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Abone tartfal'ı : 
Dahilde yıllı~h 5 lira 

Yabancı memleketlere 
8 llra 

lllnların her kellme
afnden 5 kuru, ahnır. 

Ücret pefindlr . 
GDnD geçen aayllar 

10 kuruştur ~ k lllez ADRES ı YENi GÜN -· AN TAK Y ~ - Telefon 1 - [ 4G ]Posta kutusu 24 j 
~Vl,'/ ~. SAYISI 2 KURUŞTUR 

1'~· /i Şef f nÖ11Ü Almanlara göre!,: Ruslara gö!~\ \ingilizlere gö: 
lltk Dil Kurıımıınu B l ·kt·k Al t bl. \A V.* o şevı ı man e ı lınanlar nı-

~~~·~.t~:~flet1dirdiler Artık kurlu ğindeki ra- yefte muva/-
"'"unıun Pılan toplantıya riyaset buyurmuş 

~ çaıı,maıarı hakkındıı direktifler /arnıgacak Ramlar ha· fak olamaz,, 
. ·J 11kara 8 A bu)urmutlardır 

ı:ı 1~r cu · A. - 1 dı ~ı· A Bertin B A.A.- Alman qal Jen 1·baret /arsa 
il() • nıhu . . . l ar r. l\ ılh Şefimiz dö a 1 

İlatif \~U 'refukrıeısı s nüşlerind~ Kurum Genel Ajansı bildiriyor: MU;:,KOVA l{USLAHl~ 
ZA YI ATI 6 JO HIN, ı\ L· 
~lı\NLAlU~KI 1,5 ~llYO~ 

OLDUGU IDIASJ;\DA 
nıusm 

I" ekili Utlerinde 1 Hütiin Alman matbua 
t'ı[Urk l)·ıl 0\<.J.uğu hal _ ıneı· ı:ez kurul U ve işyarları 

t:tnl· Ku larafınciar. uğurlanmışlar. tı Alman Başkumandanh 
· ııııı,. ış Ve , ruınunu ğının dün neşrettiği fev 
ı Oı..~'4<l,k kaN:ıı\"ıı Kurum J•u ve sokakta bulunan halk 
J ~ ·'i " • l•litl ~· · · kaHldn dört tebl iği neşre-
~ "ıı~ batık ınışlardır. . esının sevgı ve sayğı "l(ltı ~ anı ı d ı lk ı <lerek Alman ordusunun ıııı toplantı ı darında o u a ·ış arı arasında 

hı , lercu da lfığ· t köşklerine dönmüşlerdir. cesaret ve kahramanlığını 
~ d~daki ~~~e Ve Yayı~; Yani Fransız Elçisi itimat kaydetmektı~ Ye şu no '. ta 

tılr...· keııu·ıışnıatar lı k namesini takdi ın etti da ittifak eylcmektedirler 
J .. ,ııı ı er· a . A 

• 11~1 .ve but ~ile izahat nkara 8 A. A. - Bolşeviklik artık kur· 
tl Jl kları tırıo.eki ~ <:alışına Milli Şef Cümhurreisi ls tulamıyacaktır. 
l "k~la ~ur ~uce buy- dmet l~1önü bugün saat 17 AU\IAl\LAR ŞlMDI ŞAll 
~ 1111 Ş k uınca lıiiyük e Çankaya köşkünde KA DOGllU ILERLlYOH 
ıı 11 kS(ıı. f dit arşılnnn11ştır. Fransanın Ankara büvük .Bertin 8 A.A - Husu 

ftıt.. "' <L~ devr· · . •··ı J ııl ı'""l'ıı.k ~l!ı·ine . ırnıııın c. çiliğinc tayin edilen .lan si muhabirimiz bildiriyor: 
Ji tıı~i dııırııj·. ışaı·et l>u l<..luyu kalıul Lıuyurmuş ve Cenup cephesinde ve 
~' ~r.t bit ~~ltın<{~~- özleşti . Jun Elu Ciimhurreisimizc Kiyef mmtakasınd:-ı ı\lrııa·1 
1r· 1~e~i hat dalı~ ~alışına itinıadnamesini takdim ey ordularının laarru:w i ıı ki 

'
~~11\!kı,rilı kkıııuu 1k~ı1: ve- leıniştiı. Kııbul esnasıııda ş:tf eylemiş ve Almanlar 

t qtlilll !!ı· Verı . ı~ nıct- l luriciye Vekili Şükrii 'a· b•ırada 26 miistahkeın 

11 
lııııı 1111Ş ula ı~ıştertlir. raı.X>ğlu da hazır bulunmak mevki işgal eylemişlerdir. 

