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• Sahibi ve l3as muharrir;} 

(Sayısı her yerde2 kuruş) SALI-... ·- Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Ye11i lngiliz kahine si itti/ ak .. 
la itimad aldı 

-
Bir nutuk söyligen Çörçil diyor ki: 

«Tarihin kaydetmediği eu büyiik muharebelerden bitinin ilk saf
hasındayız. Siyasetimiz bugün kudr~t ve kuvvetimizle harbe 
devam, hedef.miz her ne pahasına olurs2.1 olsun zaferdir. Z -
fere uh şanı azsak İngiliz imp?.ratorluğunu ayakta tutamayız.• 

Londra 13 (a.a) -- Bu· Size şimdi kandan,iztiraptan tin olursa olsun zafer. 
gün öğleden sonra içtimaa alın terinden ve göz yaşind:tn Zira zaferi kazanamazsak 
davet edilen Avam Kamına- ;l\şka verecek birşt'yim yok Ô· bizim için yaşamak miimkiin 
sında Başvekil Çörçil yeni nümüzdt ııtırap ve mücadele değildir. Zaf~re varamazsak 
Kabı· ıenı·n lı"st .. sini meclise! l d S İngiltere imparatorluğu 1\yakta '" i e olu uzun aylar var. i-
bildirmiş ve çok a\k1şlanmış· · · · k h d duramıyac:~k ve hı.yatta kal 

b 1 
ycasetımizı sıze ısaca iza e t mıacaktır. 

!ır. Çörçil bu münase et.e 
söylediği bir ııutukta ezcüml<!M yıoı~arb<! devam. Karada. Şurasını da hatırlatıyorum 
demişdir ki: ki, bütün kuvvetlerimizi b:r 

denizde, lıavada harbe de- ıraya getirip ilui,daima ileri ,, 
"- Cuma günii akşamı vam. Bütün kudret v~ kuv 

hu··kuAmeıı· t-şkı·ı,.. menıur edil· Nt~tuk fasılasız bir şiddetle 
~ vetimiı.le hnrbe devam. Daha k b 

din •. Harp kabinesi de teşkil alkışlaıımış ve a ineye 381 
Lüyüğüne asla tahammül edil· mevcu.:iun ittifakile- itimad 

olunmuş v~. kabine azasına miyen tecavüzlere ve zulma 
Yeni vazifeler verilmiştir. karşı harbe devam. beyan olunmuştur. 

Tarihin kaydetmediği en Hedefimiz zaferdir. Her Maliye Nazırı Con Siınoıı 
büyu··k muharebelnden biri- yeni kabinede levazım nazır· 

ne pahasrna olursa olsun za- ı r. L d L "d d 
nin ilk safhasında bulunuyo· ı,sına, or oı e mus 

k 
ft>r. Yürüyeo•ğimiz yol ııe ka· tem lekeler nezareti ne geti 

tuz. Enerjik harekete g("çti . 
A.kdenizde hazır bulunmaııyız dar uzu:ı ve ııe kadar çe· rilmiştir. 

:W-ltiI!!ml:l!lm .......... ... 

Almanlar Ricatebaşladılar 
Düşürüıe1ı Almtııı tayyareleri 400 ii buldu 
Müttefiklerin el birliği ve mukabil taarruzu k-lı şısında g r rile· 
ıneğe mecbur olan Alınanlar bazı noktalarda tutunmak ıçın 
büyük gayret sarfediyorlar- Havalarda büyük bir faaliyet var 

Holandalılar vaziyete tamamilc hakim 
Londra 13 AA.- Röy- Holandada Moz nehrini çika ve HolandaJa mecbu-

lcr ojansı bildiriyor: geçen Almanlarla Holanda kı 
1 

ri surette yere inmişlerdir 
Holanda ve Belçil:a kıta ı taları arasındd da şiddetli Almanlar Belçika ve Holan 

1, F t ·ı· k muharebeler olmaktadır. Bu daya paraşütçüler indirm:!k 
tı ransız ve ngı ız uv-

