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S kuruş alınır ücret peşindir 

-

Bozguncular 
Dünyanın her tarafında 

o\duğu gil>i, bizde de bu iki 
sınıfa mensup insanlar var. 
F.sefle kcıydeddim ki, bunlar 
kendilerinin bizden oldukları· 
nı iddia ederler. Fakat, başı 
boş ve serbest bir baıde Cüm 
buriyet kanunlarının bütün rt Türk milletine bahşettiği bür 

lspanganeler istigOrmuş?! 
Franko bir nutuk söyliyereklspangol /m
paratorluğundaıl ve Cebelüttarık manda. 

sıPdan bahsetti 

1

. Milli Şef in . 
Bursa hlara iltifatları 

Yal ova 18 (a.a .) - Reisi 
Cümhur Milli Şef lsmı:t lnö· 
nüne, Bursalıların sarsılmaz 
sevgi ve saygılarını arz ve 
Bursayı şereflendirmelerini 

Bir Sovyet gazetesi djyor ki: cDahiıi harplerle harab ola• ak istirham etmek üzere Bele·"" 

bitkin ve fakir düşen ve yabancı devletlerin tabii haline gelen diye, Parti ve Halkevi reis-'"" 

1 
lerindt>n müt ekkep bir heyet 

sp a nya bu giin harbedecek vaziyette değildir> bugün Yalovaya gelmiş ve 

Medrid 18 A.A. - Yapı Moskova 18 A A.-Tsa Jarı ilave eylemektedir: aMilli Şef tarafından kabul 

ı riyetten istifade ederek ara
rnızda korkmadan, ürkmeden 
dolaşan bu sinsi mahluklar 
hiç bir zaman bizim caınia · 
rnızdan değildirler. 

Adetleri pek r-ı ve çok 

lan bir toplanhda bir nutuk ajansı bildiriyor: «lzvestya» Burası lngiltereye karşı .buyurulmuştur. 
söyliyen ispanya Devlet Rei gazetr.s\ bu günkü İspanya· bir deniz ü;sü olarak kullanı ivlilli Şef ve Bursahlarn, 
si General Franko İspanyol dan b'\hseden bir ma'Kale ı b·ı· iltifatta bulunmuş, mahsul 

ınahdut olan bu sefilleri kı· 
saca ve şöyle vasıflandıra-

a ı ır. ~ 

imparatorluğundan bahisl'! neşretmektedir. Gazete bu F '--t ·· 1 d h vaziyeti ve halkın sıhhati ve aKa. uç ) ı a ili harp-
bunun tahakkuku için çalı· günkü harp şatlarına göre: lerle harap olan bitkin ve diğer durumları hakkında 
şacağını ve ispanyanın Ce Avrupa ve şimali Afrikada- fakir .Jü~en lspanyy .bugün izahat ve malumat almışlar· 
belüttarik Mandasını eline ki lspanyol topraklarının yabancı devletlerin tabii ha-" dır. Cümhur Reisimiz, mii· 

biıiriz : 
Ahlaksız ve düş1<.ün ol

dukları nisbette korkak ve 
ıar arsızdıdar. En küçük bir 
haberi tamamile tersine çevi
rerek ve bunu binbir kalıba 
sokarak kulaklarımıza fısıl -
dar ve kendi beyinsiz kafa
larınca bizi dalalet Vt'! gafle
te sürüklemeğe çalışırlar. 
Bilhas~a dünyan1ı1 bu karma 
karışık devrinde hadise!~ • 

'tin hep menfi tarafını görür 
Ve buna herkesi inandırmak 
isterler. Mazideki kötü fiil • 
lerinin cezasız kalmasındaıı 
cesaret alarak gı;zleri ni bürü 
yen hırs, kin ve gaflet per· 
desi alhnda sağa sola buca· 
lar, menfur emellerine er -
rnek için çırpınırlar. Faaliyet 
lerinin sez.ilmediğine kani · 
<lirler. Bunlar şu veya bu 
devletin muayyen propagan· 
dacısı değil,tTürküo düşma
rıının dostu ve dostu"lun 
~üşmanıd,rlar. Eğer tabir ca 
ızse bunldra ( beşinci kol ) 
diyebiliriz. 

