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6 r:ııı; iki senelik suıh ve sü- r-ıeyecan ı spor ema.sı yapı 1 Başlıyan mukabiı Fransız 
i· llıı devresi hazırJık ve ~hş· Bölgeıniz teşkila•ının henüz pek yeni ol- d 
~ ~tarının yepyeni 'Silahlar taarruzu inkişaf e İg,Qr 

A lman:hücunıları 
nın tardından sonr11-

:>: 
0t~a çıkaracağını tahmin masına rağmen g~nçlerio1iz :her sahada A 

,ş td· d"l ·Kale, Bolony müttefiklel!in elinde, rras e ~ 1Yorduk. ~itekim öyle ~l· -ınuvaffakiyetli varlıklar göster ı er 
n . u. Mıknatish mayıalar, bm Seyhan bölgesir.i temsi· tuttukları iki günliik temds Kambri ve Amyen civarında muharelıe-
·ç ~i bin kiıoluk ağır infilaklı len, başlarmda beden Terbi· hareketinde takdirle görüldü. ler devam ediyor- Fransada ıs Gene-

Otnbalar ve torpiller. 90 fesi djrektörleri, antrenörle· Seyhanlı gerçlere, onla· ral kumandanlıktan uzaklaştırıldı-1Her tonluk dev cüsseli tanklar, ri vr, ajanları olduğu halde • rm, Hataya lkadar za~met 
) kırk sekizlik toplar hepbird~n cuma gecelii şehrimize ge • edip spor sahasmdakı 6bu gün 40 Alman tayyaresi düşürülüyor 

Çı~ıverdiler. len 40 kişilik sporcu kafile· ilk gençlik temas ~e hareke Almanyada ablukanın tesiri görüldü 
~·ı· E.slaha bakımından bu ye· si cumartesi günü ve dünkü tini yakından ta,kıp1 et~ek Paris 26 AA.- Şimal- dir. Amyenin şarkında siste-

r· ~~tkler yanında ayrıca bam pazar günü evvelceden tes· üzer_: şe?ri~İZ"! ~e e~1 . • -? de Fransız,İngiliz ve Bdçika matik bir tarzda ilerle?1ekte 
~4 ~ka harp şekilleri de or- pit ve ilan edilen program metlı valılt~ıA Sayın. Faık _l:Js ordularile Alman orduları olan Fransız kuvvetlerı, şeb· 
r• ~ta çıktı .. insanla birlikte dairesinde böl~emiz sporcu- tün ve toşkı~atın degorlı •.?• arasında büyük bir meydan ri~ şarkında ve Alman!•rı~ 
r t:niş ölçüde makine de düvü larile muhtelif müsabakalar recilerine, bızlere karşı gos· muharebesi başlamıştır. Al· e~ınde . bulu~a~ mevkıl~rı 
ı' ~Y:>r, Bilhassa bu harbin en yaptı ve bu vesile ile de terdiği sevgi ~"".. ala.kadarı manlar burada müttefik or bırer bırer ıstırdad ederek 

tiz vasıfı ve şaşırtı~ı ta· Hatay çok heyecanlı ve fay dolayı t~ş~~kur~ b~lhcıssa duların 'tuttuğu cepht"'ye karşı nehir boyunca ileri harekatı· 
aıı ~~ı bindirilmiş zırhlı birlikle- dalı bir ..spor haftası yaşamış bir borç b~.lır, b~!~eımz t:.ş· büyük vasıtalarla ve tayyare na devam etmek~edir. . . 
n ~q birkaç biıı tayyare ile oldu. kilôtıpın goıterdıgı enerıık (erin yaıdımile dün bütün gün F ransı~. ~rkanıl'.arbıyesı 
a ~ tlikt.e müthiş taarruzlarıdır. Şurasını peşin\!n söyle - faaliyeti ve gençlerimizin iddetli bir taarruza devam namına soı soylemege mezun 
ı~ ~'taşütçü kıtalarm, büyük mek lizımdır ki uzun zaman muvaffakiyetli .gayretlerini !tmiş, gece yarısı Fransız bir zat şunları söylemiştir: 

