 
bır hafta dahaHalka ·açık bıl 
lundurulacaktır. 

Açık teşekkür 
Yoksul ve kimsesizlere >''' 

dım cemiyetine Belediye ııc~~ (a 

isi Bay Sadık ziyaret edere QU 

bir koyun teberrü eylt~ıııİf ~a 
tir. 'Cemiyetimiz naroın• Ilı 
alt!nen teşekkür ederiz· ~k 

Yoksul ve kimsesizlere ~ 
yardım cemiyeti reisi 

Servet 

Harbiyede 
Defne oteli ~ 

~ 
~ Bugünden itiba,eıı 
'·~ 

'le' l '~ açıldı 
Harbiyede Defne şt'!l3 ·ııı 

teri oteli yeni baştan taııı' ~ 
edeilrek müsteciri tarafuıd•., y 
bugünden itibaren müşte~; t~ 
!erine kapılarını ..tçmıştır· , 
telde her türlü istırabat e;e 
babı ve en nefıs ye·nekled <- A 
lemin edilmiş bulunmakta l 

llan 
1
, ~: 

Antakya asliye hukuk 
1 t~ 

. 1 • -
1 

t kimliğinuen: -· ~' a 
Antakyaııın Cemaliye jP ltı 

ballesinden Şakir oğlu ~0~1t b~ 
kızı Kamilenin müracaatı ,, 1ı 1

(: 
/\ •. tj 

riııe yapılan murcafaada l"'ııd' 
yanın dördüncü mıntli1' ~~ t(: 

1471 numaralı gayri ~efl~~ ~ 
lün tasarruf kay<lıııdakı ~( 
dulluh oğ!u Emin adını(ll 5111~1 
kir oğlu Eınin olarak ta4 ı1 r1 d 1 ne • 17 ,6,940 tarihin e k ,,, ı; 
327 numaralı ilamla 

8 ltı 

G .. d .. ae un uz . de~ 
Bu akşam iki film ~'Af~ 
DıK KVRSANLA ~CP'J 

SlNDA ikinci film 6 te 
VAY YlLDIZl ŞirleY 

verilmiştir. reP 
ı 'tib• ~ lan tarihinden 1 0ıı 

bu karara karşı itirazı 6 ııC
1 

ların medeni kanunuıı 2 ·setle 
maddesine tevfikan bi~ıditıı' 
için.le mahkemeye b~ ~ 
leri ilan olunur. ~ 

l 


