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ŞUld diğer Nazırlar ' araaın a 
U V P T"r1dye - · Fra ~a dostfulc Loııdra 10 A. A. - ıngHiz ltralık al yapılan bir toplantıaa A 

y Olttahecı si nıechsteı geri ist. ndi Müstakil Frarısız; Ajr.n 1 vcr r.: cek merikadaki Fransız tnüı· 
tın. aş k b bi11fr<iyor : Nevyork 10 A. A. - temlekel~rinhı vaziy~i gö· 
A \' ihm'zin bir nutuk e~tı>n yor Belgra..-Jdım gelen ~e rüıühhüştijr. Bu mOitelrl-

nkara lQ A .. .1 . . d d'I . h İngiltere:re yardım kanu· ~ 
Yiik Miltq "" A.-Bu Vt>raAm kştır. ı:ı .. • k heniız ley' e ı mıyen u nunun yarın kanuniyet lekelerin 'münhasiren rY.an• 
Öğ ıvıeclısı bugün n ara 10 ı.>Uyu berl ... re g'ire. lUl ;v· hu· k~bı>tmesi beklenmekte . sız kuvvetf~ri tar fmdan 
b 
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1edt-rı sonra rn . . \ıtillet Mecli~i Pa .. tı g.ru· du fonıla bulunan ik i alay dir Yanıı ilk parti olarak herK~nsribir tecatüie ldir 
aş ınış esaısme b ·· - <rled n SOP a dan murekkep Bulgar as· 3 5 ·ı 1 '"d f '- r4 ti Dolct "e ılk Ct>lsesi ı i pu ug ılfl 06 

8 
; dr lngiıtereye · 2 mı yon '' ~ı mu a aa~l Kltiıi aş • 

or \fazh· G toplar a ;alcıır. u,tophnh a kert hütün fiiliihlaril,. hem gilız lira!ık harp levazımı riimışbr. Toplantıdan san 
rıın . ar erme· · ı· · 1 1-I · · · li .r 1Yasetiııd Ba~vt-kı muz e apc;v~ bt-r Yugos~avyaya iıtıca um gönderitm~itıe başta- ra beyanatta ""bulunan A· 
alıneye · Yapmıştır Vekilinizin grupa iza ylemişlnd ır . Atayu ku · nacaktır. BunlaTın mühim mir•I Darl•n Dnmiftir ki: ra an <>lan A ka- · d' 

suyunu . :1 hat vermesı muhtemel ır. manda. ı ılt- subayları , Al bir kısmı Amffrika liman " - Maretahn biilcilme· 
J,.vrj batkk n r~('lt•dıyeyr Diğer taraf tan httber Ye• manyayş.: Sfltılrw olaı ijul· larmda ıemilere yüklen ti ıeamma söylüyorum ki, 
huı editrn· lnda~ı teklif kTt· rildiğine göre meclisin aarista~..Ja kalmamaya ka: miş vaziyt>ttıoıdir. arıtık Fr.aMız re•llN'ihin 
F ış ve I'" k' ·ı 6 •u.a "" d -

tansa ar ur ıye 1 
" çarşamba günkü celsesin rar verdlkleriri spylPmiş . Habn veril iııtine go· İngiliz gemilftri taPfıfından 

dost\l\c asında munakit de Başvf'!ki1imiz Doktor lerdir. re. Amer~ka ın~iltereye tt'!vkifine ve Fransız rail-
rı v ınuaheu . . S d M . . k _:ı ,_ ·ı· bk erilrrıe . h ent\ın gf· Refi· ay am !:>Clısrn ta V [ iki buçu urny:ar .. gı ız !etinin raihia ma W. e· 
Velralet tt"sık a~kında Baş til devresi esnası 1da ge· ı ugos avgu lirası kıymetinde hırrpı mal dilmoaine tabammül ede· 
rak kabııl l ~~esi okuna· çen ve bizi alakadar eden Rusya ve Alman zem~si verm~e kuar v r mt~iz . Bu müsaJereler 
r 
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Çar. .. ,..bt ıld .. ik~en son· siyasi ın<·st>lelP.r huk kında • ı . miştir devam "derse vapurlarımı 
k v ...... ~ __ ya ı e ayrı ayrı 

