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SAYISI 2 KURUŞTUR 

ltlnların har kelime 
•inden '5 kuru• ahnır. 

Ocrat pa,tndi .. . 
OOnD geçen sayılar 

10 kuru,tu .. 

I·~ h.. 
i ·•ıese/ · 

ğ'o " . esı f erıı 
or !bek tıı.. rtıalııulü idrak et 
- ~re b a ·ıi' il •erıe ı.ılun•ıyoruz. 

11
1 c &t!rek 'B 

'ıl~ktel diğer k~şl ~~ 1 l Y 
.ı lb•b 1 ı ve 

LJ~" 'lçcıı ıu rekoltesi 
~ .k e~•i1c~:eyc nızaran 

illere•~ .. · Yıpaian tab-
i ·oOre k 111 Yar 1 ~barı~ geçen 
~İilciınet &Ulu "•rdı r. 
••ındi old ieçen "ış 

Yıl\ b.ıtdıv ~ğu libi Ha. 
""k · · •htiyacına 0·· 'Çın i be n 
bitleri .. ca den bütürı 

dır. AJ ını~ buluıunak. 
r •nan b . 

llyeain , u t,,Qb•: 
t Lı Oe Iİ d' 

'"l&tayd ın ıye ka· 
Q' l "le L 

b; 'Ye bi,, rne.: tıkın 
' ~"d ey olınadığı 

ıJ J ntik· •n •on · 

1 Elektrik idrıreleriııin Be
l lediqelete devri mu.amele:si 
Tesisai a Jiat koy,tcak olan Koıpisy~,;-

teşekkül etti 
Hutaydaki Elektrik ida 

relerinin Belediyeıere dev 
~· hakktndaki kanun ah· 

kamana tavfikıırı elektrik 
tesisatına !iıd koymalc üze 
re bir lcomisyon teşekkül 
cdeceğjni yazmışhk. 

Dabiliyr., Mali)·e, Nafıa 
V ckaletlerile Hataym ala· 
kaJar Belediyelerinin mü· 
nıesaill~rinden teşekkül e· 
decek olan Komisyon aza 
lan seçilmişlerdir. 

Komisyona Dahiliye 
Vekaleti namma Vali Mu· r• , tilı.ı':" bu1ı,,ll ra da her 

I•' •ttı· l)~eii a rneydan avinimiz Akif lşc•n, Mali· 

terdar Bedri Rakunt, Na· 
ha 'I r.kaleti Nammı ıla 
Nafn Vekaleti şirket ve 
müesseseler Müdür Mua· 
vini Zives AUunbaş tayin 
edilmişlerdir. Diğer la· 

rattı n Antakya, lıkende· 
run, Belen v~ Ktnlchan 
Belediy.-leri namına da 
bir mümessil intihap olunı .• 
cak ve komisyC'ı: teşekkül 
eder etmez derhal faaliye 
te geçecektir. Naha Ve· 
kileli Mümeuili Ziya Al· 
tunbaşan bu hafta içinde 
şebrımize gelmeıi beklen· 

~'A~ 'Y()tııt. \i rıe tiipbe yok ye Vekaleti Namma Def· 
~~:. <>rt., tıı\laile h -~~maı~~ım111:mı:ıa.~ıır:n&c::9::a-,....-illilJs--=-•uıaa!----• 

}\-:..,:•,iyeli ~~1"d• rn.:.:ı Ek k f l ''ali muavi)ıi 
mcktedir. 

,, y~L Ulın~ll\· llelerdenb . me ial ı(l lf 4 

' ,,,~~ u· ., d ~n BiR DERECE TERFt E rrı oıl ~ ~ .. ~it, ~'~C~dc be· r l dü.~Üqor 
'1~fİ'.ltıe b,.~~n di..), . DIGER VıLAYETLE· 

=.'
1 

''rıoı,1 t eıı ~o~~etleri RIMlZDE ULDUGIJ GI· 11 
.. , ,. .. 

