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e .. ' 0 ns\tz Devlet Nazırı Alman ordu- Suriqede Veyl moğ-

ODnD geçen l•ayllar 
10 kuruştur 

·şvekir . v·. k ti . '/""' 
s Arık ırmz tarafından kubuı editlli /arının büyük ışı uvv~ erı uplara 
•Ydıt~r~ .. 28 A.A.- Başvekilimiz Doktor Ref;k bitkin bir hale Almanlar Fran-

~•zır1 B~ un AııkarayB g"lmiş olan Fransız Devlet mu va ffı,,,k ,· geldi 
0111 QY Benva M · H kAI b" ~ ""'~ sadaıı altın para . ctıni~t· eşenı Pşve a et ınasında ka· Londra 27 A. A. -
llıııı·ı_ ... ır. Fran A k M "' ı · ı· t• o lar ........ a._,tta b sanın D ara aslabatgüzarı da bu q e l Suriyede harekat yıpan s ıy r 
L~ bulunmuştur. lngiliz kıtaları Şamın şi· Londra 27 A. A. -
~lQI' lC. 

1 
.T • - Alman Başku- mal ve garbindeki nüfuz Müstakil Fransız Ajansı 

l_ ·ı · ıg e ve-, T ass A1an- maudanlığı bunun mıntakalarını genişletmiş. Fransız hududundan bil<li· 
ICl l'lh • • tafsilahnı yakın· lerdir. rıyor : 

••,IZlıt Sln ln f ekzibz• Kudüıten verilen ha • Al.nan işgal masrafınm. 
il tk da bildirecek berlere göre, Vişi kıtala • altın pıra veyahut ecnebi 

8t_DLINll U Rusya Bog" azlar- Berlin 27 A.A.- Al· n bitkin bir iıatdedir. dövizi olarak ödenml"ıi 
1\ Dr:- B k d 1 w b r··d .. ·· k d k' bakkmda Almanya tarafın· "'AR ı::. ÇOK iYi dan hiçbir z ımaa man aş uman an ıgı te • u murun şar ın a 1 mev 

D 1\ ŞlLAN lİğ ediyor: zilerimize beyaz bayrak dan Fransayı yapılan ihtar 
A 

0 crli Dl üs istem'"miştir k 1 k d Vişide büyük bir memnu· "lın n 28 A A ""' So ".Yet Rusıaya k&r· ç' i ere Vişi kıtal arın an 
'l- 111\ • • - N k b b l 30 niyetsislik uyandlrmaştır. 
'Utk Lı s•yasi . h f . os ova 27 A. A. - ş1 barekatm ilk beş günii ir grup at arı:naza B h b k D 1 
•ij S 11arj · ma a ılı, Tass Aı'ans1 bildiriyor : metre kadar yc1kıaşmca u a er, gere ar anın 

• cıye VekT ş· k Rus ordularının merkezi ve gerek Almanya ile iş· 
tı:ıitı.ttllMtoğlunun a

8
1 

.• ~._ Sovyet Rusy ınm Bı.) • Avrupaya karşı hücuma biz\m tarafımızdan ~hiçbir 
l. " uy ~ .. t - l d b' d b1rliği yapmak istiyenlerin 
'' Ctlia· d u gaz ar üz rinde üsler isti· geçmek üzere olduğunu is· tecavu:ı 0 m 1 an ır en • mevkiin1 fena baıde sars· 
•e~~lUlku s- .~n e söyledi • yen iddialarda bulun ıuğu bire ateş aç•mşlardır. Bu 1d •• o .. dost b' •Hl eylemiştir. Ordı.l te~ek mış\ır 
~ c lef · ~ne ır ve gllya Bulgaristanın işga ' · bile bir miktar ,zayıata • lıı~lllkt, 1.~ır etmekkdir. külümüz hareket etme': il· Bu Alman isteginin se 

