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Akdetzizde Amerika Bah 
TESiS TARiH 

Bu 90.ı 
Rir Tifrk, lngiJiz, 
Yugoslav cephe 
si kuf' ulacak ın1ş 

'l1::11ıa müracaatlar başladı 
h .Yuvaya gi' ıı ek İ.c;tiyen gençlerin 
aız olnıası iazun ~eleu Vf:tsıfhu la 

y Şartları bildiriyoruz 
Urdun l -

Oldu~ . ıer tarafında relerde vermeleri kendi 
h ~ı..ı gıbi H 
b~~•cılığ atavda da menfaatl'!ri ica'nndandır.) 
it tlitkaa karaı büyük Tahşil vaziyetind~ fasıla 

~ok g başlamış ve bir '1Qrs;t hu fasıla müddetini 
dikli ;uçlerinıiz Hava Ge nerede geçirdiğinı, bu za· 
ı.· azırlttın 
' 1'tnek · ı. yuvasına manda herhangibir işte 
1 •çııı rn .. 
ıtın,şı- d urac"ata l aş çahşm , şs11. hüsnü hizmeti 

114lt ır 
fia'Va G tevsik edilecektir. 

'llıa Yu . edikli hazırla· 4 - Sağlık durumla-
~ vasırıa . 

1 ,"nc;ıcrinıj . &ırmt-k için rı mahallı hükumet veya 
•ıını o l 7.ın haiz olması Belediye doktorlarından k ı ~e eıı ? llYlık 1 ~artları bir alınacak raporlarla tastik \!,,. o.rnak .. b"I 

'Yor1.1z uzere 1 • edılmiş buıunmak. 

ol "ıaaıd k' 5 - - Memlekette ıyı 
2 an ~e ı.t 1 Şartlan haiz hal sahibi bulunduğuna 
· ltl'llla ) ava Gedikli ha dair polis vesikasile ( dog--
'"liYen Uvasıoa girınek 
li,v, "' 2 ınçleıin Türk ruıuk vesikası ) bundan 
''il b· l\.Ur\lrn B başka ailelerinin ahlaki 

• ıt d'l u aşkanhğı· 
ı.ctat ı ~k" · ı .. 

"lll'ı 1 • .,,e ı e mura·-
'y e "rı 1 A Uvay le azımJır. 

durumları ve muhitlerin • 
de hüıniıhal sahibi olup 
olmadıklsrı sureti hususi-R"nc;te,. : ~ abı..ıl edilecek 

f~n)L ·Çırı '- b l d · l m · b 
ıurdır : ıı:a u şartları ye e ınc~ en e211 Vf'! u 

l' suretle polis tahki katı . 
'Ve ı... - İirJc 1 
1 .. vaba1, l'·· o mak, ana 6 - Ebeveyri: olma-

tırlc s Urk olmak ve. dıfrı .takdirde vaın ve ve· 
oyı..ınd 

1 
2 _ u an bulunmak lisinin rızasmı gösterir bir 

()\ · oelc-' f lç\" y ar olrııuk pi- Vl"'sika.(muva aka:name) bu 
11\'k. aşı 15 - ıs ol· vesikada ailesinin mufas: 

15 
İhti1"3 G . sal adresi yazılacaktır. 
..... 20 edıktisi ıçın 7 - Başı açık iki adet 

1 .. l' ekn·kol.nak. vesika fotoğrafı 
'•ı 1 1 h 1~iı1 1. rıu <IMİp Gf'dik 8 - Hava Gediklisi 
r,. 3 ~ - 25 olnıRk. olmak için dilekçesi . 
ltı ••ııt<lnı1$ ~ta okulu tcı • Muamel~si taımtmlarnp · 
~e k,ı • 1kr11al v .. tn 4Jevkedılecrklerin yol 

lltt Oıaı ~ SOZ· 
tad dc~ıct ~: ?lnıak. ( Ya! masraflari!e harcırah ! m 

, '-•ıı "'ey tıhııuın son 1 Türk Httva Kurumu mrr· 

p :-c ~ nıuayyen d-.. _k_"_zı_e_r_in._c_e_o_ .. d_e_r_ır_c_e_k_ıi_r_. 

