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~in~ 
~ahı Nafıa Vekaleti 

lskenderun limanınııl inki 
nıtı' 
rı~da 
ınuıı 

rn~~ Q/ l için mühim tedbirler aldı 
jç~a· Şirnendöfer nakliyatında lsk~nderun le-
ı h· 
~ ıne mühim tadilat yapılmış, limandaki 
•İf1 Vesait asri ihtiyaçlara uygun bir şekilde 

tamamlanarak dizbarko ücretleri de 
kal dırı 1 mıştı r 

lsb•rderurı limanının in· ı runa yollanmıştır. 
h için Vilayet makamın- Liman için iktisadi ihti· 

raıt' llıünakalfı.t Vekaletinden yaçlara uygun bir tarife 
hii' ~en diıek!erin kabul eidl· tanzim edilmiş~ olup yakında 
der Yüksek Vekaletten Vila· tatbikına başlanacaktır. Bu ta 
"e Uınize bildirilmiştir. Ka· rife ile evvelce acenteler ta 

oPLlo edilen bu dilekler arasın raf rndan alınmakta olan diz· 
leOl~ llıiihim olanları şunlardır: bark o ücretleri kaldırılmıştır. 
ı ~d 6k i A t lskenderun demiryolu İstas· 
z "" ~kı edn erununl D nalva aDna yonundaki ambarın yeni ih 
·ı. o n an evve ev .. t e · · k k k'ld cıı1• Yoıı l'd . C h tıyaçları arşılıyaca ŞI:' ı e 

ı... arı ı aresınce ey an 
"Qbat na~liyatı için Mersin tevsii için İcab eden teC:bir 
ıı ler alınacak ve demir yolları 

"ıı•' e ihdas edilmiş olan 
nıu idaresine~ alınmakta olan ma 

bı' Si tarife ilga edilerek nevra ücretl~ri mutedil bir 
şt~ llderuna müsait bir vazi hadde indirilf!cektir. 

e lernin olunmuştur. Bundan başka ileride tahaci 

n tt'V ~kenderun liman idaresi düs edecek ihtiyaçlar da naza 
usa0' larıuın liman ihtiyaçla- rı dikkate alınacağı bildiril 
e11•' karşılıyacak bir hale çı· mektedir. 
ca~t 1ıtıası için ls~enderuna 
n ft den vasait gönd~rilnıiş, 
roıı kur llimandaki vesaitin 
a~ 'Yaası için husı:si bir he 
t1l ~ ~şkil edilerek İskende· 

gilte JIA d .. :ı~ r ~v~ıszr a 
11 i ~hine buhranı 

1 il d d" ır- ~ evam e ıyor 
, '• &hire 24 A. A. -

~ı( ~Faruk, İogiliz sefiri Sir 
ıı, Psun ile İngilterenin ya· 

ilrk orduları Başkumandanı 
•ti traı Vevl kabuleyi P.ttik· 

rJı '<:l~Otıra ayan ve mebusan 
arfııı IQ ıslcrile istişarelt>rine de 
pı. e ft Petrniştir. Aralarında 
aldı ~ıı llttisi liderleri de bu 
e P bütün siyasi partiler e"' c~ . il c l 'lııı· sı t:ri Saraya davet 

bU 41 ış Ve Kral ile ~görüş • 
tdir 

~ . 
tkiibıne buhranı devam 
~ kttdır. Yeni hükumeti 
L. l o r Ahmed 
fltt 

~ti ~~Şanın kurması muh 
J g0 rülmektedir. 

il~on kabinesi is· 
~ tifa etti 
Cıh 
(l. 10 24 A. A . - Ja· 

ifil ctşvekili Prensli Konoyi 

.. • tiih 61enıiştir. Kabineyi 
ı oJ lıtltıilsı evlet Reisi Haranın 

~(ı muhtemeldir. 

d~:~ s· ga.ristanda 
~~ 1

\til s~f erberlik 
ıtt k 

;,1,~ ~~~~{)fh 
2
:nunu 

ıo>' ~tlt~ti . (a.u.) - Bulgar 
,, t- llıU tıyatroda kulianı· 
~~tı tli~~sna olmak üzere 

ti~ si)~ e bulunan dur· 
. <ıhllrı h.. ~ 

c ıJ . n ukumete 
ttır bir .kararname 

Yukarıda alınan tedbirler 
de lskenderun limanının inki 
şafında mühim bir rol oynı· 
yacağında şüphe yo ctur. 

