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13 ikinci kanun 1941 Paz~rtesi (Sayısı hery t C> 2 kuruıl - -
. ~ükra BALC/Oüll.t 
:: Sahibi ve Baş muharriri 

•• 
~a~e~eye ait yaıılar Neşriyat 
u<luru dına rönderilmelidir 

ilanların her kelimeıinden 

5elinı ÇELENK 
1'-leşriyat Müdüriı 

•'Abone : Yıllığı : ~5 
· Yabancı memleketlere 
Günü geçmiş sayılar ~5 kuru, 

Telefon : l - 46 - P. K. 24 c!:küruı alınır ücret peşindir 
HER OUN OMLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HALK UAZETESI TESiS TARiHi 1928 YIL 12 S'f..Yt 267~ ADRES : YENIGÜN:ANTAKYA 

Seller her tar 
tahriba, 

ç 
p l 

Hk 1 Gençlik klübünde 

Şehrin su.deposu harı b oldıı yo .. lar bozuldu 
Bobşun köyü sular nltında - Demir köprüde vnz·y t ehlikeıi 

Her tarafta İcab eden tedbirler alın ı insan ve h yvanc 

d Bir haftadanheri hemen 
Urtnadan yağan şiddetli yağ 

ı:nurlarm husule getirdiği 
•ell""r büyüle tahribat yap
mışlar. 

Seller şehrin su dt'!posu· 
~u~ bulunduğuD cfne şelıaı~ 
crındc müthi~ tahribat yıp 
:•ş ve deponun büyük bir 
tısını ile civar. laki a~açlarıi 
k~·şları ve değirmenleri sö-
up. SÜpür~rek yer it'! yeksan 
e~nnşHr. Buradaki vaziyet 
cı~den fecidir. Seller bab· 
ç:bere de hücum ederek tah 
rı at ya tk· .. d b . Pmışhr. ı gun en· 
. t'rı sus~z kalan şehrin su 
ıbtiyacın k ı k .. B 

1 
. ı arşı aoıa uzere 

e edıye Arrozözü faaliye· 
~ tc geçerek bir kıaım ~v!ere 
,..s&.. tevzi ~hniştir. 

D·· y r ~ıı aabah Defneye ıiden 
'y aJıuııı su deposu ile diğer 

er erd L • 
b lı .. e vuııı.ua gelen tabrı· 

" gozdcıı geçirmiş depo 
r dnuvhakkııt bit surette ' olsun 

er al t • . . d b &mır edılerek şehıt· 
e aşlıyan su sıkıntısının bir 

cau evvel · 
cJ ızaleıi için icab e-

en tedbirlerin ahnmasrnı 
cmrctmi t" • 

telefat yok 
ınıştır. Bohşun köyünün bü 
tün mf!zruah sular altında
dtr. Ası r.ehri s~viyesindı n 
çok yüksdmiş, Demir köprü 
civarında bazı araziyi istila 
etmiştir. Demir köprü ile 
şehrimiz .,.arasındaki şosamn 
bir kısmı da sular altında· 

dır. 
Süveydi)"e mıntakasındı:ı 

da sular çok tahribat yapmış 

v~ Cılliye köyünü s.1 lor::ıbas· 
mıştır. 

Her taraf tıı bir felaket 
h,.lini alan sellerin lahribah 
h tlrkındn pı-yd"'rP"'Y m.ılu· 
mat gelmekiedir: 

Yalnız insan ve hayvanca 
zuçı t olmadığı, fohıt mııddi 
zar,;ır olduk ·a mühim bulun 

>aduğu oğrenılnıiştir. Yoğrnur 
dev0ım elmı-ktı>ılir. 