1 0
•tti .. L "'°IDŞU· B B ZD D EKMEK erı~I ". be,. tür~lllek olrn"k 1 1 E E . 

til~ıJ er, ~athtı i ~ K•~ ınad LER 950 GRAM OLACAK 
il~ ~e buflı Çınd.. Çit Son mali kanunların 
. ~ ~S~ .itılb' ~"n11 g:~: kepekler lıakkmdöki ahkP 

,u 1 ~ııı -ıtlbek •lab'l mına göre nn fi tlannda 
e ':ıJ 'tı Öıı · •1t•Uıtc1t f 

1 
hafif bir tebt"ddül vukua ti;~ . ~lld~ l.. urun. 

e~J ~ h' ~klerken gelecekti·. Kilo başıaa on 
ek "k' bıçbir "~ ' para tutan bu fark ekmek 

Haber aldığımıza ~öre 
Vali muavinimiz Akif h· 
can bir derece terfi ede· 
rek 70 den 80 lira maaşa 
geçmiştir. Değerli muavini· 
mizi tebrik eder ve daha 
yiikıek başarılar dileriz. 

asfalt yollar 
iNŞAAT SORA TLA 

ILt.RLıYOR b_.- ~. fltllı d'ı .. ,, u. n ı d •-
l · """'llQ~ Y-- b nar111n an tenzil edil~re-. ~ do • • •r· Vilayet dalıiJindeki as· 'ilt lt f.'- v~ bu suretle 12 kuruş d~ '" aad6 • "Dlek falt yollar mşıatı ıüratla 
"• h"'" b, .. llltddeJeri 30 paraya satılmakta olan ilerlı:mektedir. Aıker ~a· 
~ • y · ekmekl~r l 'l. kuruş 20 pa ~ t ~~ ~~ erınden yarından llict ye kadar olan ai ... · ~ '\ltı.af.. __ ... kay,, Ve raya İnecektir. lJi~er ta• 25 kilometrelik asfatlama 

~t lllikt ~ .. ,d,. d,,. iste raftan 31 Vilavetimi::de 
-.,. '" ~ tatbik c<.lıleı' 950 gramlık i~i !'Ona ermek üzeredir. "ıı' ~~ tedarik ekmek usulünün şehrimiz· Diğer ~araftan şehir da-
tllıt-k 2 )\)ip b· rtıllzharıı ~e de tatbikine geçilme· hitindeki yolların da ta.ııir 

U erfl!kti '" ş " k ve irşası ilerlemektedir, r 
1 

boyıe .k~ • u si takarı ür eylemittir. Ek 
'Yetıfd · . 

1 erı b· k "yalnız Kışla Orbaniye cad· fluh 111.., ,.,, h me ler kilo yerine 950 
... , ilk b''·•e g.. ..e a desinin ufalt inşaatı için "·t uı1.d Ot~ k ~ grama düşünce 20 parada 
"ll"'e\ « 'Y oy. b b~lediyece yapılroası zaru-den fi••tl lllahıuıij. u yüıde.n indirilec~ği11den 

latı.. lrl, . k ri olan kaldmm bordürle e'- ·• -ı tın. t· 111ekleriıı } '> '-uruşa '-a· L .. "lır Irak .... d ~ " • rinin inşa11 ht!ııüz uatltt · '-l d. .'Yetı b, Qep0 ar aatılmaaı mümkün ola 
t tii uı~unu ll •inai v~ C'alc demektir Bu yeni t • madığından ~u kıımm _ ... 
<Jıt~,;e1~14tit ltıuhtelcir. rifenin tatbikio bugünler faıtlanması buaz gecılcf'ı · 
\~ \7