Fakat bu adamlar unutu · 
Yorlar ki, temiz ruhlu ve ide· 
aliat Türk gençliğini ve Türk 

: lnilletini igfale imkan yoktur. 
Yine unutuyorlar ki, bütün 
lürk milleti yaptıklarının ta· 
llıamile farkındadır ve keu· 
dilerine ancak nef ;et ve is· 
tikrabla karış1k bir nazar la 
bakmaktadır. 

Bu kuş beyinli mahlukld 
~a bir kerre daha anlatmak 
~teriz ki, Türk milleti bugün 
b~r zamamlan ziyade mllh 
ırliğin .! dayanmış, kuvwt 

b: kudretine ltimadı dünden 
ırı kat fazla artmlşhr. Başı· 

~l2:da lnönü gibi siyaset ve 
arp dahisi bir Milli kahra· 
~an var. Bütün Türk mille 
~· •>nun etrafında dünyada 
ıç bir ~kuvvet tarafmdaıı 

ParÇalaomasına imkan olmı· 
}l\n bir kaya gibi dimdik ve 
~~kta durmakta en küçük 

lttnale karşı şahlanmak için 
onun emrini beklemektedir . 

\ı İçimizdeki bu bozguncu 
b~ı zayıf mahlükların yapa . 
t~kcekleri yegane şry an • 
k başlarını bu muazzam 

t'r'' parçasına çarparak par 
8 ıı.tmaktan ibaret kalacaktır 

Selim ÇELENK 

l'tlmak zarı.ır~de bulunduğu büyük bir Sf"Vkulceyşi ehem line gelmiştir. Bu va- nasip bir zamanda ve ilk 
nu söylemiş ve Afrikada in· mı·yetı· haı·z olduğunu teba· · tt İ fırsatta Bursayı ve Bursalı-zıye e spany.mın sürüklene-

p
aoyol hakimiyetinden bab· rüz ettirerek Tancanın lspan ceg"' · b' h .. Iarı görmek üzere gelece-ı ır arpte mu· .. . . 'd b 

seylemiştir. General Franko 'fa tarafından işgali Cebelüt· him bir rol oynamasına imkan· 1 fını vaı_ uyurmuş veBurs:ı-
dahili harplerin ispanyada tarik için ciddi bir tehdid yoktur. Anc-ak bu günkü dün ı ~r~~ sela~ ve muhabbetlerinin 
tevlid ettiği vaziyeti hatır· ı ve buradan geçecek vapur· ı ya vaziyetinden istifade edt! 

1 lagını ıs~~mi!_lerdir. ~:yet 
latmış ve halkı sıkı bir bir lar için hakiki bir tehlike teş rek Afrikada bazı toprak ları ~ursayAa donmuş ve Mıllı Şe· 
liğe dav~t eylemittir. kil ettiğini yazmakta ve şun ele geçirmesi mümkün dür. ~m. ~elamlar~m. Bursa halkına ıblag eylemıştır. 

Uzak Şarkta 
lngiliz 1-: Japon anlaşması 
hakkında: Çörçilin beyanatı 
lngiıiz Başvekili üç aylık nıuvakkat bir 

anlaşmanın imzalandığını bildirdi 
Londra 18 A. A. - Baş ni zamanda ; Japonysnın da 

vekil Çörçil :uugün Avam ekonomik rt>faha ' kavuşması 
kamarasında Uzak şark me· da lazımdır· Bunun için yar· 
seleleri hakkında • beyanatta dımımızı ve işbirliğimizi vr-r 

bulunarak demiştir ki : 1 ıneğe hazırız. 
" 24 Haziranda Japonya Bugün Japonya ile anlaş 

bizden Birmanya yo!ile Çi · manın imzalandığını söyliye-

ne mühimmat ihraç edilme· bilirim. ,, 
mesini istemişti. Yeni Japon kabinesi 

Bu talebi tetkik ettik ve Tokyo 18 A.A.- Alman 
aşağıdaki esaslar ~dahilinde ajansı bildiriyor: Yeni Japon 
b\r anla~maya vardık : kabinesi Reisi Prens Konoy\ 