Surigede 
Başkumandantn kara

rı memnuniyetle 
karşılandı 

Beyrut 24 (a a.) - Röy
ter bildiriyor: 

Mütareke meselesinde 
Bordo hükumetine itaat et
miyen Suriyedeki Şark or· 
duları Başkuman<lanınm kati 
bir vaziyet alması Beyrutta 
sevinçle karşılanım~tır. l3u 
harekdin Yakın şark için bü
yük bir ehemmiyeti haiz ol· 
ıluğuna şüphe yoktur. Suri· 
yedeki Fransız zabitleri ara-
sında - şayialar hilafına -
tam bir tesanüt vardır. Har· 
be d~vam hususunda Suriye
nirı ön safta bulunması ay
rıca memnuniyeti mucip bir 
hadise olı,ı.rak telakki e<lil· 
mektedi<. 

neşreylemiştir. Bu emre itaat 
etmiyenler ,ağır cezalara 
çarpılacaklardır. 

Diğer taraftan nazırlar 
meclisi, !\İvil seferberlik ka· 
nunuuun yarın saat 8 den 
itibaren meriyete girmt"sini 
k ararlaştırmıŞtır . 

Bu karar 20 bin tütiin 
amelesinin grev ilan etme· 
siyle alakadardır. İş başına 
getirilemiyen grevci amele, 
bu suretle iş başına getirile
cek ve mu<ıyyen saatte işinin 
bdşında bulun mı) anlar şid
detle cezalandırılacaklardır. 

""" ~ 

Irak Nazır
ları 

D:tn Ankar?ya 
geldiler 

Ankar11 24 A . A . - İrak 
Hariciye Nazırı ekselans Nu
ri Sait paşa ile Adliye Nazı 
rı Naci Şevket L>U sabahki 
Toros ekspresine bağlaııan 
hususi bir vagonla Ankara· 
ya gelmiş ve istasyond;ı me· 
rasimle karşılanmışlardır. Bir 
kıta asker ihtiram resmini 
ifa eylemiş ve muhterem mi· 
safirler A~karapalasta ikamet 
!erine tahsis edilen hususi 
dairelere misafir edilmişler

dir. 
Nazırlar, beraber\erinde 

İrak elçisi Kamil Keylani ot
duğu halde saat 16 dan itiba 
ren ve birbirini takiben Ha· 
riciye Vekilini, Başvekili, Bü
yük Millet M~clisi Reisi Ab
d~lhali k Renda ve Adliye Ve 
kili Fethi Okyarı makamların 
da ziyaret eylemiş ve bu zı· 

yaretler iade edilmiştir. 

Türk - RDmen 
ticaret muahedesi 
Bükreş 24 A. A. - Bir 

müddettenberi Türkiye ile 
Romanya arasında cereyan 
etmekte olan ticaret müza • 
kereleri sona ermiş ve: mey 
dana gelen anlaşma Tür ki -
ye Büyük l!.lçisi Hamdullah 
Suphi TanrıöverlP. Romen 
Ticaret Nazırı arasında bu -
gün imzalanmıştır. 

Yalanlarıaıı 
bir haber 

Moskovu 24 A. A. -
Tas Ajansı tebliğ ediyor : 
Son günlerde yabancı mem· 
balardan yapılan ve Türkiy~ 
ile Sovyet Rusya arasında 

bir muahede akdi ve Türki· 
ye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunun Mo5kovayı zi
yaret edeceği hakkındaki 
haberlerin asılsız olduğunu 

beyana Tas Ajansı mezun -
dur. 

ANADOLU AJANSININ 
NOTU: 

Tas Ajansının hu lekzi· 
bini Anadolu Ajansıda t~yid 
eder. 