P ,~ Ltıy~tıui'.ak~r'~.111. 'as- la idi. Büyük Elçinin mu Şimdi Alınanlar şarka doğ 
"au ''<lruk ıııı d\~ vas·•lat ··e 111u··rarakatlerı·ıı · ı 1 ~ l l 1 ar 1\ sa.at 

2
) u • ru ı er ernegc JaŞ amış nr 

Uruıııuu k· \ ,30 de askeri merasim yapıl dır. Hus ordusu Alman 
\; alınış ını~lır. tanklarını piyadelerden a ( eh • yırnıağa tcşebbiıs etmi~ i 

0h-.Q .,z tı·p ekmek sedc muvaffak olamamış, 
.,, insan ve malwme(·e <_'.Ok 

lıt "Q rn en b v d ağır /' .. ayı.ıt vermiştir. llu 
ıl eı. PılQcak ug ag unuııdan netice, Alınan tdrniği 
Ji ~lq I_ / ve tecrübesinin i.isliil'liiğü 

J ö el( p o an qeni tip nü göslermekdir. 
e k. 0Zfl.rf e . k k 30 BL~ ESlll DAilı\ 

, ~ ık 'losll.ıı sıge çı aca,; Bcrliıı s A.A.- Al· 

~"%~~kıerin , 5 k u 1 u ş 0 I a c ak mau tebliği: 
lıı ~ tı 111Uks1ıı1a1'(ıa tınu r ·d·l . . · Ukranyadu ihata edil-

'lırıu O.tıd 1 y". c 1 rııesını beklemek idi miş olan mi.ihinı unşnıan 
k \ uıı \1 lıı,.lı l U7.<Je B . 

( 
1 t:k··JQıııı l 1 1 bug'i.ı, . u stoklar nihayet yn kuvvetleri imha edilmiştir 

,,. ı•te 'll · .., 1..t.ıy rın 0·t k l ~1tes· r ı 04
" 1 lıııkk 1 ec~ ve pazartesin- Şimdiye kadar aralarında 

'k illi.! 
1~Uerı ı~lY\!li kar· 1 ~ • de.ı itilıareıı lıas l.ıuğday altıncı l{us ... urd.usu kumun 

(j Vkıj 1 ıl.ı •il t l'hıı v . • 

<'ık lıııutı tıu k uıeıı ht , " egı p.yasaya ı.:ıkarıla· danlarilf diğer yüksek ku 
lilt~ll itıu lJİı·ku~' 1al!ı.ll<t;r <~;tı.r. l' ınand .. mlar da bulunan 30 
llt l.I ev ll<ı~ll güıı ge: . ,111 ıp ekmek lıulis buğ- binden f , ız.la esir alınış· 

lla uh Vetı.ı. .. ' f<ılıı·ik da~ uııurn..lan olmakla bc-·•u fit "t\ U· r·ılıo 1 1 
lır. Ganaim pek t;okluı·. 

Ok~ lllt:vcut • . < a ıa ucuz 1 satılacak Eslonyad.a Alman kılala 
Lli( • tının "'ar- v'ekk.·ılosu 12,5 kuruş olu. -rt " c t rı"Vezenbru!!,, <.:.ehrini ı.aı> 

lj ,
1 

\ lj 
1

.. ı a ır. ~ "' '' ı tetmişler ve Finlandiya 
lltı ı\~!~ 'r\f\§CQ11 43-5=-o-=-o----- körfezi s:ılıiline kadar iler 
\ . '"ıı ,ıf\~ 1 ,\MAl\A çuval IeınişlerJir. 