Sı1ı1ı,."Pun.dn 1 Milli Şef 
İ~ahClt Vekili ı / acar Elç~sini ka-

C'. Arıkrt at Verdi bul buyur dtılar 
ı.ıllıh r~ 18 A M llriy~t · A. - Ankara 18 A. A . 
"Ctiı r. linlk p t" . . 11 · 1ı Ş f dtrı '->tuı>ıı b .. ar ı ı ıvıı i r ismet lnörıü 

tiy •oııtu ı;· ugu 'i>rı~ bu~ün Çankaya köşkii ııde 
l{l.ı ••~tirıd~ t •lıııi Orıuıın Ma~ar orta Elçisinı k ı bul 
•u tn.-,,. .. d 0Plarırnıştar. buyurmu~lırdır . Kabul t"S· 

k. tıltn v c l<ony 
ı "'~ılı a rn .. bu- nasında H &ric:ye Gend -

t•kt~··~İatilllıt nıe, keziııd~ Sf'kreteri Numan Mene • 
D0k~'1 v,tdı S ~~ldcın<laki mencio~lu da hazır bulun 
._k,.or liı..ııu .1 iltVekilı mcıkta idi. 

ıre sı Al t b M k ttıi,r <!c.vap H aş u l os ova Elçiıııiz 1
' ' ki . Vcrer•k d M .. F· · " ~· oskova 18 A.~. _ 

tıı .. rL •lhaı "ık H A" " 1'."z "' " K avas ı•nsının bilditdi· 
tılaa rrı v">:ııtaiııd lı.ztlay ğin~ göre, Tfükiyenin Mos 
lır ~ ı:ıyd"nı t'! ı ıır ilı kova Büyük Elçiıi Haydır 
td. u iblila çıkarılııuş . Aktav düıı Sovyet Har"ı-
tl "ıı flıik •ırı tah kk ı 
ır. lb. tır1 29 . 6 uk ciye komiı{'r muavinini zi 

tiıı1 tıla, ted' hııı lira- Yllre t edf"rek kt.:.ı~Jiıile u-
~•lt-~rıf etın~tc sende- \ z~ mij_ddrt görüşmüştür. 
bi .. t ~ite tillrctile y t 1 d • ıı ı ve <l e gazete ere ca haber 
~ı •de YA evanılı ver ilmi~ ve bu halin t -
•it Yap"'' v Pılrnı~tır. ılıti '-

rtılt\ cırıe k~ K .. rrür etm~mesi için icab 
lt~klf 1

"&t!bc kifb· ntibi edt-n tedbirler alınmı•hr. 
c<Jiıllı· 1 ı ı d~thı.l G V k 1t erdir V . rup, t" ilin iul.atıııı ka 

' •ıı fi ~Örmüştür. 

Nevyrnk 13 A .A.-
Amerikan ~azetı>ferine 
göre önijınüzdeki yaz mc,· 
simindf-' BalkanJ,. .. da Türk 
lngiliz v,. Yugoslav ordu 
)arından müt,,.ş,.kkil bir 
ct-phe kurulRcak ve bu ct>p 
henin Almanyaya karşı 

ha' be bHşlamasl sakım!· 
maz bir iştir. 

ltal9an lar 
7 günde 48 bin 

asker kaybettiler 
A tina 18 A.A:- Tay 

mis gazt>tesinin Atina mu 
habiri bildiriyor; Arna• 
vutlukta bizzat Musolini 
tarafından idare edil~n v~ 
7 .{Ün devam ed,..u biiyük 
tarruzlar akaoıctle netice-
lenmiş ve taarruza iştirak 
eden 120 bin a~kerin yüz 
de k;rkı yani48biıılt .. lyan 
askni ölmüş, yaralanmış 

veyu esir olmuştur. 

800 ltalyan daha 
esir duştü 

Kahire 19 A A. 
lııgiliı. resmi lebliğl : 

Eri re cephesinde soıı 
zamanlarda zaptedilen mev 
zilere karşı ltalyuıılar şi<l -
detli Lir hücumda hulun · 
muşlarsa d.ı bu hücum[~ • 
r111 ht>psi dıişrııaıııı ağır 
zayiat vcrdiriler~k t.nclo
lurımuş ve 800 ltalyan arı 

keri esir t•dilıniştir. Ölü • 
ler arasrnda bir de ltaly ın 
g<""nt rali vardır. 

