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[Sayısı her yerde2 kuruş] Cuma 

llu~üızkü harp:Paris 
11
• Lun}a en buhranlı dt-\'rt 

~ Ya~ıyor Bugüııd rı y:ırı · ı • d •l • k 
;~düııya <!hvalininrıe şekle zge e l mıgece 

ıı takasıta .. 
~:~c_ .. ğirı·, g..ırp c ptıesiııJe AJ A •ı b 
~·~hın en biiyi.ık muhctrebe- manya, meı 11"(,a arıkcı.r:ı 
\ r, suretin Je cer yan etmek j" d k • • kf . 
e Olan bu kanlı boğuşma. arın a l µarasını gerı çe [ 

:ııı ııe biçimde bir l'eticeye H,.ırp biitün şiddetiyl t; devam ediyoı-, m · t
k:s•.1. olacağını bizim gıbi va· tefikler bir kısını araziyi geri alaılar-Ha
~/·~ uzaktan 5eyı-edeııler va kuvvetleri Alınanyadaki hayati eh ·m-

hadi.,elerin dışında bulu • t' h · ... .. · .. · 
~anıar .. k t" 1 k b"I mıye 1 aız as \ erı uslerı muthış surett l ıçın a ı o Jra ı me· . 
1 e ve kt·stirmeğe imkan yok boın bardıman edıyor 
~r. Peris 23 (a a.) mutlefık muş ve 8 l ıgiliz t bY) ar esi 

.Bu r.avjş şimdiye kadar ordularla Almanlar arasın<l · kaybolmuştur . 
::•hin kaydetmt·diği çetin ço~ şid_detll bir çarpışmayı ; Yin~ logiliz !a~yareleri 
, llar içinde c-::rcyaıı etmek muteakıp Fransızlar Ka 1ıbro 1 Manşa ılerlemek ıstı yen dal· 
~ve çok kıyasıya,yapılmak cıvarı:ıa kadar olan arazıyı ğa halindeki Alman ko!larııı 
1dır. Ayni zamanda bu harp geri almışlardır. ~luharebe 1 müt hış bir bomba } ağmunııu 
~ıı gücünün değil makine Arrns mıntaka.sında medd • tutmuş ve kollar panik halind 
~\'\'etinin <l • tahminlerin fev· cezir halinde devam etmek· darmad'iğın edilıılİ:1 tir. 
~~de rol oynadı~ı bambaşka ledir. Paris 23 (a.a )·Fransız harp 
t harptir. l3u itilhtrla içleri Londra 23 (a.a.) - Bu· kabinesi bugü.1 Cıi .ıhurrei 
~tı dolu motörlü h_~'P va· gün nt'şredileıı rrsın~ bir teb· sinin r~asetin~e _ıoplaıın.ıı;-
larınm yıldırım hızııe muh liğP nazaran. Almaıılarııı Ar- ve V t'Yoaııdın ızdhatını dı :ı· 

tıf ııoktalara suldırışıııı ve ras rivarındaki yeni hiicum· !edikten sonm Paris mıntakii 
d"fl . ı rr k' t . l'kl ,ın n l.Jo.a' tılm lll a;ına kara rJ• e " erıı e varışlarını gördü arı muva u ıye ~ıı ı ~ ne· 
ltıiiz veyahut diişündügü . ticelenmiştir. l3ütün hücum- miştir ~ıç bir lllPnlUr vaz ft·· 
~ ka::lar ayni birliklerın lara rnğmen mlittefık kıtalar si ba\iından ayrılmıy<1cağı gi'lı, 
~· hiç bir fabrika ve sa1 re d · 

,. 1 noktdlarda c:ıyııi suratle mevzilerıni tutmağa muvaf-
111· dalıile ııakledılnıiyecekt ı r. 
~·~ .. veyahut geri atılışlarını fak :>lmuşlnrd1r. Bu s.ıhadc:ıkı 
' duşüııın .. miz ve ınulahaza arahktan dü~man ınotörlll Loııdra 23 (d .ı ) G • 
·' e..... ııeral Gam!eııin intıhar dtı· ·••emiz doğru o!ur. Çün · bir kol geçirmeğ .. muv-afLık 

