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fı 1Jr.ıt ledbirler karşzsında 1 Moskovanın !Inifilizve Hür Sulh nasıl 
s~ ~-k~rtdqşın vazifesi bir tekzibi ! Fransı.zlar akdedilir ? 

cıldu· lltnet h ô ' 1 1 
2S ~k· &u Ribi ' ~er şeyde vatan bugün bizden mu· TASS AJAN SINA G · Ş f.\Ml B LKUVVE ş. MOTTEFıKLER BiR 

1 ın ' bl•gda · "h kk t L k b f RE ALMAN RUS GA.L ETTİLER JllEY 1S tirıd aselesi d y ısh . va a ve lfüçü i:- e. . . - ' ' ':ı • KARAR SURETi KA· 

63 aldı \';e cı•~ı eb~e tırnı ye· dnkarlık bekliyor. Bu fe· ' GERGINLIGI YALANDIR 1 RUT BÜTÜN GE.CE BUL ETTiLER 

O ~ar· ııt-pinı· ~ ır karar dakarlığı esirgemek hi· Moskova 14 A. A. - 1 BOMBALA.NDI 
4 c.-1 •rır, l•k ~ıırı bildı'x.·1 bu ti · b d d ı Londra 13 A.A.-Baş 
1111 ı:."llı " , d ,. yane erın en üyüğü ür. Tass Ajansı bil iriyor : Kahire 13 A.A.- Res· 
l" de eğe Yuı.Jce ef~ .şudur: Çünkü dün tarlasında ve Almanya ile Sovyı•tler 1 vekil Çörçil bu~ün mütte· o' tıı ç'"dar ehı nısbetin men bildirild;ğine gör~, fik devıetıerin Başvekilleri 
gl illa~ \'e arp k sapanının hışında çalışan birliği arasında yakmda müttefikler Şamı b;lkuvve b 

tibı·k EUtefıl la anştı yüzbinleıce vatandas, bu· bir harp çıkacağına ve tarafından ylpılan ir top tı1l a 1 e uöd . · i~gal etmişler demek!ir, k . 

1
'1"..s A Ilı U .. al ~ ay IS· gu··n y d .. l f Almanyanın Sovyet hudu· laı1lıda uzun bir nutu soy 

''nad0ı .. tınak O ur u muua 88 ıçın Kan döküimesine mani ol· 
k1 Uua . ve rta hudl•t bovlarınd'l siper d rnda tahşidat yaptığına leıniş ve l litl~rizm dünya 

•ıM lltıy ı. Yeııı n l J mak için müzakereler cere· 
r. lıe h a 11ad11 ıa lı;ul çı· ve istihkam kazmakla dair lngiliz ve ı liğer ec• yüıündt'n kaldırılmadıkça 
~ t arı • r ıne11 ı k yan etmektedir. Buda mÜt· 

il ı_ &•bir ·. 1 e etin meşguldur. Bunların bırak· nebi gaıeteler tarafından su!h : ukdedilemiyece~iııi 
31 lııı; b11b Ycrındc b" k tefikle .. in şehre girmesini· 

ı s ltıııı. ''rııoa k • ır e . lığı bu ;stihsal boşluğunu verilen haberler şöyle hü beyan, ctmişt:r.Çörçiıin nut 
~t ~ fJll~khn_ ak. atı surette b•zim yupacağımız bu kü Hha edilebilir : rıecik tirnıekkdir · Hayf 8 ve kur.dan sonra 1tşağıdaki 
v 11 Al S ı T elviv nııntakasma Alman 
lli1 a\ı1 k unıl!t ~ çük fedakalık kapatacaktır. manya, ovyet er üç maddede hülasa edilen 
~ '~he~ ber~e . 'U tedbiri Kararlar ve kanunl&r, Birliğinden arazi talebin· tayyareleri tarafından ya- bir karar sureti kabul e· 
'J"
10 

1htiy:~l, Miltı' ~:saplamış halkın hüsnüniyetine, va• de buhıomJş ve bu talep pılan bombardımanlarda dilmiştir. 
z başı, ç 'tııı 1 gö .~ı~afaaoın tanperverligine ve feda· Rusya tarafından rellde:iil sivil hatki an ölü vardır· l -Nihıti :ıafcr<' kadar 