•kliye ıtayyarolerinin sevku·l panberi muntız~m bir teşki· de nıemnu,iyetle ve takdir· kuvvetleri mukabil taarruza c: -Vaziyetin inkişafını 
e ~'ehemmiyeti h.iz nok- Jita malik olarak çahşmış le anarız. geçmi~lerdir Fransız ordu· emniyet ve itimadla bekliyo 

in ~l11ra, cephe geıoilerine kuv- •e iyi der.eceler olde otmiş • *• ftUııun bu mukabil taarruzu ruz . . ~imal ord~larının -çem-
~ ~t indirişleridir. Bunlardan bulunan Seyhan gibi ileri Seyhan - Hatay le.nası- ile cephenin vaziy~ti eskisi ber tçıne alındıgına daır _Al· 
uıt ."'• bugün bc~inci kol na· bir bölge ile, henüz t~şkilat om teknik neticesı şöyle ol· - d"l · t' man radyoları tarafından ışa ~ti · hl"k l' b" ne ırca e ı mış ır. ı ~le ış gör.en te ' e ı ır lanmağa ba~hyan bölgemizin muştur : Üç defa tel~rar eden ve a edilen haberler tl\mame~ a· 
c ~ ~h aaha var. Bu silih bir - devamım çok arzu ettiği- 25,5,940 cumurtc-si günü 15 kilometrelik bir cephe sılsızdır. iju ordular denızle 
arl . ~alet halinde! cephe gerile· ımiz - bu ilk temas, hiç şüp saat 4,30 da spor sahasında: üzerinde kesif dalgalar halin irtibatını temin etm~ıete ve 

~ilde sinsi sinsi faali}ette he yoktur, ~Seyhanlıların Hata ı -Seyhan şampiyonu Sey· de yapılan bu hücumlarda Kale şehri kuvvetle tutunmak 
~: lt~~l.lnarak milletleri içinden ya karşt besledikleri alaka • han sporla, Hatay şampiyo- Almanlar dehşetli zayıat ver tadır· 

~ eden kara ve namert bir nın bir tc:zahürü olduğu ka- nu Gençspor arasında yapı· mişlerdir. Lil çayı civarındaki Alman 
rı h~\'~ettir. Yalınız henaen şu· _J_r: bo··ıgemiz Lc:.por tec:.kilatı· 'an futbol maçını 3 - O Genç ' K b kuvvetleri püskürtülmüş, Som 'I~ I' k k f wa ,.. ,. 1 Valansiyen, ~ am ri ve 

" ı avc edelim i aıb o· nın da ı'ler.Jemek ve yu"ksel- spor kazanmıştı:. . civarmdaki Fransız harekatı 
''- Arras mıntaka;ında muhare· l ~~ 11

.eyd.ana ~akmış ?lan. mek yolunda. gösterdiği tak· Havanın fevkalade sert esi· d d inkişafa başlamıştır.,, 
"'llıı k-ı u ... ı.ıyeti beler şiddetle evam • e er- Par.ıs 

26 
A .A.- Bulony ı:ıı.ı. cı vıun r:sıuva,.,. .. dire değer bir cesaret me • şine rağmen her iki taraf ta k d k ı d · 

"'~'1(... rnıJl•tl,.r uze en, iğer mınta a ar a nıs· ::ı'varında dolaşm ... kta plan Al "•..ı ""fllll)'.&D .... w "" • • seles·ı "ıd·ı. ı"yi oynamış, bilhassa G"':nÇ k ·..: "' .,°"' h " bi bir sübJ.ıc hüküm sürme · 
"'- c .gö~m~~'. bu. ~e ır Nitekjpı Sey!Janhların spor fevkalade güzel bir o· man müfrezeleri İngiliz Hava 
l~~lc: mallı bırlikıerı ve.Hıwı· tmunt\zam teşkilata ve yetiş· yunll\ sahayı kuşatan b\nler· tedir. kuvvetleri tarafınd.m şiddetli 

IJ ~ ~ f l .. ,,__ ırıoga d k · Bolopy hala .Fransızların ve fasılasız surette bombalan td:ı Y• u u...ı-a . miş eJemanlara malik ol u ce s~yircınin alkışlarını top· dd ı· 
ı· bittttbilmi~tir Milliretini bı~ ı ıarı, ve kıymetli öğretmen· lamış. elinde olup burada şi et ı maktadır.Burada Fransızların 