az b' . . d ğiııe ve lngiliz ba~kuıııaııdc.· 
•t ır ZRman ıçın e ge · olrmuştur. Sahile doğru 
q d f 1 ı · · ı. .. n111ın Londra>a avdt"l eyi.!· '.ı aarruz e en tara 111, ge· il ereme~ ıstıyt•n uu motor-
~ · k ı k l ~ h dığiııe dair Alın.tıı r,ı<lyosu 
L ınuJafaada bulunanların lü ıta anı arşı ıaya ı t! eıı 
tııtelif cepheli h .ıreketlc:ri, mi yeti haiz mevkileri ınüda· tarafından ııeşredılen lıabeı • 

lil f d f d k f ı· 1 •Ju"tu' 11 ler burada n sınen valaıılan· 'i.k ra ta mü a aa a i en da için azım ge en ı J 

ı b maktadır. '\t it ir taraftan taarruz vt- teduirler alınmıştır. 
~it tc:-şebbüsleri yapması, D ğer taraftan müttdık Londra 23 ta.a) l ı-

t.:0nluk orduların çok da tayyareler dün Almanya üzeriı giliz istılıbarat nazırı söylt::di-
~ .. ış otmıyarı arazilt:r.:le iç de büyük hır faaliyet sarfet- ği lıir nutukta demi~tir ki: 
'b l "Vaziyet r!ezaketiııi mu 

ı. _ 1 .u _unuşu, c .. phelt-rin 24 oişlerdi r.D n ·rn, ~ar'öruvo!• gib 
~ ha faza ediyor. Fena habe r1e 
•tl. •c;ınde sağa. ~ola Öııt- ve Almanların mtihim Sevkul k 
'it alJı ça cesaretimiz artmak· 

tı.1 Ya doğru dt-ği~ış ve ka ceyş ınıntakaıarı bombalan· d T I 
1 ilr1 .. .. k k b d ta ır. ari ıte hiç mağ'ııp ol· 
-~j . • ustun tayyare uvvet mış ve Öprüler erhava e ı· mıyan milletimiz, bu biiyük 
t~ııı nıünakalı! yollarını ve lerek yollar talırıp olunmu~ bac.liredeıı de zaft'rlc: çıka 

~tıl t~ı~kte olan birliklt-rin tur Prüsyada Alınanlar için lıayn elik ır. 
b'şl'tıııi kesmedeki lJüyük 1i t>hemmiyetihaiz askeri hedef V aşingtoıı 23 (a.a) 
t~ iltılarıııı gördüğümüze gö lerde b.>miJ lrdıındn t>Jılm"ş Vr Atma·ıya huku ndi, Aın •ri-
bırı::vzii hadiselerden; ş~ - bt1ralardd mlıthiş yaıt.dnl r çık· kanın son zam rnlardaki va· 
~t(j ~111 alınıp ver ılm s'ıden, mıştır. Bu 1 lınb ırdun.ır.l.ıra z!yetiııden emin olmadığı •çııı 
1•tı.~ arın slratejık harekt·tle iştirak eden l .\yyarelerden Amerika bankalarındn 20 ınıl 
~t ;~.Büyük ve kati netice beşi dönmemiştir. Cephede- yon dolar mikc.larındaki p . 
b~~ 1 

ctrmak doğru bir mu ki hıwa muhar<"belerind~ 24 rasıııı İsviçre bankasıııııı he 
.~ eı0 "hı e mahsulü sayıla naz. Alman tayyaresi tahrip olun· sabın .. geçirmiştir. 
"~ ttıca Lugünkü harp ıııs<ııı .-..ntl"Jll • ' , &llJı)WB••ziliın••••••li=iliıae• 
~ı~ itlzeıne bakımından mü,- ısovyel- lngiliz' LJarp ~ Sarfj . . flj 
~ b.. Yalı ıcap ettınnekte l f / d . 
I~ k~Ylece siırüp gitmekte 1 emas arı ı~p:ınvaya a sırayet 