1. 11 \J ''111•· ,, 1 l •tl\l 1.,. 1 d' 1 • .ı ~uı%, ltııı.~t'•ııiııı~.JlLl)ı KAHVE GELI y ()l{ • ın an ıya cep ıesıııuc 
YO ' · tıı.:t 'Y1: •ı Al ·r ıı ı, Almaıı Fin kılalarının mu 
~ J<.ir t "'_ '\ <ı l Uı;.ıcr aldığımıza göre 
lııuu 11ıe l ,.~iı1 ''UYrtıu. )ortsa·t L. zaffcrane ilerleyişi devam 

h " t ~ 1 -ııı11• A.ı· 1 · 1 ımaııından meııı 
'i ı .. \t. a ı ...... ı~"t""'lıı1 •1ş ekctı'n · etmektedir. Alman <leııiı 

\(tıı . .,''t ~1 Yltıı' ı" tııııuıı ·~ ... , .... 43ı5ızco' gönderilmek ii· .• " ...., .... 
0 

altıları lngilterc>ye gilmek-
~' l'l 'tttık llıır 11 "1tıiı 1 ı.· 1 

.. çuval kahve 
ı\ ı L· , '"·ı ıı~t •-.ı Yllklu ı · le olan bir kafileye hücum 
~ır 

1 
ır j.ın"'" ışı, 1~1 ul'. . Hl' vrıpur yola ~ıka "ı•• ş1 ... "'"re ... ı v ı ıhnıştır B t.'<.lcrek 465 >O tonilatola· 

l 
Gl\1.,,l.~ıı ı'k· aııı·ı . t <lı•. k . u vapurun '-':.!. t l k . ,, l J "" 

1 
ııı·•, l. J o u !!emı uatırmı<.:. ar ıı· 

tııı lttıj., V S&ıı, .. ~ı Ulaıı . u,ı ınıanlurıınızdan bi- ~ "' ı .. """ t'ııı Bundan ba<.ıka dfüt vaııur 
'llıv Uli ..!ltlJeM d' e gelmesi beklunnıckto "' 't-e Uffuk· Mua . ıı· " da torpillenmiştir. 

11llı(ı 1Yetı Vııı. Savaş tayy.trelerimiz 
\<Jı ıtte u Yu ).. ~~lf tıııişr k<.:ııtlj~· l. nıh.d hıgilterenin açıklarında co 

~C41} ır. ıııı l , .c~ı ayrılışına ı.·ok mii man 30 bin tonluk 3 (J'e 

~luskova 8 ı\. ı\ : - ~los 
kova radyosu dunki.i Al· 
man fevkalade lelıliğlerin

d~ Hus 1..uyıatına dair oıan 
rakamlara cevap vererek 
diyor ki. Bu rakamlar 
tanıanıilc hayaldır. Hus 
ordusunun bütün za ıatı 
ölü, yaralı ve esir olarak 

altı yüz bin kişi~1 i geçmemek 
le. buna mukabil Alman 
z:ıyıatı d .ı l>ir buçuk mil
yonu aşmış bulunmak ta 
dır. ı\lıııaıılar 6 1 iııdeıı 
fazla tayyare kuyu ·tmişlir. 
Bizim zayıalıınız ise 5 hini 
geçmemektedir. Bizim 5biıı 
lop zayıntımısa mu~rnbil 

ı\lrnunlar 6 bin lop kaybet 
nı :ştcrdir. . 

RU5 TEtll lGI 
~loskova: 8 A. ı\. - Bu· 

gün öğleyin neşredilen 

Hus tebliği: Dün akşam 
kılalarıınız Smolesk, Yela 
ya, ~:erkı)f isti kametleriııd 
ve cephenin Estonya nııntu 
kasıııda dii~maııla mulıare 

Hbeye devam etmişlerdir. 

Cephenin diğer istikamet 
ve mıntakalarında hiç bir 
harckcl olmanıışlır Hava 
kuvellcriıııiz d.iişnıamıı 

ıııolörlii birliklerine, harp 
mı:ydaııınd.aki piyadesinde 
ve hava mcyd uılurındak i 
layyarcler;ııc hücum et
mişlerdir. 