'lıtıı. , Urk Al liııi istediği hakkındıtki iddi zere bulunan Sovyet hü· sebep olmu~tur, Tüdmür bebı, Alman devlet bank 
lııtu .. ıı Ve b· ınan do~t alar tamamile asılsızdır. cum kıtalarınK rastlamış· etrafında muharebeler de not mevcudunun çok ual 
'v~k · lttaiıı _ıt_bassa dost- Hitlerin kendi barekederi lardır. vım etmektedir. mış olmasını atfedilmek • 
liril

1 

tcltlıb .. ı~ın Hillet in ni doğru göstermek üzere Alman ordusu. bütün Derzor, Humus ve Ri tedir. 
llı~ıı~~~tcdi~8~~-ebarüz et· 1 ileri sürdüiJ bu iddia cephelerde mühim ve ka· ya~taki tayyare meydanla· Amiral Dulanın Al .. 
1' ...... \l0atlu'-' Urk - Al· T rı bombardıman edilmiş • ""'I~ ~ lll b ürk gazeteleri tarafı ndııo ti, muvaffokiyetler elde manya ile işbirliği yapota 
~'1itc ~ıdil Be ~•dedesi l aynen ıktibas e.!ılerek neş elmişlerdir. Bunlar bil· tir.Telkeleb petrol depoları sına mulcabil Alman hülcu 

1 cckrı r ın ~ teati l k bombal~narak yangınlıtr m~tı' tarafından vade lı.len N r ro u ımuştur. diril ece tir. ş · <:: 
UJLl'~R çıkarılmışhr. amın şuna· . 1 b d k 

L·sı::.s E. NlN TE- Tass Aiansı gerek Bo Çok ka .11/z nı u lincle ve gar binde- ileri ta vız er ep söz e almış· 
~ O g· azl ı · k ı tır. Gündelik harp tazmi· 

I ~ .. L"h...ır RO ar m~se esı ve gere bacelcet artaıı~hr, M~rci· 
"··~ uuı · t · · k f' h b J nalı bala 400 milyon -1~ OYte. il 28 A A u garıs anın ışgaıı ey ı- are e er yun mıntakısında 120 Çer 

' v h.. tın ...ı· 1 • . yeti bııkkındakı menfur k 1 ·ı· 1 t 1· 1 frank üzerinden hesap e• ~ 
41 "trirj b·ı~'P onıatik es ngı ız ere es ım o • 
36 • u lrıgiltl dirıyor : mu • iddiaları şiJd~tle reddet· ol ugor mıı~tur. Tüdmür muhasara d~L~~~irHAVA HA· 
(JS • . lly~~ ~rt:llin Olt!ğe :nez.undur. ,, edilmiştir. 

1 
1 lllt'- l::lı·i ... · Ankara RuSY Al)A GECE YA ~ovyet tebliğine INGILlZLER HUMUSA KlMIYETI 

·6 ~ ~ 14 D • ·•1 Akc Helsioki 28 A . A. -
12 r lıb •\cfaL' -enizd., SAGI uöre vaziyet DUGRU lLERUYORLl\R 

}O• ı , "er t •ı v n Şark cephesindeki A iman 
/Q '~c .. \ llt•faııd" .. apburuııun Moskova 27 A.A. - Moskov'" 27 A. A. - Kudüs 27 A. A. -
O" " <> .. n .. hıtva hakimiyeti şimd\ Fin 
14 ~ hc1 , 1cr~İllcrırnesi a~siyet Bütün büyük şehirlerde ge Sovyet Resmi tebliği : lngiliz kuwetleri Şamın landiyada da kendisini 
1 k:c8'iirı ~iİıteren' nı:ıı~ · ce yarısından sabaha ka· Mnısk civarı ı da bü· 24 kilometre mesafeıinde· göstermeğe b a ş· 