1 1~iloa":,.. B"nlttt de baıtanacaktır. 1 cektir. Belediye muvakkat 
•kt llUru " 15 l bordür inpıtmm ketfini 
~,~;:b·ııı:. ~•da, ı~~ <ı.şemüsfeşarı yaptırmıştır. Pe~ yakmdo 

ht, ' L 11 Bu AKŞAM , ~ELiYOR faaliyete ıeçilecektir. 
t '"tı) ~.n rl.\ - POSTA VE TELGRAFA '""ta,,~ ftladd tu, 

1 
ve Ticaret vekaleti iaşe KONU LAN MÜDAFAA ~AIA.-U~k • ~·),\4L .~' ij. Mü t ş f 

"'itd "hr~ il ıhtik· • ewa.rı e ile Soyer bu VERGiSi 
, , ~l loy aı ll~anı An karadan lılccn· 

llllt "-'tbile._..ların deruna gelccelc ve geceyi 
tt biı" ~k I" u ~tiraj lskender1Jnde geçir.Hlcten 

Q
0hu . İlt,, l ~'•ber ' 0 nra yaran sabah schri · 

~-"'-k ''" 1 >ıı hı . ,l 
~~ ••t il\ b ınıı"!c: bulunacaktır. 
~ - ... ...,~Q "''• '-f ," ..,~ tuı il . VfJ ık Soyer la~e işle-
~Q~ e(~ e)~ ~ii~Gnı" ~~kctrafaadı Hataydı tel· 
.--...... d ~'rak et 1 •ttı hulunacakhr. 

lla..~·~ bü .. ._)ıl,. ..l ... •"TL- - ---...-~~ L_çuıı;keo a - -'-"--"-'._..__ 
~ rtl\ dikkat nıtzarım bu 

••tın. nokt 
"'-'"- L • •ya ehemm•yc.-tle çe· ._... aeı-ıı. 

Y .... 

Y t-ni kllnuna göre pos 
ta ve telgraf mür.aelituıa 
da müdafaa wergileri kon 
mustur. Adi m '"lctuba 1. 
taahhütlü melctuha 2 ku· 
r u~ müdafaa pulu yapııts· 
ralacaktar. TelgrafJar 50 
kuruşa kadar 8, 100 ku· 
ruşs 10, JSO kuruşa ka· 
dar 15 kur&lf müdafaa 
verpaw• talidir. 

__, 

Hitlerle Mu- SuriyedP va 
sol iıı i ara -

sın da 
DQn hudutta 10 uncu mO

llkat yapıldı 
Bcrlin ,2 A. A. Yan : 

resmi bir kavıutklan bildi ." 
ril\yor : Bugün ~ Hitle .-le 
Mu-.olini araıında 10 uncu 
mtilikat Bronner .. geçidi 
üz~rin:le yıpılmlştır. Beş 

aaattan fazla ıüreıı bu gö 
rütmeler, zaman 78man 

Alman ve ltalyan Harici· 
ye Naıırlarile Baıkuman· 
danlar iştirak eylemişler· 
Jir. Bu fırsatt.nn istifade 
eCi~o Alman Başkumanda 
nı Mareşal Kaptd il ':! ltal· 
yan Erkaoıbarbiy~ Reisi 
Gen~ral Kavallero da iki 
memleketi alikadttr eden 
11kcri meseleler hakkında 
götüşmü~lerdir. 
Bronner ıeçidi 2 A . A.
Hitlerle Musolini bugün 
burada birkaç saat •Üren 
uır mülakat yapmışlardır. 
Her iki lbülulmet Reisi bu 
mülakatta ıiya'i ve askerı 
vaziyeti gözden geçirmlş· 
lerdir. Çok sa.mimi hisler 
le mülhem olan bu görüş 
mede Alman ve lt1tlya11 
Hariciye Nazırlarile Al . 
man Batkumandam Kaptel 
ve ltalyan erkambarbiye 
Reisi Ge.ıeral K.tvallero 
da hazır bulunmakta idi • 
ler. 
Mü LAKA T 1 IAKKIN 
DA RÔYTERlN MÔTA 