'J'llAl3LUSt;AllP l'EKl 
ALM.\N OllUUSU CEHi 

<.:EKlL;\lİŞ 
Knhirt" ; 8 ı\ . J\.- Tass 

aiansı uildiriysr: Şimali 
Afrikmlaki Alman ı,ıtaları 
şark cı..ıphesine ve Balkan 
lara nakledilmektedir. ~i 
ımd A fri kada yalnız ka
lan llalyaıılar acil tedbir
ler alm.ıktadırlar. cephenin 
bazı yerleri tahliye cdil
mi~ veya edilmek üzen,-<lir. 

111 v·ı· \ ees~ırız. Kendisine yeni mi batınmşlardır. 
0 

1 ily r vazır • · e ı. csıntle de muveffaki- Diğer 5 vapuru da cid 1 
Yeller dileriz. di hasara uğratmışlardır. 

l>iiıı 24 lngilih tayyaresi 
diişiiriilıniiştiir. Z!lyıatırııız 
yoktur. Uiin ger.c lskcn
deriycdeki lııgiliz deniz 
iissiim.leki vapıırlarla)iman 
tesisatını bonıuardınıan el 
m~~tir. 

TÜHKlYE VE İl{ANDA~l 
Y<>L lSTlYECEKLl•,HMİŞ 

Londra 9 A. A. -
Bay Haller yazıyor : 

Almanların Kiyefin ce 
nulıundaki harpleri alaka 
uyaıı<lırrnıştır. Zaten Baku 
pctroll r- rin~ varabilmek 
için Kiycften ilerlemeye 
muvaffak olamazlarsa Tür 
kiye ve lran üzerinden bu 
petrol mıntakasına gitmek 
istiyeceklcrdir. Diğer biı· 
yol olan Suriye Almanlar 
için kapatılmışlır. Geriye 
kalan iki mcmlckelleıı 
Türkiye daha çok tehıli<lc 
maruzdur. Alınan müte
hassısları Bulgar liman ve 
tayyare meydanlarında c:a 
lışmakladırlar. Bulg;ırisLt
na kiilliyelli miktarda as
ker tahş'd etmişlerdir. 
Fakat bu askcr~n büyük 
bir kısmı ltalyandır. 

Almanya Kiyefi zapte
dcıncı..se Türkiye ve Iranı 
zorlıyurak ümitsiz gayret· 
ler saıfod.ecektir. 

lZL \l\,ll\ YA 't~~l A· 
J\lLHIKA~ l\.lTALı\Hl 

c;ı·:U)l 
Amsterdam 8 A.A .-

Londra radyosu falanda a 
dasma yeniden mi.ihim 
miktarda Amerikan nske 
ri ~.ıkarıld1ğını hildirmekte 
tir. 
SON OAKIKA 

Ye11i bir Alman 
zaferi daha 

Rus•a--ın 200 bin znyıat var 
c'ilil bl ı biriliyor 

Bertin 9 ı\. ı\. - Hes· 
mi tebliğ : 

ı\l'lmn ~Başkumandan 
lığının dört fevkalade tel> 
liğinin Ukranya mıııtalrn
~;ında hur~katııı inkişaf et 
tiği bildirilmekte idi. Bu 
inkişafın neticelt>ri hakkın 
da l lcrk ı\larşalJan şu ma· 
llıınat alınmıştır. 

l larekata devam c<lt>n 
ı\lnıan lmvvelleri 6, 12 ve 
25 inci Hus piyade, dağ 
vo zırhlı tiiıncntE~rini im 
ha etmiştir 1 13 hin esir 
alınmış: 3t7'"tank838 top 
5250 kamyon ve yiiklü 
tren iğtinam edilmiştir. 
Diişman kanlı zayıat ver· 
miştir. l3u muazzam zaymt 
2 1U bin kadar tahmin edil 
mektedir. 



Bakıp g6rd0kçe T •• k • f. ur ıge, ıran, 
itaJı 

AntakY' Vilayeti Hatay, kazası 
Balık avı m1.? ve Lrak için 

Suriqenin 
istiklali 

YINE MI SUYA DO. 0-
~. No: Köyii Mevkit Cinsi J ıududj 

~arkan Meh~·rıı 
ve Sabriye o:ı ~ 

Amerikndan gelen ha- l~GlLlZLERLE llUSLAll 
~berler arasında şöyle bir ARA .1 ~DA GlZLl Blll AN 
"telsiz havadisi vardı: LAŞ\1A VAHMlŞ 

Okyanusun meçhul b!r Berlin 8 A.A. - Ilörsen 
~~noktasında bulunan bay \~aytung gazeteisinin diplo-

Huzvclt donanma telsizi malik muharriri, Taymis 
vasıtasile beynelmilel va- gazetesinin bir ILakalesini 

l ziyetlen haberdar olmakla tahlil ederken, Bedinin M 
dır,, Ayni haberin tiltında lotofa reddettiği İstanbul 
şu cumle varclır:- Hava hakkındaki teklifini Londra 

sakındir. Balık avı iyi ne 
L ticeler \ermektedir. 

