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IPazartesi 
"- Abon;;.;:tla .. ı : 

Dahilde yıllıöı 5 ıı .. a 
Yabancı memleketler.• 

8 lira 

lllnların her, kelim•· 
alnden 5 kuru, ahnı ... 

Ocret pe,indlr . 
OilnO ge9en sayalar 

10 kuruştur V "'•ı::!P""--- :: ADRES ı YENIGON ···AN TA'< YA - Telefon 1 • ~4fJ ]Posta kutusu 24] 

1
., ... :;:; - .. . SAYISI 2 KURUŞTUR 

~ili tip ekmek -·ıAımanlarag9rel ... Ruslara göre İngiliz ordu-

~~~· ~~ ~.11 sabah çıkıgar Rusların taq VazİIJefte mü' sa Kaf k~s9:_a-
~ S y <!I• ... Utl(]ırııanl r • • h • d ""'• •k 11Q mı g!lt U· 

l'a rn~Uliıı b .. 1 1 )enı tıp ekmeğin, kilo yare ~oqza ım egtşı ., 
l'retdi i~kurıınıa ugun su eskisine nazarım bir TO b • • k ? 
~ığ,~ 17.·u~at ev~~ı ~~Hı· , kuruş eksikle 12,5 kuru- f ı lıll /ik qok qece • 
"a'lıaı; gıl.ıi t-hle ce.dc 

1 

şa satılacnkur. BU YOHOYOŞ TÜH.Kl· 
guıı b· urı stok mev- h ll/ d U l\IUIIAHEUE ŞiDDETLE YEY~ DO· r TOPRAK· 
eknı~~indcnu ancak , Yeni c;ıkan bu ekmek l\lO KOVA Yl 'lE ŞLD DEVA:\1 EDlYül{ LAlU)AN YAPLLACı\KMlŞ 

~ İlilı ın Yar , Yı-ni htıklmıdaki her Hirlü ku l>l~'l'I .. I•'. llUı'lJ> ı\Lt\"'' lll U ı· 10 \ \. u~ 
a$l l ar~u ll'ı ın sabah . 1 

- - L' ' n ~loskova 10 A.A.- er ın ı · "'· - .ut:r• 
ak.,tı·u .. r Ya8Uy" ~ık- sl·lurlud.halkımııııı derhal 5 lN(;lLIZ L;E:\.11 '1 BA linin sivasi ~mehafilinden "' " e e ı l · lstı"hbarılt biirosu taı·afıı1- .ı ~ 

e\1ı ıyeyc ıa >er verm"''"'ı 'I'ıf' ti .oı · \ l d \ · 

4 
.J· eıniştir. VJ \ _ 1 ssosyc ı cpres ı 1ansının 

k 
lazımdır. Lomlra 1) A.A.r- Al- dan neşl'(xlilen tebliğ: Londraya gönderdiği :,bir 

11 Qr t •• nıarı tebliği: 9 Ağustosta kıtaları telgraf ehemmiyetle kay· 

Şark cephesinde h.trc· \;U a a lş m U 
nus Smolensk, Kurustin, d·ı· 1 ilmcktedir. \\ b • • Piyale Çerkof istikametle- Bu telgrafta lnl!illere \) Q k kfıt der piş edilen cereya· ~ 

AA Q al d nını tahrip etmektedir. rinde düşmana karşı şid· nin Kafkasyadaki petrol 
ıvJii I_ ar l n Q Oldukça kuvvetli Alman delle harbe~mişlerdir. Cep mıntukasına bir müdııha -, 1(-e/J f henin diğer kısımlarında lesi bahis mevzuu olmak· .: e / bombardıman teşekkuııeri 
'4 •• ( Jı • • b • • • keşif faaliyeti olmuştur. d l ·1· d ıl 

1 

ÇZl h C '• ~ r l m / Z f r l f1 c l ve gece ~1oskovadakİ Silah la ll'. ngı iZ Or USU11Ut1 
g". \ tv\' '' ll der J . fabrikalarını demiryolu ve 9 ağustostu hava kuvvet· Türkiye ve lrana dost 

>es rı1<at:ı;ıki "Üı ece er, a J dı la r diğer askeri lıeuefıere uu- lerimiz. muharebe meydan olan meın ıckerıeri n ıoprak 
~ lab t._"'\!<l t> ı ve ti yük lıir mueaffakiyellc hii larına duşmaıı zırh cüzü lurfmlan yürüyerek Kafkas 

~1 ıa1.ı~'ll,11ar1 Yaııılaıı at Üll 
1 

rid Özal birinci. ckiıı nıu tam ve piyadesine knrşı yad:ın g""' ·ccği söylenı:ıek ı ~eıı 
1 

lllht ~ ış rıtü 1 , cuın elmişlerd!r. şehrin ..,.. 
