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k 6 detli muhare /erinin fo- Alman 

Gana geçen aayllar 
10 kuru,tur 

D ., ongresi be/er ofUljOT Qtruz/arı MÜNASEBE.TLERI BO 

A ZULUYOR MU ·~ 
1 ıın danada ld Londn 17 A. A . - INGILIZLERE N .. c\ZA· Londra 18 A.A -ı 'ürk B gapz l Orta şarktaki askeri bare· RAN 1-tENÜZ CiDDl oı:oıı asın k Dünkü ukşaoı gueto ı k &teai d" nıınta a dcıha geniş ve daha ve· kat mütemadiyen şiddet· DEGILDlR h 

"viııd~ un Ad na 1 lal· 1 rimli ofmas•nı fen:e .. ni ey lenmektedir. Soılu11 civa• Kudüs 17 A. A. - ep m•rikamn Alının 
ltPJııntıy~opıba~nııştır. Bu I lemis ve alkışlanmı.:tır. rında tekru başlıyan faa· Askeri ıöıcünün verdiği konsolosluklarını kapdma ı 
tt~ ırl'1. .., I I V k sıııdan bahıetnıic:tir. Bu ~ ~elt:cilcrl I~~ dahil Kongre saat 13 te SO· liyet geniş bir hareketin ta si atı göre işi ıtalnn w 1

\f' • e Ad b M · f d · gaz~telerin rnutaleılarma .. 1
181 

Must f ana Parti na ermis ve birlık tansfm a~langıcı ,olursa hayret ercıyun etra 111 a.cı a• 
... a o· ~ 1 k ld ı göre, bu karar Amerika ttıiştir. a 

1
"
1fat iştirak Jan azalar şerefine Yen'ı etmemek lazımdır. Suriye raza ı mınta a~·a o lıtcça 

Birleşik devlet rile Al· 1 CeJ8f' otelde bir öğl~ yemeg·i de müttefüdt!r muııtaum kuvvetli taarru zlıı.r v pmış 
ı~··· ""ıl b kk ld k V · k ı 1 manya araıındaki diploma h 1.1ı Ş f A~ ır açılmaz E· ver ilmiştir. Yemekt~ Sey· ir ten i e e etme te· hr. &Zlyet nr. ı ' " o • 
at t t~ ki b b v · ·ı tik münas~betlerin kesıl· ı_ 1k

1 ras1118 11 ~ •trkürı aziz han Valisi Faik, Mebuslar dirler. Şimdi Şaınııı 10 ını a era er •~ııtın ı e 
" r Ur d k"I b b' · · ·· "t la t ' b' mesine sebep olabilir. il •hr ıııeten b ş d an Dısmsr, Beledıye ,ve ı ometre cenu u gar ısm rı cuıu am n , e • ır 
llıl'llı ıraın su"'-" a d b 1 1 M b ._ d 1 ·ı· ' l Mamafih Almanya "'iındi· 1 ş v~ k ııutu ~a· Parti R ısleri de h:ızır lJu e u unuyor ar. uta assıı mıntaıır;a a ngı ız t:Uvve • Y 

h:dbuilirı Oogre Rei Jıgi- lı nınuşlardır. !arın mütalealarma göre leriııin araimdan ilerliye· lik bu hus1uta bir şey ıöy-
had~Graı gka"z:tesinden Ni Yemek neşeli bir ha- Şam Suriyenin en iyi mü relıc gidikleri samlmakta· lememektedir. 
~il' l',ıı;. atıpliklere Ni- va içinde ve memleket İş· dafaa edilen bir noktası· dır. bu tdırruz kuvvetle· 'rr 'Z 

'& s ()lHıt-r ·ı d F l" 1 l · · b b 1 • d b. k V LL,, U ~çilı:n· 1 e Reşat ferine ııit faydah has· ır. ransa tes ım o ıı ı • rının era er erın e ı r aç 
&liy"lİtlı~İn ı~ı~.tdir. L>ihallerle soııa ermiştir. dan beri oradaki garnizon ta" k du bulunmasına ra:-· KONSOLOSLUKL c\· 
vt- b r'P 