(.tnat okıılu b 

günden itibaren 
başlıyor 

tedrısara 

Cümhuriyetin feyizli b"r es n olar.ı oku· 

Iun açılına töreni dii .. ı kşanı par ak 

n1erasin1le yapıld1 
Beledi : ır · ~unuıı üzt=r ıne 

•au d Y faıhyete geçerek Hazırlıkları sona eren lılı~ı, t'rkt'ğılt" y.ıııyanıı lıer 
.. epoaunun ._._ b" k K S k l l J ·· t d"ğ" ff zama • . muva-."at ır A şanı ız anat o u unun sa ıa a gos er ı ı ı rnva • 

bir h ıı ıç~n şehre ıu verecek açılma töreni dün ak~am kiyeti canlı misallerle izah 
Ç&lış~~~~~ağı için amele saat l 7 Je yapılmış ve okul etmiş, Türk cemiyı tinin bu 

~gün yarın 8 hbaşl1amışttr. Bu giın istedıği idt>al 'I ürk ana-
- fe bu sabahtan itibaren tedr İsa ği tah . d'rc ıu verilece· sıııı kendısirıe lıas olun üs· 

. mın c ılmektedir. ta başlamıştır· Ilı pla tarif eder,.k Akşam 
Dığer taraft · - Dün akşam yapılan açı • S k ı biyr. ile Ya a~ seller Har Kız aırnt o ulunun .eyizli 

Terhis nz .. nosebefile dün 
par lak bir tören qapLldz 

20 yaşını dolduran Beden 1 relik ikinci kır koşusu yapıl 
3'erbiyesi mükellefi gençle· mış ve en son olarak Bölge 
rin terhisi münasebetile dün başkanı Gençlik kıt!ları mun 
sısbah saat l 1 de tazam bir geçit !"esmi yapa• 
Gençlik kışlasında bir tören rak törene nihayet verilmiş· 
yapılmış, başta Sayın Bölge tir. 
Beşk1nımız Vali Sökmensü· Havanın kapalı ve yağış 
er o\d~ğu hal.~e.: m ~.bus\ar'.· lı olmasma rağmen Gençlik 
mız, Jaıre mudurlerı ve Gır töreni evvelce bildirilen 

çok güz:de zeval hazır ou - program dairesinde ve inli· 
luıımuştur. zamla cereyan elmiş, tören· 

Torenf', Gençlik bando- den sonra birçok davetliler 
sunun çaldığı i~tiklal marşt Bölgenin açık atış poligo -
ile bışlannuş, m ;ile ,\.ib " il nunda atış tecrübeleri yap • 
en S!enç bir mükellef tarafın nıışlardır. 
c.Jaıı kısıt bir nutuk irad edil Yirmi yaşını ikmal eden 
nıiş ve Beden Tc•rbiyesi Uöl- mükellef ge-nçlerin snyısı 25 
Asbaşk· nt Şükrü Balcı töre· <lir. Bu gençlerin terlıis o· 

ııin mahiyeti, gençlik vu.ı.ie lunınakla bt>raber klüblin 

siuin büyüklüğü vı: ehemmi· fahri azası mı::yanın la kal • 
yeti hakkında heyecanh bir cakları memııuııiyetle öğrt'rııl 
hit2 bede buluıunuşhır. 1 miştir. Yine diiııden itibareı 

Bıuıdan şonra dev tliler ' 15 yaşına Rİren gençlr-rin 
büfeye ~eçerek izaz ve ikram ı Bölgece kayıdlarınn b..işluıı 
e•(ilmiş. bu aradı 5000 met a S.-,nu 2 ıııci J_. 

ıaşe teşkilatı 
hakkında 

Çıkan haber 1 er ynıan 

Bazı İslaııbul gazeteleri 
ııiıı iuşı• leşkilatı hKkkrnda
ki ııeş1 iyalı üzerine "Ulus,. 
arkadaşımız a~ağHlııki tavzi· 
lıi ııeşrdıııişti r: 

Salahiyetli ma~amlurdun 
aldığımız rnnluınata gör~ yeni· 
den kurulacak i şe , lt'!şkilalı 
etrafıııJa yttpılmukta olaıı neş 
riyal tamamen l!Sıhızdır.Ti
cııret V el:5.leti h~nÜ'l. bu ışe 

SONOAKlKA 

Milli Şef 
Trakyadaki askeri 
garnizonlara teftiş 

ettıler 
Milli Şefimiz Cümhurreis 

İsmet İnöııii, Bayramdan hi 
gün evv•"l Tıraky1tya grçn 
buradaki askeri garnizon! 
rı teftiş t:yleıni~ ve seyla 
mıntakasınu giderek te!kiklt: 
de bnluııduk•an wnra b yr 
ının ürüncü gijnü lstaııhul 
avdet buyurınuşhırdır. 