Ola Üzer gunu toplan mühim bir nutuk söyliy~ · Londra 10 A. 'A. - za hJr.p gemilerimizi refa 
e ,.. ı muahedefo.; imza cab d k .... "''Bey~ S'>n cektir. ... Amerikamn yardım proie kat ellirme-k j e ece • 

l - · · - lıy 8.Ca k sini kabul ettiği haberi bti tir " 

ık . Pek kadın çora ıı/ ar l NevyorklO A.A.-aeı tün JngiltereCle büvük bir Amiral Darlan Ameri 
tı /" gratlan Amerika? gaz,.•~. .,af~r ~t~11tle ıt~sit eCiil · kalı gazet~ muhabirlerine 

s · d \'akaıeti Yl ni bi ı kararla. bu lerin~ v,elen maıumat;ı go · m~ktedir Gazetelerin .pıü de, alicenap :Aımanylnın 
re, Yugoslavya hükumeti taleaınna pıo, Amaır•a işgal mıntıkasından Fran· 

. Arılc ra llleseley i ~alıetti Rusya ile bir do~t•v.k ve lng\.\terenin bir si.lih ~b- ısaya 200 f>id ton bufdiy ; 
l~tıs.d v"k-~0- A. A. _ dttn itibar~n pıPriyçt mev Alm<tnva He hir ademi t,.. rilCaın ve tersllnesı hahne g~~mesine müsaad~ ~\ittıl'!-
"1lı11 ştir . 7a etinden bildi· ki ine girec~lctir . Halen tü cavi.iz pakta imZAhyacakttr. ~elec k ir sine i(ruşı lngilte'renin Fflh 
tarihli k~r ağustos 937 carın elinde ınevcud ço- Yugoslavyada müt· "unan.milJeii sayı t.ç bırı'kmalt "litids.tn 
rne\lk · arıa . 'fQ 1 .. ,_ k I ı 1 dalt:i harek~'fini ;mulfly• • 
• 11 lf: k m~rıyet rap ano tu.-enınceye a • hiş f ey zan ar. • 1 k b bJ.J 
1Pek "e &'1 ~·l~·ınuş olan dar sı.tılmasmı mfü;aade A A Her itftııT'ta e ar ed~n eyanatti' utunrnbt-
111uı lcad nı ' Pekten ma- edilecekti ... Ellerinde ipP.k Bt-lgı:ad lO · - Şl hi'Zlr rur. 
kıııdaı.,. ır'. Ç'•rtp•-rl b"'k· kadın çor.a~n bulur an tüc Yugo~avyada son yağmur BlR VAPUR DA+I~ 
k ıı; tıız .. ... ıar y<izüodt>n müthis foye· Londra 10 A.A.-«Swı ZA6T~DtL;bı YUnı~-;ri d.-;irn~~hle11in hu ca~lar bunların ~istes~ııi e.~ zanlar olmus vP 9J bin dey baymis« gazP-tesinfo Viti 11 A·A.~ Hı..; 

nı niıamn!htı~iştir. f yakın muıtdka ttcaret mu· kişi aı;1.kta kalmıştır. Bu dipıomatik muharriri Y•!t vastan: Bin ın,..-Kroıww .. 
ın .. 8 nisan- dürlüğün Vt'.r.meğe mec • arada ı39c ev yık•lmı.:, Y"'r· . 

.:J ·~ zörü dakara gtta:aekte olan '6, burdur\ar. 1614 ev de ağır hasara YuRanhlar ve İngiliz bir Fransız gemisini mÜ·• 

l'llt •k ' uğ·amışhr rnütt•fikleri Yunanislana udaro eyle.niştir. BU IW 
• l l al ?Je ferağ i,gitlm·enÜn ~~;kilAel:ı:::/•~;i;j;'kuo:~~ :P~~':f;~!~ ıo~·~~:~·~~=:i. 
1Şb e,.znde ko IQr11lzk sof9aEJçisi f:~ıi~?~:~ mii~iı~:.~~lerbfra "\,~y{ll~b Dôi'tDCT 

O ı-ı ':;t. l~t but ger ycw. noktada birleşmişti r: oda Vişi 11 A.A.-Havaı~ 
flı 1~1-1. • • • Sofya 10 A.A. .lfngil sonuna kadar muk~vemet.1 tan: GeoP.ral Veygad cUid 