lf .d%şı:l(lrj İyi hotgeıniz .~a~:cl>e atışında bölgemiz nıerkeıinde l>iiyük ycmgın faaliyette bulunmuş, tayya tedir. 
1 22 ~ır. llclicelnr ll\~lll\CÜ olmuştur. lur ~ıkmışbr. re lll;!ydanlal·ma hücum A m e' i ,, an -
ııi' ~aptq .Aldıkları bu çok glizel ~on guıılcr zarfmlla ctıniştır. llildiriltiiği gibi 

~ Clliikeııer 1-'e netıcedl;'n dolayı mükellef· hava kuvvetlerimizin 7 ·~ustosta ıı uüım,uı tay Japon ın Ün l?-
r e !erimizi lelırik ederiz. elde dtiği p.ırlak zafe, Je· yardSI ye:inc 81 dıi:illldll 

fl.i b · ___ rin bir ııdiccsi olarak Hus tayy.ıresiniıı düşürı.ildiiğü S f! b Q f.t ÇO k 
iı# k., "' l t Jı İ J t: lar 22 hazir..ındaııberi Fin totkikat netice.;;inde anlaşıl 
·Iİ• ~., Clt' ı '- Ask e, l i k ka luııdiya harekilt sahası du nuştır. Baltık ta harp geıııi ge rg in l 'J şli 
ıı.~ ~ ... 

11 
hiıııa,. IC lıil oldıığu halde bütü ı lcrimiz bir dli~nıau torpi UFAK BlH KLVILCIM 

iP" ):'-tı~:ıı~ k~ııal\an. n U ll Un d Q cephede 10 bin tayyare tlobotuııu batırmış, .Lliğer VAZl YE rl ALT O::ıT 
9~1 ~ 111":ır'rıo,,." 1ı."'~h aı- , Ü kaybetmişlerdir. il~isini de h.lsaı-.ı uJral- EOEUlLlıl 

ı... ..., c, .~ı lll.\1 BlH DEGl"IK- 1 <l 
t .. 