~A ay .tuıttıu ı oııuııde ve karhg-ma dayanır. Bilhas· diği için her iki taraf bu- Bf'yru• 13 A.A.- Fran· O ;.ıı •ur Hur B ık· . · nıu··cadele 3 ~ hıt t ece~ . e t ıki sa ft·vkalade zamanlarda dutta tahşidata başlamı~. sız tebliği : lngiliz tayyare· 

1 ;-;
l ·rll .. tktd~bir·1 ı'•t'ı oları Lu ıht'ı· 1 • cl .. b'· - U 2- Almanyunı!' la hak .. fevkalad~ kararların tatbi· lir. erı un utun gece ey· h 

1 11 
n1 .. kt l•l•t'ın·snası: l u··tu··n . · d k ı· kümü devam ettıkçe sul .. " kinde milietin hükumetle Tass Ajans•, bu şay:ala rut iıeznn e uçara ıına· 

O ~~ kctın\~i~. ~alakadar et· elele vert>r k alınan t.:ı d- rın ma.ıasız oldu~unÜ teba na ~omba!ar al ınış ve da· akdedilemez. 

2 4" k1 ..... 1 
1tç0k lf\en nıemle· f f J 3 Hakiki bir sulh av 

2 
1 ~ 

1
.k"' lırı b· Yt.tlcrı·ııd h l birlerin muyaffakiyetl'! ba· rüz ettirirken, bütün bun· i topluT'ımız tara 1

11 <ı · ı 
d · · 1 · rupı ır.illetl~rinin ancak 

n1 1 ıb · it k c a · ~arılnıası içtn Türk MillP.ti· tarın haıbin uzamasını ve mukabele e ilmıı,.tır. ngı· 
O r. lıh •sın, k k ı· ı D" ı l ·ı kendi kararlarile yapıla· ·V. flııaır cını .. e me • n ~has feragat ve fedakar· genişi em ~sini isti yenler ta ızler e C,lO c l ar sai1t 111 

5 ~c lıniı .. ' lttp:ı otedeııberi tıkla ona ,de~tek olmasJ f d d ğ bomlnr<lıma ıına ciddi su· bilir. 
9
, 1': tı '" t "c" ra ııı ?n ort&ya atıl ı mı 

9
, ~ lJUğday CllJiıı ;t ak darı kadar tabii birşey yoktur. beyan eder. rclle devam etmektedırler Balkaıt.fard a 

5v lıJ,.. İstil ı· nıektedir. Bugün f'kmeklerimize Bu::a rağmt!n sahil boyun· & 
ı ·0 as1 · . 1 aH · Almanya Sovyetler Bir 

O 
1 lı 8 .. 1 .. 'ı;lııı b;.,·

1
..., rdıın azal. bir miktar arpa unu karış· d1 yeni bır ilerleme kay ALM t\N KlT AL ı\Rl 

'- .. t .... , b lıt.iııden b çbir talt-ı>te bu .• cı t"ıı;nı .. ı 1crt1r... e u mil· t ki - · ,: dedeuıemişlerdir. BULGARISTANDAN ui• ""' g.., k ırma a yapacagmnz vazı· lunmam11o.tır. Aradaki ade· 
b ,J <ırl>a Ctinıiı L· atılarak fe, memlekt'l mı"ıdafaası ka· ~ Kahıre 13 A .A.- İn· ÇEKiLDiLER 

rt 't·ı Uııı. c lJlr 'kd · ı ·· kt h ·k· 
t- 5 • 1 c b· "kar mı ar dar mühımJir. Binanaleyh mı t'C vuz pı ına er 1 ı giliz tebliği : Suriye leki Berlirı 14 A. A. -
"" · ır nı·· ıştıtrna\c hükumet sadıktır. Rusya g~ t~lttı utl !et· . sure- şehirde ve köylerde kati müttefik ~uvvetler Vişi Döyçe Alli6yeri Ç<tytung 
O ''ık, 1~ lt-u11l • ıcııı katlana· miktarda bucrduyı bulunun sulh polıtıkası takip el · kıtalarınm b•zı ınıntakalar· · B J • d 