LE ASI 
Londra 3 AA.- Röy 

terin siyasi muharriri ya· 
zıyor: 

Hitlerle Musoliu; ua· 
sındalci görüşme Mihver 
devletleri ,a:-asıoda daha 
geniş bir Koordinaıyon 

mecburiyeı indeu doğmuş 

lir harekettir. Aylardan· 
beri HiUcriu e mri altında 
ol.ıan Muaolini şimdi liitler 
tlezı yeni talimat atacaktır. 
Görüşme ııabcrinın daha 
evvel Romıd .. n verilmesi 
şayanı dikkattir. 

Muıoıininiu bu midi· 
ka1 ından ıtalya bir şey 
kuımamıyıcakhr. Çünkü 

Vi~inin aldığı uısal vazİ· 
yet buna sebep olmuıtur 

l•alya Krshoa vnrilen Hır .. 
nt tacı Hitlerin ltalyaya 
yapacağa ledak:idıjm ~za· 
miaini teı&cil etmektedır. 

MANiOAR BiR JSTIF A 
Roma 2 (A.A )- Muro· 

ıininin buıuai kitibi Sebe 
Sitati hutaai aeıbeplerden 
dol.yı ı.tifa eykMııliıtir. 

ziget ciddi 
• 

Jeşıyor _ 
ŞARKi SURIYEDE OR·· 
fi iDARE ILA, E)lLDl 

Vişi 3 A. A. - Şuri 
. yedeki Franf'lZ fevkala~e 
~omiseri G eral D nzm 
emrile Ş ı i Suriy .. de Ör 
fi idare ilan dil wşt:r . 
Aral randa Hdle;> tayyu e 
meyd uınm <la bulunduğu 
Suriye- hava nıevdaoları 
lngilizler tarafından bom• 
halanmaktadır ~ 

Kahire 3 A. A. 
Burada öğrenild iğine go• 
re, Suriye ile Mtsır ara -
sındıski telR rttf ve t '!lefon 
mubab·rah Fransız hüku
metinin arı.usi lt.! kt'silmiştir 

Musuideki 
petroller 

lNGlLlZ MATBUATl 
ENDlŞiDE 

Lon.ira 2 A. A . 
Rörter Aja11srnın dıploma 
tik muharriri yazıyor . 

V lisi l<.gilız taraft rı 
old 1ğu bildirile[) Mnsulde· 
ki pclf'ol mınlakunıan in 
srHiz tanftarlarınm elinde 
olduğu söyl"nenıe?. Çuıı· 
lcü ıtletrol Muaulda d .. ğil, 
K; rkük civaru.ıdadır. Mu· 
HUI ve Kerlcükleki A lman 
htr da henüz .oradan ay • 
rılmış de~ilJerdir. 

S N OAK A 

Gir.idin kagı
bı muvaffu-

kiq9efsizlik-_ 
\tir fakat:~ ••• 
Bir ing'iliz askeri muhar· 
rlri veziyatl tetkik ediyor 

Londra 3 A. A -
Röyter Ajansmm aa•.:eri 
muharriri yazıyor : 

Girldin ıkayabı mubak· 
kak J(i bir muvllffalcı yet • 
sizliktir. Fakat bu hare · 
kattan çok. kıymetli ders· 
ler ahnmışhr. Aylarca 
evvel 12 adanın işgal edıl 
memesi şayam tee~süf bir 
batı. teşkıl ,.tııişti r. Al • 
mc..nlıtr giritte ağır darbe-
ler yemişlerdir. 