Şey f d tmıyen asıl 1 
muharebeler cereyan etmek· vaziyete !amamile hakim ol-51 tı.ıLı e 

6 8 
e. d-- d b tler elinde yükselme yolunu (Sonu ikincide) Al l ·1 · h 11 

U k 11 UCJ". u te ve qıan arın 1 erı are· dukları anlaşılmaktadır. ıŞ ~ltı. kuyanı · an 1
6 

· ~ d il 1 il b i 1 [; i {lllJB:t ilk 1 /1;; !§dl katı durdurulmuş bulunmak Londra 26 A.A.- Cephe 
:. ~t.ı'-lıı .. UtUVrV.ehn; y,a ınız ısmı U· oF>,a,e.ft era a an ~r Q 
,. 'Al ·-y ' 6 'ı " tadır· lerde müttefik kuvvetlerin 

Bu d b ı.. b · · G •• d.. Kale, müttefiklerin e!in- hava faaliy~ti çok müthiştir. 
(. L 1 n an ~ş"a •ııncı Asım un uz Yunanı"stc·n 1°kı0 sı .... ıf 40 Al 

llil) "n · f ... ., de olup civarda ~idddli mu· Her gün en az man ·ı , .... görünür. tara ı ve ma· y 

1 S · t" daha sı"la"' h altına 1 har•bele'r cereyan etmekte· Sayfayı çeviriniz e. ~ _ı llifek şür~tiyle .müte· urıyeye geç ı 
~'dıyen işl~yen, dQJ:m\dan Büyük f..rkamharbiye ikinci çağırdı EN SON DEKl~A 
llt '1an cephesi de var. Pro· reisimiz Orgeneral Asım Gün Som u··zeı·ı·ndekı· muh~ ... ebe 

ilanda. düzün riyasetide bir heyetin Atina 27 (a.a .) - :Yunan «;A# ~ 
\ı~ Vakıa propaganda meşru Suriyeye geçeceğini haher Harbiye nezareti, 34 ve 35 Fransızlar lehine neticelendi 
.ı ~-Xul m tAd Y"''an -ve k ihtiyat sınıflarının bir talim 
~01 u a 

8 
1Y: ,.- vermişti · Parı"s •,7 A.A. - Som üzerinde cereyan etmekt~ olan l 'Ptan A · ı k ş rtiy b hk" ·ı devresi için silah altma çağ· .. ~ fe . arı 0 

ma . a • Bu sa • 1 posta 1 e ge· muhareb~ler Fransızlar lehine neticelenmiştir. ~ ttlerın v ·ıı,.tlerın te l b l - () nldıgy ını ilan etmi~tir. 
'"'k· · e mı "\ , • len stan ut gazete t>rı, r· Valansi;endeki Alman hücumlarıda durdurulmuş, Alman· 
()\'tı 

181

~dc, tekag\.ij\Ü\\de ~mil generntin evvelki akşam rda Bulgaristanda !arın şimalde bir gP.dik açmak için yaptıkları teşebbüs 
ıı' ~ .. bır vasıtadır. ijiı ~l•ra· katindtı CavadAçıkalın ve ha akamete uğramıştır. Kale, Dünkerk ve Ostand ile sıehil 

l\ijft ict,· · • .,inn"ı T M · Sofya 27 (a.a.) - Bulgar k ~~t AHU \le ll)Jall -- riciyeden urgut eııemencı- boylan sıkı surette tutunmaktaciır Alman zırhlı ıtaluı 1 'n ikt• · h (' b' meclisinde kabul e<lilerı bir 
1 

l ~ıı · · •sap etmı, a 1 ı- oğlu olduıc...• halde Suriyeye dün akşa:n Bulonya şehrine girmeğ~ muvaffak o muş arıa 
t '1atikba-t· k · · ·· lS'" kanunla, 17 ile 60 arasındaki k ı· 

el 
0 ''ltı · 111 

-ço ıyı goreıı hareket etmiştir . da, Fransız kuvvetleri kaleyi muhafaza etme te ve ımana " rnıltetl k h bütün Bulaarların icRbıııda 
e1 ''rıt, ere arşı eze· Fransız radyolarınrn haber 0 hakim bulunmaktadır. 