Vctierile el birliği edt rek mıntcskada lngiliz motörlü te devam ediyorlar. lnf'n pa 
Alınanların hücumuna kabra kıtalarının y;plığı hareket raşütçülerin imha edilmesi
llıanca karşı koymağa devam lngilizleriıı lehine neticelen- n .! r1ğmen Almanlarııı bu 
etmektedirler. nıiştir. hart·keti hayretle karşılan · 

A.ğ · Al Diö'!r taraftan Havalar· maktadır. Fra·ısa hükümeti, 
1 ır zayıat veren man· 0 üzerinde milli Üniforması 
llt, m~ttefiklt'rİn mukabil hü daki faaliyet son derc:ceyi 
tunııarile bazı noktalarda bulmu~tur. olmadığı~!laldeFransız toprak 
tijc t b l d H 1 Her iki taraf büyük mik larıııa ınecek olan paraşüt· 
d a e aş amışlar ır · 0 an çülerin derhal kurşuna dizi-
l a hükumeti dahilde Vdziye yasta çarpışmış ve Alman-
c tamamile hakim olmuş lar muhtdıf ıwktcılarda 100 lece<leriııi ilan etmiştir. 
ılur. Hali hazırda Fransız kadar tayyere kaybdıni~lt>r- Fransız Harbiye Nazırı 
~Ududur.dan Hcılanda hu dir ki, son üç günlük hare- Daladye dün Belçika cephe 
.. Uduna kadar 640 kı"lonıet· sini gezmiş ve Belçika Kra-• katta Almanların tayyare n elik b" b ·· · _ı 'd lı ile görüşmÜ->lÜr. 
..ı.. • ır cep e UZf"rınne şı yıatı 400 e vükselıniş lıulun- 1 ~ .. u • / Fransız ve ııgilız tayyare 
"l ı muhart beler .:..cereyan maktadır. Dünkü h ıva çar-

ll'ı .. kt d' leri dün Alınanların aeri 
'" ~ ır. pışmaların<la 35 f ıgi:iz tay· 6 

Al hJtlarını v~ ııakli 1 t- kollarını 
la ınan Genel Kurmayı, yaresı usıeriıı • di>ıımeıniş, mÜt>ssir sure.tte bombalamış · 
\ı Yıflıyan hatlarını takviyt> fakat buAlarııı bir kısmı Bı>l leır<lır. 
l'lıctı ınuvakkat~n elde ettiği 

Utrı,haff~kiyeti idame için hu
At bır faaliyetle çalışıyor. 
~,~ıtn ileri hareketi Belçi
t,~ arın mukabil taarruzilt! 

8arrıen durdurulmuştur. 
lcrd erheva~edilmiyen köprü 
~Üş en Alber kanalını geçen 
~Clill'ıb·nııı vaziyeti çok lehli Bet. duruma girmiştir. 
,_.r, çıkalıların mukabil ta-

ııu L 
ltı\ıııt 0 11:adar şiddetli ol· 

"Ut k• "'"ie •, Alınanlar gerile 
ın~cbur olmuşlardır. 

ltalgada bir hô.dise 
[ngiliz aleghdarlığı artıyor 
Duvarlara ve İngiliz maslahatgiizarının 
otomobiline y<ıpışhrılan beyannaıneler 

iki hükiımt-t arasındaki rnünasebatı 
gerginleştirdi 

Londra 13 A. A. -- Röy neldinde şiddetli teşebbüs· 
ter Ajansı Romadaıı bild\ri· lerde bulunmajca s~vkeden 
yor : lngiltereııin Roma Bü· hadise şudur :. . 
yük elçisini ltalya hükumeti Sonu 2 ıkncıde 

Hatay dev
let inin 

Borchrı ö1eaec~k 
Hatay d,.vJetiııiıı bıraktı

ğı b:>rç 1 uı ·1 ö j ·n n !iİ için 
Ank1radan emir gelmiştir. 
Btı borçların yekünu 400 
bin .lira kadar tutmaktadır. 
Yalnız şimdilik ödenmesi 
için gelen t"mir anc:ik 15 
mut 939 dan itibaren olan 

borçlara şam'ldir . 
Borçlar :ıazirandan itibaren 
ödenecektir. Mütebaki borç 
!arın ödenmesi için de emır 
beklenmektedir. 