Şim<li önümü~~e. isken· 
deriye d~niz üssu •le Su· 
riye mesf'"le.ıJi vardır . Ha· 
va kuvvetıeri bur ad, ha· 
yati ebPmmivetı ~ "' ı ı ola: 
calctır. Hıtler 6'm lı Surı• 
y~yc yerleşm ·ğ,. l e !ıeboü• 

etmiştir. Bunun ıçi n sürat• 

\ 

le h .. rekt-te g eçmek l azım 
dır. Kıbrısın mudafaa&ı i· 
çin Snrl)lenin dost , ellere 
ieç•!li icebeder. 



51yfa-2.:= 

RTDAŞ ' • Hav ta rruılarına ıcarş• koru11m ''.1ve ibu taarruz· 
rın te irlerini azaltmak , mıkıadile tve korunma ka=-
unu mucibince aşağıda bildiri1en:b11susat dairesinde 

diden bir,, ıığmak veya ıiperin .. derhal _ihzarına 
la: Aksi halde teblilıceoin görünmeye baıladıkı za• .ı; 
n• lu işi bırakacak , olursan çok : acı felik~tıer 

arşııınd , kalırsın. Bu itibarla 10 .haziran 941 gü· 
üne k dar bu tedbirin ıhn.iığınm vilayete bildirii· 

mediği takdirde bav!J taarruzlanna karıı korunma 
anunuoun 20 inci maddesi bükmün:in aynen tatbik 

edileceği tebliğ olunur. 
Madde 1 ; - Aile sığınaklan oturulan binanın va· 

ziyetine ve ioıa tarzına göre uygun bir 11ğınak yeri 
temiude genel bakımdan .fUoların gözönünde bulun· 
durulması liıımdır. Aile "ığınakıan için ~ yeraltı mah 
zenleri, bo Jrum katlan veya mt!rdiven altları veya 
binanın en alt katındaki bir oda tercih edilmektedir. 
Binanın çökmesi halinde kurtutabilmek için bu gibi 
yerlerin birden ftızla kapı veyu penceresi olması ve 
bu kapu ~e pencerelerin do muhtelif cepheler üze • 
rinde olma11 lizımdır. 

Madde, 2 - S,ğıoak olarak kullanılan yerlerin ıe 
çilmeıinde her ailecin şunlara Jikkat etmesi laıamdır. 

Zehirli ıaZ:arın deıi~ ve çatlaklardan kolaycı içe 
ri ıirmemesi içiıı evin rüzgira maruz bulunmıyan yam 
tarafları tercih edilmelidir. Ve pancer~lerinde kum 
torbalarite ka~tılmalıdır. 

M.dde 3 - Siperler nerede olursa olıun kazdırı 
1 cak siperlerin derinliği 2 metre ve ağıılarınm ge· 
ni~hği 1 metre ,ve ~iperin dip genişliği 0,80 santi· 
metre olmalıdır. Bu siperler ıı~ınacakların adedine 
2öre kısa veya uzun olur. 7, 8 kişHikten fazlı olan 
ıiperler iğri bügrü oJmah ve daha iyisi diğer bir ıi· 
perden biraz uzakça yerde kazılmahdır. Vo bu ıiper· 
l rin üıtleri yarım metre toprakla örtülmelidir. 

Madde 4 -~Ev bahçelerinin taşla Örtülü olanlıtr 
taşları ıökmek ıuretiıe ıiper yaptıracaklardır. Bab· 
çeleri .dper yıpmağa müsait olmayanlar da komıu· 
larmın müsait bahçe veya arsaları oda müştereken 
yapacaklardır, 

lraki~kT1n- Yakın Şarkia 
giliz zaferi 
VE AMERİKAN MAT· 

BUATI NJ-: DiYOR'~ 
Nevyork 2 A.A .-

Amerikan raıeteleri Irak· 
taki lngiHx zaferinin Gı· 
rid adsınm zıyamı sıfıra 
m dirdığini yazmaktadıf'lar 
Bununla beraber gazet,..ler 

iman nufuzunun ırakta 
tamamile zail olmadı mı 
d ılav etmektedirle 
RAKTAKI MÜrARE~E 
VE ALMAN RADYO· 
SUNUN NEŞRIYA fl 

dyo gazete•lnden: 
Ofi F raoııı Ajan11 ı ağ· 

d ttan alarak yaydığı bir 
haberde, Irak orCi.umouo 
mutarekeyi L'.abulünün nağ 
dad şehrıni harap t>tmt'!· 

mek için olduğunu, Şımal 
mıntakaamda lngili2+·rle 
mücad~leye d~vam ~d\le 
ceği bildirilmektedir. d er· 