Lı·.ıJ h!•kı. 1 1 
~ H'1VU kuvvölleriıniı nıış ar ır. Tokyo 10 A. A. _ 

.. ~" " .. K 't APlLlJl ııi'" roıık 
11 

1'aıı 
1 1 ~ı·ıııı ~u .· lngifü. ia,e gemilerine ı\Joskova 1 J A.A.- Amerikuıı - Japon m üna-

llh. 1 1:ıııı e lırı 1 ıye ' k ·· d l d 'J' · 1' ıJ· · :;:ı ~k10 (lkl!t' ~ kul'aıı· nnkara _ Askerlik ·arşı muca .! eye evaru ass HJ rnsı u. ll'ty.Jr: s~l>alt tM1.İ k h:r devreye 
rt~ıı 'a'.tlttl't otq,1 

1~~1Zİ terk t~ kununuııun dördihıcü nıa<l etmektedirler; l>ün 231.>iıı u ün gece düşuıau girmiştir. J .tpo.ıyad \ e~ -
arı L 1 lıı 11llt>,,I des.ııin ladı"lı J1.lkkuıdı.1k"ı toııluk t:c ı· •l <recııı·..,·, lalı ed'l" \ · ı .. ı l t 111 ~ ıll ~eıf -.:: erue ı , .ı c o .., • tayyare t'ıloLıı'l Moskova r ı ıp ı ıneı·ı uuı ar ara· 

cJ iltaı.ı~ f'lltttı~ llir hile- kanun lfiyihusı rnecliz u· riUe<lHmiş, Süveyş kan ılın üı,erine bir akın yapmaya fından kontrol eJıleıı Ni · 
fıı' ~ı,.'1tıı ~tııı117.ı E>aı>aıuk ın~ıııi he~·etiııe sevkedil· da da 8 IJin tonluk lıir teşeblıiis etmişlerdir. :ı: al vizvik g ız;te.:,İllı! göre e:l 
1 tlhı ~ ltlber l.J.oıaııdır 1 '.ııştır. ı\laddenin son şek lııgiliz. g .mıisi batırı!rnış· ııız müııferi<l uçan bazı ufak uir muhakeme hata-

11i 
1 
.. 1 .luıı~~~ı şu,_t111Yoruz. 11 şu oJacuktır. tır. L'1v'-'areler ..::clıre kadar sı ihtilclfı tacil ed~bilir. 

e \;I{ ı ~" Ur • '-· A J .ı .ı ._ 1 JJ 11ec(, 'Uı\ııı • 1 oklama d •vrinde bu- ! m Q n Q 1 l n varabilı ııişler, diğerleri ise ki tarafın \Ok gc'o' kalrua# 
l t Ullııı111 lll'iyı.ı: loı·ket • lunup ask · daıı_bir.uzla"'maya varmak 

f it 
111 

ur S ""-llJd.e 
01 

· ere ıstennıesi zu h dfıfi hataryalarımı41 ı ateşi -ı 
ba., lık4t ~I J, f.r. an ıııanı gelmemiş olaıılerln ~' r. rk Cep e• ve ıreoo avcılarıınızm mu·· için g.tyı·d elınelcri H\ı•m 

<-l \> JI ıııu "V Ve 1 j 19 T ıc. o ,ı t'ı:!k <tlilııu e J yuşıııua bulunanlar se- dafauı:;ı arşısında dağıtıl- _u_ı_r • ..:.,_ _______ _ 
llQvııt.ıııltşluru ıl~Vll.!riııi forherlıl· Sl•ndekl• ZQ - SON O \{l<\ 

"""i aı e k \. ~.aıııaulurında ve· - nıışlardıı·. 
l1:~.~t<IShı1 Cl1tu1rı .. ; etle ~<l r~.vkatnde ahvalde Mil n1. k d 

~Ubi.I. kı, h lıullrı. 1 .\lullufaa Vekfiletiııiıı is· yzatz ~.ehre y.ıngın Ve yiik· lVlOS ova a 
ıı., n ı •rı. 1>'ilr 1-. Ulnıuk lernesi v·. · . , . . . [\' ._... ~ \!ı •ıuk c ıcru \ ekıller ·· O sek iurililklı tahrip bom· ( • ll ıııl~ı~ııu,~~11\!keuer lurıııı kı~lıul ve Heisicünı'ıı::,n \AL~!Z UL LEIHN MIK haları atmışlardır. rem 1 
1 1111,l{t ı •... , <tı·ıı 1 11uıııı. uıı t· d"k TAl{I 5 ~J BiNi BUJ .. '.\.1 ..:: 

"Nl' 1'<l·.ıııe IJ. k as 1 t!ylemesile us- -x Birkaç kişi ülm iiş ve stıragı 
ALl\1.\~L.\R TARAFI 
UAN TA HHI P EDILDI 

t ll~ ju ıı1 ~e İııtik utuıı tere. alınabileceklerdir. Bu Londm 10 J\.A.- Bil' varalaıımıştır. Sekiz. diiş· 
ttl ()lur uııu... ulet. akdırde 1 l .ı tu u ·• h nm urdun yokla Alınun kayııağmın verdi nıan tayv;ıresi diisiirül 

:1\\ql'ı 1~ı \llı:ı er ne ıuuları .ı ·ıı 
clıkıı..''" "ı.ı \~ 'ııı~tı fuzuli 1 sevkolunya~~kıılr·nış ollanlar ği hul>erlere güre, şimdiye ıniişliir. Bizim kaybımıı. 
cı "'' JU t ll ları • ~ ur yok ama- lrnllar 5) J bin Alman as· yoktur. 