Yarın 
Hava şehitlerimizi 

IMac aristanda 
7 sınıf asker silah 
altına ç~ğrıldı 
Belgrad 13 A.A - Ha

vas ajansı bildiriyor: Maca
caristanda mühim askeri ha
zırlık ve t~dbirler alınmış ve 
7 sınıf asker süretlP. silah al· 

t• 't L çağrılmıştır. Silalı altına 
çağrılan yeni kuvvetler.kısmen 

Slovak hududuna gÖnderil 
mekte ve Romanya hududurı 
dıki üç kolordu dahi tak
viye olunmaktadır. Slovak ve 
Romanya hududu boyunca 
lilhşid edile l macar orduları 
nııı mevcudu 3 50 bin kişi 
tahmin olunmaktadır. 

Holanda ve 
Belçikadaki anac ığız 

Yarın h lVa Ş!'.ıitlerim'zin Taleh ! ve tabalarımız 
ihtifal günüdür. Evvelce de Ankara 12 (a.a.) -· Holan
bildird ı ğimiz gibi, !-latayda da ve Belçikada butuııan ta-
ilk defa yapılacak olan bu lebe, memur ve halkımız için 
ihtifalin, şehitlerimizin yüks~k endişeyi mucip b:r hal olma· 
lıatırasiyl ! ınütena~ıp bir ş e- dısh hakkında hüküm ete ma-
kildı.! icrası için icabeden lumat gelmiştir Vaziyet bun-
hazırlıklar yapılmıştır. l 1tifa1 (arın ailelerine ajans vasıta-;İy· 
saat on ikiye doğru atılacak le ilan edilerek bildirilmiştir 
b"r topla başlıyacak ve top .-.---.-. -A- .. ------. .. . .. . . 

1 

ıhtıram sukutu esnasında fab· 
sesı uzerın"! uuturı ııakıl va· .k ) d'"d""kl . 

1 
• rı a arın u u erı ve otomo-

sı ta arı ve ıns.rnlaı oldukları b"l k I f I 
d _ı k"k d ı orna arı ası asız surette 

yer e yarım nf' ı a urmak k · . . . · çalara tır. Mera'iınl yarın 
suretıyle ıhtıram sükunu yapa· t 12 d B l d" J . saa e e e ıye meyuan· 
caklardır. Yarım dakıkalık 1 v d 1 kt 

ıgııı a yap1 aca ır. 

EN SON DAKJKA 

Garpte cehennemi 
muharebe başlad1. 
Dört bin Tank karşıkarşıya 

muharebeye tutuştular 
Büyük bir meydan ınuharehesi bütün 
şidd · tile devam ediyor - Holanda da 

nazile• le par aş ~tçüler temizlendi 
Paris 14 \. A. - Havas ajansı dün akşamdanberi va· 

ziycti ~öyle hülaha ediyor: 
Alma.1 taarruzu l3elçikaJa Başlıca iki istikamette ve 

bütüıı şiddetile devam etmelrtedir. Almanlar Liyejin ce 
nubundaki Alber kanalını muhafaza eden kaleyi işgale mu 
vaffak olmuşlardır. Bir zırhlı kuvveti çıkaran Almanlar
bu nuntakada müttefik tayyarelt"rin kütle halinde müda
halesile zorluklarla karşılaşmış ve Almanların ileri. hare
keti kati ve serih suMttt"Fransız motörlü kıtalıırı tarafm
dan durdurulmuştur. 

Holandada bazı noktalarda Holaııdalılar gt>ri ç~kilmiş, 
fakat diğer noktalarda müttefik1erin yardımile tutunma· 
ğa muvaffak olmuş:ardır. 

Holandadari dahili vaziyd te düzelmiştir. Naziler İm· 
hcı olunmuş paraşütçÜlt!r tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Liyej mıntakasına Almanlar gittik~e artan kuvvetler 
gündernıekte ve ~ ütle haliı de hi~cı;m e ' n cktedir:er. 