Habeşistanda gruiş bir 
ı ahada rüca t etmektı· olan 
ıtalyan kuvvetl l" rİ, Hob{"Ş 
vatuııperverl t" ri tarafından 
mütt• ınadiyM hırpahwm:ı k 
tadır. Som'\ lu.1c lıoparu l or 
ıuk kuvvetlerinin il~ri ha· 
rekt-Iİ ıniitr>nındiyerı irıki · 

:şaf r•lın t> ktedi r . 

3 Aluıan d .!nizalb 
sı batı nld• 

A nkar.s 18 (Kadyo gtı 
Zl"!.si) iııgiliz Ba->vekıli Çör 
çil, }'!llİ Amt!rikaıı Sefırı 
şerdin«! verilen bi< ziyı

feltP söylediği bir nutukta 
dün V t! bug iin içinde üç 
Alman denizaltı ~ emisiııiıı 

batmldıiınıın ınüjd~lt>miş
hr. 

A 1e rik ... da n İn-
2iıter eye yer ı h. ı p 

gemileri gönde 
rilec~k 

' 

' 

Nev ork 18 A.A.-Hıt 
b,.r vt-rildiğin e ~öre pek 
yukında lnKıhereyt'l mühim 
m k t :ırda ın•r ıK ı to rpdo 
mu ripleri gönderilmrsı 
ıçın bn,rhkl tra başlan ılılş 

lır. 

Fevkalade hf1zır 
lıkıara devam 

ediliyor 
ı~k~nderiye 18 A.A. -

Deyli T,..f~raf gazetı-sinin 
ı~kerıderiye muh biri y3:zı 

yor: 
Son 15 gündenberi 

akdl'!nizdeki lngitiı. filosu 
her zamaı·kindt-n {azla 
meşguldur . Balkanl11rdaki 
vaziyetin karsrsız olduğu 
ve müspet haberler gelme 
dj~i. için h"ı kes lııglliz 
donanmasmm istirahata çe 
kildiiıini zannediyordu. Fa 
kat ben şah'\":ln bu faaliye 
te şahit oldum. €.den ve 
General Oill Mısıra gel· 
dikleri gün donanmaya bü 
yük bir hazırlık emri ver 
diler. F .ıkat bu hazırlıklar 
hakkında ben ifşaatta bu· 
lunaınam. Büyük Ticaret 
gemilerinin düşmanın top 

stthası mındakaııından g""'Ç 

tiğini gördıim. 

fngiltere için 300 
gerni inŞ f! edilecek 

Vaşington 18 A.A. -
lngiltereye gönderil· 

m~k: lİZe<e 300 Ticaret 
gemisi i nşası için ınuaz

z ıı m bir progrAm hazırlan 
mıştır. Bu gemilerin inşası 

125 milyon lngiiiz lirasma 
mal olacaktır. Halen Ame 
rikada 5 günde bir g,..mı 
yr pılınaktadır: 
inşa edi ıeı:ek g e 
milrrin lıeps: lııgilt~rP., 

gönderi lt-cektir . 

Amerikada 
Diinyanın en mü
k emoH'l bombar-
dıınan t .... yy · r ·" ' 

yapılıyor 
Nevyosk : A .A. 

Curtisıs VVri<tht ı..,yya re 
labrikosı dıiı.yada ın~vc :ul 
hiıluıı hombc.1 rdıman tayyR· 
rel'"r iııl"' 1 e bakınıda11 Üs· 
tün evsafta yeni b r pike 
bornbndıman t~yyaresi 
imal etmekte olduğunu ilan 
etmi~tiı. tiu ye i .h ,mbar· 
Jınıırn tayydr~ i sımdiye 
kaıj ar yapıiırn en biiyük 
boıııhrttdırııaıı l ,yyarf'lr-· 
riııın ı k i misil homb~. ta· 
şı}'ıJC'ak v e- b u t•p layyar e 
lend t-n 4,5 sa.ıt fazla ha· 
va da ko ı ıbılecd:tir . 