ı ~11 111,ı (ıi.lr ~ltı·ı.:tı t!that J ~ı· Ayapılrıuunış olanlar jr·iıı keri şark cephesiudc öl 
1ır Z•ı it rL ~ Ver 11\ ıllı l\ı·-.ı y ıı l' t "ritı J ~ k t· . n lluafaa Vekfilelinin ıııiiştiir. Yar.ılıla:-la harp 
1Jkı~ (!rtı" r Uıı eıı .ıyın e'"·ıı· ğ' · ı · · t 'l.ll•u v lıı e· lıuşı« , hiı· .ı Yece \ harhangi· esır erının miktarı bildir;ı 
~ t llık llln11u 1•1t·~ 1 <t 1.anıanda askel'lil· ını nıektedır. "1.. kotl uşıur,·· 3u nıec\is\erj d . \ 

lluzilı· ıı bit c:.ık b eı lıul toplana 
JL 1 nı ~<.\- n ' uııkıı ııı yoklamaları 
"'•ıtıu ı yap.11;al· 

ı, ·v kara \ ve a kerliğine 
1 ~•bi ~ Vı~ı dG ııacakr verilenler askere alı 
1tı1.1,ıı..1 leuiy. lıilıı·,r- tır Bu 1 '"~ ı 1 - ı·e al · suret e aske· 
tıı,<tllar LIİICııull~~ıuuuu uı nıunıurın kanunen 

1:1 Yakıı •• ı nıet ınnı.;lar ı A. 

<tlıJsı \l<t (in • ile k 1 uznı gelen gü 
C4ktır, "-1ıtı adar y kerı·k . upacakları as· 

1 lerı leri ,ınuv·azz[lf hizmet 
ne nıuhsup e<lilecektiı·. 

i ngilizlere göre! 
Alman gag 

retleri 
Ş \HK. CEPllESl lN CE

NUBU~ID \ Sı\HFEI>ILIY< lH 
Londra 10 ı\. A. -. 

lngiliz askeri mehafiline 

gHre, ı\ imanlar şimdi en 
lıiiylik ~ayreller~ni ee:rnp 
l"Cphesindeki Htıdiyeni or
dusuıııın imhasına snl'fel • 
meklcdir. Almanların ilk 
lındefiııin Kiyef mi yok::-:a 
( >desa mı olduğu heniiz 
anlaşılm maktadır. 

A 1 ın anlar :\loskovn yo 
lu ıun açıldığını miil<'füldit 
defalnr ilfi 1 ettikleri halde 
bu şehir üzerine bir Lfü.' .. 
\ü yürüyenıemekt9\l\rler. 

Uerlinl 1 ı\ .A.- IJ \.B. 
ajansı bildiriyor:Dün ge~en 
haberlere göre 9-10 ngl!s 
tos gecesi ~loskO\'il üz'"rt 
ne hiiyiik lıir hiicuın yapıl 
mış: bu lıücum~a 100 ka 
dar tahrip ve bınlerce yan 
crı n bom hası ııtılmıştır. 
r-> Atılan bombalardan bi 1 

ri tam is ıbelle Kremlin 
sarayı iizerine düsmüş ve 
hiiyiik tahribat yapmıştır. 