1500-2000 Alman tankına karşı Fransızların ayni 
mikdardaki tankları burasını cehenneme döndürmüştür. 
Bu mıntakada büyük bir meydan muharebesi de ıam et· 
mekte, Almanların g~risi kütle halindeki müttefik hava 
kuvvetleri tarafından mütenıadiyt"n bombalanmaktadır. 
Fransızların mukabil hücuıııu muvaffakiyetle neticelen· 
miştir 

Holanda kraliçesi dün hususi treni~ Londrıya ıelmiş 
ve lngiliz kralı tarafından karııJanmı§~~r: 



dair .. 
Çiftçi kardeş! 

Mahsulüne iyibak 
Büyüklerin sana öğüt ve

riyorlar. 

21 mağaza 
gaplırılacak 

Bel~diye Reisliğin

den: 

ı 1!~a~y~:c~a~n~~ı!!!.; 
r 

Hayatta, her ferdin muayyen bir sınıfı ·vardır. Bu sı· 
nıflara mensup olan her ferdin, içinde bulunduğu çerçe· 

ve icaplarına uyarlık göstermt:si ve onun manevi çehre· 

sini aynen ve tamamen göstermeğe ve benimsemeğe ça· 

lışnıas\ kadar tabii bir şey olamaz. 

Askerler, subaylar, muallimler, talebeler, i~çiler, çift· 

çiler. artistler, ve saire .. g1bi turlu sınıflara ayrılmış va

tandaşların da kendi sın1flarına göre .~kıyafetle• i, ,tavır 
ve hareketleri, oturup ka~kacak yerleri ve hatta kendi· 

lerine mahsus konuşma tarzları mevcuttur. 
Mesela : aı;knler kısa ve kesin, öğrt-tmenler yumuşak 

ve okşaycı, talebeler de nazik ve hürmetkar konuşurlar. 
Devlet kıyafetini üstünde taşıyan 11e kahraman omuz· 

larıncla bütün bir ordu ş •refinin manevi ağırlığını 
duyan herhaııgi bir subayın barda görüldüğü vaki olma· 

dığı gibi kasketi etrafınd ıki sarı şeridi ile bütiin bir 
Türk gençliğinin yüksek şerefini te .• ısil eden herhangi 

bir oku\ tal"b sinin de içkiıı bir gazino veya lokanta · 

da oturması veyahud kaske t ni bir kulağı üstüne çeke· 

rek rastladığı kadına harfondazhk etmesi de o nisbet

te çirkin düşer . 
M. YELTEPE 

Futbolcula 
rımız 

Marııngozla" 
ve mobiıyacı-

lur bir Lig .... i Mısırda. gaHp gel 
diler 

Dün idare hı:ayetini İsken leriyel 3A.A.Dün ls-

Çok ek çok mahsul al di
yorlar. Geçen yıllardan d.lha 
çok nıahsul nlmak için: 

Ya şimdiye kadar işliyeme 
diğin topraklarımda çok ekip 
çok mahsul alınağa çalışacak 
sın yahut olan toprağım da
ha büyük bir gayretle ve :la 
ha iyi usullerle işlemeğe ko 

yulacaksın. 
Eğer bu yıl anc:ık geçen 

yıllar işlediğin kadar toprak 
işliyebiıdinse çok mahsul ala 
bilmek için mutlaka bakım 
işlerine daha fazla ehemmi· 
yet vermen lazım.lır. 

Geçen yıl dönümden birt' 
beş mi aldın bu yıl bire on 
almıya çul:şmak gerek: 
Bakım işıeri lıenı kolay, ht:m 

de zevklıdir. 

Her mahsulün keadine gö 
re bakım işleri var zaman seı 
bu işlerin nasıl göriilc.!üğünü 

Vf! ne zaman yapılması laZlm gel 
diğini biliyorum. 

Belli ki bu işinin dalıa ti· 
tizce bJşarı iması lazım dip 
doldurmada ot ayıklamada 
seyrt-ltmede sulamada bu yıl 
hiç bir kusur eylemeğe gel· 

Antakyanm meydan mahal 
lesinJen vakıf mezarlığının 

Anneplik yolu cephesine kar 
gir ve üzeri çatı ile kapalı, 
ayakları yontma h\ştan olmak 
tizere 21 mağaza inşası kapıı 
lı zarf usulile eksiltmeğe ko· 
nuımuştur. 