~'tııı~ daha kati neticeye Ruslcı rın ikinci cevabı edecek mi? 
11tı buıya ~adar her iki tara toıdrrı 23 (a.a.) Sov· Madrid L3 AA. Cebe 
'ttıı. Zayıat .. ti · l l~ttarı .ctıiki kadın ve çcwuk· 
ı .. ın_ ıak 1 sura. e. Y. erme yt>tlı:>rlı• ng-ilteı t• lni_kurııeti d.·. 1J1ı ktı ı k ların t~hlıyesııı<l(•n sunra,har 
.ı}tih ' vvet erıııı gıttı ·çe rasında yap,tlacak tıca ... el mu-
11li4(i .. ~ıek_ kudretlerini d,. zekt>re!eri için iki lıükumel bin lspaııyayn kadnr Ydklaş-

'1·•1e lığı zannedilmektedir. Fakat 
\ llilh ınız zuru.-idiı arııs111daki temasldr devam 
t us hgiltne hükumetinin 1s-b· oı, sa cereyan etmek. etmektedir. 
ı aıd: harbin malzemt' har l ~eçenl_erde fngiliz hüku. pany:ı bitaraflığıııa riay •t e· 

tıı:, .~lı ki:ltİydl(· bilindığt· mehne vt>rılen Sovyet cevabı decPğine dair verdiği kah 
lııt~ıı:b-re vanlun hedeflerde : no!asına Jı.ıgi~lere tarafından teminat l panya efkarı umunıi 
t~~el 1lrnek • I cevap verılmış v~ lJu C('vap- yesini tatmin eylemiştir. 
L eyip . ve aarruz arı S 1 b" 1•w• . l ·ı· H . . N L d 11iltc::n ıl .. rlcı ·b I k . . tan sonra O\'yet er ır ıg: ııııı ngı ız arıcıye 87.ırt or 
'i~ ~~aıılarırı ye ~ ıııe .. ıçın Londra bliyük el~si hükume· Halifaks, l~paııya gazeteleri-
~uy blllcnıadiy erme s~rat~e. I tin bu husustaki noktainaza· nin LonJra muhabirlerine 
ll 

11
a .1 lın .. k k eı~· ~eııılerını rını .bildiren ikinci notayı hu· verdiği b yanattn, İngiltere 
~lıc""•ıiıı eyi ıyetı de k'a- gün lııgiliz h riciye nazırına 1 nin lafıanyıuıın bitaraflığıııa 

'S a ııııııasııı<la bi d" ı · · S t · d' · · \ oııu 'k . • lev ı ey emıştır. ovye C"· rıayete azmeylr ığını tcyid 
1 ıı:cıde) v.ıbı te-tkik edilmeklt'dir. etmiştir. 

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

urumu 
Kurulltıy dün Btış·uekili-
nıizin bir Tıutkile aczldı 

Kurultay Reisliğin'! Büyiik Mi Jet Mecti 
si Reisi 'S ·çildi ve Kurumun Banisi olan 
Ebedi Şef minnetle anıl rak lVIilli Şefe 

·Şükran borcu ödendi 
Ankara 23 AA. Tiirk şal Fevzi Çakınağa Kurul . 

Hava Kurumu Kurultayı dün 
ı.ab,ıh saat 10 da B .. şvekil 
Doktor Refik S,ıyddmın l·ir 
nuıki'e açılmıştır. Başv .. kıl, 
Türk Hava Kurunıunu.ı va· 
tana yaptığı unutulmaz hiz 
metleri saymış, lıava kuru· 
mu azalarıııın yarını nıilyo ·ıu 

geçtiğini memnuniyetle kay· 
dettikten ;oara Kurult .. ya 
muvaffakiyet dilemiştir. 

Şiddetle alkışlanan Llaş
vekilin nutkunJaıı sonra l~u
ıultay Reisliğirıe Biiyük Mil 
Iet Mecl=si Reisi AbJiilha
hk Reı da seçilmiştir Alkış 

lar arasında Riyas~t kürsüsü 
ıe gelen MeclisReisiın z ö ' ü.ıc ·-
ye kadar Hava Kurumunu 
hiınayelr-rirıe almış olan Eb.! 
di Şef Atatürkün ruhu ıu ta 
ziz için Kurultay azasını beş 
dakika ihtirnnı sukutuna oa ! 
vet eylemiş, Kur ıımun lıami j! 

si ~lil i Şef 1 ıö ıii ile Mare 

tay azasının tfızimlerinin ib· 
!ağına ve Ebedi Şef Atatür-
kün muvakkat kabrine bir 
ç~lenk konmasına karar veril 
dikten sonra Ruznameye ge· 
çilnı'ştir. 