1 
senelik fa. Ytmekten sonra topla çok kuvvetlidir. Şehirde men bu nüfuz ciddi telak RIN NlÇıN Kı\PATIL· 

''rı:ı~· t11Jl0°;u. okunmuş nan yeni idar,. heyet= Hi arasını şiddetli kıırgaşalık ki edilmemektedir. lngiliz DICINI ANLATTI 
lıı 

1 
•tıG illerinde ha rinci Reisi l're.eski Re's Coc: lar çıkmışhr. Harckitın kuvvetleri Vişi kuvvelleri Va, ington 17 A. A. -

r, l:ı 11 
ha 1 • b " -1 h d . . H . N A l·ıı •\;ı"l)r Şb ar oln•uc: k G" · 'k' · gecıkmesıoe ue avret et nin etrafın a mevzıterını ar c ye azırı ima ı <' t' • " .uu orcııı ve ı mcı reıs / 

Sol\ '&svit-> d"ld ı· memek lazımdır. Hususile io:aal etmektedirler. lmpa konsoloj1u 1darmuı kanatıl tıı:ıik r11 b; . e 1 ık· ığe de Rt>şHt Eııisi intilıap "0 ,. 

L tlığ n 'k' • ki Hür Fransız kuvvetle• ratorluk kuvvetlen Kunı:y muı bftkkmda beyanattı toı ı. ''tı11 ı ı se- etmiştir. 

llJ,. 11"~ Ule./larını tetk'k Yem idare He} etine ri lan dökülmesine mani taraya dogru ilerlıyen dı· l:ulunnrak demiştir ki : 
ı h.. Serile olmak için müzakereciler ';r..et bir vı ... ı kuvvetile te· ., Alınan ko:ııoloııuk· od sapı ... n t>ncü- ujuvalfokiyetler diler mm· 6 ,, 

ı1 .. 
1

%ını.ı ı.~lrdın nıuntanm '- göndermiye devı1m edıyor mu halindedir. Mutteli" larıoın kap.snmuı bakkao• .. vt't . uı ır tur;;aya daha çok faydalı •-t - k 
1 

d b ._ I k .ı d ı V 
1 y . nıış v en rııooru olmasrnı temenni ederiz. uu m:ız11 erecı er a a ~•ta ar mer ez•.jc evamaı dAlıci nota aıioıtondaki 

't:lı ib e eski 'd karşı hrafın hatlıtrına vır bir hast lutmaıiaktadır. Bu Atman Büyük Elçililrine ~ il tıt ol ı are • 
1 
J,t" uhııu ltııit'~11 ~lfştur. Js keııderuıkda madırn ta:uruıa uğruyor· sebf'ple Vişi k.ollarrnın ge tcv.:ii edılmıştir. tlu ted· tilı'b'~, 1

1 va ">'"li . at;ıp yeni & lar. riye sız.uata ı mtiwkündur b;r 10 teınınu,d4cı eviel 
ı11 Ilı, l~

11

'lırı 8 .. ~le huysiyd HALKEVl RESiM SER Digcr yerJc:rJe impa· tlu mukabıl taarrn.dar n ikmal .edılıni~ olacaktar. ' I• v "Çllnj 

tı. t•' '"ni · ne geçil· GISI AÇILDI rttlı>rluk kuvvetleri iyi VA· netict:lcr ber ne olurs:ı Uu hareket _.Almany• iie " '-oşk 'd, 1 
.. ,lböt lln G .. t~ heyeti· skenderun Hal~evin· ziyettediıler, salıı1 boyun· olsun Vı~inın bir mudJet diplcmatik münaaebederin ( ı 'ı ll Uven F J b. · i 1 · 1 · Ş 
rt! .. ~ 1\eşat E: .' Utıt e ır resım sergisi açıl· ca ııgı •z Kuvvel en .)ay· için ıma karşı oi~n taz· kesılmış olduğur.u tazam· 
~'lıb11ll Vt ~a ~1 