11 111llcr Ctıııi ·r. ın erın dar sokağı\ çıkmak yasak yük Alman nıotödü kıta· ki Habbaniyeye hücuma lamıştır. 2G Httzirandan .. 
AS t~İt ~~c bıldirUrkiye hü. edilmışlir. larile Kazılordu çok kı.rn· bsşhımı~lardır. Şimdiki he sonra Fınlandiy• havaların 
rjJ l.lh. lllı~tır, rnek için Umumi yerler saat 22 lı bir muharebeye giriş • def Humus şehridir. Hu• da artık Rus tayyaresi 
' • S'-'lh t de kapanmış bulunacak· miştir. Lök civarınıin mus sev~ulceyş hakı nıo • görünm~z olmuştur. 
1 'U tt eşebbü. tır. da bütün gün çok şiddetli dan çok crühimdir. Bey • INGlLlZ SEFIKl MOS-' .Jt l'~fında muharebeler olmuştur. rut - Şım yolu üı~rinde KOVA YA VARD 1 
,, l > q,.lct• Jki f QTQ f fa Çernopi istikametinde.kıta ileri harekete devam edil- Londra 28 A. A. -
~1 V.e 1_. 9e p h · mektedır. lngiltereniıı Moskova 

6
' h 't'llı·rn • Kaç fırka a~ker larımız rut ne rıni geç - iSPANYADA GALE- clçisu vuifesi başını 

r l mek isti yen düşmanı ı ~id· y AN ARTIYOR 

6 L <>n h Z çaı pışıyor delh hücumlarını muvaf· döncnü~tür. Berabelinde 
1Ji~ •ctl>e Madrit 27 A. A. - bulunan lngiliz askeri hı;,• 

16 t.ı \a.Ll'f ndA.. L d faki} etle tardeylemişl--r • lspanyaııın hemen her l"· . 1 b b M l E ,,. ~~ ı ";• on ra 1.7 A.A. -Röy d 8 b b'"I u yelt ı e era er o oto 
'~' l\.,L cvy"r'- C\i .... adl t · ir. esara ya 0 gesın • rafında Sovyet aleyhtarı f d k l ı · 

·•\, " s; <ı ••ı er aıansuıın !>alahiyettar d k' k t 1 ·ı . d k tara ın lln abu ecıi mış : j b,t t"dah <-7 A. /\ e ı ı a arımız mevzı erı· nümayişler evam etme • . 
' ~~~tlcr!I.·• blltfl" ""'· - mahfııd~n öğrendığıne gö· ni sıkı bir surette muhıfa tedir. Njmayişçiler elle • tar' 
1 t,· 1cı~c ~. lÖtc ıfl gelen re Şark Ct plı ·sin ie Al· za etmektedırler. rinde • yaıasrn Franko, SON DAKiKA 

tw.ı v cL· • lu·· k' ınan c H k tl · · H" •l M ı te. ıs \l /\. "'Ilı Ş. r ıye ve JOVyel Jrdul rıııın ava uvve eramız yaşasın ı. er, yaşasın 11 
ı t li11)U~ lıq"llh llkru Sa ille\ cudu ~udur: Bükreş askeri heddlerıle solim " ibarelerini taşıyan 
1., 1t "c ~ tır.-,,. rıırı Anka Al petrol mıntakasını ve Ka· b ıyraklarla dolaşmak tadır 
H "' - ı ,ı . man Vt: multefikleri 

ti\ b "' 11~"" d k K lılllıı 'lı hh ? lng·l ııın .kuvvetleri mevcudu IS radeniz sahilin e i ös • ltlr. 
Qtk·ı "c hlll'-hiıtı alalcadar er bir.den yukuı l 15 fır· tenceyi bombardıman ede l.spanyıı hüku neti, gay 
~•ıı~ lııoıı.,,"rıı,r, tA.cklifler kad u ı ek ahır hasara sebep ol· ri muhariplik vazifesini 

" ~ ... . ır. 1"-U lar n mevcudu " b k · · K l ·1 
A ~tı · " ft rıka ış U k muşlardır. Peb ol tasfiye kıy etme s•zın ızl oruu 
.... NADtııı~ti uli s r· ra e za şarktakiler hariç ya karşı Almanlarla bera· 

()l t, tı 1tlc olmak Üzt:rt1 163 fırlcadan hanesı alevler içindedir. 