müteallik statülerin hazırlı 
le nıe~gul bulunmaktadır 

ki yladagı arasında· lış töreni çok parlak olmuş mes.:lİsini tebarüz ettirıniş ve 
riba:osada da mühim tah- ve merasimde başta valimiz çok alkışlaıımı~tır. h [ l buhranlı devrini yaştıınaictad 

k l 
yapmış bu, menfezler olmak üzere hükumet ve par· Kızlarını ta:n Lir ev kr.dı D ll g 0 .re Harekt:t v.tktı gelince kabili 

Y• ı mış kö - ._ b" ı. ·· • pruler lıasara uğ ti erkana ile seç~in ır r.Ut ili, f.ııilt·tli bir Tıırk anası, B aşvek İli l timizi h~saplıyarak hareket 
r~rn_ıştır. Yayladaia ile şeh· le eşıerıle beraber hazır bu· bir saııc.tl<ar, yurda ve yı;ımek değiz 
"i1_?•z. arasındaki rnuvasala lunmuşlardır. terine faydalı birer unsur Beklenen nutkunu Balkan suthu için dimizd 
l undcnb · d Misafirler, Maarif müdü· tt!diı. ~rı urmuş vaziy~t· olarak yetiştirmek istiyen söyledi geleni yaphk Bütün emeli 

V 
rimıüı.le okul müdur ve Öğ· ana ve bubalarrn bu irfan Sof •a l3 AA.~ Bulgdr rimizi sulh yollarile tahuk 

alimiz du··,. s b h t l · t f d 1 ş · · · ~ k k ıt· k · ı· 
b . • a a b re m'!n erı anı ın an r.ar ı , e sanat muessesesım )'aşal- . b"ld" · u k"l F ' u e ırıııe ıs ıyoruz. 
erınJe Naf,a n .. .. .. era- aıarısı ı ırıyor: uaşve ı ı- B ! . t I d ğ 

gu haı-• y ıuduru oldu lanar.J.k iz.az edılmiş ve zen mci.k ve hatta yakrn bir istik 1., ._ l . d b" 1 u garıs ana yapı an 1 

ue ay'-d
11

• b lof ,usçuti ~e ırııı e ın erce d 1 t • 1.kl · d 
dk·ı. au g şo gin ir büfeden ikram olun balde bır enstitü haline ınkı a a e sızı· erın e 

te tıı; etmiş ve h sasını kişi önünde bekl~n~n nutku- edildi<Hni uör mek i ıti 
k ·· ··l 1 arap olan muşlardır. liib ettirmek için bu okula o 

6 

h
olpru e~ t'! menfezlerin der nu söylemiştir. Filof, bütün yoruz. Mcınleket dahilim 

t d 
• M f rağbt>l gös\ereceklerine biç \c "d d ı amır e Herek sey .. f aari müdürü Rıfat Nt"c d5ııyayı içirıt! nlnıa istı a t sükunete ihtiyacımız var.13 

· k b" ru!le e d şuphemiz )Ok!ur. rın en I ısa ır zam>tnda' tek. et Evrimn kısa bir nutuk- _H. , nı ~ö ~eren bu günklı harple garislnn ne Aluurnya, ı 
rar ba, aması için icab ed la mis firleri s~Jaınlamış ve Tu·· ı·k-lngİ [iz Bulgar s yusetiniıı torııamile 1Rusr·a ve ne de tıalyndır. 
tedbirlerin ahnınasun e:~ Hat yın böyle bir kultür mü· ~ 1 Bulgaristanı harp har:ci bırak 7 A • 
retmiş ve bu mıııtakayader- essesesiue ka.vuşmıısmdnn temasları nmk gayesini takıp ettiğıni ll.SS Jans 
hal k~myonlarla amele ve ?uyduğu sevinci açıklıyarak 1 söy!e.niş ve demiştir ki: Bir haberi yalanla 
fen memurları gönderilerek ıdeul Türk kudım yetiştire- Ankarada başlıyor "~Birçok milletler istiye Moskova 12 A. A. -

cek elttıı bu okulun açılma · Londra 13 A.A· Röy rek va istemiyerek bu haruin Ta~sAjanc.;ı, ı!Cııeb\ kıtflli.lk 
tamirata başlanmıştır. sınd M f v k a aari e aletimiz ve t~r ajansı bildiriyor: Ortaşark te'Jiriııden kurtulamıyacnklur- lar larafuıdan çıkanlan 