, Setinı mı~tır. Y•izden fazla gü· danın taKriben 3 kitomet· yikını durdurmaya mecbur mun etmez. Yıne bu hare 
'"a 

01urı Çıt G'Jç h.i zet res nin teşhir. edıldiö-i re ustünde ~ e şarkında etmek gı bi mesud bır le· kctın Robln Hur'u ı batırıl. ~ ıı, 11, nııış h b q 

v~ di.l S ' uysıyet ll sergiye resssmlard m bulunmaktadırlar. Dabu sir yapacaklar. masilı; de hiçbir alakası r,ı il\ ~ ' ab . AL 
'tıııba uv,11 r~ Gul, dülkadir Altay, Cenab şarkta muttefık kuvvetler Lübnctnın gurp yamaç· yoktur. Uöyle teubir ahu· 

1 'r' tt\ il oı • Nıhat (J. Veysı Ş.ıh~r, Ust ğm n mevı.ıleriıı: ~•ğ111w suret· larında · Avu.stralyahltırın masırıı 
1 

St!bebi, Almıo 
ıı:ıı k

11

~da A~~Uşlıırdır. Nahit, Fotoğrafı;, Buyan le tutmaktadırhr. işgalinde bulunan Cessi konıoloslu'.( memu rJarile 
ı lırtıı k 

1
"n b llrada toı> ve Bay Gabriyalidis çok VJŞI Y t: GÖRE mıntskasm.ia yeni bir hare· Alman Aı'anlarının memle ııt, 011 !) ötsın ı. · • • 

ı oıilr~ ~tcsiıı "1tlıRı •nııvdfık t-serlerıle iştırak ey Vı§ı 17 A. A. - Oli ket yoktur. Sahil mıntaka kete urar v~recek faah~ 
tı~ır'l l:ııj:·, Scıhr~ Gınu.~l~a1 h lemişlerdır. Sergi on beş Fraımz Ajansuuıı bildirdı· Hında ve ~ Fırat 't'ad isinde yette buluumaıandar.,. 

a'~tır .. 
1
1 R•tıııt- . ı e g5n Jeva01 eltıkten sonra ğıne göre, General Deıız de, lngiliz tuvveth:ri Sıy· Tevdi edile.o ııotada 

ı11 l~lık. hısv.Lı jüri h Yt'lıııce se. iıecek e· kataıarı dun taarruza geç· du ve Abukemaliıı işa·a • Almlln Turıst ce§kilahnın 
it~cl<tlı rtı~~ lıaratetli serler Aıık ra halkeviııe oıı~lerdir. Ve ÜLi,ıo!cula· lindcn sonra terakki etme tağvedildiii ve demir yol· 
~•l •oııa 11 k11~ 1 Vf' görıcJ~ı ilecı:-ktir. rırı muvasala yollarını leh mişlerdir. la ı imtıyeztcnn da kaleli• 
"tıL~llcl 'r"tke rltt kon dit ediyorlar. Üu~olcular ELDE EDiLEN VESiKA uldıiı v.ırdar. ilu teJblr· 

il; .,. lırü"' ıı, l\ı f S' Y 1 Al l ~'ltıt ''()n •1uı ~ .',eşri- llŞQQ Ve il- Habranrn 11rıköy yayıa. Kudüs 17 A. A. -J erden ıonra m.rnya ı ~ 
" b'•ıirı~rl'l\io Yti~ırn ÇA. sındau Şa.,un kapılarına Bir nüsbaaı elde edilen Amerika miinareuetlerinin 
'"'kı l.ıyııL1'~1 ı l• ı 8 

k t4. nat Okulla- kadar ıle!leıniş ve Urdun bir e mir, Vişi kuvvetleri· biraı daha bozulduğuna mu ıf .. < "tj :vı Jı ' Ş ı. ı. 
'1~1~1 "tru· ş tr.ılt:. efe le Filiıtiııdeki üslerinden nin görüşmeler il~rlıyecek hakkak nazar ile ba~ılma.: 
ı, ~ t " "e 1 arıırıı r ln a. 100 kilometre uzakla~mıı berhan2i bir ı.iniformalıya tadır. 