. ttı ll Ulıv·ı. drhk .. 1 e 111ekte<lir Kızılorduııun gazdesı u garıstan 111\ 
ıer' 1 tl b ıu~ lli :.ıup •e· vatandaşın, diğer yurtda ,· da göstedikleri mukave ayrılmakta o!an Alınan 

liP~,l ftıilltt h?rcud•ırt vatıuı ve lanna uyarak Lıu~\hyma her s · n .. yaptığı manevra met yüzünden her n~ kca· kıtülarıııın So(yadan hare· 
i h \.. 1 ~ın .. t· • V ataıı v k lur münusebetile bazt yer k b 

" 1U "ı y l e afi mik lc•rda nrpa karış· dar ag-ır hare ete mec ur k h '-k d f · .,.,~ l.lovij t }ı.ı, 0 a rııı cep· lere asker naklinin bu şt eti a-. ın a uıun ta st• 
e.ıı'•',-ı 'llck ıın.k u ınüdııfaa. . tırması, ~üphe yok ki ona yrnlarla hiçb"r alakası yok kalmışlarsa 'da dün akşam lal vermektedir. 

1 /, 2ttisdto~,İld~e askere ~ç~ıı m=t:et ve vatıın vuıifesiııi tur. bütün mıntakal ırua yeni r Jtll nıcut:~tı~~ y~Pılliudutta:ıu vapmış bir insarırn duyn Bü!ün bu haberler lıer terakki kaydeylenıişlehlir. 
" tll11d,1 ~~ \'\lrd acak hiz. cağı hakh bir gurur ve- vic· türlü esasttuı ari ve tahrik Kahire 14.A.A-Aske· 

"hı ' 4'ı k ~ Utı silal 1 dan rahatı verec .. ktir. edici mahiyettedir. ri ~özcü Suriye bar~keti 
b " ttı .. ı a1;4ar 

1 
a Ş d l l VIŞIDı: l'E· "1ASLAR b kk d t f ·ı· t t Urıllrıı "ıtlQq ınühim urasrnt " ııahr ata· ı.:.. " a ın a şu e :ııı a ı Yer· 

rıi"b' il tstir y '. hm ki, H5kumet, l atkın ek· Vi 'ıi 13.A.A-Mareşal miştir: Sahil boyuncu ilerli· 
,.. ır f o"lltı • anı 

l'~ Otiş~tk Yokt arasında meklik ve b:lhassct bulgur· Peten dün Amerikanın Vi· yen imparatorluk kuvvetle 
Utkiye lltlıtn k~r. lhk zntı're ihtiyacım temin şi büyük Elçi~ini kabul et· ri Sayuanın hemen cenu• 

flıcltk dcrı b ı, b .. •cm btitiin tedbirleri al· miştn. Mülaktttta Darlan bunda Meruş-ı Vı.lrmı~ Mt!r 
lt et k lk 'şka 1 ugun mış1 ır ve bu tedbı'r zama · l d' f t.r <:i <Jls11n .11 ı-1 t rııçbir da bazı:; .buluıımuştur. ciyun ışga e mış ır, ır 

ntıc ~' •stc 8 er b m gelince tatbik mevkiine Umun i vaziyet ve bilhassa mü\tef • k kolı1 K.ı:ıdytaranın 
"~tııc• v\lllArıs:,,har,, •~a

1

r~ı: ~:anacaktır. S .. ·· · \ o"tesı·rıde Haıııudi"t'Ye var IG ıt ur iye meselesi ıin g.,r uşu · ı 
~,:1tıı ,~1 diğer: -~Ürıluk " Bazı vatandaşların, dug· ü LaLer verilmektcdır. mıştır. 
ı . '"'t Cıtk, cs.l\.la İl t• l d b 
ı.ı.u~ıık ~) bır .<ılrniye 1 

:: 
0 e en eri Hdet edındikle· 

d L' ltı rnıkt ce,,. ri bulgurluk ve t>kmeklık 
t, c 1 lıtıck~l(1Alatla &k"da ve zahirelerini bu yıl tedarik 
'tıd, rı .. ı lt~ır Yltdarı~· d 1 •ı ,~ "\ıs b · • e ~miy~cekleri eııdışesilt! 
tı\~1~ Su l{r lşıtıa Urı~ııis. telaşa diıştükl .. riııi görü· 
•1th, '• l)ll ilttı ~· ~Urıde \.otu lJ"ğ f 
}' •1111111 t\at" t.. "''hek ve. J z. ı er tara tan bu 
c <>lu t-r\ k •>ı. k ~atandaşların endişesini 