Hong Kongdaa Çin~ matbuata beydnatta buluna· 

Basra yolile 
Ticat et yapılacak 
Ticaret Vekaleti, Vekale

tin lstanbuldak\ daire, mües 
seseleri amirlerinden dün An 
karaya çağırmıştır. Bu me
yandC1 toprak nıahsülleri ofi
si İstanbul şubesi müdürü Nu 
ri Orak ve Takas Limited şir 
keti umum müdürü Salih An 
karaya gitmişlerdir. iktisadi 
mehafilden bu dav~tin y~niAl-

Kurtuluş bau--ramı hazırlığı 
B!Ltün hızly le devam 

ediyor 
23 ~emmuz kurtuluş bay· 

rammı vr Lozan gununu 
kutlamak için başlıyan fov
kalade hazırlıklar btiyuk bir 
hızla devam etmektedir. Şe· 
bir bnştan başa tezyin edi
lecek v~ her taraf b,i\yrak
lar, takızaferlerle süslene • 
cektir. 

Bl\yrarn günü akşamı ve· 
rilecek olan gardenpartinin 
fevkalade mükemmel olmttsı 
için hiç bir fedakarlıktan çe· 
kinilmemekte ve balo komitesi 
sık sık içtima ederek hazır• 

lık\ara devam eylemektedir. 

harp malzemesi gönderilme rak, Ordunun ,Başvekaletle 
sine müsaade .. edilmiyecek - İş birliği yapmasının kati lü
tir. Birmanyadan 11Çine üç zumunu izah etmiş ve bunun 
ay müddetle silah, benzin ve hurici siyasetle hemahenk 
sairenin transit suretile geç· olacağını beyan e~lemiştir. I 
mesi menolunmuştur. • Almauyanın bir talebi 1 

ınan ticaret anlaşmasıBasra yoli 
l ı : ticare:t mevzularile alaka· 
dar olduğu tahmin edilmek· 
tedir. Alakada mehafiıde Bas 
ra-Bağdat battı, c~nup demir 
yoluna tamamen bağlandığm 
dan Akdeniz yolunun kapalı 
bulunmasile bu yolla birçok 
m~mlekt-tlerle ticari temas 
temin mümkün olabilecek
tir. Bir nakliye şirketi dün 
ticaret müdt:rlüğile temas 

t>derek Basraya bir mümes· 
sil göndermekte olduğunu 
bildirmiştir. 

Bayram şelır~ ınizde oldu· 
ğu gibi bütün mülhakatta da 
en üc ra köylere kadar 
her yerde ayni hararetle 
kııtlanmas? için haznlıklar ya· 
pıldığı bildiriliyor. 

İngiltere, japonyanın bu Berlin 18 A.A.- Alman 1 
metalibatını nazarı dikkate hükumeti İsveç hükumetine EN SON DAK1KA 

alırken, Milli Çin biikiinıeti Bir nota göndererek Holan· ı •[ı T • b • 
nin vaziyetilede alakadarol· da,Danimarka,NorveçveBel fngz fere Japonya lf<J lr an-
muştur. Fakat İngiltere, dün çikadaki mümessillerini geri I k d d k 
yanın bugünkü vaziyetini de çağırmasmı bildirmiştir l aşma a e er en 
nnarı dikkate almak mecbu .... 1 ~ovyet erin bir talebi 
riyetinde idi. Çünkü biz ölü Moskova 18 (a.a.) _ 
me kadar giden ~müthiş bir Sovyet Rusya hükumeti, Be· 
mücM:lelt:ye girmiş bulunuyo· sarabyanın m"rkezi ile Bu
ruz. Bunu haklı olarak göz- kovinanın merkezinde bulu· 
önünde tutmak mecburiyetin 