Islan bu ldaki 
Fran.s1z gemileri ln
giliz bayrağı çekti 

ler 
İstanbul - Büyükderede \ 

demirli bulunan ve Fransız 
hükumetine aid 6 gemi, muta 
rekenin imzasını müteakip 

1 
Fransız bayraklarını indire· 
rek yerine lngiliz bayrnğı 
çekmişlerdir. 

Romada mütareke 
müzakeresi de~ 

vam ediyor 
Fransız milleti şeref siz bir 

sulhu kabul etmigecek 
ıngiliz ve ~Fransız matbuatı, Fransayı ı • 

düşmanc. teslim etmek için kurulmuş 
olan Mareş~l Petenin askeri koınitesini 
m~şt u bir hükumet olarak tanımıyor 
Roma 24 A. A. - İtal telsiz muhaberesi yapmakta· 

yan Ajansı bilQiriyor : 1 tal· dırlar. Mütareke •şartları hak'' 
ya ile bir mütarek~ imzala · kında henüz tafsilat yoktur. 
mak ÜZE"re buraya' gelen Bordo 24 A. A. - Fran 
Frrmsız,murahhasları ile İtal SlZ Nazırlar Meclisi bugün 
yan murahhasları arasıııJa öğleden evvel iki defa topla 
ilk mülakat dün akşam Ho- narak İtalyanın teklif ettiğı 
maya 19 kilometre mesafe- müteıreke şartlarını tetkik ve 
deki bir villada yapılmıştır. müzakere eylemiştir. 
Kont Ciyano,un riyasetinde Londra 24 A. A. - Mü ·. 
olan ltalyan heyeti içtima tareke mesel 0 si üzerinde mü-• 
mahalline Fransızlardan da- talea yürüten 1 ngiliz matbu
ha evvel gdmiş ve Fransız atının ne~riyatı devcım etmek 
heyetini Faşist usulü üzere tedir. Bu mütalt-alaı ın hüla 
kollarım havaya kaldırarak sası şudur : 
selamlamıştır. Kont 'Ciyano " Silahtan tecrid edilen 
ayağa kalkarak Musolininin Fransa elim vaziyettedir. Bu-
emri mucibince hazırlanan nuıı hatta Bordo hükumetin~ 
mütareke şeraitini ;"Mareşal bile itimad telkin etmiyeceği 
Badogliyonun tebliJ ·'edece· şüphesizdir. Mütarekeye gö· 
ğini bildirmiş ve mütareke re Almanların eline düşmesi 
şarthırı Fransız 'heyetine o - istenen Fransız donanması 
kunmuştur. Bundan sonra İngiltere aleyhine kullanıla • 
ayağa kalkan Fransız heye· caktır. 
ti Reisi General Hotzinger Bu, Fransa için şerefli 
mütareke şartlarını ö!!ren - bir sulh olmıyacaktır. Fraı1· 
diklerini ve bunletrı Fransa sa İngilterenin yanında har· 
hükumetine bildirmek içın be devam ve münferid bir 
müzakerenin gelecek celseye sulh yapmamak için taahhütte
telıirini iste:miştir. Fransız bulunmu~tu. Peten hükümeti 
heyeti Bordo ile telefon ve Sonu 2 İncide 

EN SON DAKiKA 

Franszz-ltalga11 mütarekesi 
DÜN AKŞAM İMZALANDI VE MUHASA.~IAT GE· 

CE YARlSlNDAN SONRA NİHAYETE ERDi 
Roma 25 A. A. - İtalya hükumeti diiıı akşam şu resmi 

tebliği neşreylemiştir: 
ltalyan -Fransız mütarekesi bu akşam saat 19,35!e~ 

imzalanmış ve imza Alman hükumetine bildirilmiştir. Bu 
-haber üzerint" Hitler ordulara bir emirname göndere· 

rek mütarekt-nin imzasından altı saat sonra yani saatl,35 
te muhas .ımatııı durdurulmasını bildirmiştir . Diğer taraf_: 
tan Almanyamn on gün bayraklarla donatılması ve yedigün 
çanların çalınması Hi ti ~r tarafından emrolunmuştur. 

1NGlLıZ BÜTÇESi 4,5 MiLYAR 1NG1LıZ LiRASI 
Londra 25 A. A. - ln~iliz maliye Nazırı 940 mali 

yıh bütçesini meclise vermiş o1e bu münasebetle bir nu
tuk söylemiştir. Bütç~ 4,5 milyar İngiliz lirasıdır. Nazır 
demiştir ki : 

" - İPsaniyet düşmanı elinde yalın ktlıç kapımızın 
önünde b~kliyor. Şimdiye kadar gafletimizin cezasını öde· 
dik. Fakat şimdi gözlerimizi açlık ve harbe hazırlandık.· 
hiç te ~eç kalmış değiliz. ,, 