l 0~ll'l t;~1.~Jı\Nsı. •ıür•kkeptir, Macaristan da h ar ~;[0,:··~:=~:1e;ö:;:;;1.~: 
't t~ı rıre • b" be girdi karar vermişlir. 
~Nllt~lıo,d ıttafııı b . sını ır kaynaktan bil· Budapeşte 27 A.A - ISPANY ADAN GÖNÜL· 

bil ~,. ' 01.1 ttrrıc,ı·,ır.· aki. dırıf yor: • Almaııyanın R f Lu·· TOPLANIYOR 
•ıı ~u1. ~ &t A k us tayyare ıloları ikı 

tı.1· a·,, t>\l 'e n ara Büyük Eırısı· Foıı M d ı' ·1 ''7 A A -' ı .,, b· A P v Macar şehri üzerinde uça a r u * · · 
'1 Q •ldıı\I ~a:lo. .~Peniıı İngiliz ti iıine b Sovyet Rusyaya Karşı Al· 

~ t " I lllışr s0 .. d • . ' • rak bom alar atmışlar· 
tt(· "i\ ır. ... e Oıl" sulh t ki f' man orduları"le yanyana 1ll ıs anlı\t e 1 1 yap· dır. Bu hadise üzerine *'·A 3 t>r ~~ırıa dair yabancı memle Mljcar hükumeti ken.:!isi barbetmek üzere lspa• yu· 

·- Ya. etıerde yapılar. şayi"lar ni Rusya ile hıliharpte da gönüllüler yaz?lnıağa 
lauıa ·ı mı e uydurmadır ilan etmiştir. baılanmıştır. 

Almangada 
ORDU lLE PAKfl A· 

RASINDA IHTILAF 
MI VA{ 't 

L.ondra 28 A.A.-Ber 
tinden gelen haberlere 
g )re Rusyayc1. taarruzdan 
uir gün evvel Almanyadı 
ordunun idare8i Nazi Par 
tisir:dt"n alınarak ordu Baı 
kumanduılığına bırakılmış· 
tar. N.zı partiıai Sovyet 
Rusyaya taarruza itiraz et 
miş ve logilterenin istilı\ıı 
nı istemiştir. F -tkat Hıtler 
ordunun noktainuarıııı 
kabul ettiğ'inJerı taarruza 
baılımııtır! 



Valilerin tetkik seya
~hafları 

Valiler bu tetkiklerinin neticesini bir 
rapoı·laı Dahiliye Vekaletine bildire· 

ceklerdir 

Ankara- Dahiliye Ve 
kaleli, neşir ve bütün vi-

Jayetlr.re tebliğ etf ği bir 
tamimde bundau sonra 
valilere vilayetieri Jahi ıin 
deki kazalarla kas balara 
senenin muayyen zanı l1· 

larmda tetkik seyahatı yap 
nıaları emredilmektedir. E 
sasen valiler, mıntekalara 
da't.ilinde l.ükiimetin mü
messili ve en büyük mül· 
kiye memuru sıfatile vila 
yelleri dahilindeki işleri 
tetkik, teftiş ve ayni zaman 
da alak dar memurları 
her zaman mürakabe et• 
mek kaııuni salahiyetlerini 
haiz olup bu maksatla vi· 
)ayetleri dahilinde daima 
tetkik seyahatinde bulun· 
mak mecburiyetindedirler. 
Ancak Lu seyahatlurd n 

Dvirelerde 
devam svat· 
AY BAŞINDAN ITIBA· 

REN YAZ DEV AMl 
BAŞLAYACAK 

Vilayet da1re mi"dürıe 
ri valımizin riyasetinde 
toplanarak yaz münasebe· 
betile devam s atlerinin 
d,ğiştirilm e sine karar ver 
miştir. 

Ay ba~ından itibaren 
daireler Je tek devam şek· 
Ji kabul edilmiştir. Devam 
sutleri sabahleyin saat 8 
de başlıyar11k 14 te bite -
cektir. 