de idik. 
Bir taraftan Çini sulha 

kavuşturmak ve diğer 
taraftan Uzak Şarkta sulh 
ve sükunu tesis etmek eme· 
tile hareket etlik ve bunun 
içindir ki Japonya ile mu • 
vakkat bir anlaşma yapbk. 
Biz Çinin mülki tamamiyeti· 
ni görmek arzusundRyız. Ay· · 

nan ~cnebi konsoloslarının 
geri çekilmesini alakadar 
devletlere bilditmiştir. 

Bulgaristanda 
Sofya 18 (a.a.) - Bulgar 

.Harjciye Nazırı Popof bugün 
öğleden sonra Alman ve 
İtalyan sefirferini kabul ede· 
rek kendileriyle uzun r .. üd~ 
det görüşmüştür. 

Amt"rika ve Sovyetlt:rin vaziyetini 
nazarıdikkate almış 

Londra 19 (a .a.) - Avrtm Kamarasında sorulan bir 
su=lle cevap veren Ba~vekil Çörçil, Japonya ile yapılan 
anlaljma<la, Sovyetl~r birliği ile Amıerikanın. vaziyeti tema
miyle nazarı itibare alınmış oldu~unu söylemiştir. 

Diğer taraftan lrgiliz matbuati, Japonyaya verilen ta· 
vizler hakkında m~mnuniyetsizliğini gizlememekte ve bu· 
nun normal zamanlarda katiyen kabul odilemiyeceğini 
yazmaktadırlar. 

Habeş imparatoru Sudanda 
Londra 19 A.A.- Habeş İmparatoru Haile Selasinin Su 

danda bulunduğu bugün resmen bildirilmektedir. 



Sayfa - 2 -----.-
Afrikadu 

Hava muhareb~ıeri 
devam ediyor 

-
Kurtuluş. bayramında 

D kkaoını en iyi süsl yene mükafat 
verilecek 

2 

Haciz Kararı llaıı ,S 
Hudut dışrna kaçmaktan lskenderun ;.Haslanesinİll ıwı Gll 

suçlu olup hakkında Vı. Kor 940 yılı ihtiyacı olan aşaır' ~İidü 
Amiri Adliliğinc~ hukuku~am daki listede cins ve miktırl 

Kabir~ 18 A. A. İngiliz Ha tayın kurtu(uş yıldönümüne tesadüf eden 23 T ~m· me davasıaçıl1:1n ve tevk;f müzek yazılı 30 kal~mden ibaret o Uaı 
kl!resinin kesilmesini icap et lan y:yecelc azttmi miktarıoııı S kı 
tirecek delili bulunan Antak tahmin olunan bedeli (4527) "'-
yanın jandarma BI. Gd. üst ça liradan ibaret olup her bir ciO 
vuşu İskenderun Çay mahal· 

askeri karargahı bıldiriyor: muz 940 bayramında yapılacak tezyinatta birinclliği ka-
Hava kuvvetlerimiz dün zanacak otan dükkan, Mağaza, Utel, Kahve v~ Ticaret-

gece ltalynnların Tobruk hanelerle evlerin bir heyet tarafmdan tasdik ed~h:cek kim 
lesinden Hüsnü kızı Emine· si ayrı, ayrı açtk ek~iltmeye limanını bir kerre daba bom· senin Bel<-'diyece takdir ve ııakdi mükafatla taltıf edilece-
den doğma Niyazi Altepenin 12,7,940 t.uilıinden itibareıı 
mahkeme celbi mümkün ol- konulmuştur. 