Hwa Kurumu Reisi Şük 
rü Koçak, Kurumun dört se 
ııdık faaliyeti İıakl ıııdaki ra 
poru okumuş ve Hava Ku· 
ruınu azalarının sayısı 5JObiıı 
46 ya çtktığıı.ı, 15 senede 
Kurumun geliri olan 72 mil
}'O:ı liradan 54 milyon liranın 
orduya verilcfiğini aııleıtmış 
ve havacılığımızın inkişafına 

dair miıhim rakamlar söyle
miştir. 

0ğleden sonra Kurum 

R ... si Şükrü Koç.tğm Riyase 
tinde: bir heyet Eb 0 di Şef 
Atatürkün muvakkat kabri· 
n ~ giderek bir çe~eıık koy
muş ve nıaııevi huzurunda 
taıiınle eğilrni~ıir 

Seyhan ılar 
Bu gece geliyorlar 

St!yhaıı bölgesi sporcul,ırıııJa ı mıiteşekkil 40 ki-
şilik kafile bu gece saat birde lskencJeruııa ve ora· 

1 

<lan doğruca şehrimize ge ec .. ktir. 

1 

.. 
Seylıaıı Hatay spor lf'n1,1sl.ırı yarın b<ışlıyacak ve 

pawr ~üııii akşamına ka 1 Jr devam t>decektir. Bu 
husustaki pı ogrnm diğer s ıyfaıııızdadır 

~ .. iiii~f~.N~S~<~>N~l~>~A~K~T~K~A~~~~:.mı~i.iiiiiiiiiii\iiiii:iii~~~iiiii-~ 

Fransız kuvvetleri 
Amyen şehrinin varoşlarında 

I\1üthiş h va ınuharebeleri oluyo ..- , dün 
·35 Alman bomb cı rdıman tayyaresi diişürüldü 

Paris 24 A A. Fransız kuvvetlerinin ilai kolları 
Amyen ~ ·lıri lİrı v.ıroşl.mna varmışlardır. Almanların Se
di\rıın cenulrnnJa şiddetli bir topçu ateşirı<lE"n sonra b:ış· 
ladıkları taarruz püskLirtülmüştiir . Arra~. Kaıııbrt: ve Va
larısİ)ell bölgeleriııd • şidJetli muharebeler Jt'vaııı etın ·k
tedir. 

Havalarda şiddt>tli mulıar lwler olmaktadır. Düıı 80 
tayyareden mürekkt"p Alma•ı hava filolerı harekat saha· 
fııhla Alman kıtııatına yardım etm"!k iste .nişlerse de, 
Fransız hava kuvvetleri tdr~ıluıdan rücate icbar edilmiş 
ve 8 bombardımao tayyaresi düşürülmiiştür. İııgiliz tay
yart"leri de ~ec: ~ii ı Uz~ itii: b' r fa ılıyet gös rm ~kıe lirler. 
lngilizler dün 'L7 Almtn taı yyar~si d ~ürrııüş,10 tayyare-
yi tahrip eylemiş, buna mukabil 6 İngıliz tayyaresi kay· 
bo !muştur. 

lngiliz tarihinde misli görülmeın:ş bir hadise 
Londra 24 (a a.) - lııgiliz tarihinde ilk defa olarak 

Lodrlar ve Avam Kamaraları her türlü ananeleri terkile 
birlikte toplanarak fevkala Je kanun layihasını kısa bir 
mi.izakereden .sonra müttdıkan kabul etmiştir. Bu kanunla 
hükumet ameleyi istedi~i gibi i~tediği yP.rdE- çalı~tırııcaktır. 



Hatay - Seyi!a.n 
Müsabakaları programı 

1· Se}han kafilesı24,5,940cuma günü saat 20 d"' ,;.da· 
nad n l reket ederek ayni gece Antakyaya ~relecektır. 

2 T~nis maçı yapacak olan Seyhanlılar geceyi Is· 
k ndt'rnnda geçirerek cumartes\ saat 9 da oyunlarım 
yaparak öğf<."ye ~ntakyaya geleceklerdir. 