U~~tıt ~~ .. 11
d )~ .. ~ektif PARASIZ TAI .. EnE ALI- bulunuyorla r. Diter bir Vi ateş açmaları mış· 

.. t ı. ..... tı ,- •ll'f u sak edı .m o: •e bu şek:ı!de t.ı it ıtlır lı~t.. 1 
ak NACAK şı kuvveti de Dıigolcu ı · " 

L: ''• k .. t • 1 ır · hareket ~de~ek her şahsı ıa, 1ı.1 ıır .. oy" 'butı, Milli Müdafaa Velraleti ilerleyış mı ıv<:rinin ıoJ Vişi kıtalar ıağ olarak esir almay 
4!r Yı 1 u1.

1
lllf,. ~t'l'rı pn<.1-:n. kendi h b cenahm ·~a irıkio:af otmek· ru··1111cl~rde bul \ ' · 

.. •\ esa uıa V<' parasız ~ Y ç lıştne nı emre-:tifmış t r. ~'lııı :~lıtırı,$'f~t k:~: ~~u•uı nı ık üz,. re Ankara tedir. Bu manevra Hermon 

'llıı 
1 

lı<t .ı Ve ın ııışııat u t sı Vt" hôtue San· daR-ları dan Kuııeytara iı SON DAKiKA bir meydıtq ulurebes ~ l t,. toı ~ v at ııt Ok 6 'k . d Ş 
t,.~ l.ıııu 4&111 ı k' ullarınu tal~be ala· tı arnetın e ama i iJ .. n - k Jini lmıtktadu·. lngiliı kuv 

1 ~ l"b il 1 Cukt f '/16 ' ı "tı f '>"t~ ~tıo: ır. lk okul nıt•zunu yol üzerinde vultu bulmak 1Y.J lSlr 4 vetlt- ' Ahmsn vp tal} n 
'it "dl\L tıl, ti1 • rıt. Vtya o t k k tadır. •·,ıvv fer"ıni aerı'leter ltt ıta.. ı v~t r a nıe lc>pte o uyan d ~ " 4' 

""' ., "n f a Ya,ları 13 den ı:ışa?.a ve ı 7 Un Kaputzo;a l:a ar ilerlemı, 
t ~ı.ııclııkİ .. 

11 

~ 1Yllletı· t-rll. dt<ıı '-•uk ı F- imtihan yapılac21,,ından · lerdır. Almanlar ııl~lacele i ı .. rırı, ı hl~ 1 ' l:ltı o may n talebe· ~ YENi BiR JN(;tL'Z HÜ 
'= ko~hrtı t 1er bu okullar kabul edi· anu eden talebeler Lu • CUMlJ BAŞLADI takvi.>e kıtalıuı almaktPdır 

ircıetin ecektir. günden itibaren Maarif Kahire 18 A. A. _ lar. Mu':ıarebenln inkişafı 
Okui girmek için 20 Müdürlüğüne müracaat e· Sollum ve Keputzoda in· hakkında ıimiideo birıey 

iıiuıtosla şı,hrimiıde bit debileceHerJir. giliı tıarruıunun inkiııh söylene:ueıı 
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·ş yerler inde 
çalışan 

l Ç LERIN MESAt MOD· 
D TLERI TESPff EDILDl 

Ankara Jş müddet 
)eri hakkrnda hazırlanan 

mname bu ay içinde 
v t şilrasına sc v1'olun ı 

ır. Nız ımname esasla 
göre iş kanununun 

u'une giren 
A - Her türlü maden 

erı topraktan çıkartma 

aş ocak lan işlerinde, 
B - Ham, yarı ve tam 
mul madenlerin işlen· 

e ı temizlenmesi şekliniıı 
e ştirilmesi sataş için 

1 zırlauması işlerinde, 
C - Her türlü melru 

• t, tamir, temizleme, sö 
p dağıtma i~lerinde, 

Ç - Bina yapılması. 
".!l r ve tadil iılerinda, 

D - Yol, demiryol. 
mvay, limıuı, tiıneJ, köp 
ğım ve ku)·ular m ya· 
sı ve tamiri ve ba • 