Curt ss f ıbrikası bu 

tayyar~rıın sıratinin dii~r 
1 boınbardıınaıı tayyarelerın 

den l 6U~kilomeh t1 fazla o'· 
ı.hığunı• ve bir kişllık diğer 
hernangiı1bir t11yyarede11 bir 
mis l faz.la silahla leçhi7. 
edileceğini bildirmi 

riye Nazırı 
Çok ınühim beya· 

natta bulundu 
Vaşiggton 18 A. A. -

Amerika Bahriye Nazırı 
Albay Ncks beyanutta bu· 
lunarak demiştir ki : 

.. Am~rıka ölüm tehli· 
kesine maruzdur. Bir gün. 
bu güzel m~mlel<eti müda 
faaya mecbur kalırsak bura 
da kusur etrniyeceği:z . Her 
iyi Amerikalı, Başkuman -
Jan tarafından kendisine 
verilen vazifeyi yapmakta 
tereddüt elmiyecektir. 

Hitl~r futubata tıpkı 
lskender ve Napolyon fu. 
tuhah gibi muvakkatlir, ve 
akamete mahkumdur .•• 
7 mılyarhk tahsis~t 

Vaşiııgton 19 A. A. -
Mebusarı meclisi demokra 
silere yardım için 7 milyar 
dolarlık tahsisat layıbasmı 
müzakereye başlamıştır. 
Layihanın yarın kabul edi • 
lt"cc•ğı bildirilmektedir. 

30 saniyede. kal· 
k an t iyyareler 

Nevyork 10 A. A. -
Amerikadun lngiltereye 
erı son sistem 22 bombar 
dıınan tayyaresi gönderil· 
miştir . 4 Motörlü olan bu 
tayyareler 30 saniyede ha 
valanmaktadırlair. 

• • 1 ! • <::atf 1 

SONOı\KIKA 
_____ .. 
Yeıli bir ltal
glln hücıımu 
Yine ağır z =f' yıatJa 

püskürtüıdii 
Atirıa 19 A . A. -

133 numaralı Yunan tı-b· 
liği : ltttlyanlar biribiri ar 
dıııca mevzii hücumlrırds 
buluıımu~lar~a d.ı bu hü • 
cunıla rm h •p i çoic ağır 
z lyiat)a püskürtiilmüş ve 
içlerinclt> 4 subay olmak 
üzer" 165 ı-.sir ahnmt~hr. 
40 DERECE HAAARET 

Tr-'. ŞIDOE.T1 \ı1UHA· 
RE BELER 

Kahire 19 A.A. - Or 
du namma beyanatts bu
lunmaA'a mezun bir zatın 
beyanatına gôre. H abt>fİ!· 
tanda Keren Mı11hkasmda 
ltıtlyaıılar şiddetli mukav,. 
met ~öılr.rın ektedirtf'r, 40 
d rece herarelte göğü gö 
ğüse mu har eb~ler devam 
ediyor. ltaly•nJ~r şıddetli 
mukabil taarruz yapmış 

fa"at bunlı:rın hepsi mu· 
vaffakiyetle püıkürtülnıiiş· 
tür . Dü~maıı hebe$tııt.rn 
içlerine doğr\l Harar İ&t ! 
kametinde rücat etmekte· 
dir. 
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Halk evinde f ukir hasta 
tar parasız n.uaqeııe 

t~dilecek 
Halkevi Sosyal Yardım kolu çok yerir.de bir ka· 

re.rla fakir~ha~ a.brm parasıı muu;M~i ~çitı Halk.evin 
de bir klinik açmlş ve doktortar)ımzla görüşerr.k 
hıtftanın bu:ı ,ün\erinde muayene tlerini da t~..s· 
pit eylemiştir . 

Aşağldaki cetv.elde gösterilen saat ve günlerde f.a 
kir ha alar Aalkevine müracaatla muayenelerini yap 
tırmaJıd1r .tar. 

Doktor Cevri Civelek Cumartf'ıİ saat 10-12 
9-12 
9 "--'12 

15 - 17 
11- 12 

,, Mes .. ur Hatay Paur 
" ,, Vedi bilgin Perşembe 
" ,, Cavit 'Yurtman Cumhrte~i 
" Diş Tabibi Gani Kunt Cuma 
" 

Dokumacılık 
kur~u 

Bu ~abah başladı 
lktisad V c.kaleti tara -

,fından lrlat~ya ~üz el tez 
gahı gönder ildiğ'İıli ve 
buıılarm vilayetin muhte 
lif mınlakalanna dağıdıl . 
dığım, yine ibtisad veka· 
)elince bir u-.ta başının 
dokurJlacıhk kurslarını ida 
re ettiğini yazmıştık. 

