


Elektirik idareleri 
Belediyelere dtvir muamelesi başhyor 

tesbit edilen fiat 90 bin liradır. 
Belediyelere dev;r mu· 

amlesine başlanacağmı ev· 
velce haber verdiğimiz 
Hatay elektirik idareleri· 
nin komisyonca., tespit edi· 

len fıatı tasdik edilmek üze• 
re Ankarilya gönderilmiş· 
tir. Komisiyorı, Hatay elek· 
tirik idareler'it İn bütün te· 
sisatile demirbaş eşyasına 
90 bir. lira füıt tesbit et· 
mistir. Bu para alaicud~,. 1 
bcledıyt>ler tdrafmda11 b\s· 1 
selerı 111:;t>e•1 ndeı ve 50 e· 

nede ödenecektir. 
Antakya beledite mec· 

iisi dür, öA-leden sonra f ev· 
kalade içtimaa ~.a~rılarak 
yapılan· anlaşma meclise 
biıdirilmi~ ve bu buıuıta 
yapılan müzakereler neti· 
cesinde teıbit edilen fiat 
kabul edilmiıtir. Y ann -da 
lıkenderun, Kırıkhan ve 
Belen belediye mecliıleri 
loplanarak.teıbit edilen fiat 
müzakere edeceklerdir. 

Komisyonun teıbit ederek 
Ankaraya gönderdi~; karar 
'".ısvip e~lilir edilmez Jevir 
m ıa..;ıeleii'ine derhal beııa· 
nacıı 

Kögliige 26 mily'-ın lira-
lık toprak veriı.;~or 

Dağıtma işi beş senedıe tamamlanacak 
Hüküinetimizin siyase· 

tinin ana hatlarından biride 
topraksız köylüyü toprak 
sahibi yJpamakhr. Öteden 

beri sahipsiz kalan ve hü 
kumetin eline geçmiş top· 
raklar vardır. 15 sene • 
denberi bu topraklar çok 
yavaş bir surette mu~taç 
çiftçiye ehven bedellerle 
dağıtıyor. 

Fakat bu dağıtma çok 
yayaş yapıldığından elde 
etmek iıatenilen gaye hasal 

iolmuyordu. Buna ela ae• 
bep~ ~dağıtma İşlerinde 
memur olanlarm başka iı 
lcrde de çalışmalarıdır. 

Giresun, Ordu, lıtanbul 
"ilayetlerinde icraata baş· 
lamışlardı r. 

Komiıyonlar her sene 
muayyen vilayetlere gön· 
derileceklerdir. 

Dağıtma işi bıkkmda 
program bazırlandıj'ı ıı· 
rada 9484 köyd" 14 mil· 
yon küsur dekar boı ara 
zi bulunmakta idi 

Hükumet, 7,5 milyon 
dekar araziyi muhacirlere 
dcsvretmiıtiı·. 

Beş sone içinde kükQ· 
met Yergi ölçülerite 26 
milyon lira kıymetind., top 
rağı çiftçilere.datıtmı~ ola· 
caktır. Ortada bir içtimai )'&• 

ra olnuğuna göre, daha 
çabuk ._ve bir programa icra Vekil 
uygun surette tedavisi la· 
zımdır. Hükumet bunu /eri heyeti 
düşünerek dağıtma işinin DÜN SAAT 16 DA 
tamamlanması hakkınaa 
beş ıeneiik azami bir oıud· TOPLANDI 

Ankara 19 A.A.-lc· 
det tayın etmiş ve dağıt· 
ma i§ıni suretle )'apacak u 11 ekilı.,ri heyeti buaün 
komisyonlar kurmuştur. Hat 16 da haftalık mutad 
lcap eden hazırlıklar iler• toplantısını Başvekil Dok· 
lıyor, geçen &ene tapu ve tor Refik Saydamın Reiı, 
kadastro mektebinden çı· liği altında ve Başvekalet 
kan 32 gençten bu işte Binasında yaparak ruzna 
istifade edılme~tedır. Ua• mesindeki me!eleleri lro· 

gılmlı komisyonları faalıye nS~F1~N60LUDA v'A· 
le geçmişler ve Trabzon " 
------- ' SIRGA 

da kısa bir de.,.re dcğıl, ' Ankara 19 A.A.-Fır 
f&Akat değişmez bır dusUu· tına ile çok ıidd~tli bir 
ğun c~erıııi 1101 uyoruı. ya~murla başbyan kaııar 

nız Turkiyemıı kabr a:an ga çok tabrihat yapmı:tır. 
ınkılabını tanıdık ve onu Evler harabolmnı meyve 
hayranlıkla kıskandık . . tlız •~açlarının üçte ikiıi Jev 
1 urlere lluyuK Atatüride· rilqıiıtir. 

rınaen dolayı gıpta c<liyor Halkevi kü
duıc. 