Batınlan ltayan tahtelbahirleri 7 yi buldu 
Kahir~ 25 (a a .) -- Bahriye nezaretinin tebliğine göre 

Süveyş kanalı civarında bir İt~lyan denizaltısı daha batı• 
rılmıştır. Bu suretle 10 hazirandanberi batırılan ltalyan 
denizaltı gemileri 7 ye baliğ olmaktadır. __ __, 
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"Ödevimiz,, 
Atletlerimiz 
lyi dereceler alarak 
Adanadan döndüler 

Resmi ieb
liğler 

lngiliz tebliği 

omada müta-ı Hitler 
reke mÜzake- Tarihi vagonu Ber-

Dünya hadiseleri karşı
sında her medeni sosyetenin 
bir vazifesi ve bunun içinde 

bir rolü vardır. Bu vazife 
ÖJçüsü o beydi içti mai yenin 
seviyesi ve rolü de kabili)eli 
siyasiyesiyle taayyün eder. 

Bölgeler arasında yapıla· 
cak atletizm müsabakalarına 
istirak etmek üzere geçen 
cumartesi Adanaya giden at• 
letlerimiz pazar günü Adana 
stadyomunda Seyhan Valisi, l\S 

keri komutan'.ve binlerce seyir· 

resi line naklettirdi 
Berlin - Hitler karargahı 

tebliğ ediyor: 

Maddiyatla maneviyatın 
münteziç bulunmaS\ hu key· 
fiyetlerin tatbikınde ön plana 

alınır. 
Medeni cemiyetin mükel· 

lefiyeti fertlerin hissi fedakarisi 

nisbetinde taazu eyler. 
Hiç şüphe istemez ki; bu 

ölçülerin en üstün ve en ge· 
niş mikyası dünya milletleri 
içerisiıde birinci derecede 
ve birinci planda ve birinci 
safta gelen büyük .. Türk,, 
halkının fedakarlığıdır. 

Beşeriyetin geçirdiği ~her 
hayat devresinJe •·Türk" ca· 
miasmın; Adem oğullarının 
medeni hayatta atılan her 
ileri adımın ilkini atanı o 
büyük milletimin mutlak su· 
rette bir ferdidir. 

Tarihi baştan başa oku· 
yunuz bu hakikatin gözden 
'kaçmasına imkan yoktur. 

"Nemutlu Türküm deyene,. 

" * • 
Dün; cihan harLinde rol 

alan milletimiz: dünya muva· 
zenesini harp meydanında 
mu haf aza etmiştir. 

Bugün; sulh sahasında 
vazife alan memleketimiz bu 
ödevini bihakkin yapmakta ve 
Avrupada pathyan topun s :· 
sini, yine orada uyutmakt.ı· 
dır. 

Avrupada çıkan yangın 
bugüne kadar dünyanın bıış· 
ka kıtaları·ıa yayılamaınışs'; 
bunu Türkün sulhperver s·yc.ı 
seti kurmuştur. 

Sulhçuyuz; harp k.ıpır .. ı 
za gelip çatınca ve bize ka 
fa tutuncıya kadar sulhçuyuz 

Sulhçuyuz: hnrp ilahı 
huzur ve rabatimizi ihlal 
etmediği müdd~tçe sulhçuyuz. 

Silahımız; dimizde, kılı 

cımız: belimizde, gözümüı 
ileride, sulh perisi lıinıayc 
mizdedir, onu sonuna ka<lc1r 
koruyacağız, harp ilahlan· 
nın tecavi.&zünd~n saklayaca· 
ğız, Asy&.yı onl\ ülke yapııı 
merkezini Ankar1tda kura· 
cağız. 

Harp hailesi Avrupa me 
deniyetini yalayıp yutarken 
sulh perisi Asyadu ytı~tyacak 
medeniyetin Kabe:;i )Unlu· 

muzda kurul&caktır. Millet· 
ler sosyetesinde aldığıımz 
ödev budur. 

cinin huzurunda yapılan mü
sabakalara iştirak etmiş ve 
iyi neticeler alarak dün gece 
ki trenle lskenderuna ve ora
dan şehrimize dönmfişlerdir. 