Tamiratın bir iki gurıe biıtıa sa vaıı·m·ızııı g· o""s ter<.lt"hı· 1 ı· k Ll · K 1 d n l · t t "b' · 0 I · Al k 5 ngı ız uvve erı umaııc 'ııı ır. uu garıs an arı ının en uu gurıstanJa man as .e 
kadar ikmal edilmesi bek- aliikuya teşekkür e}lemiştir. nınrniımesı.ilı ile Jııgiliz ha· bulundu~u, bunlarııı Sovy 
h•nmektedir. Bu nutka cev.ıp veren v Mııreşalı nıutud t{'ıuas· ni1 filosu kuınaııd~nııun da ler Birıiğiııinin muvafak 

Seller Ku~erde ve Ke· .Valimiz, bütun tarih boyun - tarda buıunmnk üzere bugun mümessili h!lZır oulunncak- le Bulgaris•ana geçtiği 
--ı.......~--~-.....ı.........J._......-ı.._ı_-....-.:J.:.......ı-J.......:iı.u.ua.a;o,_..J.ı.i.w.t.A.s.ıA..JU~ı:.aı:~a--ı~JılA.~~llil.ııoA.oıJ........l...iıı:..._~B!.YuLJ!m!!Ü~· Z:!a~k~e!'._!r('~l~er.r _!h!!u~S'.!!U!JStLJ .Jr:!Jiı;ıııi n tam mı ile ası Iş ı z 



(."'ürk Havv 
Kuruınuna 

\Tek ekmek tipi 
Oitnden itibaren 
tatbik edilmeğf! 

başlandı hr kurba,n bedeli 
' te be~ rü edildi 

Emniyet üçüncü Şubı~ Mü 
'.fi Bay Kemal Türk 

11 
(& Kurumuna bir canla 
lban bedeli olarak 5 lira 

,~rrü eylemiştir. Kurum bu 
'I iyetli vatandaşa teşekkür 

•mektedir. • 
~~iniminilerin le· 

berrüü 
' İlkolc.uılardaki n:mım1ni 

rrularm Türk Hava Kuru 
~a teberrüleri devam et· 
·~edir: Geçen 1Jcanunuev· 
11. ıyı içinde Ulus ilkokulu 
•\ebeleri gündeliklerinden 

tırdıkları dört lirayı hava 
ruoıu merkezine yatırmış· 

fıthr. Kurum , bu yurtse· 
eıı yavrulara teşekkür et· 
9

)ktedir. 

~.Vakıf1-.r Müdürlü 
ıüüniire teberrüü 
· if Vakıflar Müdurlüğü kur· 
'\n bayramı müııasebetile 
n'hkıul ve Kimsl!sizlne Yar• 
• sn cemiyetine bir koyun te• 
e ~rü eylemiş ve cer•iyetin 
~e ettiği fakirleri seviı.dir· 
~ tlir. 
il\ Bir Vataudaşın 
~ teberrüu 

Valimizin Riyasetinde 
toplanın Komisyonun Hatay 
da ddüz kırma undan tek ek· 
mek tipi kabul ve bu yeni 
kararm 12 kanunsaniden iti· 
haren tatbik edileceğini ev· 

velce haber vermiştik. 
Tek ekmek tipi dünden 

itibaren tştbik mevkijne kon 
muş ve furunlar düz kırma 
undan tek ekmek çıkarmağa 
başlamışlardır. 

Nefasetçe fevkelade iyi 
olan bu ekme2in kiıoıu 12 
kuruıa satılmaktadır. Bu su· 
retle bugün yurd içinde tek 
ekmek tipi Hatayda baıtamış 
bulunmaktadır. 

Halkevinde 
Seri konferanslar 

Halkavi Reisi Maarif Müdü· 
rü Rifat Necdet Evrimer 
tarahnd•n çarşamba gunu 
akı;anıt saat 20,30 da Haık 
evinde "ÇJcu {un terbiyt-sİn· 
de ailenin vazifeleri ,, adh 
bir konforanı verilecektir . 