Amerıku Cümhuı·reisi 
Bay l{uzvelt esrarengiz bir 

~şekilde Vuşingtoııdan ayrı

larak Okyanusun meçhul 
bir noktasına acaba balık 
avlnınak içiıı mi gitti ·c 

. "Eğer böyle ise bunun ye 

l'ini yurdunu saklamıya 
ne lüzum vaı·dır'? Ualık-
lurm ürlmıesiııden korku 
yorsa Allahııı koca Okya· 
nusuııdn balık biter tüke 
niı· mi ( 

nın müsamaha ilt~ karşıla 
dığma veTürkiye,lran, lrakha 
kkındalngiltirellusya arasnda 

bir takını anlaşmalar yapı 
dığı Iltl hükmetmektedir. 
.Muharrir, bu anlaşmala 

rın tesirsiz. kalacağını, zira 
Tül'kiyenin bu halleri her 

zaman göz önünde bulundur 
<.luğunu hatırlamaktadıt. 

Al mangada 
Sıyası v .. ziy ı:t metil v .JZİfe

lin canlan.naeına mnıi 
oluyor 

Berliu .8 A.Aı\.. - Hu 
susl nıuhalıirinıiz bildiri -
yor : 

.. 
YOH ? 

Londdra 7 ı\. A. -
Avam Kamarasında Suri· 
ye meselesine dair soru -
lan bir suale cevap veren 
Hariciye ı azırı Eden de
miştir ki : 

'· General Kutrunun 
bütün Suriye arazisi tc -
mizlenmedikçe Suriye ile 
Hür Fransa arasında bir 
anlaşma akdine imkan ol
madığı hakkındaki bcya -

1 

nalından lngillerc habeı·· 
dar değildir. 

Şüphesiz ki Suriye es· 
ki sistem idareden mem -
nun değildir . 

Hür Fransızlarla Suri· 
ye arasında iyi bir anlaş
mayı temenni ederiz. t;e
neral kutrunun Suriyeııin 
haklı isteklerini yerine ge
tirmesini ümit etliyoruz. ,, 

Sur igedt: !oksa, bu sakin gidc::ıı 
hava, bu iyi netice veren 
balık avı başka bir mana 
mı tazammun ediyor'( Uel 
ki de Mister H.uzvelt Ame 
rilrn için sakin olan uir ha 
va i~inde siyusct balıkları 

Siyasi v.ıziyctteki vuzuh 
suzluk iklisndi hayalın can-I \ 
!anmasını geri bll'ukmakta
dır. Bankaıuı·duki mevduu 

GE Ellt\L DEL l'ZLE 34 
l4'1lANSlZ ~UBA y ·n:v 

KlF EülLDlLEll 
Ankara Hadyo gazete

sinden : 

avlıyor. 

F. Göımen 

tı.1 müsadere edileceğine 
dair dolaşan kuvvetli şa- 1 

yıalar resmen lekılp edil
mekledir. Bu scnekı vergi 

Londrn radyosu·rnn 
verdiği bir hu:)ere göre, 
Suriyc,>deki l•'ramnz fcvka 
lade Komiseri Ceııeral 
Denlzle Vi~i lıülnimdiııe Muallimlerin w.ıısiıntının 28 milyar 400 

) AZ TATU .. U·:H.ı BIH milyon mark olacağı an -
A) A 

1 
lYOH laşılmııktadır. Uu rakam 

Istanbelda çıkan Tasvi- geçen seneye nisbetle 
4 

milyar daha fazladır. Ta-
ri ·fkar ıefikinıiz yazıyor: sarruf bonolarından temin 

l laber aldığımıza göre edilen miktar da 30 mil-
.Maarif \el fılcti, önümü:l - yar murklır. 