Moskovanın ortasında 

\ 

lıir\ok biiyiik yangınlar 

\'ıkarılmış ve bu yangm 
lar 10 J kilometreden gö .. 
rülmüştür. -



TENJGCl!'; 

Yugoslavyada 1 Yıına_nistanda llaneıı te_bıij 
AL\1 ALAHA K \HŞl ÇE- I ) \~KAll Hı\HEKET- 1 .~~kenderun Ilcle<lıye Hets 

TE IIAJU,K ~'İ' l LEI{ VAl{ 1 lıgınden 
1 ondra 10 \ . \ -Zağ· Londra 10 A. A. - 1 Iskendcrunda bi· 

raptan alınan bir habere ) uııanistandu ahali nıüs _ 
1 

rinci nıınlaka lların Filipi 
1, d S t l · Firavuna ail 417 parsel mı göre, 'o na a ll'p çe e e· tevliye karşı giltik~~ is - 1 

rıle \iman ışgal kıtaları n yankar bir vaziyet almak-:· 
maralı gttyı i menkul ilo 

1 h Yine Filipi Firavun ve ;\lar· 
rmmıc a nıua:r .. zanı mu nre tadır. Bntiin toplantılar ya 
l l 1 k ... d ( · t ı r gcrille nı üşt~reken l.ıirinci )e er o ma · L<-ı ır. .e e e s ·ık edilmiştir. ~akaklar · 
::5ırı> ordmmnun r ical eı.ler d mınta'<ada 742, 743, 744, 

a iki kişiden fazla bira 744 ve 746 parst-l numa 
ken sakladığı silah ve mü d ı ı k ı t 

ra a t o aşma ~yasa' ır. ralı n11•,ııJ\.-uller'ııı himrıı atı kullanarak Bo::;n "" gayrı 
Cenaze alayını takip etmek tamamlaıwın Belediye 

dağlarıııdaki iııleı d e gi1.lon iı·in izin almak lfizınıdll'. 13- 7-941 
k 1 · ı "' encümenince melde ve gece çı ış arı c• l'l'AL'\:AUA IDAMLAH 

baskınlar yaparak \trııan Honıa lJ A. A. - tarih ve 344 sayılı karari 
le istimiaklerin karar ve 

ordularını vurmaktadırlar. 1 llalyan gaz~teleri 9 Slo 
SlHP çı.:n:u~HI:\ ı F - rilnıiş ve takdiri kiymct 

venin Triycslt-.dc kurşuna komisyonunca buıılanJu.1 
ALl~Lll ÇOK GEL'll~ tliıildiklcrini IJiltliren res- 41/ nunıalalıya 500 lir.ı 

Moskova 10 A. \. - nı1 bir tebliğ neşretıııek- 742 numaralıya 500 lira 
Hus istihbarat bürosunun tcdirler. ve 743 parsel numaralıya 

evvelki gimkii teblığind.: iı·an da 4 JO lira 744 numaralıya 
Yugosluvyadaıı ·gclf-n ha- 1.4 400 lira 744 pırsel numa 
bcrlere göre bu memleket AL~IAN TUlUSfLElll ralı gayri menkule 50J 
te Faşist işg ~tline knr~ı MESELJ•.SI lira ve 746numaralı parsc 
açık uir isyan h.ır~keti IJ ·ış le 250 ki yukarıda adı 

Tahran 11 A. ı\. - 6 ı· L ladığı da söylenmekle idi. geçen parse m amanu 
Bin;ok şehir ve köylerde lranın en büyük gazetesi nm istimlakine ceıııan iki 

olan lttıhat vazıyor : u· .k. - 11· l" 1 halk ile Alman kıtaları a ., ın ı ·ı yuz e ı mı nynıet 
" lran efkfınumumiye- lakJir edildiği alakadarla 

rasında müsademeler ol 
muştur. Çeteler Alman 
garnizonuna hücum ederek 
miınakaleyi bozmakta köp 
riilNİ uçurmakta, yiyecek 
lt•ri mühimmat ve nakil va 
sıtalarmı imha etm ·ktedi .. 
ler. Jstihlıarat rlairnsinin 
tebliğinde Jenil~ or ki: 

"Jşg.ıl kuvvetlerinin 
ormanlardan çeteleri kov
mak i~in sarfettiği bütiin 
gayretler boşa gitmiştir. 