Londra 3 ,A. A · -
Avu.traJya Başvekili, Gi· 
rit adasında Avuıtra lya 
orduıunun muhteşem mü· 
dafaa1ıodan Avuıtralyanuı 

iftihar duyacaA"tna aöyle • 
miş ve demi~tir ki : 

c Mukavemetimiz Al· 
man be1abını alt üıt et • 
miştir. Bu mukavemet 
Mıı•rla diğer hRyati f'bem 
miyeti h ıiz mevkileri mü· 
dafaa için bize çok kıy· 
metli fırsatl~r vermiş Ira· 
kın temizlt'!nml'l&İni temin 
eylemiştir. Bununla bera• 
ber yakan şarkta , vaziyet 
çok ciddidir. Fakat bed • 
binliğe düıoıek için de 
hiçbir ıebep yoktur. ., 

Avuıtral)·a Ba~~ıakili 

a~ır harp malzemesinin 
Yakar. Şarka wühim mik· 
tarda geldiğini ıöylemiş · 
tir. 

lin radyoıu da bu mü f::ı re· receti kolayca keıtirile bi· 
kı nin aırf mevzii maiy ·tte lir. 
oldutunu ve Bağdad Şdb· Irakın çocuk Kralı ikin· 
rini korumak için yapılmıı ci Feyaal dün ıabab huıu· 
hulundutunu, kabileler in ıi trenle Baidada ııelnıiş 
lngilizlerle muc adeleye ve merasimle karıtlanmı,. 
devanı edt-cef,ioi bildir· hr. Küçiik Kralın Raşid 
nıektt-dir. Çöldekı kabile· Ali tarafından gönJerildi· 
lerin bugünkü model'en va• ği hakkındaki haberler bu 
sıtalara karıa ne dereceye suretle uılıaz çıkmlf bulun 
~ mgazcnpt ~ •kledı9-

TENIGO.-· 

B. M. ı ecli.'ti 
DÜN KA UL EDiLE 1 

KANU:"JLAR 

Girit 
Sl da 

İlanen I 
1 

ANTA" YA ı 
Ankara 2 A. A. 

Büyük Mıllet Mı·clısi bu · 
gün öğleden sonra topla· 
narak ~Diyarbakırdan lran 
ve Irak hududuna doğru 
inşa edilecek demiryolu 
için bir istikraz akdıne, 
Tüı k ceza kanunun bazı 
maddelerinin değıştirilme· 
sine ait kanunları muza . 
kere etmiştir. 

son; (J M UkLUGUNV 
SIRA N;-.,.;;t::=R=E.,...,.Y...,,.t::...,G,,,,..,ELECEK ~ l\ııuhatip : 

Ra lyo gazetesinden: Kabsen Hırıst•1' 

ROMANY ADAN KE 
RESTE \.JELECEK 
Ankara 2 - Roman· 

yadan memleketimize ge· 
le\!elıc 25 bı ı metre mıka 
bı kutuluk, kerest~ ıııı ıt • 
haline bükumetç ! m!isaa· 
de ""cflmıstir 

GENERAL VEYGAND 
VlŞIDE 

Vişi 2 A. A. - Fraıı ı 
sanın şimuli Afrika müs · 
temlekeleri umumi kuman· 
danı ~eneral Veygand bu 
gün buraya gelmış ve sa· 
at 10,30 da Mareşal Peten 
ile uzun bir gö;üşmede 
bulunmuştur. 