Konferansa bütün vatan -
datlır davetlidir. 
İkinci konf eraus Emniyet 

Müdürümüz İbrahim Akıncı 
tarafında veril~cektir. Bu 
konf eraıısıu mevzuu "İnkilab · >I Meyva tüccarlarrndaıı 

te ~emduh Dai Belediyenin ye· çı,, dır· 
inşa ettireceği hahn mas· Şehir k/übü 

•t fına medar olmak üzere Be 
~iyey~ 100 lira tebenü ey· kongresi 
lJtnişti r. Belediye Reisliği 
ı' hamiyetli valuudaşa t~şek- Evvt:lki gün toplana-

'' ıftr etm .. ktedir. rak yeni idare he-
•. ~yramda yapılan maç yetini seç.ti 
ı~ ayramın ikinci günü bi· Şehir klübü Turizm otelinin 
r~.aı~i gençlik klübü ile Lise alt katım kiralayarak oraya 
al:,tt>ol takımları arasında bir taşııımış ve evvelki gün sa4 t 

_~aç yapılmış lise 4-2 galip 16 da kJüp umumi heyetini 

b(lehniştir · korıgr~ lıatıııde toplamıştır. 
Dun yapılması evvtlceden Kongrt' de kliibiın geçen 

it "1ukarrer olan Antakya-11-
1 dört aylık lı""saplan tetkik · 

1111,enderun maçı havanın yağ edilerek kabul edildikten 
fe ıuı lu olmuı yüzüııde:ı te- sonra yeni idare heyeti ile 

tır edilmiştir. yedek azıılttr ve haysiyet di· 

Yı skenderunda vani seçılmiş ve kong~ed~ 
le Ç kE · klübüıı miısta~ bel vazıyetı 
ııııı oçu sırgeme b .. . . _ 'ht" ı.. 
r. • ve· ugun ıctımuı ı ıyaçlllra 

11 ururnu menf aatıne cevap verabilecek vaziyete 

balo ı ~elmesi için temennilerde 
enderun Çocu}: Esirgeme bulunulmuştur. 

ı urumu .menfaatin~ ~v~elki Serhoşluk yüzünden 
1 lc~am bır balo verılmıştır. . . 
ı B ı çok eglcnceli ve sa- Emnıyet garaıımn karşısın· 

!.
im~ ~İr hava içinde geç daki lokantada bir vak~ 

akta kadar devam etmiştir. olm~ş, şoför Must~f'.. Ah, 
'A.8 b • Vahıd ~erhoşluk yuzunden 

J. ırleSlll l1 kttvğaya tutuşmuşlardır. 
1-fi [ Şoför Vahid ~avga arasın 
' eV enme .. da biçaıuıı çekt:rek Ali v.e. 
~ Veteriner Müdürümuz Miiıtafa ile iokarıtacı Arıfı 
~vket Tunaboylunun k~zı muhtelif yerlerinden hafi~çe 
"tJ•yan;Vcdia Tunaboylu ılo yaralamıştır. Derhal hadıse 

.fiyadc Teğmen Reıadm <l~· meballine gelen zabıta v~k~ 
t\ünleri geçen Perıembo gu· ya el koymuı ve Vabıdı 
jc'jıaü akıamı Veteriner Hüsnü yakalamıştll'. 

kaym evind~ r•p1lmışı1r. Mektupçunıuz geldi 
liıide davetblerın hazır bu· . ~ k 1 1. 

anduiu duiüu çok neıeli . Vıl:~et ~-f :uF Uguıı~ 
t'I eğl~nceli olmuş, davetli· ~yı~ e ıllen. 1 

a boroa bşaeh 
• . bü"f d . nmıze ıe mıı ve u sa 

ıenaıo bır e en ızaı . .:ı . L..--• b v ..Y.teeaııe uepamq r 

Bayram gün
,lerinde 

Dünyada olup bi
tenlerin hulasası 

Gazetemizin bayram mü· 
nasebetile intişar etmediği 
dört gün içinde düı yada vu 
kua gelen işlerin kısa bir 
hülasaıımı veriyoruz :~ 

Günün en eh,..mmiyetli 
siyasi hadisesini Amerilra 
Cümhurreisi Ruzveltin nut • 
ku ve bu nutkun akisleri 
teşkil eylemektedir. Ruzvelt, 
İngiltereye yard,.n için ha • 
zırladığı proieyi Amerika 
parlam~ntosuna tevJi eyle · 
miştir. Bu proie 25 milyar 
dolarlık muazzam bir meb
laği ihtivu eylemektedir. 
Parlamentonun bu µroie> i 
kabul edeceği şüphesiz gö -
rulmektedir . 