•
11cr.,. UPu, lt~t~Ctlj 1ı:l~p •stısınar etmek ve bulaııuc: 

y'Ytb ı··cıheij ''da l ,. su 1 b 1 k ~ırıı 
1
1 dıkı 1} bir ~<tlkırı k c a a · avlamak istiven 

lı. ııc;b u,r • &lln el Ötiı ııi> t-tlilerin de k11lak· 
.. t. 1) ır c•· . ırad.. . la k 1 
'') ill&tl lll&ığı 11 • .. bı. 11 u ağa bir kıtlık teh· 
• 

11 
Loıd ~tıırı,2d11 :r. Yok. 1

1
'.kes• fısıldadıklarını da bi· 

•• ıl, llt 1 t. 1 il h ıyor n l f ... , lu et at'-"u· . er uı. fü ulsuz şe kat 
"" "c hi ı. lı~irn· 1k1 rrıi2 ve m rhametıınizden isti· .. ,,.d ç ıır k -~ Qı it f d 
b •rı t d "Yd ' tar. a e eden bu kötü huy-
tt' c ar''- el tabi J l 
~I Chrı 111; cu· ul. U arın propııgandasma 

llt:ıı \ıı.t • 'Yor k 
'il~ '-"tııı b llıı<Jc b Yt- aı şı asil lu ıkın en kes· 
~t 1 tıırı.cr "•ret Qşk- kin silahı, kulaklarını tı· 

h~ıy 1 ~c h\l Çektıği kamak ve hıikumetin aldı· 
bil\ OtıJ~. Zltr lt;İı • 

liıa b 1• ~1 tedbirler sayes· nde ynrı· 
l.ll\l•r• ııa kati bir itimad ve em· 

n:yelle bakmaktır. 
S. ÇELENK 

Ekmek, un ve huğ 
day fiatları 

Bdediye Reisliğinden : 
Fi .. t ınürakabe konıiııyoııu b.ı sabJh t lplanHak a· : 

şa~ıdaki kanm ulımşt.r: 
72 kiloluk ve yüzde 30 arpa karışık l>ir 1;uval un 

torbasile bı ruber l 250, k uruştı, lm urıd.m yapılmış 
950 gramlık t'kmf'klt•r de 13 kun:ş 20 pıuayu satı· 

lacaktır. 

* • * . 
Halkın f. cil ve Z!lı ur i ihtiyllCJn\ karşılamak ve pı 

yasadaki buhranı nisl.>eterı hafifletmek üzere Antak· 
yada hulubalçılar birliği tarafındun Dörtyoldan mu 
bayna edilmek .sur eıile vilayetıroize getiı il ~n 7 226 ki· 
lo bu~dayın tc p~an ve perakende oh rak beher kilo 
sunun l l kurt ştan satılmasına ve ilaııtnu karar verildi. 

MUHITTiN blRGENl 
MEBUSLUKTAN IS· 

KAT ETTi 
Ankara 13 A. A. -

Büyük Millet M~c?isi hu • 
günkü top1 rıntmndil Mır• 
din meburn Muhittin Bir
genin iki aydan fazla bir 
ıaman :iaııberi Med.:ıı m~-
saisi ıe devam etmed.ği 
ve mezuniyet istihs ... ı eyle 
mediği için teşkilatı esasi 
ye kanununun 28 inci 
madd .. :.i nükmun'! göre. 
mebusluk: an is kat olm ısı ' 
lazım geıJiği bakkındöki 
Riyaset div ını tezkeresi o 
kunarak ittifakla kabul ve 
tasvip eylemi~tir. Meclis 
p ızıırtesi toplanuc:1ktır. 

Last\k tevziatı 
başhyor 

Jaşe Müsteşarlığı tııra· 

fından vilayetimiz için talı· 
sis edilen ilk parti otomo· 
bil ~e kaınyoi'I lastiği yarın 
l)keoder·rna V1!rmış ol!lcak 
tır. Muhtelif cinslerden 
ve ~O kadar olan bu lastik 
ler ihtiya~a göre şoförlere 
tevzi edilecek ve bu su· 
retle lastik sıkmtısı 1.ıir 
müddet için kııvvetlenmii 
olac11ktır. 