Mahsuller imha olunmuş 
tur. \in.anlar birçok lev 
kifat yapmışlar yalnız 

Znğrapl:ı 98 kişiyi asmış 
!ardır. 

\LM \~) \DAKI Tı\Ll.
Bl~LLHİ~JlZ 

Berlin 10 A. A. -
Cai'.eteler, Alnıanyadaki 
ecnebi talebe lıakkmda 
bir istatistik neşrediyorlar. 
Bu istatistikte Türkiye 
l 97 talebe ile gönilıııckte 
<lir. Türk talebe grupu Al 
manyadaki ecnebi talebe 
arasıııda ehemmiyet itiua· 
rile ikinci gelmektedir. 

LWesut bir 
evlenme 

s ini kızdırmak İ\ın \ikan ruı mah1mu olmak üzere 
lan turist şuyıası tekzibe tebliğ olunur. 

bile değruiyen bir haher- Saf 1.Jık f qrJa 
dır. )'. alııız şurası ıı tasrih 
edelim kı, gıiyu Küllıyetli 

mıktarda .Alman turistinin 
lraııa gd<.liği haberi, vaka 
lan tatırif . etmekten füaret 
tiı·. lran ııudı..1J.u çuk sıkı 
kontrol euilmckle, gümrük 
ve Jandarma t~kiu1tı bu
rudan lıı~l11r şüphoü şahsı 
i~eri sokmamaktadır. lran 
dahılinde s .lU.h ve ün.for
ma tevziı inıkll .ı har;cin
dedir. \ eııi lranı tanıyan

lar uöy le lıalJerlerc imkan 
vermezler. lran kati IJita
rafJığını muhafaza ıı~ııı 

elinden gelen her şeyi yap 
maktadır. 

Yeni lıô.dis~ 
ler arif eşinde 

ALMAN YAı ıN PUHTE
KlZl J:)GAL EDECEGI 

/.,Al\~EUiLIYOJ{ 

ve bulıçel~r 
.Antakya Belediye He· 

isliğiııdcn 

Kavcısiye köyünde şlı 
sa ittisalin<lı! bir kıla tada 
ile bir kıta bah\e ı:mtılı. 
ğa çıkarılmış olduğundan 
talip olanlaruı yüzde ye
dibu~uk . pey akçası yatır 
mak şartile 25-8-1941 
Pazartesi günii 8:ıat 11 de 
Belediye dairesinde yapı· 

lacak olan muz.ıyeticye iş 

tirllk etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

ııaıı 
.Antakyanın lKaraksiye 

köyünde ve Ilecep bağı 
mevkiinde kain garben ve 
cenuben çay şarkaıı ve şi 

malen inct!cik Has.ııı ve 
ayni köyde kü~ük çay mev 
kiinde · kain garben tüccar 
Abdürrahnıan cenulıen 
Tum .\lıstık veresesi şar· 
kan yol şinıulen Yusuf ve 
Ömer ile mahdu<l iki kı-

Posla nakli
yuf eksilt-

• mesr: 
P.T.T. MiiJiirliiğiiııden 
\y'ıı;ı 40 lira nıuhaın 

men bedelli Antakya- ·u
veydiyc artısı yevmi oto 
posta nakUyatı açık eksilt 
meye ı;ıkanlınıştır. 

~Iuvakkat lenıiııut 36 
liradır. Talipler ticaret odu 
sına kayıtlı ve okur ya
zar olacaktır. ihale l latay 
l'.T.T. Müdürlüğünde 22-
8-941 cuma günii :saat 9 
<la yapılacaktır. Şartname 
ler mesai güıı ve saattların· 
da ~1üduriyet k,ıle.miude 

görülebilir. 