ık kurutma işlerinde, 
1'.. - El .. ktrik ve her 
u muharrik kuvvetler 
.sali, tahvili n kıl, lesi· 
ve tevzi işlerjnde, 
F - Su ve gaz. tesi~a 

ı ve İş ctoıesi işlerinde, 
G - Telefon ve tel· 

r f _tesisi ve işletme işle· 

r rde. 
H - Gemi ve vtıpur 
sı tamir ve t~dil i~le

nde, 
J - E~yanın ant e110 

k le ve limanlarda yük· 
tılmesi ve boşaltılması 

rin~e, 
K - Matbaa işlerinde, 

Türlü vasıf ve mahiyet 
e<İ toptan ticaret işleri· 

le lı\!ari faaliyetlt rin yar· 
dımcı hizmet~erinden olan 
kc misyorıculuk, ttcentetik, 
nakhyatç:hk ve emsali iş 
lerinde çahşhrılım ışçilcre 
noı mal olarak haftada en 
ç(;k 48saa:ıtlik işıııüddeti tat 
Lık olun. caktır. 

Bu haftada 48 aatlilc 
iş müddeti, cumartesi gün 
l ra saat l 3 te kapanması 
n e~buri olan iş yerlerin· 
de g imde en çok 9 saati 
ve cumartesi saat 13 ten 
sonra dahi işlemesi caiz 
ış ) erlerinde iıe günde 
en çok 8 saati gt-çıncmek 

tıle hah 11111 çalışına 
gu (erine taksim oluııacct'c 

hr. 
işbu ni:ı:ı:ıo name hüküm 

le inden herhangi birine 
mub hf harekette iş veren 
veya iş veren ~ekiUeri 
h kkında iş kanunu ceza 
hukümleriııe gfüe takibat 
y pılacaklır. 

Afrika da 
TEKRAR ŞiDDETLi 
HARPLER BAŞLADI 

Kahire 18 A.A.-Orta 
şark tııgiliz umumi karar• 
gahının tebliği: Libyada 

kıtalarımız Kaputuzoya ka 
dar bir baskın hareketi 
yapmışlardır. Düşman Tob· 
ruk mıntakusından alelace
le takyiye kıtalan gönder· 
miştir. Düşman tarafmdan 
yapılan azi mkarane muka· 
bil hücumlar düşmana ağır 
zayıat verdirilerek püskür• 
tülmüştür. Harekata devam 
ediınıddedir. 

Hebe~istanda 15 hazi· 
randa şiddetli bir çarpış· 
madan sonra kıtalarımız. 
düşman mevzilerini işgal 
etmişlerdir. 200 esir 4 top 
ve 20 m:tralyöı iğtiııt\:n 
edilmi•tir. Düşman ayrıca 
harp sahasında 150 ölü bı· 
rakmı~hr Assab mantaka 
sanda evvelce bıldirHdiğin· 
derı başka 6 subayhı 180 
erbaş esir alınmıştır. 

lrakta vaziyet sakim.lir. 
Suriyede müttefik kuvv-et
ler her ııekadar sah; l böl· 
gesinde muntazaman iler· 
liyor ve mükaddit yeni 
düşman mevzileri i ş·gal et· 
miş bulunuyorlarsada Viş i 
kuvvetle.ri Merciylln ve Ku· 
neyman kısım\arında şid· 
.Jetli muk :lbil taarruz yap· 

mışhr. Şimdi bu ilti yere 
müttefik ta'<viye kuvveti •ri 
sevk edilmektedir. Şiddet· 
li rr uharebelcr cereyan edi·, 
yor. . 