~.,ı.-2-= 

Def ııe suqu talimatnamesi 
3 . 

Madde 114 - Abone taı afından sarf edilen suyun 
tahakkukoh ve tahsil~tı senei maliye bidayeti olan 
hazirandan bilitibar ağ· ıstos, ikinci teşrın, şubat ve 
Mayıs aylanoda yapılır. Bundan başka abonenin is· 
tediği zamanda dahi tahakkuk yapılarak tutar 1 alınır. 
Bu gibi tahakkukat ve tahsilatta ayuı 15 i geçmis 
ise' suJ:s~ntı amo~tismam tam olarak, aksi halde nı· 
sıf hesap edilir. u~ ayda bir yapılacak tahıkk.ukat 
abcnenin nezdinde !:-ulundurulacak kartona, suyu kon
trol eden memur tarafından kayıt ve imza oluna· 
cık. Şu suretle abone 11arfettiği sudan be-r zaman ma 
ıumatdar l>lur. Üç ay zarfında sarfettiği suyun he • 
delini ayrıca yapılac•k ibbarnımenin tarihi tebliğin· 
den itibuen bir hafta: zarhnda ödemeyen abone• 
nin suyu, lcendiıine başkaca tebliğat ifasına lüzum 
görülmeyerek hem ~n kesilir. Sn k95ildikten on beş 
gün sonra su saati~ücretli ise saat dıhi kalı lırıhr. Su· 
yun "esilmesinden dolayı abonenin belediyeden zarar 
ve ıiy•tn istemeQe ve hiçbir gunu ınetal1pte bulunma· 
ğa hakkı yoktur. 

Madde 15 - Üç aylık su tahaktukatı abone nez· 
dindeki kartona ve Beledi1edeki defteri mahsusuna 
kaydedilmiş olmasına göre ikinci üç ay zarfınJa ya· 
pılan kontr.Jlda herhangibir sebeple su saatinin işle· 
mediği görüıüne, abonenin üç ay evvel sarfettiği 

su miktarı esıs tutu\arftk ve o miktaı· üzarinden üç 
aylık tahakkukat yapılarak saat btmen değiştirilmek 
suretile isli hl keyfi yet edilir. Bu ,, ttıiyet haricinde 
esnayı kontrolda çalışmakta olduğu görülen su saat· 
)erinin boıukluğunu, fazla yu.dağını iddia etmek a'>o 
nenin su borcunıı ödememesi için sebep teşkil ede· 
mez. 

Mddde 16 - Abonemanm su saatinin doğruluğun 
dtın şüphesi vana sauin;.muayenesini riyascttc n tah 
rırt"n talep edebilir. Muayene ücreti olan beş lirayı 
ver dıkten aonra saat ıökülerek yapllan mueyene ne· 
ticesimle saat müşirine göre~hakkı sarfiyatm yüzde beşi:ı 
den fazla tahılüf görülmezse saat doğru ol:ıralc ka· 
bul edilir. Aksi takdırde tır. uıtyeoe ücreti iade Clluoa 
rak saatin ınu wene lttrihine le ıııiuf ele ı üç aylık 
tahıtkku\catından fazla kıyJc :tiği miktar te ızil kılı· 
nır. Fc1kat mulye ıe tarilıınde ı evve'ki üç ey.a ıit ta 
hakl:ulcat hakkında v •ki ol1tn iddıa m~ m.u olmaz. 
Ancak bu cr.uıtye :e tale~•İ, ayu istasyonlarından 
henüz geçmeoıı~ saatl11r içın o ursa l u gibi müraca 
atlar o zaman naurı dikkata alınar. 

Madde 17 - Gerek su saıııti gerek masura ayarı 

mühiirlerini, ve icap e.:le ·se bina dahilindeki tesisata 
kontrol et. e< her zaman için Be!edı yenin hakhdır. 
Bele iiy" me nurlaranın bn v uifderını ifa için gün· 
dü~ mülkün içinde girme'.eriııe abone mümanttat et• 
miyecelctir. Mümanttat edilirse me nurlar tarafından 
lu'u\ııcak zabıt suretıle beraber gönderi!c~ek mektu· 
ba abone 48 saat zarfında cev,ıp vermez, v~ memur 
lara müşkülat ııcsterrnekt~n fariğ olrnazsıt ıuyu ke· 
ıilir. 