Hatay 
ğün<len 

* * * l'.T.T. Müdi.ırlli· 

Aylığı 150 liru muham
men bedelli Aııt.ıkya -
Kırıklıan-1 tassa arası yev
mi oto posta ııakıiyalı a~ık 
ek:sil tıııeyu <:ıkun ı 1111 ıştır. 

.\luvakkat teminat 135 
liradır. Talipler ticaret 
oda ıııa ka) ıtlı ve okur 
ya'f,ar olac.tklır. ltıalH lla· 
tay l'.T.J'. ~iü<.iii lüğiindc 
22- 8 - 941 cuma giiııü 

s ı:ıl Yda yapılacal\ltr. ;i:u'l 
ııaıııel'-.!r mesai gun V<l sa 
allarıııd.ı ~Hidüı·ı~ d kulc
ıııinde göru.lebilır. 

* * * 
P.T. l'. ı\1üdiirliiğıladeıı 
Aylığı 23,50 lıra mu· 

haııırneıı bede li \nt.ıkya 

Süveydiye ara~ı hafi.at.la 

ü~ defa IJeygirJc post.ı nak 
liyalı a\ık eksiltmeye ~ıka 
nlmışlır. 

~luv..ı.kkal teminat 21, 15 
liradır. l'alıplcr tic.ırcl oda 
sına kayıtlı ve okur yazar 
olacaktır. lıı ıle H ıtay P.· 
'J .T. Mü<liil'lüğuııde 22-
8 -941 cuın,ı güııti s .ı ıt 

9 da yapılacaktır. Şarlu.ı
me1er mesai o·üıı ve saalla b 

rıııd.1 .\ludurıyet k.ıleıniıı· 

de görülebilil'. 

* * * 
llııtay ~P. 1'.T. l\lütlürlü

ğiindeıı 

Jaliye KoııtroWrü·Hik
mct Aktuğla Bayan Luti 
f e Seferlinin diiğiin mera 
sirııi diiıı gece llalkeviude 
VP giirjde bir da\·etıi kiillt' 
si huzu runda yııpılııııştır. 

Loııdm 11 A. A. -
Ouıcrver gazelcsinin yaz -
dığuıa göre, Pasifik 'frak
yu ve Akdenizde yeni ha
rekat salıalan ortaya çık
ması hakikat olmak üze
tedir. 

Ayhğı 1 )J lir.ı rııulıaııı 
ta uahçe ve incirliğin l,tpu men bedelli \ntakya-
sicilindc kavıtlurına tcsa· 

Geç \ a kta kadar süren 
merasim biiyiik bir nn
ş~ içimle ve lanı lıir .ıile 

toplaııh..,ı ~amimiyetile de 
vam etmişti r. 

Yeni evlileri tebrik eder, 
snadılt'f ler tcmeııni Pllı>riı. 

ÜLL:\1 
Licnret odası Heisi Ali 

>ktonio annesi Bayan \y 
~üş Ökten evvelki giin 
ölıniişliir. 

Japonya Siyamı da üç 
Hl pakUı girmek i~·in laz· 
yik <->diyor ve hududunda 
asker lııhşid ediyor. Uzak 
şarl\ vaziyeti 1 ngiltere ile 
Amerika arasında rııüz.ı · 
kere e<lilmektc<liı:. Zanııe

dil<liğiıw göre Almanya 
~imdi ispanya ve l'orlcki-
zi istilfi niyclinde<lir. Bu • ; 

J Hcyhaııiyc arası yevmi 
düf edilemediğinden 1515 

oto posUı ııakliyalı <-wık el\. 
numaralı kanunun hiikiirn 

siltıııeye ~ıkarılmıştır. 