SAYDA 
NASlL ZAPTEDILDI 

Londra 18 AA.- Röy 
ter ujaıısıııın Suriyede ha· 
, ekat yapan imparatorluk 
kuvvetleri nezdinde'<i hu
iiusi muhab.ri bildiriyor: 

Saydanın zıpll içııı hıı 
zırlı~:lar okadar mükem· 
ıne! bir şekilde yapılnı.ıştı 
ki şehre girerken hiçbir 
hadise olmam•ş" ve pusu 
ateşi de açılmamıştır. 

imparatorluk kuvvetlt:· 
ri topçusu iki gün n üte
madiyer. düşnun mevzile· 
rin bomb&rdım~n etmiş 
tir. Şehir öğle ilzt•ri tes· 
lim olmuş ve akşama bü· 

tün dükkanlar ttçılarak 
normal lıaya• umumi sey· 
riııi takibe başlamıştır. 

Şehre gir Jiğimiz z · 
moan hnı evlerin tek tü: 
hasara uğradığını gördük 

·Sokaklarda da pek az tah 
ribat izleri vardı. llutim 
ba harekat e:.nasınd şe· 
hirde yalnız üç kişi ölmüş 
13 kişi de yaralu:ımıştır. 

AüLIYf.üt. YENi fA YlN ' 

Eğ!!r General Dentz 
d:ı_lıa .evvel gt-lipte aske~ 
leriıı kuvvei maneviyesi 
ni takviye etıneınış olsay· 
dı tehir l İr kaç gün ev· 
ve! teslim olurdu. Çünkü 
buradaki bır-;ok subaylar 

Şehrimiz hakim nanı· 
zelliğioe hukuk fakültesi 
mez.unlarmdan Sıt!<ı Eci 

t yın,edumiştir.Tebrik eder 
uvafakiyetler dileriz. 
STAHANE RON'l'GEN 

OTEHASSISLIGI 
Dıyarbakır Nümuııe 

tahanesiRontgen Müta• J 
ısı ~Hüreyin Sarıhan 

Vi~ı hükumetine muhalifti 
ler. 

Antakya hastah!:lılesi ront· 
kPn mütehassıslığına ııak· 
len tayin edilmiş tir. 

Ruzvelt 
SEYAHATfAN VAZ

GEÇTi 
Vaşing!on: 17 AA. 

Cümhurre;siRuzveltin bu· 
gün Bostona y .. pacağı se
yahatini tehir etmiştir. 
Ruzveıtin lıususi katipligi 
nin bildırdiğine göre Ruz· 
veltin sıhhatı son gii ler· 
d~ normallaşmış ve Ruı· 
velt mı>saisine b11şlamıştır. 

Assosİ} &tıdpres ajansı· 
nm biıdirdiğine göre Ruz 
v'"ltin sıh~ıah henüz düzel· 
m ,miştir. Bu sehepteı• do 
layı Ruzvelt Baston seya· 
batini tehir etmiş ve in· 
~ilterenin Büyük Elçisi 
Lord Halifaksltt ııskeri er· 
kanı kabul ederek kendi
leri le görüşmüştur. 

Romtınqada 
GIDA MADDELERi 

SIKINTISI 
eükreş l 7 A.A. - Ro 

manya hm um eti balkan za 
ruri ihHyaçla ını temin muk 
sadile çok şiddetli tedbir· 
lcr almaktadır. Zıraaı oda 
sı Belediye ile teşrikıme· 
s&i ederek zıroi istihsalfı· 
tm arttırılması "çin işçi t 

mini11e çalı~maktadı,. Si· 
viller arasınd 11 kafa dere· 
cede işçi bulunmazsa bir 
kasını a~kerler de tarlalar 
da çalışacakt r. 