bardıman etmiş benzin depo· ği malum olmak üzera ilan olunur. 
larmı, 1 imandaki gem il eri bom· G~i:3~::;;~:;:;:;:~::::;:&::::::;:;;;;;:;;;:;::;:~::zc::::.:::;~ı:=::liliil••-
ba lıya ra k yangınlar çıkarmış- J/an mamakta ve çağırmanın da 2 - Eksiltme 26, 7 ,940 ca.ı· 

net.ıces"ız kalac ~ ı ma günü saat 15 te Hastane tır. İtalyanın Doğu Afrika· 
daki toprakları da dü'l ve 
dün gece mütemadiyen bom· 
bardıman edilmiş, birçok 
askeri hedefler de yangın 

çıkarılmış ve resmi daireı~r 
metralyöz ateşine tutulmuş
tur. EritreJeki kışlalar bom 
bardımıuı edilmiştir. Bir ltal
yan tayyaresinin kömiir ha· 
line geldiği görülmüştür. 

lngiliz bombardlman· 
larının tesiri 

Bern 18 (a.a.) -- Röyter 
Ajansı b:ldiriyor: lngiliz bom 
burdımanları Almanyada çok 
fena tesirler yapmakta ve bu 
bombardıman edılen mıntaka 
ya hiç bir ecnebi sokulma· 
maktadır. İngiliz akınlarının 
Almanyadaki tahribalımn en 
büyuk d lili de Holanda ile 
Almanya ara ıııda demiryolu 
ınünakaletının urtık durdu· 
rulmuş olmasıdır. 

Almanya üzerine ın-
giliz akınları 

Londra 18 (a.a.) H<tva 
nezareti tebliğ «:'diyor: 

l ıgıliz. hava kuvvetleri 
garbi Almaıı)a ve Holanda 
daki Alman üslerini bom· 
balamaga devam !'!diyorlar. 

Bu arada H'llanda lima· 
nındaki tahaş~üt mE>rkezleri 
bomb.ırdıman e lilmiş, tayyare 
meydanları, petrol v benzin 
depolarına isabetler vaki o· 
lurak yangınlar çıkmıştır. Ha 
vamn ft>ııalığı bazı yerlerde 
rüyet kabıliyetini bZalttı
gından bır kısım tayyal'eleri 
miı bombıılariylı:: geri dön
mek mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 

lngi te1ege 
taorruz 

Bu akş m başhya

cakmışl 

Nevyork, - Pöti Doki· 
muva gazetesinin Bern mu· 
habiri Almanyanın mehtabı~ 
14 Üne tes duf eden 19 Tem· 
muz tarihinJe 600,000 kişılik 
bir ordu ilt> lngiltereye taar· 
ruza geçPceğiııi yazmakta ve 
bu işte nakliyatı temin ede
cek yüzlerce küçük naklıye 
geıııısiııin sahıllere toplanmış 
oldugunu ve Alman donan· 
masının Şimaldenizinde ted· 
bir aldıgmı bildirmektedır. 

• Antakya icra m~murlu· agı an a· a ıne ğundan: ~ılmakta olduğundan askeri binası içinde toplana~ak olSO 

T k 
mahkemey~ usulu·· kanunun 212 komisyonda yapılacaktır 

emmuz 940 nihayetine a Antakyamn salihiye malıal ' · 
dar haftanın Cuma Ve C

umar l · _J .. 

1 
. . y k maddesi hükmüııt: göre maz 3 - lstelderin yüzde 7,5 

t·sıııoen o u cırcıs a op k d'I 216 dd h"k 
tesi günleri olmak üzere iki Abd il M'h 'l R f zunuıı ayıp e ı e ma e u muvakkat teminat akçasını 

. uş oğ~ arı 1 • aı ~ u a· müne göre Türkiyedeki ma\· veya banka mektubunu atJlİ 
uün şoförlerin imtihanlarına ıl llyas R kk 11 ddık ve Ya t- , , ız u a ı malrnıın haczine karar verildi l - ı l" d n.ızart>t eden komisyon top kobe: e-n muracaat arı a~ım ır· 