<.leki ders senesini t::ıkip AL\lAl\) ADA KADl~LA-
edccck olan yaz talili zar - B lN MECBUIH llLZMETl 
fındn biıtün lise ve orta Bcrlin 8 A. ı\. _ llu-
nıeklep muallimleri ıçın susi muhabirimizden : 

l mesleki kurslar açmayı Alman hükumeti ka • 
düşünmektedir. dınların mecburi iş miikel 

tubi 34 Fransız subayı 
tevkif Jdilerek l•'ılistine 

1 gönderilmiştir. Bu tevkife 
sebep, Geneml Deıılzin mü 

· tareke imzalandığı sırada 

1 
esir lngiliz _ suu:ıyl:ırnıdan 
bir kısmını mihvel'İll işga

l li altındaki topraklara gön 
1 dcrmesidir. 

" Havla9<ın 
köpek ısır-

Ayni neviden kurslar lefiyelini 6 ay daha teı.'1 
bu sene 1ııgilizçe muallim dil eylemiştir. 16 yaşından maz 
leri içııı açılmış bulun - itibaren gen<; kızlar nıt c " 

• nıa kladır. Bu suretle kurs buri hizmete talıidider. ili il J ı\ PO N GAZ ETES 1 
hır için ve ikmala kalan IJaleıı 150 bin genç kız HÜ): LE DlYOH 
talebeye ayrılan zaman • vazife lıaşımladır. l3u son Tokyo 8 A. A. -
lar çıklıklan so•ım mual- tedbir Almanyuda . işçiye !.fahriye Nczıretinin naşil'İ 
linıleriıı yaz tatili nıii<ldc,:.. ihtiya<; olduğunu göster - e[karı olan ve b.ir binbaşı 
ti takriben bir ayn inhisar ıniştir. Dairelerde memur tarafından 1tıkurılan siyasi 

t 
· b l bir m c c m u a d :1 

e mış u unm, ktddır. ve müstahdem miktarının · 

1 Babturun Ayın Sıhm 'l..e)•tirı 
Tar lası 

2 l lalisiyt• ,. 

3 Zeytinli Kiinlii ,, 

4 ,, " 

5 ,, .. 

6 Em im; ,, 

dere guruen 
nuben J l11Si111 

Hasip .;ı 

Şarkan :3ıı1'iP ;ı 
len Sa ip ,·e ) \t' 
ben 1\lchnıel 
cen u ben aere .. , 
ŞarkanKeltllo-; 
ı\ bdiilvahil J 
~akip cenu ·rıl 
~?rkan ve ~d 
Omer .. 1 
<Jarben keıtll' 
b 

ben yol 1(ıı . ~·n1ıı 
~arkan :;ıı lr' 
kİJl <tLırlJell ) 

' 1:7 l ıı rısı ceııu ,e ·'16 . bf'lr 
Sa rlnı n ~u 

1
dt& . ., .... 

l{esmiye şı • 
h!l[ll 

mer l)uh~· ıı~(j 
ben Ile1111 (ı :;e) 
cenubcıı . 111ıtb 
~lehnıet ıle -fJ 

Yukarıda her türlü ovsafı yazılı .altı _P~ıl\':lure ' 
tarlasının 1515 no\u kanuıı hükümlerııı0 iııl 
nideıı namına tescilini talebeden ~iehnıel ·l~f ,, L 
mut Kuntun işbu talebine istinaden ıneı~ Mı' Jll 

menkullerin ciheti aidiyeti ve hukuku tasıı~ru .. ıtl~ ~ 
tahkiki için 23-8-941 tal'ihimle mah~lh.11 "cıi O 
gömlt!l'İleceğimlen hu yerlerde haricen l>ır ı.l'f lhJ 
iddiasında hu\unanlal' vaı· ise .ellerindeld ~ 
birlikte nıeıklır giin lun e'lVdl Antc.ıl\:)'J ~~tiııdt' 
Muhafızh~ınu Vı.!yuımt tahkik.tt glinü nı:.ıh·
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lUııncak memurn mi.irac . .mtları ilan olunu'· 

İlan 
Anlaka Belediye Heisli

ğin<.len: 
Antal~yunm Cumhuriyet 

caddesinde Bc.t.,l{}ıycye ,dl 
106 parsel<lcn ııılifrcz 423 
parı:>cı numaralı ve 257 
metre muralJl.>a ıııasahasm 
duki arsa ~4 lağustusuııuıı 
26 ncı salı güuti saat 11 
de Antakya Be'.ediye en· 
cüınen s.ıloııuııua a~ık aı'l 
tmna SUl'dİ ile ihalesi yel 
pılacugındau islt:'klilerin 
mezkur tarihte Belt·<.liyc 
dairesine gdıııclcri ihin o
lunur. 