R«men piyasal~rmda 
birçok maddeler kt:lnıa· 

mıştır. Bır gazete bıt 
<larlı~tan şıkayet ede· 
rek domuz etinin ve sütu 
niin bulunmadığrnı yozmctk 
taJır. Hükümet süt VI'! seb 
ze konserveleri fabrikala· 
ra kurmHga karar vermiş· 
tir.Bundan başla balık ıs· 
tihlakrni ds arllırmaK ıçrn 
ç.alışmaktadır. Çunku Ka· 
radeniz sahillerınde kul i· 
yelli mıkıarda balık .ıvlan· 
maktadır. 

lspanga 
HlRVAJ'ISTANl l'ANıDI 

Madrıd 17 A. A. -
D. N. U. Ajansı bildiriyor: 

ispanya Hııricıye daı • 
resi şefi Hırvatıslan111 üç 
lu pakta ~irınesı hakkın • 
da şunları SÖ) lemıştır : 

.. Pakta gıren Hırva -
tislunı Jern l tanımakla 
mt.."mnun olacağız. Orn la 
bir Je el..;ılık rnJas ede -
rek bu memlekete oıan 
dostane munasebetlerııuı· 
zan daha çok mki~af etme 
sme çahşacagız. . ., 

Bareme gör~ 
YENi TEKAÜ r MA· 

AŞLARI 
Ankara Askeri ve 

mül i t .. kaüt kıtrımıunun 

dör Jüncü maddesinde ya 
zıh Ct"tvelin değiştirilmesi 
hakkındaki kan un la) ıh ası 
Enctimenlerden geçerek 
umumi heyete sevkolun· 
muştur. 

Eski barem ~an unları· 
ıım tesbit ettigi baı.ı maaş• 
miklı!rları ve bir lcısmınm· 
da emsalı basılı tadil e::lıl· 
dığinden eski bıı.reın kanun. 
bmndaki maaş ve emsalle· 
rine göre ttjrlip edılmiş 
oıa:ı cetvelin tadiline lü· 
um has·ı olmuştur. • 

Bu li\yilıada barem de· 
ı ecelerı ne göre t •s? it olu· 
ııa•ı yeni tekırnt maaşlara
nı bildiriyoruz: 

B rinci \{erece 154, ıkin· 
ci derece 135, üçüncü de
rece 116. dörd ımcü dereci! 
100, beşincı 85, altu cı 80 
yedinci 76, sekizinci 5), 
dokuzırncu 50, onuncu 46, 
onbırınci 40, oııikıııci 36, 
on üı; ıncu 35, ondordöı~cü 
33, oııbeşrncı 3ü, on ltııı 
cı 27, onyt>duıcı 24, onse· 
kizınc 20, ondokuzuncu 
17, yırmıııci 14, yirmıbi· 
rincı 12, yır mı ıkiııcı 1 l, 
liradır. 

lngilizl ebliği 
LonJra 17 .A.A-lngi 

lız Hi.iVU ve Em 11yet Neza· 
retierının lt blıgı : DJn g~ 
cekı Juşınan hııv l faalıye· 
ta kuçuk mik~asta olmuştur 
Uılhass lugllıerenin llllf k 
snhillerıl g r ın ~ vece· 
nubu gar bısıııc 1.m kaç bom 
ba atılmıştır. tlır )erde hır 
nı ktar has11r olmı.ış ve bır 
k.ıç kışı yarala ımıştar. Üı· 
~er ımııt kalar :fa hafıf lıa 
sar olmns ve lllSlnca zayı 
at o!Jugu biıdınlmemışlır. 
üuıı gec • 3 duşman tayya 
resı du.ur ulmu~tür. 

Hır tashıh 
12 b ziran 1941 t rıh 

il guz~teı.ıızrn ıkıncı sayfo.sı 
nııı bırıncı sutut uııdakı 

m rgene s t·şı ılana "l 

onuncu satırındakı rakl\m 
75 olacak keıı 6 > ol.ırak 
çıkmıştır r sh h d ·r v 
ozur Jılerız. 