FRANSIZ PROTESTOSU 
Lor dra 2 .A.A..- Spoks 

Fransız ıimamnda bu 
lunan bir ltalyan vapuru· 
nun bombalanması münase· 
betile Fransız hükumeti ta· 
rafından lngiltereye veri· 
len protestonun kati suret 
te r~ddedildiği hakkmdn 
çıkan şayıalar asılsızdır. 
Vişiye henüz bir cevap ve 
ritmediği gıbi, esasen Fran· 
sız protesto notaaıd~ Lon· 
draya daha gelmemiştir. 

YUNAN HÜKÜMETI 
ISTIFA ETTi 

Kahire 4 A.A. - Son 
hadiseler dolt\yısile Yunan 
Kabinesi Yunan Kra!mtt 
istifasını takdim eylemıştir 
KraJ Kabinen in ıstifasmı 
kahu ı eylemiş ve yeni a 
bine lcurulmu ~tur . 

ITALYANLAR YıNt. 
15 BiN ESiR VERDiLER 

Kahire 3 A A. Ha· 
beşistandaki Göller mtııla 
Js11~nda İngilizler mühim 
l>ir ı afer dil ha kaıan mış· 
!ardır. Bu muha' ebede 15 
bin ltalyar askerı daha e• 
ıir edilmiş ve 170 mitral· 
yöz iğtinam olunmuştur. 
lngilizler 14 guode 100 
bio metr~ murab· 
baındaki araziyi temizle· 
mişlerdir. 

GIRITTEKl lNlilLlZ 
BAŞKU, Aı DANI 
Kahire 3 A. A. -

Giriıteki lngiliz orduları 
Bııkumandaın Giritte Yu 
nan ve lngiliz ordul rıııın 
1öıterdiği ce aret ve kalı 
ramanhğa hayranlığını b~ 
yan eylf'!mİştir. 

J<A YIP MUHÜR 
Y akto köyünün azahgı 

nn ait olan mührü keybt:t· 
tim. Y eni!!İnı al cagımdan 
eı~ioin hükmü yoktur. 

Yakto köyü ıızaaı 
Mikiil oiW 1Ud u 

lngıliz ordusu Gırit n· lesind .. n Hantı• 
dasından çekildi. "Şimdi : uf Pğlu llys• 
sır nereye gele· den Cozef J ,J 
celc? ,. lngiliz gazeteleri M . . ıY"'~ 
bu suali sormaktadırlar. urısıoıı ~ 
Almanların şioodıMıs•ra yani tak yada mu killi~ p 
Siıvey:;; Kanalına 101 yok· zat eşi M:sak 

1 

sa Sur\yeyemi hücum ede· nubiden istilı:r• 
ceği henüz kestirilememek 20 ) lira Tıirk fe 
tedir. Fakat biç şüphesiz t ınu mukal:ıih11 

ki 12 gün devam t-den nın uçuncü ııı:, 
çarpışmalar esnasında mü· kain 6 l 2parse1 

kemmel vaktt kazanmış menkuh n teı11811' 
olan lngiliz Başkumand · eylemiş ve bıJ :ı 
nı Gerıeral Veyviı mühim ren ıı-4-9 
tedbirlt•r almıştır. lngi· ~ .. yh Abduıl11~ 
liı gazetelerine göre At seyin Hü:1aııı 0 mantar Suriyede esastı ve d' . l p "' 

ğl b. t 1 e ılmış o u ... e 
sa am ır sure te yer eş hululun4 ra~""ı··~ 
meden acele hareket et· btı" 
mek lazımdır. Londrtt Su ödenmeıni~ ~ 
rıyenin ışg tini askeri ma sebile alacakl~I ı 
b. · d d · semett'ın vek• ~ 1yetın en ziya e sıyasi 

zaviyeden miitalea etmek· san Sadık D~:r~ 
tedir. tahsilini te'fl'''. ;-. ·ıoı~ ALMAN TEBLlul paraya çevr• 