h dolu m f ı... ti sı'la" h altınıt alınacakları ilan Al ı k 'd i~ t'top en ur mada 1 verdiğine göre, heyetimizin B~lçika kuvetlerinin ~ağ crnahına m~~1 ~r ç~ şı • 
d l\lft &g~ndaları kastlediyoruz. Swiy'-'ye hıareketi budud me edilmiştir. detli bir hücum yapmışlardır. Havalarda buyuk bır faa• 

'Utı\t ~<>ı dinlemeden namlu· aelelerile alakadardır. Y l!g.oslav-Sovyet liyet vardır. 
<• Ortttı),. eı- tarafa tevôth ederek 11 • b k" h" ll · 

b'1 aigl~hçbenc ateşine tutan hJliiaır ai>rt perdelik ko· anlaşması lngilterenın cenu u şar ı sa ı en 
'-' "' o h ı· d b Londra 27 A. A. - Holanda ve Belçikanın Alman e "o 1 Şuna didinmekte medi a ın e oynanan u ye· 1 k 
L ' ru ın k ...ı d d k Sofya 26 (a.a.) - Sov· kuvvetleri rarafından işgali üzerine, n,siltere hü ümeti, , •lir b a ta~ır. U sahte ni metam a ran uoanı ye - d k k h hl' k ı· b' 

ey~c ı l ·ıı ti · h yellerle YugoılıtfYB a asında cenubu şarki sahillerin e i açı şe i rleri te ı e ı ır 
t' ~tken d" •na bar Qetr bağı· pare ve iman ı mı ~ erın an akdedilen ticaret nıua1ıede· mm taka olarak ilan etmiştir . Bu şehirlerdeki çocuk ve 

v\>~Cdi ı:l~n.ilir topY,ekün bir delerinden başka bırşey de· sinin tasdik edildiği bildi· kadınlar bir ihtiyat tedbiri olarak garp t\yaletlerine nak~ 
' 'llc ~Yrı kadar gülmekte ğildir. rilmektedir. ledileceklerdir. nınckttııdirler.•Birkaç H. F. Ôzkaynak 



Seyhan bölgesile 
(Beşı birincide) 

2 Ayni günün gecesi 
saat 9 da Hatay parkında 
güreş müsabakaları yapılmış 
Seyhanm grup birincisi olan 
güreş takımı ile bizim he -
nüz teşekkül halinde bulun· 
ınıyan güreşçilerimiı ağırlık

larına göre tutuşmuşlardır. 
Neticede 6 ağırlıkta Seyhan 
t u ş l a kazanmış, yal· 
mz 66 kilod11 Ahmed Gine· 
ay yaman rakibini tuşla ve 
çok güzel bir vuruşla a\tet· 
meğ~ muvaffak olmuştur. 

3 26,5,940 pazar gü • 
nü sabahı Jskenderunda ya· 
pılan tenis maçlarında tek 

! karşılaşmayı Seyhanlılar, çift 
.. karşılaşmayı Hatay kazan · 
mıştır. 

4 Yine sabahleyin 
s&at 8,20 de Kırıkhan· 
dan başhyan 40 kilometre· 
lik bisiklet koşusuna Seyhan 
dan Ahmed, Hataydan Mus· 
tafa Kurtcebe, Fuad Beşir 
ve Şükrü Eray iştirak etmiş 
şiddetli bir rüzgara rağmen 

'Mustafa büyiık bir farkla 
1 saat 19 dakika 43 saniye· 
de b\riuci, Seyhand11n 1Ah -
med 1 saat 25 dcıkika. JO sa· 
niyede ikinci, Fuad ise lsaat 
28 dakikada üçüncü gelmiş -
lerdir. 30 uncu kilometrc-:ye 
kadar Ahmedle başbaşa ge· 
len Fueıdın bundan sonra 
üçüncü vaziyete düşmesine 
ön tekerleğinin yavaş yavaş 
hava kaçırması sebc-p olmuş 
tur. Bu yarış ta diğer müsa
bakalar gihi ta Demirköprü 
ye kadar yolun iki ya.nını 

, dolduran on bine yakın se· 
yirci tarafından takip edil -
miş, hatta Adana valisini Be 
dirgede karşıhyarak kedisile 
birlikte dönen Saym valimiz 
de otomobillerile yarışı yakın 

.. dRn takip etmişler ve iki va 
il halk arnsından geçerler· 
ken sürekli surette ve hara· 
ra tle alkışlanmışlardır. 