Madde 18 -:- Aho.rnnin ~ .!ıu mukave1enameıindt", 
Anta~yada gösterdiği adreı ikametgahı kanunisi· 
dir. Abone ;ıe bt!lediye arasında zuhur edecek her· 
hangi bir ihtilafa ınercı'ı nıuhakim Arı takya olduğu 
ve n uh velt'deki işLu ikametgahına Yilnlacak lıer 
nevi •tebliğah kanuniyeıyi abone şahıına yapılmış gibi 
kabul eder. · 

( Devam edecek ) 

Fraıısız Elçisine Ankara 
da muhteşem bir cenaze 

merasimi yapıldı 
Ankc.ra 13 A. A. -

Fransız Büyük Elçisi Jül 
Hanrinin cenaze merası • 
mi bugün saat 10,30 da 
yaplmıstır. MütevcUaıun 
tabutu önünde bir ıuvari 
,,e bir polis müfrezesi ol
duğu halde otomobille ha 
riciye ve kal etıne zetirıl • 
mış ve burada Büyü'' Mll 
let Mcdiai Reiai, Başve • 
kıl, VekiUer ve bütün El· 

c,;il er tarafaııdan k·ar şılan • · 
mıştır. Uir Fransız b•yra· 
ğına sanlı olan tabut top 
arab<.srna konmuş ve ce· 
naze alayı yürüyüşe g~ç • 
miştir. 0nüııde Lir iUVUri 

mızraklı bölüğü bulunan 
cenaze alaymdil rd.sicüm 
bur adana ba~kitıp ve Baş 
yuerleri ve çok mubte • 
ıem bir çelenk bulunmak 

J la iJi. Tabut i.tffuyooa 

fENIGO~ 

Türkiye .bi
siklet biriıı

cilikleri 
MUSABAKA IÇlN HA· 

ZlRLIKLARA BAŞLANDı 
24 hniran<la şehrimiz 

de :yapılacal< . olan Türkiye 
bisiklet biriırciJikJeri mü • 
sabakuı için hazırlıklara 

başlan mışhr. 
Bölge Beden Terb"ye· 

s\ istişare heyeti heyeti bu 
sabah Valimizin Riyasetind~ 
toplanarak bu hususta mü 
bim kararlar almı:tır. 

Be/Pdige me-
murları için 
ÇOK iYi BiR KANUN 

KABUL EDILDl 
Belediye memurlarının 

da tekaüd hı.kkından isti· 
fadelerini temin eden bir 
kanun kabul edılcniştir. 
Bu kanuna göre Belediye 
memurhn her ay maaşla 
rından yüzde 5 inı tekaüd 
sandığına vereceklerdir. 
Ücretli memurlar da teka 
üd hakkın~ işt1ri 1c edebi· 
lecek, yalnız muvakkat 
müsdabdemler bundan 
mahrum kalacaklardır. 
Memurlar b~rhangi bir se 
beple beıediyedeıı ayrıl· 
dıkları takdirde teka i:d 
sandığındski puralarını fa
izile oerab:r alabilecekler 
dir. 

·lskenderunda y iizme 
havuzu yaphnhyor 

Bölgamizde s•ı s rorıa 
rıııa da büyük bir ehemmi 
yet verilmektedir. Bu cüm 
lederı olarak BedenTerbi· 
yeı-i Umum Müdürlüğünün 
de yardımile lskenderun· 

da bir yüzme havuzu yap· 
tırılmasına ku~r verilmiş· 
tir. Bu lıavuzun planları 
üzerindeki tel ;ikler bir· 
iki güne kadar Hcm~l edi· 
lerek hemen inşaata baş· 
lsnacak ve bu mevsim için 
de havuz fan istifade olun 
ması temiıı olunacaktır. 