Muha·nmen bedeli: (11458) 
lira 66 kuruştur. 

Eksiltme yapılacak mahal 
ile gün: - Eksiltme Antakya 
belediye Riyaset dairesinde 
22 Mayıs 940 çarşamba günlı 
saat 11 de yapılacaktır. 

Temini muvakkat: - (859) 
lira 40 kuruştnr. 

Şartname ve p!anlar hak· 
kında malumat almak isteyen 
ler her gün öğleden evvel 
belediye Mühendislik dairesi 
nı· müracaat edebilirler. 

isteklilerin ehli yetnameleri 
ile ticaret odasından veya sa 
ir resrr·i davairdeıı evrakı 
ınüsbitelerini eksiltme günün 
den evvel belediyede tescil 
ettirmeleri ve eksiltme günü 
temini muvakkat bedelinin 
makbuzunu ibraz etmeleri 

ilan olunur. 
seçti tanbuldun gelen Türk futbol mez. 

C
ularla Mısır takımı arasın· Avrupa çiftçileri dönümden Çam odunu ve kabu 

Marangozlar mobilyacılılr· -
d l 2 k bizden daha ço!' mahsul al· 

la bıçkıcılar birliği dün akşam a yapı an maç ye arşı g"' u anhrma~ı 
5 ll T .. k F tb ) l malarile övünü" orlar. Halkevi salonunda toplanarak go f! ve ur u 0 cu a· ' 1--HatayVılayetininAntakya 

. . . \ rının galibiyetile neticelt-n Bu şu demektir ki onlar ba k S k l) l 
Yell

·
1 
·ıdare heyetını seçmış er· b. d d h k azasının arı aya ev et 

M t M K kun işlt:rine ız en a a ço 
dir. Her üç esnafııı birleşerek mışhr . aça ısır ral ve orınanıudan (9738) kental 

hükumet erkanı ile kesif bir ehemmiyet veriyorlar. k d 8 vaptıkları bu seç:m netir.e· b 1 d h · en az çam o uııu ve {4 O) ker 
1 

kalabalık hazır bulunmakta Eğt-r u yı ~ a genış top 
sinde idare heydine a:jağıda tal çam kabug~ u 8,5,940 tari idi; Türk futbolcuları bugüıı rakları i~liyebildinse nemutlu 
adları yazıh olanlar intihap Ronıanya vapurile lstanbula sana çiftçi kardeş: binden itibaren 15 gün müd 
olunnH1şlardır. hareket ~tmişlerdir. E d detle açık artlırmaya konul-

dan: 
Antakyanın Harbiye nahi· 

yesine bağlı Dırılmaşta köyün 
den defne oteli musteciri Lüt 
fullah mahfud~ 
Hntakyanın Harbiye nahi· 

yesinde lbrahim Tuhaniden 
isticar ettiğiniz otel icarı be 
delinden zimmetimizde baki· 
ye kalan (335) osmanh altın 
lirasının tahsili zımnında hac· 
zi ihtiyatinin icrai hacze in· 
kılabı suretile ve haciz yoli· 
le aleyhinizde yaptığı !crai 
takipte: 

Na.11ınıza çıkarılan icra ö· 
dune emrinin ikametgahını· 
zın mechuliyetinden bahisle 
tebliğsiz geri telmiş olması· 
na bina en icra ve iflas kanu 
nunun 57 nci maddesi tlela· 
letile hukuk usul muhakeme 
leri kanuııurıun 141 ve müte 
teakip madde!P.rine tevfikan 
bu babtaki tebliğatırı ila::en 
yapılmasıı:a karar verilmiş· 
tir: 

İla.ı larihinden itibaren üç 
ay müddetle hakkı itirazımı 
mabfuz kalmak şartile bu 
müddet içinde dairl.mİze mü 
racaatla itiraz etmediğiniz tak 
dirde c~bri icraya devamla 
mahcuz malların satılarak bor 
cun kapatılacağı ilanen teb· 
liğ olunnr. 