5 Öğleden sonra 
ra saat ikide başlıyan atle 
ıizm müsabakaları da çok 

şusunda, 0disk ve cirid atma 
da Seyhanlılar iyi derece· 
ler almışlar yalnız 3000 mel 
rede Hataydan Mehnıed Ye· 
ner, birinci yine Hataydan 
Kemal Şerbetçi \kinci gel · 
mişlerdir. Bununla beraber 
henüz antrenör görmeyen 
öğretmen dinden geçmiyen 
atletlerimiziıı alöıkları dere
celer şayanı memnuniyettir. 

6 - - Atletizmden sonra 
temasın son müsabakası olan 
muhtelitler maçına saat 4,30 
da başlanmıştır. Saha, bin · 
!erce seyirci tarahndan çev· 
rilmi~, tribünler dolmuş bu 
lunuyordu. Tribünde valimiz 
ve Seyhan valisi birçok gü· 
zide zevat yer almışlardı. 
Maç Seyb!ln bölgesi müdü • 
rünün hakemliğinde başladı . 
Rüzgar Gençsporun aleyhin· 
de idi. 

birinci haftAym2-0 Seyhauhların 
farklı oyunlariyle bitti. Ümit
ler ikinci haftaymda tkplan· 
mıştı. Fakat Hatay muhte· 
Iitinin şansı lJenç Spor gibi 
yar olmadı ve maç 4 -. O Sey 
hanın lehine neticelendı. Şu· 
rası muhakkaktu ki, Seyhan 
muhtaliti uzun zaman bilgili 
ellerle y~tiştirilmiş ve bu iti· 
barla onun için iy~ bir oyun 
gösterdi demek yerindedir. 
Fakat şurası muhakkaktır ki, 
Hatay muhteliti de muntazam 
bir çahşma ile yalcın bir za· 
manda ihmal edilemiyecek 
bir kuvvet haline gelmekte 

gecikmiyecektir. 

* * • 
Yukarıda dediğimiz gibi 

Seyhan - Hatay teması bil· 
hassa bizim için çok istifade· 
li olmuştur. Neticeyi bunun 
üeerinde loplıyarak hülase 
etmek en kese yoldur. Şc.h· 
rimizde üç gece kalarak bu· 
gün Adanaya dönmek üzere 
lskenderuna giden . Seyhanlı 
misalirlerimiz. burada Anka 
ra ve Altmırmak otellerine 
misafir edilmiş ve Turizm 
oteli lokantasında yemekle· 
· · · l d' B sabah muntazam v~ bilhassa Hatay rıın yemı~ er ır .. u .. 

lı sporcular için çok istifa - da Harbiyeye gıderek ~ğ~e 
deli olmuştur. Müsabaku!arı yemeğini yine bölgen:ıızın 
S h t . .. C d misdfiri olarak oradayıyen ey un an ı enoru eva h 

Parti Reisi 
Dün Istanbula gitti 

Parti Reisli Salahattin 
Özal hususi işlerini görmek 
ve bir ay kalmak üzere dün 
İstanbula gitmiştir .Gaybubeti 
müddetince kendisine Halke 
vi reisi Samih Azmi Ezer Ve 
kalet edecektir. 

Iskenderun Emni-,... 
yet Amiri 

Vergi zamları 
hakkında 

inhisarlar başmü
dürl~ğünden: 
Katiyet kesbetmiş olan2460 

numaralı kanun mucibince 27 
5,940 tarihinden itibaren tü· 
tün. müskirat, kibrit ve çak
mak taşların,\ aşağıdaki şekil 
lerde müdafaa vergisi nami
le birer miktar zam yapılmış 