Köylüleri-
• • 

mızın 

Türk Hava K.~ .. 
rumuna yaptığı 

tebtrriher 
Köylülerimizin Türk 

Hava Kurumuna yaptıkla
n tebcrruleri toptan hil· 
dirmiştik. Bu hamiyetli ve 
fedakar vataııdaşıerın Ku· 
ruma karşı gösterdikleri 
alakadan dolayı kendıleri
ne teşekkur ederken, te
berru eden!er u adlarını da 
aırasile neşretmeyi ruuva· 
fık gördük 

Burada teberrüün az 
ve çokluğu değil, mane' ı 
kıymeti bizt:e büyükt'ır. 
Li.steyi pazartesinden itiLa 
renne~re başlıy cağı:z . 

Büyük Millet 
Mecıi&inde 

Ankara 27 A.A.- Eü· 
. yük Millet Meclisi bugün 
Şemsettin Gunaltayıo ri
yasetindıo. toplanarak istik 
lfıı harbi nıalUUeriııe veri· 
ı~cek ikramiye ile Muca· 
ristandaki ergiye iştirak 

~tmek için 15 bin lira maa 

elde eJilen netlc~lerin h"r 
Hman müsbet ve daima 
gözöoünde bulunu~ bir 
halde olmasını arzu e len 
Veki.let, lm seyahatların 

daha muntazam lir ş•kle 

konması: ı münasip gör· 
müştür. 

Bu suretle idareleri al· 
tında buluntn kazalarda. 
memleket i~leri ile gayet 
yakından temas etmek fır
satını bulacak olan va1iler 
st.yahatlarrnı müteakip tel 
kiklerine dı.ir bir r por 
tanzim edt'cekl r ve bu 
raporları en kısa bir za· 
manda Vekalet ~ göndere 
cekl .. rdir. Vekalet bu r!l· 
porları en büyuk bir ihti· 
marnla inl.!eliyecek ve mem 
leket işıerı etrafında gere· 
ken telima tı alakadarlara 
verecektir. 

Vel}gandın 
bir nutku 

FRAN3ANIN MÜ r ff.. 
FlKl ŞIMD1 EN BÜYÜK 

ÜŞMAN OLMUŞ 
h. id - K&~.ıhlankıt 

da G •• . c 1 Veygand ile 
Gen ~r 1 .~O.J ıeı'ın huzu· 
runda y~ lıhn cısker: mera 
sim esnası.. Geoeral 
Veygand 10000 Fas ske 
rine bir nutuk irad ~de· 
rek bütün Fransızların 
Suriy~ yi deşünmeleri la· 
zım geldiğıaı söylemiştir. 

General sözlerine ~öy 
le devam etmiştir : 

.. Afrika ordusu da vata 
nın şeref ve ba) siyetmi 
müdafaaya azmetmiştir. 
Muttefikımiz bızim bugün 
en bü;lik düşmanımız ol· 
mu~lur. Ve uize hücu n 
etmek için bazı hainlerden 
istifade etmektedir. Bun· 
lar biziın zafımıza s~bep 
olıuuşlarJır. Vatana buket· 
dar adı bir şekılde biya· 
net ed,!n(eM hak verecek 
ve on tarı ma2 ur gö.aterecek 
hiçbir sebep yoktur, ,, 
ALMAN f AY Y ARELE· 

RlNlN AKINI 
Berlin 27 A. A. -

Alman Ajansandın : 
H11va kuvvetlerile ış· 

birliği yapan K.omeu ve 
Alman tayyareleri Kara -
denizin ş1mıJiııde eıı mü· 
him Rua hup !ımaıılarrnı 
bomb rdıman eylemişler· 
dir. Bu ıücumlıar o kadar 
~ıddetli olmuştur ki, u 
l\Z znmanda Rus orcluıu -
nuıı uull.in iaşe yolları tı
kanmış ve kullanılumaz 
bız hale gelmıştir. 

r.ıfm gönderilmesine ait 
k nun layıbalarının birin· 
ci müzakerelerini )'Mpmış 
tır. 

inşaat miina 
kasası 

~oğuksu Eğitmen vursu 
pıüılürlüğünden : 
Eğitmen namzıı-tl .. rin:n 

~inşaat tatbik tındaki gör • 
gülerini arttırmak ve kur· 
sun binaya olan ihtiyacını 
g•dermek ÜZl!re ilave ~di
lecek pavyon inşaat nı.:ılze 
mesi, divarcılık, dül~erlik 
ve m rangozluk münakasa 
suretile Temmuzun birinci 
sah gürıü sınt 10 da Kı • 
rıkhan Malmüdürlüğünde 
talibine v.~rilecektir. ba • 
bat almak istiyenle~in 
kurs müdürıiiğiine müraca 
atlara. 