3 25 5.940 cumartesi s at 16 da Adana Seybanspor 
Antakya Gençspor futbol maçı yopılacaktır, (Hakr"m, Ka 
mil Önal Antakya) 

4 Saat 20 de Hatay p.u k ıda güreş musaba katarı 
yapı caktır. (Güreş hakt-m he} tı: Minder hakemi Sey
han üı ş jnnı Ş rd, Adli Belger, Halaydan Sami Kon 
>alı yan hakenılerı) 

5 ,5, Y40 pazar güni.ı saat 7 ,30 da K1rıkhan 40 
kılonır-frelık bisiklet yarışı bcışlıyacak,Antakyada belediye 
meydanrnda bitect-ktir. Yarışa Seyhandan Ahmet Ece· 
soy v Alı Hataydan Mustafa Kurtcebe, Süleyman Uçar 
ve Fu ıt l3eşir iştirak edeceklerdir . (Hakem heyeti: Ha
r"'ket lınkt•mi: Adıı Tosyalı, Yarı~ hakemi AJ1i Belger, 
Hattıy biııiklet ajanı Hikmet Halil Aksu. 

6 Saat 14 de esas programda yazılı atletik sporlar 
ınıisal>akalruı )apııacaktır. ( ~aşhakem: Hatay bölgesi As
b.ışkam Ş Balcı, Hakemler: Hatay futbol ajanı Akif E
zer, A.-H l'osyrılı, K eınal ~ ıslık, Muhlis Bingöl, Kamil 
O .. al. S han bo gesi direk öni Rız~ Salih Sariiy,. Arıt· 
rt>nÖr .C vat Diplen, Sait bötgeıı, Ali Dayı, Şeref.) 

Bu müs bJkafara başların ıdaıı Önce iki bölge sporcu· 
lannın iştirakiıe geçitresmi yapılacaktır. 

7 Saat 16.30 da Seyl.an - Hatay muhtelıf Fut-
bol maçı başhyacaktır. 

(Hc1kenı; Seyhan bölgesi d~rektöru Rı;t,a Salih Saray.) 
8 Saha Komiseri. Haı.ıy Hakem heyeti ~zasmdan 

Adıl Tosyalı. 
9 Seyhı ıı krıfıl,.si 27,i,940 pazartesi saat 13 te 

Adanuya dönmek üzere Antakyadıııı Ayrılacak v~ uğur· 
lanacaktır. 

H lkevi 
Çok faydalı bir te

şebb · se geçti 

Halk vi idare heyeti çok 
fayd lı bir leşe bbüse ~irişmiş 
tir. Okuma v~ yazması az 
olan vatanua~larm bilgilerini 
aı ı tıı nak üzere Halk~vinde 
bir kurs açıl ccık ve kursta 
ht.'sap, hendese, tarıh ve 
cogrdfya gıbi ders'n göstt~ri 
lecektir. 

20 haziı ..ındo başlıyacak 
ola!l bu kurslara iştirak et· 
•nek i~tı} t'll vatandaşlar va • 

[kıt geçirmeden Halk evine 
müracaaıl..ı adlarını yazdır 
ı rnlı vt. bu mühim fırsatla 

istifade etmelidir. 

Hava Kut um una 
yardı l edenlt-r 

Lise kampları 
7 haziranda başlıyor 

Lise 9 ve 10 nuncu stıııf· 

larının kampları 7 haziranda 
başlıyacaktır. Son sınıf kamp 
!arı da 1 temmuzda başlıya 
cağından talebdt>rİn ona gör~. 
hazırlan ıııata rı lazı ındır. 

Yangın bcr..ı.bele•İ 
lıfaiye g rupu 27 mayıs pa· 

1-artesi güııü nıunyyen olmıyan 
saatlarda ve şdırin muht,.lıf 
y,.rferiııde yangın tecrübele· 
ri yapar;aktır. Yangın çıktığı 

farzoluııacak yer !er halk sine 
ınası, Gümrül: bina9ı cıvuı 

ve umumi çarşılardır. 

Köylerimizin 
tevhidi 

Yakırı köyler bir
leş irilerek yeni 

nahiyeler kurulacak 

Bugünkü harp' 
(Beşı birincide) 

riııci planda yeri olan bir 
meseledir ki muharıp taraf 
1 a r ı n mali kudretlerine 
ve iptidai madde k1:1ynakları· 
na v~ denizlerdeki faik du
rumlarına bakılarak muhake
me ve. mütalen olunmalıdır. 