Atletlerimiz yapılan mü· 
sabakalardan 1500, 3000 ve 
5000 metre yarışlara girmiş· 
ler birincisinde birinciliği , 
diğer iki yarıştada ikincilik· 
leri almışlardır. 1500 birincisi 
uençspordan Kemal Şerbetçi 
3000 ikincisi yine Gençspor 
dan Mehmet Yener, 5000 
ikincisi ise Yirmiüç Temmuz• 
dan Melımd Nuri Karabulut 

tur. 
Seyhan bölgesi idarecile-

Kahire 24 A.A.- 60tay 
yarf"den mürekkep İtalyan 
hava kuvvetleri bugün Mal· 
taya hücum ederek bomba 
lar atmıştır. Atılan bomba· 
ıarın yaptığı maddi zarrlr çok 
t-hemmiyetsizdir . 5 sivil yara· 
lanmıştır. Bir düşman tayya· 

resi düşürülmüştür. 
Bombardıman tayyareleri

miz Alman işgali altmda bu 
lunan Fransız torraklarında 
ki hava üslerini mühim ,1at 
depolarım, Garbi Almanya· 
daki birçok askeri hedefleri 
muvaffakiyetle .. bombardıman 
P.ylemiştir. 

f .-ansız tebliği 
Bordo 24 A.A.- Cep· 

helerde mühim bir değişik
lik yoktur. Yalnız Alpler· 
deki İtalyan hududunda ltal· 
yanların yop•ıkları şiddetli 
hücumlar, mevziJerimiz Ö· 

nünde kırılmış ve düşman 
çok ciddi ve ağır zayiata uğ 

ramıştır. 

Alman tebliği 
Berlin 24 A.A.- Hit· 

ler karargahından tebliğ edili 

Başı 1 incide 
vatandaşlarını d!işmana tes-
lim etmek için kurulmuş as
keri bir komiteden b:ışka 
bir şey değildir. 

Ne lngilterede ve ne de 
İngiliz bayrağının dalgalan • 
dığı yerlerde harbe devam 
için hiçbir şüphe yoktur. İn· 

1 
giliz İmparatorluğu yalnız 
da kalsa, harbe devam ede· 
cek Vt! muharebeyi kazana· 
caktır. 

Bordo 24 A. A. - Fraıı 
sız matbuatı mütarekeyi ka· 
bul eden Mareşal Petene şid 
detle hücum etmekte ve hü· 
lasaten şunları yazmaktadır· 

!ar: 

de 
'· Peten ne ayan ve ue 

mebusan meclislerinin 
huzuruna çıkmağa cesaret e· 
dememiştir. Bu hükumet meş 
ru bir hükumet değildir. 
Fransız milleti, mütarekenin 
merh :\metsiz şartları lizeriıı
de hükmünü verecektir. Mü 
tarekede belki de Fransaya 

bir istiklal izi bırakılmıştır. 
Fakat bu bir alaydan ibaret
tir. Bütün sırlar düşmana ifşa 

rinin atletlerimizi karşılama 
ve ağırlamada gösterdikleri 
yüksek ceııtilmenlik bilhassa 
kayde şayandır . lki kardeş 
bölge arasında gündengüne 
artmakta bulunan bu samimi 
spor temaslarıııın daha geniş 
mikyasta inkişaf edec("ğine 
şüphe yoktur. 

yor: 
Atlantik sahillerindeki i- edilecek ve silahlarımız ona 

teslim edilecektir. 
.~tletlerimizi ve onların 

yetişmelerinde emekleri ge• 
çen idart-cilerini tebrik eder 7 

Seyhan bölgesi idarecilerin~ 
d~ spor~ularımıza karşı gös· 

terdikleri samimi alaka ve 
muhabbetten dolayı teş ek· 

kür ederiz 

Yeni nüfuı:, tahri-

lerlemeldevam etmiş vejiron 
mansabına 1 kadar olan 
mm taka işgal olunmuştur. 