----...... Z!!!2>:.. ·~~~~~~ 
Aiman paraşütçü 
leıi Rus toprak 

lan oda 
Moskova 27 A.A.

Tass Ajansı bildiriyor: 
Esir edilen Romen as· 

kerleri. Almanların Romen 
askerlerlerine hiç itimıd 
etmediğini ve her Romen 
alıyında 40 Alman ne!eri 
bulundugunu ve Romenle· 

lerin zod• harbe süruk· 
ltmdıklerin ı :,öylemişlerdır 

Beyaz Kusyadd Kızllor 
dunun ünıform sını gey• 
miş Alman askeri grupla· 
rı gör ü!müş ve bunlar 
imha veya e .. ır edılaıi~ler 
dır. 

Düi'man cephe gerısiıı 
dekı muııteııf nuktAlara 4 
veya 6 şar kişıHk paraşüt 
çü grupları indırmişlerdır. 
Casusluk mıtksadıle indı ·e. 
rilen bu paraşütçülerin b er 
bırınde hır verıcı radyo 
makinesi bulunaıakti:ldır. 

Liıcranyaya inen bir Al 
maıı pıra~utçü grupu iın· 

h2 olunınu~tur. .Sovyet 
Rusya de h rb~taıek ıstemi 
yen bır Alınan neferı hat
l.trıaııza ıltıca eylemiş ve 
AlmAn ordusuna hıtaben 
Hıtler Rejımını devırmeJe 

rıuı ~ öylemıştı" 

ALMAN ff.c(Zl 31 
1.Serlın 'l.dA. A. -

Faal Al n.ııı teşe.<lulleri· 
nin iUf a ileyaz Ru&)'a 
cephesını n mutıceııf yerle· 
rine Rui ünıtormasını gı· 
) erek. .ııdiğmı Kus teblıgi 

bıldırmektedır. 

Vaktıle Gırı t ad sın da 
di:l lngılızler aynı şeyı ıd

dıa eyl~aıı~lerdı. !<eza 
:Komen a~kederinın de 
cebren barbe suruklendık 
1erı hakkındcakı Rus teb -
hğlerı de tumaınıle yalaıı• 

dır. 

ı 6 NCl HlJCU.~ 
Lo.airn 'l.7 A.A. - in· 

gilız bombarcİlman tayya• 
relerı bırl> rı animcıt loııcı 

gece olmak üzere dün ak 
Şclm daAlaıan} adal1ı hedefler 
uzerıne akın ederek taar· 
ru1. yapmış ve hasarlar 
ik.a eyleuıı~tir, 

• 
llô.1ıerı tebliğ 

Antakyanıc : Zeytuniye 
köyünden Nıko[~ Ş•ikr "i oğ· 
lu İlyas v kili avukut Ha· 
san Sadık dai tarafu·dan 
ay ıi köyden Habrabit Ma· 
sakartuş aleyhine Antakya 
sulh hukuk mahkemesine 
açtığı alacak davasında. 

Mıideialey Habrabit 
Musa Kartuş hakkında 

16-6-9H tarihli celse• 
de bulunmak üzere hak· 
kında çıkv.rılan davetiyede 
ki m~şrubata n• zaran müd 
deialeyhin ikametgahı meç 
bul olduğu anlaşılmasına 
mebni usulün 148inci nıad 
desine tevfikan hakkında 
mahalli gazete ile ilanen 
tebliğat icrasrnı karar ve 
rilmt-kle duru,m:ı gunu 
ol n 25 - 7-941 turihine 
raslayan Cllma gür. ü saat 
9 da Antakya sulh hukuk 
ma lıkemtaine gelmeniz ve
ya bır vekil göaderıne ı11z 
aksi halinde hakkınızda ka 
nuoi muamele yapılctcığı 
ilanen tebliğ olunur. 
DE.VR SA l'JLlK KAHVE 

HANE. 
Hünkar köşesind: "Ha· 

tay genç kt\hves,, ınu~a· 
fık bir fiaUa devredıl~rek 
lir. Alnıak isteyenlerin 
sahibi Abdu!gctfura uıüra
cı1atları. 