Han 4- Şartnameyi anlaoı&~ 
lanacakt r. Ve bu tarihten son Babanız ölü Circis Ya kop 11 

d 'k' d b. d P.T. T. Umum"ı müdürlüğünden: istiyenlerin her gün saat 8·1' 
ra ay a veya ı ı ay 8 ır e Abduşun Aotakynnın salihi- e 
f k 

İdaremiz., en aşağl orta mektep ve 13· 17 Yf'! klldar Hastaıı 
a toplanab lece tir. ye mahallesinin 34 numaralı ·d · · · 

1 A - 9 ~ \ d "f b mezunu olmak şarti·lt! müsaba ı aresane mıiracaalları ve ıs· 
gustos -tt1 an 1 1 a ren hanede kayıtlı Abdulmesih t 

k b d · d b r ka ile s~aı·iyer alınacaktır. Bun· teklerin belli gün ve saa . 
mer eı ele ıy.ası en e • ı· kızı Marinden istı'kraz etmiş b" 

1 • lara verilecek iicretle müsa· te Ticaret oda·n vasıtasile 1 B 
yetmJmesi 0 mayan resmı ve .>lduğu 40::> adet Osmanh al- 'k k · da · b I" f .. 1 bakaya iştiral- için aranacalıc 1 te omuyona müracaa • IQğ 
gayrı resmı 1 um um şo or e tın lirası alacağ1111 bıı kerre "\"' l b · f t 1 · vesı'k .. ların 111 .. vı' ve mabı'yet"ı rı 1 an ° unur. İn rin seyrı !:il" n (- me erı sure ı c ki b · 15 6 '" "' k . d 1 h" a u a ı mez ure rnarııı ' • vilayet P. T. T. Müdürlüğün· azami aagarı bir 
ti atıye e mem u o up tarı ı 940 tarih ve 1507.68 sayılı den öğrenilir. imtihanlara miktarı miktarı 
~ezkfir~an rnn~a ~erbangi 1 Antak)'a noterliğin.de:ı munaz vilayet merk leriııdelağustos Cinsi Kr. Kr. 
bır gayrı kanunı eblıyt•tname zam senet mucibince Antak perşembe giinü saııt 9 da baş Ekmek 10000 9500 
ile icrayı san.11t ~denlere aynen yanın ciuci bölüğü mahalle· lanacaktır. Talip!erin evrakı SUu~t 
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ehliyetnamesız ıcrayı s mat · d · ·ı ğl H 't müsbitelerini tamcamlayıp . s n en ısmaı o u amı ur ş k 300 250 
edenler hakkındakı kanun tat f 1 t l'k t · ld Vilayet P. T. T. Md, lükleri e er . . •. 1 a ıya ,.mı e mış o u M · k 100 80 
bık edılecegın-.leıı mu •me e· - d Al k 1 IJ 't d · ne müracaatla isim ve adres : ercıme . gun an aca ı -ıa.01 aı· N h 200 150 
lerini henüz ikmı.ll eJenıemış remize müracaatla alacağının terini kayıd ettirmeleri lüzu· 

0 
ut 

olan bilumum ~otörlerin yuka tahsilıni istemesine binaen mu ilan olunur. Bö~rülce 200 150 
d .. t ·ı uu-r terde ı'm ifa" nen t bl. t Piriııç 1200 1000 

rı a gos erı en t-
1 

• 940 sem·sinin 1206 esas nu· e ıga Bul 7 ur 200 150 
tihan komisyonuna muracat k d d"l k A t 'k S l'h' !!> marasma ay e ı ere usu· n a ynnın a ı tye ma· Kuru Fasulya500 400 
etmeleri ilan olunur. h t d j d len 11ammıza çıkanl n icra e· a lesin en sken er Azar ta· T 300 260 

l:lelt dile R,-isi mirleri mahalli ikametinizin fından ayni mahallt!den Mi ha ~:~a hiber 3 2 
Sadık Yurtman mechuiiy tinden bahisle pos· il Vekil aleyhtne ikame eyle 200 O 