Berlin 3 A.A.- At icrai takibstl' ,,ı 
marı resmi tebliği: olmasından rı• fJ 

Girit muharebesi so· ıtlan ödeıne e 
na ermiştir. Bütun ada metgahınıı•" ıfJ 
düşmandan kurtarılmış, dağ ması doıayııle ol 
kıtaıarımız dağlık mıntaka iade kıhnıP'ş b' 
daki lııgilızlerin s-.ın muka ay müddetle 

1
-

vemetioi kırarak yPniden k• 
üç bin esir almışlardır. ruz mabfot ~ 

lskenderiye ile Girıt a icra ve jfıaS 0el' 
raımda bir muhrip tam İsa 57. iocı 01ad ııı" 
betle batmlmıştır. T bruk hukuk us051 41 ı 
Lmı nındaki beş küçük ri kanunu~J,ıe" 
gemı bombularla oah· teakip 111• ,.~ 
rılmışhr. kan bu baP ,,,.-

~' ilanen yapıl 
Nakliyat 

münu.kasası 
'inhisarlar Baş Müdürlü· 

"ğünden. ... dl 

1942 Senesi, Mttyıs .. so· 
mına kadar lskenderunda 
ı tasyon, liman ve i'JkeJe 
ile idare anbarları arasın
da vu!rn bulac11k tahmiııen 
3000 tonluk emti'1 nak ıyu· 
hl - J-ll tıırlıinleıı 
itibaren 15 güu muddetle 
müna•rnsaye 'kllnulmuştur 
Munaka a 16-6-941 pa· 
::art si gunu saat 14 de 
Antakya BasmudJrhigunde 
muteşekkıl ko'llisyo ı hu· 
zurunda al •nı yapılacaktır. 

Münakasa şartnamt!si 
Başmüdurıük satış ube İn· 
de lskt nderuıı Başmudür· 
luğuude görülelıilır 
T iiplerın muayyen \!Ull 

ve saatta ı laakal yaram sa· 
at evvel 100 de yedı bu· 
\'Uk muvakkat h~minat ak· 
çası ohm 67 lira 50 kuru· 
şu inhisarlar veznesirı~ ya 
tırorak alacaklan makbuzu 
komısyona ibraz ~tıu leri 
luzumu ilan olunur.i 

Gündüzde 

veril miştir:birıd 
ilan .ta_rı de ,, 

Ü" ay ıçııı ~ 

d ~~ · ve bı.I ...ı 
ıgıoız 

0
.,r 

hn fa bor~~ de 
ğiniz tek:;ııf 
ya devatJJ1' ,er 
raya çe~ril.~ J 
karama k•' 
ilan o(lJOıJfeJ 

EkTT' 
p,d 'c ış 

M 
LJll'r J r ~!l 

c. 1 • ,,,, '" 

Aota1't' ·~ı J<J,, fı 
tı'~lı~ 1 ,6,942 940".~ 

hamme~ 5eı 
gram bıf f 
kapıtlı :ı•' eJ 
ve eksi ıtıt' 
tur. ıo, 

ihale- 1 
•' gunu s• Je 

murnıl•~'",; 
k ko"'

1 
ce . 
tir. Tal•ı;,r 
kat teıf'' ,~ 
7,5 pe~•'' 
Jarıoa 

teklif flJ ~· 
olar•k 'rl 
na geldi 111 
!arı ıssı 

D•b' 
Bu akşaın ATMACA 1 r 

Oynayanlar : Charles Bu· tiyeo e ~· yetarıde ~I 
yer P. Richard Villim yabile'e 

Halkta ~eş' 
B .. d 'b . . sel~ ugun en ıh aren ılo 

film birdeıı AŞK ve ua111uı C ij f', 