Sa.tılık oto
moblı 

C. H. P. ldare heyeti riya· 
setinden: 

Altı silindirli ve Şövrole 
markalı b r otomobil 25 ma 
yıs 940 cumartesi günü öğ

leden sonra açık arttırma 

ile satılacaktır. 

·' lıanen tebliğ i Reyhaııiyeııiıı Bayır mahal •• ~•~ele~ 
lesindrnHüseyi kızı MdvedJe 'llJllurij • 
tin ayni mahalleden kocası , Ua 

1 Mithat oğlu Fethi al('yhinl' ~tı 
açhgı boşanma davasındaıı ~ 
dolayı yapılan duruşmada Mud ~ 
daaleyhin mahallı ikameti 01eÇ 

Hülasa vaziyt-tin gizli 
hul olduğundan 15,5,940 gü· 
nü mahkemede hazır bulun· 
ması iı;in Hanen tebligat ya· o\nnyan ehemmiyt>ti ve teh

Iikderi muvacehesinde ipe 
sapa ge1miyt-n t>kserivetl~ 
vukuaıı harbiyeyi def?'ilke1'dır 
malum maksatlara .. müstenid 
propagandasını yapan ve hah 
beyi kubbe göste-ren istas · 
yonlarm neşriyatma bakar • 
sak çoktırn bir taraf gürlt- • 
yip gitmiş olacaktı Halbuki 
savaş olanca şiddetile mey· 
dan muharebeleri halinde ve 
ask,.ri binbir sır iç;nde SÜ • 

rüp gitmekte 24 saat 
zarfında şekilden şekile S?"İr
mektedir. Birinci devrede sı
fıra karşı dörtle mağlup va· 
ziyette görünen takımların 
ikinci devrede sekiz go! ata· 
rak sahadan galip çıktıkları 
çok olmuştur. 

Muhammen bedeli 350 lira 
clır. Taliplerin yiizJ yedı 
buçuk muvakkat teminat ak 
çasile birlikte mezkür günde 
Hatay Garajında hazır bulun 
malan ve fazla tafsil at almak 
için her gun parti katipliğine 
müracaatları ilan olunur. 

pılmış isede muayyen günde 15 
haz r bulunmamış olJuğundll 
hukuk usulü muhakemeler.i f ~ . •• 
kanunun 402 inci maddrsı 1 U 
mucibine"" ınüddea:ıleyh f et· Gen 
hi hakkında gıyap kararı teb · ~ 
liğine ve esasen maballi ika· Reçıl 

Hasto.ne içiP meli mechul bulunduğundıııı Üç 
bu baptaki giyap kararınında 

Sonra şunu da kaydetm~ 
liyim ki bugün bir milletin 
yenilemesini dıştar: değil ev· 
vela içten beklemek lazım · 
dır. Halbuki biz Avrupanın 

garbiıırle mütemadiyen şahla 
nan bir maneviyat görüyo • 
ruz. 

Erzak müuak~.sası ilanen yapılması karar veril 
Hastanenin erzak vesaıre miş olduğundan adı geçerı 

:ihtiyaci münakasaya konulmu~ Pethiniıı duı uşma gıinü olaıı 
tur. Münakasa 28 mayıs 940 19.6,940 Ç.ırşaınba günü saıı1 

sah günü saat 15 te hashme· I 10 da Reyhaniye- Asliye hukıı~ 
de mü!eşekkil komisyon nıa· mahkemesinde ispatı vücut et 
rifetile icra kılınacaktır. \ mesi veya bir itirazı varsıı 

istekliler miinakasa günün serd etmesi aksi ta~dirde bif 
den avvel hastane idaresine 

1 
daha mahkem ye kabul edi: 

müracaatla tafsilfıt almaları I mıyeceği ilan ,olunur. 
ve iJ.ale gunü muhammen l k ,,, 
bedelin yüzde 7 buçuk temi- ' car mu ave 
nat a~çasile birlik!e komisyo /e/erı 
na ınuı acaatları ılaıı olunur. ı 