Gençlik Kiilübü temstl heyeh tarafından 

Y ardımse,venler 
Cemiyeti menf atına 21 huzira cum.ırt si kşaını 

Gençlik Kışlası sahnesinde verilecek rniis'inı r yı ka· 
çırm yrnız. Davetiyelermio:i şimdiden t ·darık ediniz 
Hem gü::el bir gece geçirir ht"m çok h yırl bır yar· 
dım katılmı:; ohır'Junu •. 

Program 
1-Sporcu cuce ıi ı Monoloğu 

2 (Göm iiığüm o cihon)İçtimııi fac· a Gir p•r Je 
3-tZ.or Nıkab) Vefık paş ııan büyu şah eri koıne di 

/ı' Yiyecek a 
nacak 

Kırıkhan Eğitnıeıı ~ıı 
rn müdürluğünden : 

1 Kursun allı •)) 
ihtiyacı olan 48 kalr.:ıtl ~ 
yt>cek. yahcak açık t 
sHtme ıle satan ulınaı~ 

2 - El<sıltme t 9, · ı 
perşt-mbe günü sa~;ıı 
da Kırıkhan - SoğLI ~ 
ğıtmenkursunda-yap lac, 

3 - iitüıı eŞ)s 
111 ıhammeıı bedeli 
lıra 40 kuruştur. 

4 - ıv1uvakkat te 
nal yüzde 7,5 tur. k 

5 - Ş:.ırtna01e bl 
müdurluğuade görı.ı1(;,A~ 

MEMUR ALIN~eı 
P.T.T. Mudur ıügu0 t~ı 

lclaremize ilk tıl ~· 
mezunu ve telgraf ıtıı.l3r 
res ne vakıf olnıalc ~ 
memur nhnucakur. 

6 Müsabaka 23 t 
pazartesi g~r.u sai4 
umua.i hilgı erden, t 
941 gün tide ) ne sıı' ıık 

ıısc muhabereden yııp d( 
imtihan iştirak e(.;r• 

lerın dilekçe ve . l 
ınüsbitelerıle bırll Jıı 
gun m sm suatlt:rr f. 
de Ant k) ada P. ısr1 

dtirJugüne ınuracaıı (11~ 
Çaı,1 kabuğll. 

zayede51 
•111ıfl 

Hutay vılayt"• sı.ııı 

tal:yıı kazasının (~'' 
köyu cıvarır.da (1 
devlet ormanında b r 

~ •J 
kental Çam kabuS'ıc ıı 
zarfında çıkarııııl Je 
2 6 ~41 tarıh•'~ııJ 
b ren 15 gucı 111 

kOI 
açık arttırn aya 

8 
b 

Artlırma 1 9t ı 
Çarşamba gunu !.s 
Antakya Urnıa11 

;' 

Şef tıgı daırt':ıı ııde 
caktır. 

(100) Kiıosu , 
tal ıtıbarıle be'~e.!( 
im muhumıne 11 

kuruştur. 1 11• 

Muvakkat ıe;" 
lırtt (66) kllruşt 1t 

1 tıC 
stekıııerııı 1 ~ı 

' vesık.asıle b•', 
eJ en guıı " ' s ıı'' 
komisyonu ıa '

11 ıe ' 
(bu vesı!>a ko)'tıı 
ı Hen. nez "e, , 

Şutnaıtı t• 
ı . 1 p.ıı ' e proıe erı t 1 

1 

man alg !ı~ıJ 1 

kara Ürmaıı LI .ııı 
lugu ve ~eytııJıJ'J 
çev r e J\i ı.ı ~ 
gorul bıtır. ~Jı 
lkı ınenıtır t3'' 

AntakY" d:J ç 
SlJll 

ışleri buro 
uzere )J ur' ,ı 

ıh l 
katıp v~ "' ıJ 

ıçııı l\J ıırıı 
LJfıJ 

~ıuv uıcıJl 
rlJ ı 

:h boZ1 ı1 
178 -

gunu ınu.:;J ...ısO 
yapılııcılğıO"" ıJl 1 

re'' " şerauı og tJ'' 
rıra 11 ılı aye~,_d' 

1 
cı gunune ati• ı 
ze ınuraC4 

nur. 