Det 0 ve ben• diği Ala~ak davasında dava Kuru üzüm 15 _,;-, tu idaresinde ı tebli~siz geri N' 20 15 lınm ikamt:tgahı mechul ol· ışasta • f • fJ çevrilmiş ve emniyet daire· ,.. 5 4 zı n ıa a.~ı sincede yapılan tahkikatta kc duğundan usullin 141 ve ... ay 
142 inci maddesi ahkamına Makarna~ 200 150 

B 1 d. R' t ' den· za mahalli ikametin;zin ma- s 00 e e ıye ıyase ın · tevfikan 17.7 .940 tarihine te oğan 360 3 
Madde 7 Yüksek Vilayet IUm olmadığı verilen karşı· p t t 800 LNl sadüf eden çarşamba günü a 8 es ovv 

makamının 16 sayı ve 9,7,940 lıktan anlaşılmış olma~ la ic· S l 50 ~ 40 mahkemeye gelmediğinJen yi aça • 
günlü y.u:ılarına ba~lı gaz ve ra ve iflas k rnununun 57 ci ne usulün 40linci maddesi mu Taze meyve350 300 
benzitı ve motonn mazot fiyat dd · d ı·ı ·ı h k k l" O ma esı e a eh e u u uc;u u cibiııce hakkında gıyap kararı Taze sebze4000 350 
lannın 28 hazira'ldan itibaren 
muteber olm ıık üzere halen muhakt!meleri kanununun 141 çıkarılmasına ve bu gıyap ka Balık • 100 80 
cari olan depo fiyaılarmdım ve müt .. akip maddelerine tev rannda ilanentebliğine karar v~ Tavuk 20 15 

fikan tebliğatın ilanen yapıl· rilmekl .. duruşma gu"nu" olan Yumurta adet 800 700 
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15.zım gelpn n.tklıye masraf- S d ı. 150 t 25 nıasıııa karar verilmiş oldu· 11.9.940tarı'hı'ııe tesadu"f eden a e ya5ı 8 
larile kazanç\arının tesb;ti T ğ 10 ''~ı 
naı k konulmasını nıutauım· ğundan ilan tarihinden itiba· çarşamba günü saat 9 da mah Y erf· ~a ı . 100 80 lııi 
mın olup duşunüldü ren bir ay müddetle hı kı iti kemeye p,elmeniz aksi halde B~zı eyt62oo ısooO 

Bu mesele tizer:nde encti· razınız mahfuz kalmak şarli· hakkınızda kanuni muamelt! ya Ztıytun yağı 30 2S 1 

men hususi surette tetkikat lP bu müddet zarfında daire pılacağı ihtar olunur. 1 Koyun eli 3500 3000 _.,J 
k d mite ~ifahi veya yazı ile mü l)ıi 

1 ve tahkikat yapara aşağı a racaatla bu babtaki itirazmı Qf b • f • • ~ ~osterildigi Üz~re fiyatları les omo ll ari-t-esı L 
21 bildirmediğiniz takdirde J ~ 

bit etmiştir . B l d' R · l'ğ· d cebri icraya devamla borcun e e ıye eıs ı ın en 
AııtakyadaGazhanede gazyağ d 4k' · k ıri ödenecegi tebliğ m~ kamına Gi eceği yer ışı)j Gkişilik 12 kiıilik huausi,.-

motörin, benzin, mazot fiyat k • bı"r yolcu l··ı·r yolcu L 1·r yolcu . aim olmak üzere ilan olu· u 
ıarı Antakya - lskenderun 125kuruş 90 kuruş 60 kuruş 500-600!{'' 
Nevi kuruş santim nur. -Kırıkhan 80 ,, 65 ,, 45 " 320 - 400 ' Ilı 
Bt'nzin ç;ft teneke 907 85 _ Reyhaniye 80 ,, 65 ,, 45 ,, 320 • A()O i di 
.. ğ ·ı k 661 13 GeneraıDö Goıun !I üazya 1 çı t tene e Belan 80 ,, 65 " 45 ,, 320 • 400 ~ 