satılık 
otomobil 

C. H. P. İdare heyeti riya· 
setinden. 

Reisliğe Necip İpek, ikinci ~er gayrt'tini arttırır Ö· muştur. 
reisliğe Ömer Mıstık, vezne- Hususi muhast-be nümdeıı aldığın mahsulü de 2 -- Arttırma 24,5,940 gü 
darlığa Naci Keser, katipliğe müdürü bu yıl birdz daha fazlala~tı- nüne tesad;:f eden cuma gü-

Altı silindirli v~ Sövrole 
markalı bir otomobil 25 ma· 
yıs 940 cumartesi giinü öğle 
den sonra açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Muhammen bedeli 350 lira 
dır. Taliplerin yiizde yedi bıJ 
çuk muvakkat teminat akça 
sile birlikte mezkur günde 
Hatay Garajında hazır bulull 
malcırı ve fazla tafsilat almak 

l k l ki d 
rırsan yurdun için en hayırlı nü saat ~5 de Antakya orman 

Ahmed Cive e aza 1 ·ara a: Vila\.·etimiz hususi muhase 
O Ş ı işi seıı yapını~ olursun. Bölge şefliği daıresiııde yapı 

Kadir Kanmaz, mer en be müdürlüğüne tayin olunan 
Nuri Biçer, Şi.ıkriı Özant. Balıkesir muhasebe mi.tdürü Biliyorsun ki çok arazi İş· \ lacaktır. 

d f 4
lemek çok iş ister meşgale 1 3 - Y.üz kilosu bir ken· 

Yeni i arc heyctıne nıuva • Tahsin dün şehrimize gelmiş- h b 1 çoğaldıkça ekip diktiğine bakı tal eseı ı e çam odunun be-
fakiyet dileriz . tir. Yakında va:::ifesine ba~· mak güçleşir halbuki toprak 1 her kentalı 12 kuruş ve çam 

yeni tayin ve nakiller lıyacaktır. fen& bakarsan az ve kötiı iyi ı' kabuğun beht!r kantalı 20 ~u-
Erziıı nahiyesi tahrirat ka· İzmir mıntakasında bakarsan çok ve. iyi mahsül ruş muhammen bedeldedır. 

tipliğiııe Karakese öğretmP11 da pet,ol bulundu verır. 4 - Muvakkat teminat 

vekili Remzi Akdeniz, Antak· İzmir Gazetelere gö- Ekim ve dikim işlerinden 95 liradır. 
ya kız lisesi tarih stajiyerliği · re Demirci kazasında dağlar sonra mahsule bakım güııl•;· Şartname ve mukavele pro 

ne Ankara erkek lisesi tarih 1 nrasında g~ı.iş bir sahada ridir. F.kip diktiğın .):erde ne \ jeleriı~.i gör~.ek istiy~~lerin 
staiiyeri Mehmecl Sönmez. l petrol ve asfalt bulunmuş - kadar çok toµlıyabılırsen 0 bu muddet ıçınde Seyhiin or· 
Eğitmen kursu müdurlüğüıu tur. . kadar memnun olursun senin man çevirge müdurlüğii ve 
Hatay ilk tedrisat müfetişi fel J ~~.d:ıı t:.ık.~k- ve A·ama Je yüzün güler d~vletinin ve Antakya orman bölge 
mi akıncı, eğ.~:nen şefliğine Enstı.tu.;_u Muduru yakında \ de.. Bunun için ekip dikti şefliği dairesine müracaat 
Manisa ilk tedrisat miıfettiş Deımrcıye gelerek bu saha· ğinP. iyi bak. edebilirler. 
(erinden Hüsnü Altay, Ög· da tetkikatt bulunacaktır. Antakya Orman Bölge şef, 
ret men likler ine: Bey l.ı il ö ğrt"t. ca;:a:;::::::erı:ıi:iiil T.----d·--11b ... , .• r--h-a·d-.11

;sr.e:m1Mllllltlll Mu Zd Her ARAT 
menlnindc::n Nesip Akdur .1.talya a . Kayıp ikamt;t tez-
lskenderun Nan:ık Kemal oku· Başı 1 incide roelerden bir tane yapıştın- keresi 
lu öğretmenl~riııdcn '.\li, Has- Cuma günündenberi, ltal lıııca, maslahatgüzar derhal 