Yine lskenderun i, i.ı ıs· 
marlanan iki kik te bu gün 
lerde gt>tirilert>k suya indi 
ri !er.ektir. 
Vazifeleıini ihmal 

eden mükellefleri 
Beden Terbiyesi mü

kelleflerinin pazar günleri 
toplantılarına gelerek ta· 
!imlerine devam etmeleri 
son haf alar içinde te~c:~ar 
hıılaucl1r1lımştır. Gençlt:· 
rin umumiyetle büyük bir 
şevk ve hevesi~ talimlere 
iştirak ~lıneleriııe rağmen 

vazifeden kaçmakta devam 
eden ınükdleJleriıı artık 
cidJiyet ve şidJetle teczı· 
yel~rı tarafrna gıdılec<!ğİ 
öğreııilmiştir· ilu hususttt 
vilayetçe icı.be<lı::ıı te'dbiı -
l_t:r ahnmış buluıııoakta<lır. 

götürülerek orada son io 
liram rosmi yapılmış ve 
hususi n~ontt konularak 
bir lokomotif tttrat mdan 
çekilmek ıuretile lstanl>u· 
la na•ded1lmiıtir. 

lngillerede 
TAYYARE Bü\ı1BAR
DIMANLARINDAN BiR 

AYDA ÖLENLER 
Londra 1.3 A.A.-Neş 

redilen remi bir tebliğe 

göre, geçen mayıs ayı ıçın 
de tayyare bombardıman· 
farından lni'ilterede öl~nıe 
rin saytsı 5391 kişid ' r. 

5186 kişi yaralanmış, 75 
kişide k aybolınuştur. 

blR ALMAN ZIRt-fLISl 
DAHA YARALANDI 

Londra 14 A. A. -
lngiliz tayyareleri dün Nor 
veç sabillerind e seyreden 
bir Alman cep krovazörü 
ne hücum eder~k bir tor
pil isabet ettirmişlerdir. 
Zırhlı sahilden biraz öte· 
de hareketsiz l bir halde 
kalmıthr. 

ROMANY ANIN NÜFUSU 
Bükreş 14 A.A. Rador 

ajansı bildiriyor: 
Romanyı.da yopılan 

yeni sayım neticesinde 
Romanyanın nüfusunun 13 
milyon 392 bin 982 oldu 
ğu anlaşılmıştır. 

Romanyada oturmnk· 
ta olan Y sbudilerin sayısı 
da 302 birı 90 dır. 

Davet 
Beden Terbiyesi Böl· 

ge Asbaşlanlığmdan : .. 
Şehrimizde bulunan U· 

niversiteli ve Lls~ mezu · 
nu sayın Bayan ve Bayla· 
rın 15,6,94l paısr gun:.ı 
saat 10 da Gençlik kışla· 
i ındaki Bölge A ı lrnşlcanlı 
ğıoa teşrifleri rica olunur. 

Yiyecek a/z .. 
ııacak 

Kırıkhan Eğitmen kur· 
su müdürlüğünden . 

1 - Kursun altı ay· 
lık ihtiyacı olan 48 kalem 
yiyecek, yakacak açık ek· 
siltme ile salın alıııılacak· 
tar. 

2 - E"ıiltme- 19.6.9H 
pP-rşembe günü saat 10 da 
Kırıktan - So~ulcsu eğit· 
men kursunda yapılacak· 
tır. 

3 - BütJn eşyanın 
muhammen bedeli 8010 
lira 40 kuruştur. 

4 -- ıv1uvakkal t~minat: 
)'ÜnJe 7 ,5 tur. 

5 - Şartname kurs 
müdürlüğünde görülebilir. 

Yaylalara gitmek 
istiyenlere 

lskenderuıı l3 eleı.Jiye 
Reisliğin .:len : 

1,6,941 <len 31,9,9-11 
larihııı:: k11Jar olan yayla 
ınev!iimiııde aha:iııiıı ku . 
layhkla Suğukoluk ve Ner 
gislik sayfıyele rin e çıka -
bilmelerini lemin elıuek 
üzere Beiediyemiz hususi 
otouüsler işletmeğe başla 
mıştır . Sttyın halk •nnza 
ilan olunur 