le .r lt:mdidı 
V :.ıkıflar M iidürl iiğiiııden: 
.\l ,ı·kezde mevcut vukıf 

gayri mcnkullcriıı icarlan 
bir hafta temdit edilnı iştir. 
İhalesi 13- 8- Y41 ı;arşam 
lıa günü saat 11 de r 

•• k J a p o ıı y a n ı ıı lıu u se ~okul çok az olduğu gö1..e çarp-/\,.. mt ~ladır. günkü süklılunun sebebini 

fa [ebei.· PYl. haıyan gonüllü!eri harbe anlata'l ınülıim bir maka ' iş1irak ettller le intişar etmiştir. Bu nıa- ı 
20 l:Ü LÜK KAf\lP Homa 8 A. ı\. - Ste- kalede deniliyor kı : 

Vakıflar idaresinde 
icra olunacaktır. ı\lüfredat 
listesi memleketin müna
s' p nıahallel'inc ve vakıf-

111/J\IETl G(HU:CEK fani Aiansının hususi mu- ·· Bizim sükutumuz 
Ankaıu (Ulus ) - hahil'inin bildirdiğ~ne gö - bir .;iyasetinıi:t. olmadığına 
Li8e ve yliksek okui re Komiinizme karşı mii- <lcHilet etm z. l ler sükut 

t:ılelıesinin her ı:;ene yap - ca<lelc etmek üzere cephe bir Şl~Y hazırlar. Zaten 
makta olduğu 20 gi'ınliik ye hareket eden llalyan havlayan köpek ~ısıl'maz 
askel'İ kamp hiznı eti Maa. gönü 11 illeri por:ıeınbe gü • derler· Japonya lıiil ün m iil 
rif Vehfileh turı1fmdan bu uii ınulıarclıclcre devam lefik'erinden ayn diişse 

·sene görülen lüzOın üzeri clıııişlcrdir. yalnız başına hurhedecek · 

ne umumi bir tecile tabi ~.,.;w~ 
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tutulmuştu. ~cşriyal ~lüdürü ~ ~ l Selim CELE.NK Kı\ 'l ll1 Şl.o:l ı\ DE'l'Nı\l\JE 
Veldilel en son verdi- .. ) yl dııgyr 'lk l l d C.11.l' . .l\lalhaası Antakya u a 

1 
·o rn un an 

ği bir kanır la yalnız bun- • - _,. ..... ~- _ x 931 Senesinde aldığım şe· 
lal'dan yi.iksek okul lale . ulun 20 giiıı müddetle bu hadelnamoyi kaybellim. 
besinden askeri kanıpn ta- kampı yupımılarını karar · Yenisini nlacağınıd:ın es-
bi olnnların 20 Ağusto~tan laştınmş ve bu hususta J kisinin hiilmıli yoktur. 
10 eylfıla katlar sürecek · hazırlıklara builam!itır. Haif Yıldırım 

lai idaresi koridoruna asıl 
mışnr. isteklilerin ınüruca 
atları ilan olunur. 

Yeni tip Jk-
meğin fialı 

Halay vilı1ydı Fıal ıııü 
rakahe kumlsyunu riy.ısJ

tin<.len : 
89 • 91 r.mdıın uılı s ıfi 

huğılJy unu çık mlnı tsı Vö 

bu uml ın im ıi eJılen ek
meklerin 95J gramınm 
12,8,941 larihinden ilib.t 
ren 12,5 kuru~a satılması 
ilim olunur. 