Am~rikanın yeni Vişi El· 
çisi Aıııirdl Lini Vişiye ge -
lerek Fransız Devlet Reisi 
Peten ite temaslarına başla· 
mıştır. 

U.eneral V t:ygaıd, rad · 
yoda Afrıka müs~ümnnlı:tn 
rıa bitabt'n bir nuhık söyli -
yerck en muşkiıl zamanlarda 
mfü.lümaıılann Fransaya ~ös 
ter<likleri sadakaıa teşe1'kiir 
eylemiş ve bu ittifak sayesin 
de Fransanm emellerine na· 
il olacağını bildirmiştir. 

lngiltereııin Vnşingtoıı 
sefart"tine tayin edilen Hari 
ciye Nazırı Halifaks şerefine 
Londradaki Amerikaıı kolo

nicSİ tarafından bir ziyafet Vt' 

rilıniş ve bu ziyafette bir ııu 
tuk söylly~ıı Başvekil Çörçı! 
Halifııksııı lngiliz harp kabi 
nesiııJeki yerini de muhc.fa · 
za edeceğini söylemiştir. 

askeri yaziy et 
Bu dört gün iı;inde as 

keri vaziyet te ıntilıim bir 
tebeddül olıııamı~tır. Garp 
çölünde İt tlyanlara karşı ha 
re kete geçmış olan 1ngıli z 

fENIGO 

Kurban derileri satılacak 
Türk Hav kurumu Başkanlığından : 

Kurumumuzca ve Kırkhan r.ıerk~zince kurban bayramında 
toplanarak tuzlanmış olan takribı~n dört bin adet koyun, 
keçi ve dana derisi açık arttırma il6 satılacdktır. 
Arttırmaya girmek isteyen talipl~rin muv.akkat t~minat 

olarak 300 lir• hin Kurum veznesine yahrmaları lazım iır. 
Açık arttırma 28 ikinc:kanun 941 sah günü saat 14 te 

Antakyada Gençlik Kışlasrnda müteşekkil komisyon huzurun• 
da yapılacaktır. 
T>.ıliplerin şartnam~yi görmek ve daha fazla ınalUn•at al

mak için her giin Kururn M\ı hasipliğine müracaatları ilan 

olunur . 

Zeyfirı, ceviz satışı 
Cinsi Miktarı Muhammen kilo rvlultamm~n 

bedeli tutarı 
Ktlo Gr. Lira Kr. Lira Kr. 

Zeytin yagı 147.00 00. :t6 38.22 
" ,, 304.750 00. 18 54.85.Sa.50 
" " 360.7)0 00. 30 108.22.".50 

Ceviz 2,SOÇuval (lOOO)uiedi 2 lira 
Yurıdıı cins ve miktarı yazılı zeytinyağt ve cevizl~r açık 

arttırma suretile mü?:ayedeye çıkaı ılmıştır. Talip olanların 
yüzdt> yedibuçuk tt=mİnatlarile birlikte 18 -1 -941 cumar• 
te j günü saut 11 cie Defterdarlığa müracaatları. 

Amerikada 
Yapılan son aııket 

Nevyork 12 A.A. · A· 
mcri 'c.ı halbn ı yapıl ıı son 
anket neticesi şu<lur: 

Anketin sutıli şu idi. 
"Amerika için u ticesi 

her r.e olursa olsun ln~lltere 
ye yardım edilmesine Vt' A
merikan111 harbi göze a!ması
na tarafdnrmısınız, yo' sa A· 

merikanrn hıırp ha· ici \'..,.ı..iye 
tini muhafaza etmesinimi isli· 

') 
yorsuııuz." 