Vergi tahsil
leri hakkında ~azeıey Udürij 

Hatay Vilayetinde.~ ilanları 
940 mali yılı yol vergıs~ kuıuş ~ 

altı lira olup gerek bu vergı 
nin ve gerekse arazi, bina ve 
binadan iktisadi buhran ver 
gilerinin biri temmu:Y. 940 di il JI 
ğeri ikinci teşrin 940 olmak llVl ~ 
üzere iki müsavi taksitte tah lı 

lskenderun Emuiyet ami 
ri Ziya Güç,birinci sınıf Em hr. 
niyet amirliğine terfi etmiş Tütünler 

sil olunacağından bu müd· 
detler içinde dir ki mükellef 
leriniıı borçlarını tahsildarla
ra veya hususi muhasebe da 

ve Ankarada Emniyet Umum ! - Pakt>ti 25 kuruştan aşa 
müdürlüğü merkez kadrosu- ğı her nevi sığara, tütün, tön 

İresine ödemeleri ve h&ciı 
veyahut hapis ilP. tazyik gibi 

na naklolunmuştur. Tebrik beki ve:enfiyelerin beher pa kanurıi muamelelere lüzul11 G 
bırakmamaları ilan olunur. ı eder muvaffakiyet djleriz . ketinden alınmakta o!an 20 pa 

Nişanlanma ra müdafaa ~er~is~ne 20 para 

Ş k. y k R 'f ·ı daha zam edılmı~tır. Yam her 
Koza mustahsillerine Tllzz 

Koza mustahsillerinin henll1 A. 
temamile idraketmiyen koza· zi~ 
!arını katfederek piyasaya ge hiic 
tirdikleri ve bu yiizden tüc· l\iy 
carın ve hem de esbabı mah· d e 
sülün zarar ettikleri anlaşıl· Ur 

ev 1 aparın ızı aı e ı e .. b' 
. Al' Ak .. .. . me ı paketin mlidaLıa verg. ısı ır terzı ı yuzun mşan • 
. . d .. Ş k" y H kuruş olmuştur. 

rasımı un ev ı aparın ar A p k · 2 ~ k 
b. d k' . d l . a etı J uruş ve 
ıye e ı evın e yapı mlşhr. , d h f l l ht . 

T b "k d · a a aza o an ve mu evı· e rı e erız. 
yatı 20 sıgara veya 25 gram 

Belçika kralı 
Ordusudun başında 

kahra111anca har
bediyor 

Londra 26 (a.a.) - Bel
çika Ajansı tebliğ ediyor: Bel
çika kralı Leopold Belçika· 
da ve ordusunun başında 
harbetmektedir. Kralın bi
raderi prens Şarıl da Ordu 
hizmeti:ıde çalışıyor. 

iki Holanda d~-
nizaltısı 

Londra 26 (n a.) - İki Hol· 
landa denizaltısı sal:men Lon

draya varmış ve İngiliz do· 
nanmasına iltihak eylemiştir. 

Lahey Sefirimiz 
afiyette 

tütünü bulunan mamulatın 
da beher paketine bir kuruş mıştır. 

Bugünden itibaren alaka· p,. . 
zam i\(" müdafaa vergisi ye· -.rıs 
kunu 2 kuruşa çıkarılmıştır. daranıı~ kozalarını temi\meı1 A.lm 

B - 25 adetlik inceTirya ve uygun hale gemedikç~ 1,İYor. 
katfetmemeleri hem k~nd1 "1ıtı,.,,\ar 

ki ile lımir sığaralarınm be· l '" 
menfaatleri icabından ve heı11 11\tp 

her paket fiatına 30 para ve . . ı1 b vı 

25 
d rk 't w tuccaranın zıyandan kurtarıl111 ,'-rnı 

. a et 1 c;eşı sıgaralarının olacağı cihetle ve mustahsil· ~"•zar• 
beher paket fiatına bir kuruş e h. 

lerin bu cihete ehmiyet ver .'<trn 
oıı para zam yapılmıştır. 

rek kozal,ırını uygun bir v•· 'rın1 
C Tanesi 25 kuruş ve ziyete geldikten sonra katf .;e ten A 

daha fazla olan püro ve siga· fabrikalara satmaları ilan olıl 'U, tar 
rillozlarıo beher adedine bir A..tm nur. 
kuruş daha ve tanesi 25 ku- Bir katip alınacak ~il\ · 
ruştan aşağı satılanların be- ~· 14 