leriııe göre yeniden namı 

L\luvakkat temi ıat Y\J na te:lcili t.ılep eJ~.ı ı l i:; • 
liradır. Talipler yin kızı Fatrııanııı i~hu ta 

lehine mebni mezkur gay· oduı:mıd kayıllı V<l okur 
ri ııcnkulleriıı cihe·i aidiye 1 yazar olacaktır. llıalu lfu· 

} k l 
4 rı 1 tay P.T. r. .\Hidlidiiğıiııı.1..-: li ve nı ·u ;:ı tas•u·ru arı 1 

nın tahkiki i~iıı 17 -8-941 22 - 8- 941 cuıııa gilııii 
tarihinde mahalline L.ılıld saat 9.<.la yapıla<" ıktıı·. ~art 

lıccu·et 

kal gönderileccğindeıı bu naıneıer ıne;,ai giin V<l s.:t-
ye terde harken bir ayni aıl.ınıu . .l.ı .\lüt.lürıyet kale-
hak indiasıdc.Lı lıuluııaıılar min<.le görülebilir. 
v.ırsa tahkikat glinünt.leıı * * * 
evvel Tapu ~icil ~Juhafızlı llal:.ıy P.T.T. ~JüdürHl· 
ğına veyahut ogün mahal- ğümi~n 

linde bulunacık mcmw·u Aylığı 104 lira muham 

İmtihanla 
mur alın"' .. , 
P. T. T. Miid &J 

..... nde ıı 
gu . Jll 

1 idaı ~mizde; i · 
ma:.;şlı ve ücret.ti 

1 
ve silujycrlildere :ı 
ka ile orta uıc ... r 
zunlan alıııacal .. tı •7 .-1•1 ' '.l - ı\1u:sabalnıll<' 

• jt) 
~o .• awuak sarll ıı 
pek 1 ki ddr~ı;.ı 
ınem ur ve ortıı 

" J'l' aLuıLH' d ı tak 1 ~ 
.. ı ' Jııııı 
ıuareyc aıl o .. l 
'.lu' '.l5, 3J tinı u~ 
yerlıklere t.ıyııı 

lerdır- ·ııd 
3 ...:t • dt.r:ı'D-'1 

- o..} ilJ . ııı3ll' 
vaffdk oJaıııaı ~I 

• 1••rJLI 
i.ıcreW men .. 
\'.lrileceıderdıl"· 0~ 
4 - \lu vaff .ık rJ 
teklif ctlileeök_ Y~rtl 
kalıul elnıeıcrı ;< ' 
:> - falıpJerııı 7~ı 

uııı' ııı urlar mıı ı uı ti' 
<; ıı 

mad<.lesindekı " . 
IJC:1 d 

m ıı~ rn ber.l ıtıllıv 
ıııeıııunyctıııe ) 
ı'l,-ceklcrııı otııı 1 

ılılrı 
ıre, : ınecııı--. oJııı. .. 
b ,.- • \'•I " 

() - \lüs,11J.ıKL~ D 

ıslcyeıılerı· 1 1 
l ıııı 1 

l . ~ıırı satı ı rti , ıu :ı .. :, ı;ı 
b 1\1flı 

liııeKı:eıcrılü u 1 ı 
"i • J • 

telerıııı ı fol'1) Jt>) ı 
iüıruıı~ ırt:!lırıııB ,, ' o o ııv 

7 . 1 ı·ı ı~.ıı. .d - .• ıu::ı .... lJ• :ı-"· 
ruJlll 

<;arş ıııba b t' ı.J· 
1\ ntal~ya tiıı İ:ıiliı~ 
Hiğuıu.ıe yapı 

i\1ehmıı a tanrıdan rah · 
met dıler kederli ailesini 
tnziye ederiz. 

mm için \:işi hüln1nıelile l 
müzakereler yapılrııakladır . . 
\:işi :JULeklif cFransız toprak' 
larınııı tahliyesi neticesin 
<le olarak rıza göslerccek 
ve Alman askerlerinin Js
panyaya gitmesine rn üsaa l de cdcwklir. 

c>llerind .. ki belgelerle birlik meıı lıcddelli J\nt.ıkya j 
le rııüracaallurı iHln olu 'ı: .ıylatluğ arası yevmi;otopo 
nur. ta nakliyatı ayık eksillme-