Paktıu:imzası bizi mem f Üphanesi, . 
nuniyeue me~ou oır b1ıle ie YENIOEN TANZ~M 
tiı<.11. lnııllere senelerden· EDİLDİ 
ben ıka t:SIU ll!Ull\ tıki ı.,;, 1 
bırıne ktır§ı hurbe sürükle , 

Halkevi kütüphıneıi ! 
,,_ · baıtan tanzim ~dile· 

mek ısu, v. - · ttkat mö· ı 
reh • lk t;;l. ıDl:tır. Muo• 

niı t nı bır aydınlık havası 
tazam 1erle tasnif eJıle· 

içuıd e e~sız güruşue bu rek b ...... o · atifadesine ar:ı 
uıauevralara meyaun ver· edilen ~ü ··phanede ber 
rnedı: f ürkiye bıze in na cinıden bı. rakın 1'&tap 
bılir .,, ~·~~~r ! 

Almaııgada 
"Başı 1 incide-.. 

mi, harp batıralarmı anlat· 
maktadırlar. Bu eski mu • 
hariplı~rden birisinin : 
" bu senenin en iyi babe 
ridir, çUnkü Türk hükfüne 
tinin söıüne itimad olu • 
nabilir. " 
Dedi~i işidilmiştir. Tanın 
mış bir Alman gazetesi 
de şu aa'ırları yazmaktıdar: 

" 18 Haziran mesud 
bir gündür. Muahede sa· 
ribtir. Bu karşılaklı dostlu 
ğu yeni temeller üzerine 
inşa o:len bir itimad pak· 
tadır. Türklerle Almanlar 
arasındaki "İlah ark•daşh 
tının iyi ve kötü gün dost 
hığuııuı• hatıraları .,canlan· 
maktar!ır. Almanlar Ata • 
türk'ün eserine hayrandır 
lar. ,. 

RUSY ADA MANEV 
RALAR 

Moskova 20 A. A. 
Ru•yanın garp hudutların 
da geniş mikyasta atış ta 
limleri yapılmaktadır. Ode 
sa limanına ihrdç nıancv 
r.ıları da devam ediyor. 

HAVA MUHAREBEL.E 
-Rl DEVAM EDiYOR 

B~rlin 19 A.A.- Al· 
man ajanın ·bildiriyor:lngiliz 
tayyareleri dün akşam Al 
manyanın şimaligarbisinde 
münhasiren sivillerle mes· 
kun:maballelerle hastııbane 

ı~r üzerine bombalar at• 
mışlardır. 

Salahiyettar bir kaynak 
tan haber verildiğine gö· 
re Alman tayyareleri dün 
lıkenderiye üzerine gide 
rek liman te5İaatını büyük 
çapta bombalarla bombu· 
dardıman etmiş, iyi neti· 
celer almıştır. 
200 INlilLIZ T ANKi 

T AHRIBEDILM1Ş 
Berlia1 19 A.A.- Al· 

man ajınıı Mısır Lududun 
da son günlerde careyan 
eden muharebeler hakkm · 
da şu tafıilatı vermekte· 
dir: 

lniiliz zırhlı otomobil 
!erinin bu muharebedeki 
zayiata iki yliıdür. füaıla· 

rın bir luıml Almanlar t" 
rafrndan, bir kısmı lngilıı 
ler geri çekilirlerken biz· 
zat kendil"ri tarı.hodan 
tabribolunmuştur. 