., ,, kiıçuk ,, 98 bir nutku Şen köy 70 ,, 50 " 35 " 250. 300 1 

Motörin 430 Loııdra 19 A. A. - Yaylad ğı 125 ,, 90 " 60 ., 500. 6()0 ı' 
Mazot 100 kilosu 1430 Fransız bahriyelilerinin bir Harbiye 30 ,, 25 ,, 10 ,, 125. 150 •' 
Şf.HIRDE PERAK:.NuE toplantısındu söz alan Gene Süveydiye 70 .. 50 ,, 30 ,, 250. 300 ,ı 

Benzin çift teneke Yl8 ral De Gol demiştir ki: Bityas 70 ,, 50 ,, 30 ,, 250• 3()0 ,, 
Gaz.yağı ,, ,, 671 "Yakında ya Fransa· Demirköpr.ü70 ,, 50 ,. 30 ,, 250 .300 ,, 

., küçük " 100 ya dörıınek veyahut burada fatikli 70 ,, 50 ,, 30 ,. 250. 300 '' 
Motörin ,, 440 kalarak mücddeleye devam -Soğu1<oluk 125 ,, 90. ,, 60 ,, 500. 6oO ·' 
Mazot 100 kılosu 1440 şıklarından birıni kabul ede -Kar~~y~z 125 ''.. 90 ., ı. 60_ ., :soo .. 600; 

,, dökme 1 kılosu 12 cP-ksiniı. Mücadeleye dt"vam 4 ve t> kışılık tenezzuh olomobıllerıle husuıi yolC 
Olarak tesbit edilmiştir. Bu ednt>k, s~vgili Fransa için luklar beher Kilometrosu 10 kuruştur. / 
kararın cevaben yiıksek Vila- harbedeceğiz. Fransa .dlme Kamyonlarda yükl~rin tonu hesab edilmek üzere bebe 

L f yet makamına arzaoa ve me · mıştır. Fransanın kurtul· 60 ~.ilom~tr~ için 4 Ji_radı~. 'lo' 
ise son sını kampı halli gazete ıle ılamna ve şeh· mak ihtimali vardır. G·ın~elık. ıle otoınobıl kıralandığmda yaptığı yol "11,.-

rin işlek ve okunak yerlerin Bir havıı, kara ve deniz kuv metro uzerınden ·hesC?b edilıp mütebaki geçirdiği saat fi 
1 Temmuz~a başlamış , de a~rıca ilan edıımesine ve dan ilk saati hesap edilmemek şartile beh~r belde111e 

1 E k k L
. . f vetıne ihtiyacımız var. Nihai · · 50 k o an r e ısesı son sını · bu kararın ehmiyetl takip ve ati ıçın . uruş alınır. jcİ 

kampı yarın akşam sona ere tenfizi içiıı zabıta amırlıgıne zafarin galeceğine emin olu· Şehir ve mülhakatı ve Vilayet hududu dahillrtdel,' 
cektir. Kamp talebeleri iki bildirilmesine hilafaoda hare· nuz. ,, seyrisefer eden otomobil, Kamyon ve motörlü vetait ;t 
gundenberi atış yapmakta ket eden ter hakkında agır lce (\ ~ .. ;yat ;VI üdürü cakları yolcu ücreti erile yük fiatı hakkındaki Bole 

1
j 

idiler .. "\lınan neticeler çok ıa verilmek üzere alak dar- Se!ım Çl:LC.NK Enı:ümeninin 74 sayı ve 4--7-940 günlü zaptn•111e 
iyi olmuştur. lara tefhimine karar verildi. C.H.P. matbasmda basılmıştır nia 7 inci maddesi suretidir. 