G elen cevapl ır, neticesi 
her 11e olurs-ı o\sun in5illerc 
ye yardım ,ediımesı şeklini 
teşkil etmekte ve halkın 
yüzde 76 sı buna tarafdar 

bulunmaktadır. 
il 

1 -

Gençlik 
klübüntle 

Odun alınacak 
Hatay Jandarma birlikle 

ri için 248000 kilo odun aşa 
ğıdaki şerait dairesinde açık 
tkslltme surı·tile satın alına 
Cll ktır, 

1 - 6100J kilosu Reyhani 
yede 76000 kilosu Kınkhan 
da ve 111000 kilosu Anlak 
yada teslim ~dilecektir. 

2 - An tak yada ve ""Kırık· 
handa teslim edilecek odunuO 
ınuvökkat tem'natı 189 lir• 
34 kuruş muhammen luyme 
ti 2524 lira 50 kuruştur. 
3- Reyhaniyede teslim edile 

cek odunun muvakkat temi· 
ııatı 73 lira 20 kuruş mU" 
hammen kıymet\ 976 liradır. 

kuvvetleri Uardi~1ayı iş~'itl 
ettikten sonra Tobruka kar· Başı 1 incide 

4 -- İhale 14,1,941 sah g~ 
nü saf\t 10 da Ant.fkya kış-• 
lasrn<la nıüteşekki) satlR1&1m• 
komisyonunda icra edilece" 
tir, Talip olanlar tayin edi· 
len günde vesilı:ala..ı:iıc ve ttt 
minatlarile birlikte müracıat 
tarı. 

ııı harekete devam etrnekte mıştır. Bu suretle terh\ı:ı edi 
vı~ buras•nı dt\ muhasl\ra d lenlerin yerini fazlcısile yen~ 
mış bulunmaktadırlar . 1 mükellef gençler işgal etmek 

;ı)otödü İngiliz kıtal ırı Tob- ı tedirler . 

rukun 65 kılometre garbına 1 Gençlerin talim ve ter
kadar ile ı lı;:miş ve ~ ... Tobruk 1 biyesine biiyük bir dikkat v~ 
tr.yy.sre meydanını ışgal ey- ı itina ile çalışmakta oldukta· 
lem1ş buh.ınuyorlar. Tobru • 

1 rı dünkü güzel ve muvaffak 
kun da yakında sukut törenle de anlaşıimış hulu -
edeceği tahmin olun nakta • narı Bölge· teşkilahmn.ı ve 
dır. klüb idnrecilerile tahm heye 

Diğer taraftan Haoeşis · tini tebrik eder, haşarıları • 
tımda İtalyanlara kurşı umu· nın devamıııı dileriz. 
mi bir i~yan hareketimu be 
lirdiği Londrada resmen ha 
ber verilmektedir. Huduttaki 
İngiliz kıtaları H.llb~şistana 
karşı d.a har«'ket~ geçmiş ve 
Habe~ ihtııalcilerine yardıma 

başlamışlardır. 
Arnavutluk Ct'phesiııd~ 

Yunc.ıı kuvvetleri b~ıti fakat 

muntazam bir surette ıleri 
httrekete devam etmekte ve 
her gun mevzii ve yeııi mu 
v-ıffakiyetler ka:ıannwktadır· 

r Y n kıtalar& evvelki 

ri esir etmiş ve mühim harp 
malz~mesi ele geçirerek 
İtalyanları Herat istikame:ıti
ne sürmiişlerdir. Yun:ln do· 
nanmos1 da Adriyutik den\
ziııe girerek Avlo ıya lıma· 
mm ikinci defo ve müessir 
surette bombafo.mışlardır. 

Bardiyada esir diişen 
ltalyan askerlerinin 30 bin 
degil 44 bin olduğu anlaşıl· 

du suretle Trablus 
muharebt-sinde esir 

Satılık demir 
dükkanke .. 

penkleri 
Üç adet yeni ve ufuklu d 

kan kepengi satılıkıır. Satıfl 
almak istiyeıılerin saray cad' 
desinde SRatçı lbrahim Bayt' 
ra müracaatlar&. 

Kayıp tasdikname 

327 senesinde Beis' 
Rüşdiye mektebinden aldl' 
ğı:n tasdik na meyi kaybetti~ 
Bulanların Kırıklıın Huıuı-' 
muhasebe tahsildarı Mehı11"' 
oğlu Hüseyin Çaylıya veril• 
mek üzere Hususi Muhaseb6 

dair~sine getirmelerini insi' 
niyet ıınınırıa rica ederim. 

Hüseyin Çaylı 