AMERiKA YAKINDA 
KA.RARlNI VERC:CEK 
Vaşington 19 A. A. -

Robin Mur vupurunun ba 
tırılmaaı hakkında Amori· 
lo\nın Almanyaya yakanda 
ıiqdetli bir protesto göıı· 
dereceii anlaşılmaktadır. 
Hariciye müsteşarı Veız, 
bu busuatct Amerikanın 
pek yakrnda nıhöi kctrarı· 
nı ver e1wegi.ıi söylemi~tır, 

Neşriyat Müdürü 
Solim ÇEL~NK 

C.H.P .matbauıAN f AK YA 
• ,, ıtı - - ·~ 

Gençlik Kiilübü temsil heyeti ta r.afıod9~ 

Yardzmse,venlef ,, 
Cemiyeti menfaatma 21 ha.zira cumartesi ıtk.ş•~ 

Gençlik Ktşlası sahnesinde verilecek müsamereY1
• ı 

çırmayınız. Davetiyelerini:d şimdiden tedarik ~dıtı, 
Hem gü:el bir~gece geçirir hem çok hayırl\ bır Y 
dıma katılmı~ olursunuz. J 

Program 
1-Sporcu cüce 1İı1 Monoloğu 

2-(Gömdiiğüm o cihan)lçtİmliİ facia bir perde e 
3-(Zor Nikah) Vefik paşanın büyük şab9eri koıtl 
DİKKAT! ~ 
Biletlnr birt r kişiliktir. Alca &k isteyenlerin . gı 

Hayriye mürac1tat ederek tamin edecilecekıer• "ıı 
müsamere g·~cesi ayrıca Gençlik K15lası kişe5' 
de bilet satılacakhr. / 

yeni 1buğd0~ 50 Japorı 
harp gemisi 
CENUP lS flKA \1ETI· 
NE HAREKE r ETMlŞ 

Şıngbay 19 A.A.- -
50 den fazla Japon harp 
gemisinin cenup istikame 
tinde deniz~ açılclrak meç 
bul bir semte bereket e!· 
tikleri bildirilmektedir. 

AMERiKA DONAN· 
MASl DA HAZIROL 

E~RıNl ALDI 
Nevyork 19 A.A. -
Amerikan donanmı.tsı 

efradile subaylarına ilk ve 
rilecek emirle yeni va• 
zifeJerin~ kc.şmak üzere 
her an hazır bulunmaları 
hususun la enıir verilmiş· 
tir. 
FRANSlZLAR T AKVl· 

· YE KıTAı:\Tl ALMIŞ . ~ 
Vışi 18 A. A. - Fran 

sız Ajansı bildiriyor : 
Suriyeye Anavdlanla 

Afrikadan iıava yolile mü 
him takviye kıttlatı gönde 
rilmiştir. Bir Funsız filo· 
su dıin akşam saat 15 te 
Sayda civarındaki motör 
lü düşman kollarını mu • 
vaffak\yelle bomba,ıhman 
etnıiştir, 

ilanen tebliğ 
Antakyanın İmran mö• 

ballesinden ölü Haci Ai>· 
dullah oğlu Lutfı Akbulut 
tarafından aynı mahalleden 
kard.e~ıerı Ali ve Abdussa 
mad ve Abi.iulvabıd ve 
Sııplıi ve E.miııe ve Faıka 
ve ~azıye ve Hayriye ve 
Fethıye ve Nuriye aleyh· 
lerıue Antakya sulh hukuk 
nıahkemesıne açtığı azaleı 
~uyu davası duı·uş asında. 

Nludd !t Aleyhlerden 
Abdullab ktzl f cUkaıun 
ikametgahı m ~cbul oldLı· 

ğu anh~llınLlsına dl !b ni 
lıakkuıda ilanen tebh 6 ut 
ıcrasını kttrUrd verıınıı-k· 

ı~ usulun l4öıncı oıudJ~ 
1. sı mu~ıbıııcr: duruşm gıı· 

nu ulan ı4 -7 Y-4 J turıtıı· 
ne rasldyau perşembe gunü 
saut 9 - hJ da Anla-'Ycl 
suırı hukk mahkemesıoe 

gcluıenız vcy.L l.Hr vekıl 
go.derını.:.ııı aksi haltıı· 
da bukkınızda kanuni mu· 
ame.e yapılacağı 
tebh~ olunur. 

ı!aııen 