,lÇın. .. ,çok basit btr tert-niııSofyaEıç1sı Rönıııd Askeri b kımd .1 ıtal· taY"tart" il~Cezlyire bue•, 
ll l k ile Sefaret erkat11 \ve Sof· yadım çolc kuvv'~. olan ket e)'le rnfştit•. Geoereh 

S~l•""d . ·u o bul edildi yad ki ı. «{İliz te >aaları bu· Almanyanm tecavüzüne hM"ciketinda:n evvel pBt't• 
ç "' u k h"' 1 ı teeHere beyanatta b.6una~ ~ ı l.::o'"'a fi guo ı t bula are ~t et· uğrao ası mu leme o an 

.. ~ rru a ıç d ~ afsız öf h rak. Vışideki ikamelttıd.o .. t r 1 e ma~r rııis,erdi Amf'rikanın S küçük bir milletin ru o 
· Sonu 2 incide l'apu i}nd apu V l ritecek yb Elçisi, lugıh:ı sefirine hiçbir şeyden sarsılmıımı 

l'lludurlij1.·· astro Urn . d b d l·u~uda k da rt-faket ı'!t· tır v,. s\~~uımıyacaktu .Ç~tfo SONOAKlK4 la ıı.;U gnv . um tısa i ir şekıl e yurüme y 11 ... k ..rr'• 
rı ı bir kıs~J rı rrı"rıkuı. mekt dir kü unan ' ar ı1p ı · 'ur • V t 

81 v. ıııt'k ll\ıııın S"'lıl si için Avrupa mem eket- k"'... ı,.. .. aibi, yalan va"tle-re ,l'>'Ugos a'Oga 
ı 1 

1 al ışı •. q 11\8 lerind.e yapllmış ol n tec Arnavutlu na 
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·ıt · • i..Jfh 
ay Cl~tırılrn .. " rtnın ko - 1 ·ı· inar <lml4z ar. ııgr eremn BaşveKilıM zı 
Y • -'l"'"ı h rüb .. IPrd<-n de i tifa..-ıe t>· Kahire:l l A.A.- ngı ız y · t .. k""n 
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f"n1 b·,.. .,.,. akkınd . ~ unams anıı mum u G''ll nutkunu beltliyor zırJil ..... c uı, p . • derek ) eni kanuna bazı kararg hrnın t~bıiğine göre, aza ,ıi yardımt y1tpaeatı 
k 'llıştır. u roJf"s\ h.a m " h d,.ı ı k d k ıngıtiz boınb.udıman tay• Belgrad 11 A. A. -
' llH,i.a Vaı, ou k~un hak. q ım nuı "e er oy u • şüphesizdır Eden ve Ge Taymis muliab:ri yazıyor: 
o Yan t Jl llluh b' . Bu kan un Qıaliye ve dahi vareleTinden mürekkep n~ral Dilt Ankarada 'T'ürl' Yu~o'Slavyanıh h'Arid 
İ(ndas't ta buıuuan ~ ·rıtı~\f~ liye eubürnenlerincle mü .. : ~ır grup Arnavutluktaki ım· ı1"'. tı' V"" Türlıı Wükameti h 1'! 

... r • t ., ._ ai1a~ti Haltkfoda enuz· ııun 1->c o UQluın ·llüd~~~ zakere edılJi. Şimdi de di Oor~ç' liman tes1satmı >Omp tttnfmrda•l kf'trdil~rine- gös bir r~sHii tebtif neşredi~ 
ruı Ya\lll\hoı 1_1 uru- ğt-r enc5menlere göode · bardıman eylemiş ve limuıı· terilen hıisnü kabulihr hay 

· naııc. ediyo. rildi. Bundan başka se dı: muthiş yanğmlar çı• rantclırlcn-. mee': .. .,,...~, Yu-
.. l'atbil.. nedsız tasarruf edilen mal karmıc:.•lr. Yangcaııla.r 10.) Türkfer~ Alman t-... L. : !L"!: ınıt gü1el ~tttan aldığı • "'\ , da goıl•.,• ..-U_. ~ 

tıf .. ...ı lletic 1 lar hakkmda da bir ka küometre uzaktan görül· l&rinin Y11naoistandatı • T--ı-L Ba·.ı-ı_:ıia .. · L....ı aıiWo.ı 
-.uc ed c erden · b ha •·o"' upkl•r:da old~ ..... f"'CWıll oa e-r ~e h ~rek IJlıl &ah'pl