Maarif Müdürlüğünden: . 1 ıtte i 
her adedıne yirmi para daha 1 - Dairemiz için t15) ııt t ll)\le 
zam yapılmıştır. aylıklı bir sekreter alıcaca~· '"ıınzl 
Müskiratıar tır. . , ~adı 
2 - Rakı, kanyak, lıkör, 2 - Sekreterin liakal o!\ h. Som 

kınakınalı şarap ve vermutla okul mezunu ve askerliğıfl '< \ 

rınlSsantilitreliklerinin beher şi bıtirmiş olması lazımdır. 1 \~!tal 
3 Birden fazla talip ~. 1, L·ge 

şesinden alı:~nıakta olan bir ku ...... oı 

ı duğu takdirde aralarında ı•· '1 r 
ciye Vekaletimize gelen ma· ruş yedi kuruşa 25 santilitre sabaka imtihanı yapılacaktı!~ ,rı,,1 

Ankara 26 A.A.- Hari 

lumata göre,Laheyde bulunan likter\n beher şişesinden alı· 4 Talip <'lanların el ysıı1 aış 
sefirimizle Sefaret erkanının nan 2 kuruş 8 kuruşa' ve 25 rile yazılı birer dilekçe ~ \ flari 
afiyette oldukları anlaşılmış- \ santilitreliklerden yukarı ha· adet fotografisi, hüviyet cııı. llaı b 

•tırlll!l. ________ r 1 cimdeki beher şiş .. den a· d .. 'h ı· · b'l01 L. Al 
1 

anı ve tercumeı a mı ı ~ "' rn H asto:ne içiP lınmakta olan 2 kuruş 12 ku rir evrnk, sıhhat raporu hiİ~: t 

ruşaV1ski, Şampanya, köpük nü hal mazbatası "Emni)'e, ~ t•ğrn 
Erzak müuakc.sası lü şarap ve Cinslerin bt":her ten alınacaktır,, ile dairr.111'' \~fyitr~ı 
Hastanenin erzak vesaıre şişesinden alınan 25 kuruş ze müracaatları. ~,:'h~ 

ihtiyac\ münakasaya konulmu~ 75 kuruşa, Biraların b .. her ilan uc 
tur. Münakasa 28 mayıs 940 1 şişesinden bir kuruş beş ku· Ce 
salı g.~nü sa~t 15 t~ hastnne· ru:;;a fıçılardaki biraların lit- Va~ıflar .müdürlüğünh~rd( :~ •g~ . 
de muteşekkıl komısyon ma· resinden alınan 2 kuruş lO Vılayet merke:z ;da ı ın '~r, 
rifetile ~cra k~.lınacaktır ·.. .. kuruşa veşarcıpların her ne kap mevcut muhtelif vakıf~ ak•; ij qkabı~ 

D . 1 'd 1 lOO Seyhanlılar saat 13 te şe • 
ıp en ı are e mış vr: , J H 

200 400 1500 5000 metre rimizdcn ayrılmışlardır. ep· 
koş~ları 4Xl oo' bayrak ko· sine iyi yolculuk dileriz. 

lstekhler munakasa gunun t l sa olsun beher litre· ların 940 icarları açık ar~,, lh~l'&rla 
d 1 h 'd . a o ur k 1 b aid e" .~ h ~~ avve ast~n; ı aresıne sinden bir kuruş üç kuruşa maya çı arı mış una .00 ~ı. üc 
muracaatla tafs1lat almaları . bl ğ 

1 1 
r listesi vakıflar idaresi korı narrııştı 

tayyaresi düşürülmektedir. miktarda iaşu ve ham madde 
İngilız filoları gece- ve güııc.IÜ7 alamamı , mahsul vaziyeti de 
mütemadiyen faaliyettedir. çok fena olmuştur. Bu yiiz· 

Paris 26 A.A·- Fransız den Hitıer, önümüzdeki kışa 
bnşvek51t-ti şu t<"blıği neşret- tahaınmiil edemiyeceğini an· 
nıi~tir: latmı:,. ve her türlü fedakar-