Kayıp pasaport Beled ye Reisliğin· 
Hatay Emniyet den: 

müdürlüğünden 7 birinci teş Şehir sınırı dahilinde icJt8 

rin 940 tarihli Halil Abiddin verilen bilumum dükkan, e\ 

Hasan Fahri ÔZKA YNAK adına aldığım pasaportumu vesaire nıüsakkafatın niza(ll" 
kaybettim Yenisini alacağım· name ahkamına tevfıkan uııı 

vugoslavyay r. ı dan eşkisinin ~1ük!11ü y~kt~r. zirn edilecek icar ve isticllf 
.1. ı u Halı! Abıddın . . . 
M .. . k. f t" d s· k" t" 1 k senetlerının belediyece kat uzısyen ıya e n1 t ır a ıp a ınaca d' 

423 1 
k lq 

AI 1 k M .f M d" 1 ..•.. d ı numarrı ı anunı.ın gelen man ar npı aarı ll ur ugun en: 1 dd . d 8b 

d d·ıd: 1 Dairemiz için {15) lira uncu ma esın e musar~ i 
ış.ar~ e 1 ı . aylıklı bir sakreter alıcacak- olduğundan nizamname hıl. 

Belgrat 23 (a a.) - Aıan t ı fına hareket edip hususi st. 
b'ld' · · ır. 1 '13 51 1

1) •1rıyor. b" k 2 Sekreteriıı liakal orta n<>tlerle icar edilt:ıı veya bı 
ku:- tgratta[' ır1 . ons,eravs~ı:· okul mezunu ve askerliğini 1 senet verilen müsakkafat b\ 

illi! ıs ıyen Jcr ın oı er • b t" · l IA d k _ı k da --' . . y ı ırmış o ması azım ır. mua yo lama yapılacagırt 
1 can hır grupun gr•lmesme u 3 Birden fazla talip ol · ı ~~ 

goslav hükumetince müc:aade . .. cezayı muJme eye maruz 
1
• 

. . . .. 500 duğu takdırde aralarında mu mak üzere ı 6 940 iptidaS 
edılınışt. Gelen grupun b k · 'h 1 k ' ' ıı' 

. . .. b' k f"I sa a a ın~tı anı yapı aca tır. na kadar icar mukavd~ll. kışıdeıı murekkep ır a 1 e 4 Tahp Planların el yazıla I · . · · ı:r 
ld - .. y ı . me erımn ta n.ımı uınun ıı o uguııu goren .ug<:s av z~ rile ydzılı bıre~ dilekçe (2) A 

1 
• k 0ıe bıtası,bunlaı ııı vazı)'etınden şuı adet fotografısı, hüviyet cıiz kadaraııın malumu o.ma 

hdemiş ve bagajlarında araş· danı ve tercümeihali:ıi bildi- re ilan olunur. 
lırma yapınışt\r. Bu araştır· ri r evr.ık, sıhhat raporu hüs 
~alar ı~eticesin~.e. gelenlerde ııü hal mazbatası "Emniyet-
bır çogunun ınuzısye.n kıya- 1 caktır ı'le da'ı ~ · . . . . ten a ına ,, r mı· 

Neşriyat Müdüru 
Selım ÇELENK 

fetıne gırmış kımseler olduğu .. tları 
ze ınuracaa · 

ve e~ yaları ar asın da m Ü lı im .aır::ır;::;:;z=--- ltn:i&c:;[z:lll!!l~-lm!lilE::;;.s-W" 
mik<la.-da silah bulunduğu Erzak m ünaka .. asıJ 

r' .H.P. 1atbansındabasl ır.ıS' 

nu görmüştür ':urup der ha: 
Yugoslavya topraklarım ter· 1 - Aştığıda cins ve mi <tariıe muham.nen bedel ..,,e 

it() 

Ha\a Ku 'muıı.ı nıa kay 
dı devam etın .. k ır. Halkı 
mıı n uruma k rşı <İ3I<.' r 
dır a ık b 
<er C'f">'I bııl nuşhı . Du 

Dahıl iye vekfüeti. S kilomet 
ıo' k bir nıstf kutur da\ıi l iı.de 

buluı1111 köy idctrt-lerini lev· 
hit eln eği hararla:;;tırnııştır 

1 Bu hususla tekmil vilayet· 

ke davet edilmiştir. ı teminat miktarları ve ihale şekiıleri yazılı erzak HntB~ı 
Çör çil P cıriste da ki seyyıtr jandarma pi yap: alayı ihtiyacı için ayrı n> 
Paris 2'.i A.A. lngiıiz ı münakasaya konulmuştur. 