1
s • nun hıtı14Qıy-Druz. Hıt rla- mekte icli Bu esnada i.ı: v bili l lerıı;ierirad edeceği nutka 

ol 121"~ • • 
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e- dığımız bu tapula\D~ ~anu ltnlyan avcı hlosu il<- kar· ıw d• pek ali . - ~ eıp bektıemektedir. Harici ıl-dı~cata birçok ıçtındb faydalı nu d"' mal.iye encümenin· şılaş .. n tavyAreler,imiz 1 f ürkiy~, yal•rıcı temmb•.t 
"· K•d .. tr c irlı-r al 1

- ,.. "('.1 r- ve ,.vaitlr:t~ kapılacak ır YHet bu nuhlktan ıor.ra 
onun d·L den geçmiştir. Bu kıtnu r ltalya.n tayyaresi düşür· d ,-u:. tP.J&nl"t olunacaktır, 

IUI& ik (IQnu 2 inci aayfJada) müşlrdir. miUet ~g·~· ~ 



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Çünkü: Tevfik Fikretin 
"' kızlarını olıcutmayan mil 
let o~ullarmın husranma 
ağlasınlar ,, diye f eryad· 
ları duyulduğundanberi, 
bu yold oıdukça mesafe· 
in katetmiş ve bilhaıtsa 
cümt;uriyet idarem:z kadl 
nm içtimai seviye-s\nin yal 
mı fikir ve edebiyat ahm 
lannda <leğil mesl~ki ve 
telrnik bilgiler al~mirıde de 
mevki ve ıeviyelerinin 

yükıehn~ıini ~hr-nımiyetli 
bir ıur~tte göıönünde bu· 

lunclurmu~tur. 
* • • 

" Kadmlarm ıeviy~ıi 
cemiyet terakkİiİniıı ölçü· 
süôür ,, kaid~sioi her ne 
kadar 1823 le Franaız fe· 
leıofu E. Littere terennüm 
t>lmişse ~d,.., Türkiy~ cüm· 
hurİyt!lİ, bu prenıipi doğ 
,fuğu gün bcı:nimıemiştir. 
Şair Fikret bundan 30 
küsur y•l önel'!: .. kadm 
yülcsc-lmnıe alçahr millet" 
diye h•ylurmışsa da ma • 
kesini ancak cümhuriyel 
devrindf" bulabilmiştir. 

Şunu kaydetmek iıt~ • 
riz ki: g~nç Türk neslinin 
müatakbel annelerile bu · 
günün j't:nç aİl,.. kadanla· 
nna iıt,..ni( .. n ve beldeni· 
lt:n saadeti vadedebilen 
yegintı! müeı~se cümlıu • 
riy~tin kurduğu ve hugün 
her a-enç Türk kadmma 
kapılarım açarak onlarao 
bilgi ve kabııiyell,.rini art 
tıracak olan kız mt!slek ve 
sanat okullandır. 

Hiç ıüphe etmiyoruz 
ki; bugün muhitimizde Ak 
~am K'ı Sanat okulu ola· 
ralc kapılarını g,.nç le ız 
V(', kadıolarımızıt açmış 
bulunan bu mutavui kül 
tür mü~sseseıini, yarıo, 
,Jaha yüksek v,.., geniş 

progı anılarla bayaıılaramı· 
zı aydmlatabil,.ceok bir Kız 
enıtitüaü olur ak bi ıi ağu• 
şuna çekecl'!k ve uınduğu 
muz mesut yuvalara bizi 
kavuşturacaktır. 

* * • 
Bu noktayı daha aydm· 

latmak mekıatlartmızı açık 
lamaya yardım eder sanı· 
rım. 