Gündüzde 
iki film bir<leıı BAY Mü 

TO HAZiNE PEŞlNDE 
ve tiakir ormanlar bek İ· 

mı 2 incı kısım 

Ne~riyat Müdurü 
Selim ÇELENK 

C.H.P dllalbeua•N f AKV A 

== 

Nakliyat 
münakasa~ 
lnlıisarlar Baş Miid 

ğünden . .,ı 
1942 Senesi MaY 0~ • d ,ıı 

nuna kadar lsken e .fJt 
istasyon, liman "'e 1 I 
ile idare anbarları 9';ııtl 
dn vuku bulac;ık tahıtl~lıl 
3000 tonluk emti'ı n~"d 
tı 1- 6 -''4 l tarİ~'dJeD 
itibaren 15 gün rı>LI ıJiı' 
milna ıcasaye ' kouuh11

41 
Münakasa 16-6-9 ıJ 
=ar tesi günü saa~. 

1 
.. ğıJY 

Antakya Ba~müdtJr ıJ b 
müteşekkil ko ·ni•Y0 ',~ııt 
zurunda al !ni yapılali,oıı 

Münakasa şartfl be9 
Başmüdürlük ntış ştJ iİJ~ 
de lskt nderuıı [3aş[11 
Jiı~üııde görüle! ıilir- ,~ 
Taiiplerin muayye~ıJI fi 

ve saattaıı laakal Y''di tı' 
at evvel 100 de ~e ,t .~ 
ı;uk muvakkıt t-.!Ill,.1~ ~~rd~ 
çası ohm 67 lira ' sİ''e 
şu inhisarlar vezne ~ 
tırarak alacakları P1'

111 
.ıe' 

komisyona ibraz , e_t 

lüıiit;;,;;;~ıı 

naca~.~~ 
C. M. Umumihg''e~ 

Antakya :ceza d•'' 
l,6t942 tarihine ~~o ,ı 
hamınen 94608 kı e~ıı>e 
gram bir senelik ,ıı•' 
kapMlı zarf usuıile ~ıı>~f 
ve eksiltmeye konu ı! 
tur. l' ı'' l 

lhlle 30.6, 141 c' ~f 
günü sa al 14 te .~Jl ti 
mumilığinJe teşe" pıl'_i 
cek komisyonda r' ıJ~" 
tır. Talip olanlar ~11 fıl~, 
kal tenııııııt otara 1 ,ııf, 
7;5 pey akçıısııı• ,ıı 
hrına Jaır mııkt>ıJ ~' 
t~klif ınektuplar 1 •11~oıı'~ 
oları..k ayııı saıttl8 ıı'' 

r 
. ,., 

na gelme erı ve 
ları laıımuır. ·ı•~'I 

Daha ziyıtJe; 1ıJJıJJ; 
tiyenlt r Cezaevı eY' I 
yetiıı<leki şar~0•1 fJ10ııı":J 
yabileceklerı ıla 11 bJlb 
iane l te v'~ 

Antakyao1'~ t' 
köyünden Oh•'''1',ı f_j 
Tatyos vek ı lı avtJ 'f.' 
HanZlll tarafı11d11.; j'.'ıı' 
köyünden Obıı1 ·~ SıJ :, 
aleyhın r Anta1'f ,e 
lcuı.. Malıkerııcjlı i 

ı:t•• A·~fı: 
a.lacak dav lsı 11 lıJ p• ı 

Hukuk t.Jo\l ~ 
Jfl cı 

meleri kaııu:ııı 0 ııı" 
33 J ııcı ıuadd~':1,.,,~ 
mu JJeı ak/ '•e 

11 
ıl 

.nın v.:1raK.ıl:SI te 1 ~J '• 
.. 11• ' gı ııaıuı:: l " ,~t ·" . ıe r ı1 ,,-j 

hı:tklrnıdakı v .• ı e 
ı, b.. 1 

nan ıudıa)'ı .. a 11' 
·'e oıJ -14 

yı1111 ,u1ıı1:& • e•' 
gctz c: ıı:: ı l e 1ıa•1 e•' b'' 1 t11rıbıııd ~ıı ıll ,J' 
gün t arlaıı J.t ı:Jl eJJ 
ıc:ı:: .ıı -:ıe il"; ııı·' lı'Jı' 

tıs f 
l>ıl ıJır:.:ı c:ı J •&1 ~· 1 

leu bu Karar&'' ıJtJ'J 
etmesıııe ve ~! ;_ 
de 3ü - 6 -9 JO 
gu·ıu saat 9...,.. f 

"erılıJ'.I 

b 
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