Ele geçen mua~zam gaııaim 

nıeyanmda büyük bir topçu 

mühimmat deposu da vardır. 
Alsas LCJrrende ve Majinoda 
bazı Fransız kıtaları teslim 
olmuş, Granvilde düşmanm 
şiddetli mukavemeti kırılmış 
tır . 5 bin tonluk bir İngiliz 

Fraosız ruhu ölmemiş, 
Fransız imparatorluğu tec;lim 
olmamıştır. Sonuna kadar 

harbe devam edecek olan ln-
giltere, Fransanın ilıyasını 
taahhüt eylemiş bulunuyor. 
Fransa meydan muharebesi 
kaybedilmiştir. Şimdi okya
nuslar muharebesi başlıya · 
cakhr. ,, rine göre hüviyet 

cüzdanları verilecek gemisi batırılmıştır. F elô.ketzedeler 
Altı lngiliz tayyaresi Ho 

Önümüzdeki haftı başın· landa üzerinden uçarak ve Yurtlarına dönecek 
dan itibaren, geçen sene sisli havadan istifade ederek Zelzele felaketzedelerinden 
sonlarına doğru yapılan nii· Vestifalye şehri üzerine olupVılayetimizde misafir edi 
fu3 tahririne göre hüviyet gelmiş, Garbi ve Cenubi !enlerden yurtlarına dônmek 
cüzdanları verilmeğe başlana Alman şehirleri üzerinde u istiyenlerin sevkine 1 temmuz 
caktır. çarak bombalar atmıştır.Bu den itiberen başlanacaktır. 

Bu hafta yeni kayıtların ted bombalardan birçok sivil öl- Felaketzedelerin yol masraf· 
kikile uğraşılmaktadır. müş ve yaralanmıştır.Üç ln~ lan hükumetçe temin edil· 

Lise 9ve 10 uncu giliz tayyaresi düşürülmü~tür mi~tir. 

sınıf kampları yarın ltalyan tebHği Zelzele felaketzede-
. k a bitiyor 1 Roma 24 A.A.- Bu 
a ş m I günkü ltalyan tebliği: Alp 

19 gün evvel başlamış olan 1 h d d d d . k d f u u un an enıze a ar 
lise dokuz ve onuncu sım olan mıntakada kıtalarımız 
kampları yarın akşama doğ- A • d' . umumı taarruza geçmışler ır 
ru sona erecektır. 1 temmuz 0 .. .. 'd k · l' uşmanın muannı ane mu a 
dıan itibaren de ıse son sı· vemeti ve havanın muhalefe-
nıf kampları başhyacak ve20 askerlerimizin c:.iretini azalt-
ltı!mmuz günü akşamı bitecek mamıştır. Kıtaatımız dikka-
tir. k şayan muvaffakiyetler 

llırsızlık elde etmiş ve düşman cep· 
besini yandan tehdit edebile 

ler ianesi 
Ankara 14 (a.a.) --- 21 

haziran akşamına kadar zel
zele felakeızedelni için te· 
beı rü edilen paraların yekfı· 
nu 5 milyon 212 bin 308 
liraya baliğ olmuştur. Bun
dan başka daha Türk para· 
sına tahvil edilmiyenbir kt· 
sım paralar vardır. 

Hataylı .Şükni OG JL lskendtrunun Yenişehir ma cek bir vaziyet almıştır. Kazanç vergisi n1Ü 
Kıtaahmız bütün cephede kelleflerinin uazarı it!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~="! lıahesinde oturan Siverekli 

Yeni Nüfus rnüdü- Hasan oğlu Halid, bir aydırn 
rii geldi beri kalfa olarak yanında ça 

Vilayetimiz Nüfus Müdür· lıştığı İskenderun Halk ecza· 
lüğüne tayin t:ılılen C.lazığ nesi sahibi Mahmut oğlu Mus 
nüfus müdürü izzettin Tunca tafanın dükkanına anahtar uy 
şehrimize gelıııiŞtir. Vılayet durmak suretile 105 lira pa· 
sabık nüfus müdürü Abdul· rasını çaldığından tutulan ev 
halim Doğru dün Ela~iğdaki rakile birlikte adhyeye sevk 
vazifesine başlamak üzere ve teslim edilmi~tir. 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Gündüzde 

ilerlemektedir. Bir lngiliz dikkatlerine 
tahtelbahiri bahrılmıştır. Ha Bazı kazanç vergisi mükd 
va kuvvetlerimiz Malta ada 
sınl\ taarruzlarına devam et· lefleri Haziran nihayeti gel

diği halde lıenüz ruhsat tez· 
miş ve iki tayyaremiz üsle· . . .. 
riııe dönmemiştir. ; kerelerını seyyar mukeıletler 