Aile yuvalarınuı naşe 
Yf" sa•detlerini varhk te · 
min eder, varhlc ise şuur 
ıu bir tasarrufun muhat • 

saluıdır. 
Ailede tasarrufun t-n 

önemli amili kadmdır. 
Türk ke imı taribio eıki 

devirlerindenberi Türk 
aileıinin niZ1mhtı vazifesi· 
ni en verimli bir şekilde 
yapmış ve atalarımıza ıu; 

İ Viltigef Uma~ 
mi Mecıisi 

Dün toplandı 
Vilayet Umumi Mecli· 

ıi dün öğled~n sonra Reis 
Vekili Vedi Münür Kara· 
bayın riyaıetiode te>plan • 
mıştır. Dünlcü toplantıda 
Öğretmenlerin meıkt<:n be 
deline ait takrirlerle bu 
hususta gelen dilekler en· 
cümenlere havale edilmi,. 
tir. Vilayet bütçesinin son 
şekli benüz bütçe encüme 
ninde ikmaJ edilememiş • 
tir. Bütçe bugün ikmal 
edilece-k ve meclisin yarm 
ki cebıesinde heydiumumi 
yey~ arzolunacaktır . 240 
bin ıira raddesinde tah • 
min olurıan '>Ütçenin mü • 
zakereıi için meclis yana· 
dan itibaren her gün lop· 
lanmağa b.şhyacakhr. 

F evziçakmak ilk 
okul talebeleriniu 

teberrüÜ 
Fevziçakmak ilkokul 

tal~hel.,ri gündeliklerin · 
den arttırarak topladıklar ı 
150 kuruşu dün Hava Ku· 
rumuna yatırmı,ludır. 
Götsü kabartan bu asil 
duygularından dolayı yav· 
rularımızı tebrik ederiz. 

Yerli malı 
Kumaşlar 

Daha ucuza ~atılacak 
Ankara - Sümerbank 

~fabrikaları, yerli kumaşla· 
ra ait stoklarım tamamen 
ikmal etmiıtir Şimdiye ka· 
dar mutavl\ısıt tüccar ter· 
ziler eliıe satılan yerli .• ku· 
matlar bu tüccarlarm mu· 
'yyen bir komisyon almala· 
ra dolayııile halka d,ha 
pahalıya aablmakta idi. 

Sümerbank bu kumaş
ları kendi şubeleri vasıta• 
ı\ıe sathracağından yerli 
kum~şlarımııda asgari 100 
de 10 niıh~tınde bi~ ucuz· 
hık temin eJilmiş olacaktır. 

• yuvay• dişi kuş yapar" 
hakikatini IÖyl~tmiştir. 

Türk kadını bir tar•f • 
tan cümhuriyetin nurlu ve 
uğur!u elile kendi•İne açı 
lan muhtelif meıleldeıde 
Türk ekonomisinin istib • 
sal cephesinde nasıl oıü • 
bim bir unsur olmakta 
iıe: aile de üzerine dü~en 
nazımhk vazifesini de 
TOrk ekonomisinin istib· 
lak cepb,.sinde de okadar 
müeuir bir rot oynar. 

Bu rolleri aktif ,;e pas 
sif olarak kadın ruhuna 
yerleştirecek olan müene 
se yalnız ve ancak cüm • 
buriyet maarifidir. Bunu 
maarifin naıari tek tedriıi 
değil, ameli olarak ayni 
zamanda mesleki •e tele • 
nik tedriaıttadır. 

( Sonu var) 
Şükru OOUZ 

fENIGON 

YEDEK 
Subaylar 

Sivil iken de terfi 
edebilecekler 
Aar.karadan bildirildigi

ne göre Milli Müdafaa Ve· 
kileti, yede~ suuaylarm si 
vil hıtytlayken de terfileri 
temin maksadiyle bır ka· 
nun projesi hazırlamakta· 
dır. Bu projeye göre, ye
dek suba)'lar ltırhis olun. 
dukt4n sonra da muntaza· 
man staj• çağrılarak rütbe· 
!erinin İcab ettirdiği aske· 
ri vazife ve saircyi öğren· 
mekle mükellef tutulacaktır. 
Bu stajlarda muvaffak olan· 
lar, müddetlerini doldurur 
doldurmaz terfi edect!kler. 
s:ıah altma çağrıldıkları 
v•kit de son rütbelerine 
ait üniformayı giyecekler· 
dir. 

intikal ve 
ferağ 

( Başı 1 incide) 
nun tatbikine geçilince 
ger"k veraset ilamı gerek 
intikal muameleleri ıçm 

hiçbir masrafı. hacet kal· 
madan, hakimin hükmile, 
mal sahiplerine tupu Sl"!ne 
di verme~ gibi;ıııbüyülc bir 
fay de temin edilecekt~r. 