• Gt'nt'rul V t-yg<tndın . lığı göze alarak bu taarruza 
Buşkun~andanlığ~ ı ayi~.ıini . i· ·ı geçmiştir. 
cı~b eıtınm ~azıyet uzerıne Paris 26 A.A.--Havas a· 
1:> general kumandanlıktan jansı Avusturya hududundan 
uzakldştırılmıştır. Bunların D· bildiriyor: Garp cephesinden 
rasında ordu, kolordu ve Avusturyaki iki Vilayete 70 
büyük cüzütam şefleri var· bin kadar Alman yaralısı gel 
dır.,, miş, bütün mektepler ve bü 

Londra 26 AA. - Röy- yük binalar işgal edilmiştir. 
ter ajans\ bildiriyor; Alınan· Almanyada40 ile60yaş arasın 
yadan gc:len ve çok emin kay daki insanların silah altına 
ıııılrlardan sızan haberlere gö celbine başlanmış bulunmak 
re, Ablukanın Almc.nya iı- tadır .Avusturyada yağ 
zerindeki tesiri görülmeğebaş ve diğer gıda maddelerinin 
laınıştır. Almanya, Romanya- tedariki artık imkansız bir 
dıuı ve Sovyetlerden istediği hale ielmişlir. 

'h I .. h ı a o unmuş u . 1 b ve ı a e gunu mu ammen k . k runa ası mıştır. ,. Qclçı 

bedelin yüzde 7 buçuk temi· ~.ere~ amıi geredse tobtan ihalesi 3 haziran 940p9'~ b·l\de b\. 
k .1 b" l"k k . cı tuccar depoların a ve a· d . .. v lr l 

nat a çası e 1r ı te omısyo . f 
1 

tesi günü saat 15 ~ ıcr .. 
1 1 ıu~\l 

na müracaatları ilaıı olunur. yıledrdeb ~ıevcutl'tıçıl~ dşara~k~ lunacağından isteklilerin ",, ı~fikler 
K t rın a ener ı resın en ı ı k b ·dıı1 • ~'ttt 

H 
ayıp pasa poEr . kuruş daha (bir kuruşu evveı aflar idaresine ve u ı r tıı 11\\al 

atay mnıyet ... koridorundaki listt'ye bl '~dıı 
"'d·· ı··,.,·· d 7 L· • • t • ce tahsil edılıniş: olduğun· " 

mu ur u6un en 'Jlrıncı eş "d f .• il 1 bakmaları. 1\1 a,, 
rin 939 tarihli Halil Ahiddin dan) mu a ıa vergıs1 n ıııa- ·~ "'""°' 
adına aldığım pasaportumu caktır. nın <:ins, nevi, miktar, ?ıı~~ ;.~k);-tıt 1 

kaybettim. Yenisini alacağlm· Kibrit v t! çakmak · adet, kutu, ve paket it•~~ 1 1~ kıt ; 
dan eskisinin hükmü yoktur. t I birer beyanname ile bıJ 1 ~I\ lll "' 

Halil Abiddiıı aş ara . .. .. bcıyiler bu ilan tarihinde:ıtl llı~llln llk 

Gündüzde 3- Beherı SOçopu muh· baren iki gun ve acant. r \ln 

Son olarak ve i~kk üzerine 
2filim birden Hint mezarı veMe· 

racenin gözdesi .kaçırmayınız 

Halkta 
Hint intika mı 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.Matbaasındabaslmıştir 

tevi bir kulu kibrit bPdeline · 24 saat zarfında idareo1
11 

bit ~~ru 
10 para v~ beher çakmak bildirmeğe mecburdurı~r· tİ illa~ 1~1~ 
taşına bir kuruş müda- Bu kanuni tebliğat uıe e' ~qv lçıı 
faa vergisi ~anı edilmiştir. her bayi ve acentaler .~t . ~~··' 

Yukardakı zamlar 27,5,940 cutlarını muayyen vaktıfe~I ''rı~ 0 1 

tarihinde ellerinde, mağaza· idaremize beyımuaın~ re' a,"'" ne 
larınJa veya her hangi bir birlikte bildirrneyeıılerırt 

1 
f ~'rı trn 

mahallerinde mevcut bulunan bit edilecek mevcutlarırttff ·~~t b 
yukarda yazılı tütün, müski re vergi zamları be.ş "'' 

11~ Ve 
rat, kibrit \'"! çakmak taşları lasile alınucaiı ilan olıı'I 