Demir köprü pa· 
zarı icara verilecek 

Demirköprü köyünün 
pazar yerı allı ay müddet· 
le ıcara verilecektir. 1 a· 
hpleriıı şeraıti anlamak 
üzere 5 -7-941 gününe 
kadar köy ihtiyar meclı.:i· 
mıze müracaauarı ıJaıı 

olunur. 
.Askerlik işleri 

tlu setıe İkıncı teşri
nin uirinci gününde yeJek 
Subaylardan hesap ve mu· 
amele memuru oirnhıni'\ ta 
leLe alınacaktır. lstekl I~· 
rin şubeye müncatları ilan 
olunur. 

1Ji.Nılı .. t: C{ ı.) i 
Berlın 'l.6 A.A.- Füh 

rerin uınumi kurargatım· 
dan bıldırıldığıııe gort", 
Almın hava ve Donanma 
kuvvetleri Jngiıız gemileri 
ne ka şı mücaJ ~leye: de 
vıım etıniş ve dün ::H50J 
tonlu ( duşrnaıı geaıisı b.t 
tumıştır. lngılız ıımuıları 
na mayın dökulmesine de· 
vam edılmektedır. 
Akdeuizde ltalyan 
gemilerıne hlicum 

Londra :l8 A.A. -Ak 
denızde llaly4n sanıJledn· 
de s~yreden herbırı ıüit'!r 
bııı Lonluk ıuuteaddıt ltal· 
yan gemılerıne taarrul 
eJılmış ve hıç değilse iki 
gemıye tcıın ha 3et v.ıki 

olmuştur. 

Halkta 
Bu~unJeu ıtlbart:n LOREL 
HAK.Ol lıovatdahkttt Kah 
k lıalorta doıu olan bu gü 

zel falını gormelısrnız. 

i lanen tebla 
. ~~fe 

İskenderun Be~· 

Reisliğinden: . tll' 
Nikota MarkopOl1 • t 

Hanri ve müş\erek!~ 
tapa kaydine göre •" Ol 
senize ait hkenderuıı ,-
1 n ci mm ta kı.da ·ııB n»ıJJ!' 
ralı gayri nıenkuhJfl ... ~ 

aııW' 
1742 M. kare ar• tl 
tamamı Belediye erı~0 ,e 
ııiuce istimlak ~dilrıı''..ıı~ 
istimlak kararı a mnı~ "'' 
faatı görüldüğünden 

0 makamlık malcaaunı .ı ~~ 
12 -940 güıı ·yazı . 

1 t•' 
kalı·mi 1250 sayılar ıle ti 
Jik kılındıktan ıoıırB ıı'' 
d. . k" k . yoıııı ... ırı ıymet omıs 16,~ bu jl'ayr i menkul ve ~ı) 
ya 348 lira 40 kurıJŞıd~r D~ 
met takdir edılm;ş 0 ( iti 0 rd 
tebliğ olunur. ltı.41eş 1'ı.ı 

ll ""' . ~c • rıı b 
an ıı P ''ııniş 

B.. ..k . ·uisJlı J4 , llde uyu camı ı . 11 ,- • • a1 
ki beş medrese Jükk'aıl rhlaııa 
pıhp oturulmak j ~ 
16-941 den itibar~~,I OtJ 
senelık icarı aç k ''~p rJJ !J 
ya c;ıkırılmışttr . f~~1~t' Q'I 
ların VakıH<lr. ,. 1 oJı1 f 
nt: müracaa tluı,ıla 0 Q 