Gayri menkul ahm sa· 
hmJarmda işlerin selime· 
ti kadar, sü. at ve kolaylı 
ğırı araştırmak ta idareıni 
ıin borcu<lur. Vergi borç· 
)arının tabsıli içi ı, bir rna 
lın ıatıJmasmı beklemeğe 
ve bu f trsattan istifadeye 
gitmeğe lü r.um görmüyo · 
ruz. Vergi borcunu vaktin 
de vermitenl~r için lahı1i· 
1İ emval kanununun tatbi· 
ki kafidir. 

Bu k4nunla İıviçrenin 
Takı Provizuar usulünü 
kt bul edeceğiz. Yani mal 
sahibi müracaat ettiği va· 
kit, s•rf tapu h~rcının ah 
sili ve tapuya yapıştmla · 
cak pul için, mal ıahibini 
tadilat komisyonlarına gön 
derme-ğe bede-1, malın bütü 
nüne nisbetle, sırf bu işiçin 
muvakkat kıymet konmak 
üzere işsahibinin işiningünü 
günün~ görüldüğünü gör· 
düğüm ve .bildiğim o mem 
lek~ttelci bu güzel uıulü 
tatbik için biç bir mah • 
ıur görmüvorum. 

Taksim" uğrayan par· 
çalara vergi noktai naza· 
rmdgu konacak kıymetler 
için tadilit komisyonlau 
bu işi eslciıi gibi, pek ala 
cereyan tabiiıinde takip 
ve . intaç edebilirler. Bu 

, bttsit usullerin isti mali sa 
>!'Sinde mal sahiplerini o 
pt!k büyük ferahhklua 
kavuşacağma şüphem biı" 
yoldur. " 

Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P.mıtbusıANTAKYA 

Fransada 
Başı 1 i ncid .. 

memnun olduğunu söyle· 
mişfir Veygan-:lın !il\lahi 
yetlerir.iıı tevli edildiği 
söylenmektedir 
Veygaııdın harE>ketindP' 

hiruz "onra CczHyir U ou 
mi valisi Vişiye r,elmiş'ir. 

Fransız ı, ükumet adaoılar· -
le temaslarda bulunaraktır. 

DARLAN PARıSE 
G1DIYOR 

Yişi 11 A.A Ami. 
nl Darlan p~k mulıtem~l 
olarak yarın Parıse gide· 
cektir. Darlan son Parıs 

seyahati esnas1,da işgal al-
tındaki Fransadan işgal al 
tında bulunnnyan mıntak -
ya 200 bin ton huğda~·m 
girmesiıw Alın n makarn 
tarının müsaadesini almlştı 

A.ınerikadan Fran 
saya gıda madde 

Ieri geliyor 
Viş\ l 1 A. . - Ame

rikanın Vi~i Elçisi Amı · 
ral Ligi gazetecilere şu 
notu göndermiştir: Am~ri
ka hükumeti Aınerikadan 
Framadaki kaduı V'' ço 

1cuklar için gıda mrıddel~· 
ri ve ilaçlar gönd .. rmt-k 
üz~re in ,iller dt•n müııaa 
de almıştır. Süt ve ilaç 
yüklü ilk vapur Marsilyava 
gelmiştir. ık inci vapur d n 
yakında gelecektir. Bu hal 
Amerikan milletinin Fran· 
sız milletine olan sempati 
sine bir alamettir· 

Romanya alman 
boyunduruğunda 
Bükreş IOA.A. Ge· 

neral Antonesku bir teb· 
liğ neşrederek Almanya ile 
iktisadi bir anlnşm1t imzıt~ 
ladığını , bu anl11.şmıt ile 
romen ınılli servetinin hı· 

ınayesini temin Pylt-yecekini 
bu anlaşma ile Hitlerin 
tasvibi olmadan hiçbir ya· 
hancı devletle Roman· 
yanın iktisadi mullhade im 
zalamıyacağmı bildirmekte 
dir. 

Ücretli kanıacı 
isteniyor 

Askerlik şubesinden~ 
Ücretle bir kamacı us· 

-tasma ihtiyaç vardır. lst~k· 
linin şubeye rnüracaatlttrı 
ilin olunur. 