ş;.nali Afrikada Hava ı I~ küçük ticaret ve ~anat ve 
kuvvetlerimiz tarafından İn· hırfet erbabı nezdlerınde bu
gi liz üsleri berhava edilmiş, !uı~aı~ müstahdeminde karne 
düşmanın hava akınları mü- len~ı ~lmamışlardır. . 
hirn bir netice vermemiş- hazırandan sonra nezdınde 
tir Bu akınlar neticesinde karııesiz müstahdem çalıştı· Ne~riyat Müdürü 

Sehm ÇELENK 
.H.P. malbaaında baaalmışta Ne Şeker şey 

f sivillerden 25 ölü ve 150ya- rıld ığı görülen kiiçuk ticaret 
# ralı vardır. ve sanat erbabı hakkında 

Kompiycm hadir.eleriııdro 
sonra aşağıdaki emirleri ver· 
miştir: 

1 - Tarihi vagon, hatıra ta 
şı ve gol zafer nrabac:ı Derli 
ne nakledilecektir. 

2 - iki trenin hatıra plak ~ 
!arının bulunduğu yerler tah• gJ 
rip edilecektir. • 

3 Mareşal F oş Abid~si 1~ 
~ 

olduğu gibi muhafaza .edile· Us 
cektir. Ri 

Japonya 
Fransız Hindiçinisi· 
ni işgale hazırb.nı 

yormuş! . 
Tokyo - Japonya Çine gı 

den harp malzemesı ve 111ü· 
himmatın Fransız Hindiçirıİ· 
sinden transit olarak g eçırıe· 
si işiyle yakından alakadar· 
dır. Nisan ayı zarfında 4 bill 
mayıs zarfında ise 20 bin to~ 
harp malzemesi Hindiçi111 

den tsansit olarak Çine gelt' 
ıniştir. . 

Japon hükumeti Hindiçi11
1 ~ 

zimamdarlarından izahat isl~ 
miş, bunlar ise böyle bir h11 

lin vuku bulmadığını beys~ 
ile Japon yanın tı·klif etti~'. 
gıbi transitlerin Japon Mtı~ 
fettişleri tarafından kontroltl ~ı: 
ne olduklarını razı bild:rroiş• ~d 
lerdir. 
Japonyanın Roma elçisi btl 

kfımctten aldığı talimat Ü~eı 
rine Japonyanm Hindiı;1 ~i 8 

meselesindeki hatta har~k\ 
ni İtalyan hüküınetine bild1 

mi~tir. 

Defne suyıı 
Tamir masraflar• 

e 

' Belediye Reisliğinde~: İ' ~ 
Defne suyu nizamnu~1~5,e ' ı 

nin 5 inci maddesi mucıb11~. ı~ 
su yolları bakımı ve onar e' ' 
ma masrafı olarak bir se0o 
de alınması lazım gelen 3 ~i 
kuruş, vaziyeti hazırad9.~ 
masraflanrıı yükselmesi ve ';s ~ 
ücretlerinin artması ve ese' ij~ 
su menbaındRki havuzufl ~e ı 
niden tamiri dolayısile 13e"t ~ ~ 
diye Meclisinin 22 saya 

9
J ~ 

14,5,940 günlü kararilc :rı1 
senesinden itibaren beher' 
sura.lan 500 kuruş cib8) .ı ı1 . ~,c 

masrafı alınması ta karı ll ,~ 
le liği umum masura. sab• 1 

rınııı malumu olmak üzr.re 
olu ıur. 1e 
Kayıp ehliyetna11

, '() 

~i k.1nunyevvr.I 1531
1 
~ ~t 

n~sinde Antakya "Darı t 

rir" mektebinden a_tdığ'1e 
liyetnameyi kaybettını,1'·si~ 
sini alacağımdan es 

1 •;ı 
hükmü yoktur o'e ~Y 
Kayıp tasdikrı3 4,ıı' 'ı 

ı.. . •e" 't~ 
939 da Antakya ' ııı' ~. 

onuncu sınıfındaıı ~(dı~e~ tfıı 
dıknanıeyi kayb~ttıfl'I~ ·ıı ~ 

k. ıoı 
ni alacağımdan es ıs 

mü yoktur. GO~~ 
Mehmet i 

- rııaı' 
(3840) suyılı kanuıı di 
ağır ceza tatbik e 
ilan olunur 1 