Sa n
1erkez ögv retıneııi Nihal <l 'l ·ı . . Antakya Emniyet ınildürlü ya a ngı tert>y1 yıpranmış telf"foııla ltalyan Hariciye ·· <l l<l • 63 391 

Tliı ker, Ceyhan öğretmenle- millet olarak tavsif eden ve Nezaretin~ müracaat ederek guıı en a ıgım. - ı~u-
rinden Mustafa Bays..,l, Rnsinı kara gömlekliler tarafından lıA d' . t l l . f mar, h ve 1 'l ~ -940 tanh· 

d A 
·ı A tertip edilen bir takını be· 

13
a ıseyı .. pr~ t-s 0 ey eı.~uş ır. • li iki ayl:k ikamet l"'zkeremi 

Dinç, l\uh Çamur an, tı a Y I d I unun ıızerme kara gomlek 1 k b . y · · · I • 
bar, nakil ve tayın edilmiş· yanname er uvar ara yapış· . l .11 k' b ay ettıın. <.'nısını a açagını· 

tırı(ınaktadır lılr>r otomo >ı < e ı eyanna · \ d k. . . I .. ._ .. kt lerdir. · . an es ısının ıtıı< mu yo ur. 
Takdirname alanlar Bir lııgiliz tebaası, bir ıneyı kaldırınağa mecbur QI Suriyeııin Saikin Nuhiye-

hatıra olmak tizere bu be - muşlardı~. • • sinden Halid oğlu Şakir 
Zelzele felaketzedel-:ri . yannamelerden birini kopa- Neşr edılen hır vesıka Gazl\l 

nin iskan ve ıaşt ... İ· gös- rırken, kara gömleklilerin 1 Roma 13 A. A. ltal· : 
terdikleri fevkala . • . ayret· t~caviızüne uğramış ve ote1e yan ekonomi N.&zırı tarafııı- ı <liğı beyan edilerek bunun 
•,en dolayı tahsilcH rııüdüru l 1. · k d J M ı· · ·ı k. 1 t f d ··d • · giren ngi ızın ar asın an • an uso ınıye verı en ve ım er ara ııı an o eııecegı 
nemzi Akıncı ile varidat otele hücum edilmiştir. Ha· gazetelerde iri puntolArla sorulmaktad·r. Bu raporu bi· 
kontrol memuru Saim Cau· <liseyi yatışbrmak ve tahki· neşredilı~n bir vesikada in - rinci sayfaların<la neşreden 
dan vilayet makamınca tak· k.ıt yapmak üzere hadise giliz kontrölünden İtalyan ltalyan gazeteleri bu ınüni\ 
dir edilmi~ ve kc>ndilerine mahalline giden İngiliz mas ticaretinin gördi.ığü zararlar sebetle müttefikler <ıleyhinde 
birer tcıkdirname gönderil· l a h a t g Ü z a r ı n ı n tadat edilmekte ve bu zara· şiddetli ııeşrİ)'al yapmakta • 
miştir. Tebrik ederiz otomobiline de bu beyanna- nn bir milyar lirete yüksei dırlar. 

çin her gün parti katipl;ğine nıiİ 
racaatları iları olunur. 

Satılık boş 
çuval 

T. C. Ziraat Bankası Arı· 
takya Şubesinden: 

Bin yuıelıi kadar boş çu· 
val satılacaktır. Talip olanla
rın 25,5,940 tarihine kadar 
teklif edt:cekleri fiatları ya· 
zı ile Şub~ Müdürlüğüne bil 
dirnıderi lazımdır. Çuvallaf

1 

banka b~nasında görmek 01ii
01 

küııdür. 

Müsabaka iıntihaoı 

Vilayd Makamaınınd•11 : ~ 
Kırıkhan Kazası YafanS'

0 

nahiyesi tahrirat ve niifll; 
Katipliklni için Mayısın 1 

inci Cuma günü saat 15 tr 
musabaka imtihanı yapılac~: 
ğından g •rek eski ltalip\et

1
11

, 
k il 

ve gerek talip olaca .,. 
k ~ .k 1 ·ı uı rm mez ur vesı a arı c> • 

•· 3Cll 
likte Me <lupçuluğa ınu' 
atları. 

Neşriyat Müdürü: 
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