6 Hayvau alınacak 
1-Hat&y jandttrme birıilde· 
ri için altı adet araba k )· 
~um havanı pazarlıkla sa· 
bn alınacaktır . 
J,- Hayvanlarm evsafını 
görmek isteyenler kışlada·f 
ki levazım Müdurlüğüne 
müracaatları . 
3- Pazarlık 12-3-941 
çarşamba günü saat 10 da 
kışlada müte~ekkil s.ıtrn 
alm;a komisyonunda yapıla 
cakbr. 

Talip oltı.olar h.1yvan· 
lannı beraberinde getir· 
mek suretile ınüracnatları. 

Gündüzde 
İlci film birden 

Fernandelin en güzel 
komedi filmi SPOR KRAL 
LARl ve Kovboy k•zlar 

ipek hozası 
-- fiatları 
B~f Pdiye Reisli· 

ği 1ıdeo 
Antakyada piyasada. 

yaz Bursa ipek tohum0 

sarl ipek tohumu ku ~lk 
nrn p .... raken Je yüz e lı e 
ruşa satı lnus :oa Vı ı.ı. fJ 

Fıat Murakab" Ko[Jlis1r, 
nunca (35) sayı ile lcJ~ 
veril uiş olup bilgi i ç 1 

ilan olunur. 

ilan 
l\n takya ~sıiyc

h kiınlıö-" nden. 
İ'lgiıi; te~'1sın .:hn olıl 

Antakyada oturan JoS 
Düvek ve-kili Arıtakya °", 
katlarıqdan Abdullah f4 
zi Atahan taraf•a.dan 2 I 
9 940 taritıli istide, 1 

Antakyan10 Saıihiye ı1lk 
D

~.,l' 

hallesinden Y akup il ı 
çocuklun Alber, .ıı1e~ .. 
ve Musa ve lskender "e , • 
ll'!ksımdra ve Hild~ ve~ ... 
şel ve iris ve bunların ,.,,
!an Mlrğirin aleybleC' 
yapılan Java: . Jıi 

lngı!i z ıüku 11.-~1 ·~ 
Halt:p konsolosuna uısd3 
dtiri leıı 16 -T. evvel ~ıe 

"b. . e"I tarı t vasıyetııat11 " ol ~ 

müekkilıninin babası Ya~t 
Düvek muddeaaf ... yhler ~ 
Aıeksandra ve HilCle ve" 
şal t • ~ > J J p ! dz v" r 
rısı Marğirine(l25)/ÜZ ~1

1 mi beş lngiliz lir.ısı "e ~ 
rıca Mar gine ev eşyası. 
gümüş takıtlllarmı vasıf 
ederek teııfizine de Y'cı,. 
mezbure MarS?r.in ile be: 
bPr diğr r müddeaal .. yb it 
~lber. Açlver , Musa ji 
lsl~<!ndni m,..mur et 11 

o lup f ıka kauur, ıntıı' ( 
mı amoıe ve ahlııka ~u~V 
yir oıduğunden mezkur bİ' 
siyetnamenin iptali tale 1 
den iburetlir. Araşdır~, 
!ar soııun.ıa btbnle gdiıl 
dan maada m~ddeaaleY 11" 
ıi ı Bc.r<Atta ,J r . 
liim ikamf"lg, hlaı mda 1' 
lomasi yoııle tepliğclt J 

ııa ve İn gllter ·dtı t>ul11
.,. 

dukiarı anlaşılan A(berıl 
Edvaritda Antı:tkya.da çı 
Yenigün gazt.tesiie iıJlll > 
tepliğine karar verile',, 
tankikat ve rnürafa 11111 ti 
rası 27-10 -941 paı"~ 
si günü saat 9 a bıru~1 ~ 
ve bunlara aıt davelfl3 

!erle d;tva arzuha ilioi" 
ı·er suretf eri de m~ıhlct' 
divanhanesine t ıı 1 

olunmuştur. 
Muayyen gün ve sJ' 

bizz'lt g., lme1ıkler "1, 
cevab 1 ame yoll1J.mkd1~l 
yahud mus~adak vekil 'I 
dermec!ikleri takdirde~ 
kikat ve mürafuayct 
lanacı,gı tebliğ yerine 1 
mek üzere i!in oluoaJf• 

Halkta 
Bugüuden itibaren ;"~ 
heser fıl n birden çır: 
melek baş rold~ (M . . 
Dietıriş) ve lcanh ı 

d 
ı, 

t 

Q 