B kT ç·· ·ı b b · 2 ihale 3, Haziran 94 pazartesi günü saat 15 1~ 
aşve 1 1 orçı ' era erın- 1 Antaky.ı kış'asıııda ~~yyar .ia. ld. arma alayı satın a_lına .. k

1 

.. ~ 
de Hava, Kara ve deniz Ku- n < s lJ ' > 1 d il "ld 1 ) 1 z b 

ın tıııp ı, 11a~i~ ,.j.. 1 l t.. 
1 

Kururılll 1 ı o' ınl ırın s .- 1 
yısı ol it \.;ç' mulıi ıı h r ye· 
kl"rıı . (,,,,ığ oldu u. bu aı ada 
bir vatand.ışı ı c ıııiyet meıı 
f ıtıııes tıl-ı, \tallı urk büst 
lnınden 2) tıt ı s·111 sat n 
al<lıg\ bildırılm l<·e jir. 

Mesut b:r evlenme 

13ay.rn Memd ıl a Murtaza 
t' St:'yyar Ja Jdrınu ahıyı 

Te .ıenlnind ·ıı Ihsan Yalçı 
ınn du~ü 1lc._>rı dün aile do5t 
ıarı ve .ıkrab.tldnrıın huzuri 
l y ıpılnıı}tı ·. Tebrık edt!r, 

... d'' . ı esud o1ma 1a ~ım ı erız. 

!erden malumat istenilmiş ve 
hazırlanan Ct"tvellerle harita 
l<ır dahiliye vekaletine gön 
derilip tatkik oluıımalarıııa 

bcışlanmıştır 

Bu suretle birleştirilecek o 
laıı heı· iki veyahut üç köy· 
den bir yeni nahiye teşkil o· 
lunacakhr. 

Köylerin birleştirilerek ye
ni nahiyeln tesis olunması
nın kalkıııınalarında büyük 
bir rolu olacaktır. Ve bu işe 
evvela hava, sıı, yol, arazi, 
c-:mniyet ve iktisadi bakımlar 
dan büyümeğe en elverişli 

olan köylerdt!n b .. şlanılacak· 

ı d b 1 misyoııuı da yapılacaktır. 1 Hlıplerııı şartnamderı gor. 
1
. 

mandanları olduğu ıal t: u- için her gün alay levazım n üdürlüğline ve ıh ıl('y~ ıŞ.~ 
raya gelıni:;; ve Fransız Baş· dik için ye\lııi m,,zkürde ihaleden bir sa<ıt evvel vesıı\ 
vekili ile göı üş~iikten sonra iP. birlikte satırı alıın koınisy .. na müraraatları ilan ohıllıJ~I 
Loııdraya döıınıiiştüı. A'ıııncak erzııkın Miktarı Muiıammrn Muvakkat ilıuk şe 
Belçikada 2000 casus 

yakalandı 
Paris 23 A. A. Fransız 

ciı iİ 

Ekmt:k 
Sığır eti 
Sade yağ 

Kılo 

86000 
25597 
2048 

ve Belçika St'rvislt·ri Alman 
ya hesabına çalışan 2000 ca-
sus yakalamıştır. Bu ılar mu Hulgur 10238 
hakeme edilerek derhal ceza Ku~u fasulya 6825 

k d ..)ekn 1365 
landırılaca hll' ır. Çay 136, 500 

tır . 

Bu münasebetle köy oba 
ve birıikleri gcsterir birer 
mütemmım cetvel daha vila· 
yetıerdt-ıı talt>p olunmuştur. 

Sabun .171~ 
Odun 10914 

Kr. Lir.ı 
7740 
5119, 40 
2150. 40 
921 

1092 
519 
819 
60t, 

1092 

tt!mina~ 

L. K. ,C 
580 Kapalı ııı 

383 96 " ·ııı11 
28 açık ,.ksı 

8 ,. ,, 
90 " 

93 " 
42 " 
23 ,. 
90 

,. 
,,I' 
1• 