.Şehrimiz Halkev;nde 
kurulan dokumacılık kur-

~su bu sabah saat 8.30 ~ 
açılmış ve işe başla~ışhr . 
Kursa dev11m atmek üze
re adlarım yazdırmış olan 
lar bu sabah kursa işti -
rak etmek üzere lialkevi· 
ne davet edilmişterdır.. 
Haberdar olmıyanların der 
haJ ve vakit ıeçirmeden 
Haık~viııe 11\Üracaathırı la· 
zımdır. 

Kursta muvaffak olan
lara değeri 70 lira olan 
tezgah İle bir paket iplik 
te paraıız ol!'r•k verile • 
cek ve bunlur fakir bir 

r: ait~ i~in f~cPf 'ör - rpe . 
ııcyen bır sermaye teşkil e· 

decektir. 

Ön Ü müzdeki ytl 
75 Eğitrnen oku, 
lu daha a.çıl~cak 

S"!çen sene Eğitmen 
kursundan çıkan Eğitmen 
ler: vilayetin mubteHf köy 
!erinde açılan okullara ta 

yin edilerek İşe ba~lamış· 
i lardır. Bu yıl da Kırıkhan • 
Eğitmen kursuna 75 talt-
be ahııacak ve bunlarla 
ön~müzd~k· yıl 75 Eğ!t -
men okulu daha açılacak 
tır, 

Kim..sesiz ve yok
sullara yardım ce· 

miyeti kongr~si 

Bu akşam 
1-l~lkev:io~~ ~on 

fe-rans var 

Helkpvi tarafmı.ı n tf"r 
tip ed,\en_ seri konfera~· 
larrn 10 unc11şu bu ~kp~ 
saat f 21de · vnilectktir .Kon 
fera~s•n ~Clr'lUU "İıtikl~l
müc~ft"'l~i,,9-irı. Konf~r.anı 
dt-.~er1i bayanlarımızdan 
Kı~ LiAesi Tarih ve coğ· 
rafya öğretmeni Nahide 
Kovacıgil tarafından veri 
lecektir. 

Ebedı Şefin 
Mer.sini şerefle,dir 

dikleri günün 
yıldönürnü 

Mersin 18 A .A.- Ebe 

di Şef Atatürkün ilk de· 
fa Mersini şereflendirdik 

teri günün yıldöniimü olan 
dün halk"vinde çok heye· 

canlı menısimlt'! kutlanmıt 

tır: 
Meı as\m~ istiklal mır

şile başlanmış ve bunu 
Beı~diy~ Reisinin heyecan 
h ir ôit ~ · tttki~ ~le 
miştir . Bu hitabeden son 
ra Ebedi Şefin hatıratın 

dan bahsedilmiş ve >.Milli 
ŞeCc sarsılpln bajhhk 
duyguları bir kerre daha 
açıklanmıştır. 

Vergi kanunların
da değişiklik 

Ankara Maliye 
V f'kalcti yeni hazırlanır.ak 
ta olan ve bazı vergi ka· 
nunl~randa tadilat istih· 
daf eden lcunun layihalar1· 
rmın ekserisi üzerinde ha
zırhldarı ikmal etmiş bu
lun maktadır. Bu meyanda 
muaddel i~tihlak vergisi 
kanun !~\hası d,1 ikmal 
olunmuştur. 

Kög/iige 
kolaqlık 

Hükumet nahsu 
Iü tarlada ik~ 
:;atın la 
Ankara - ı .... .. . 1 

öoümüzdf"k\ eki n ınevsi · 
minde nıiıli istihsal kabili 
yetini daha veri.mıi bir ua 
~~sokmak için şiındiden 
stoklar ykpmakta ve yeni 
bir talnm projeler hazırla 
maktadır . 

l}urada stok işlerini 

tam ve ahenkli bir hald~ 
y•pmak için Türk müatah 
coilinin ~kimini daha 
tarlada iken satw alr.ıak 
için ~tUdler yapmaktadır. 
Bu suretle mustahsil sını

fı adına öt,.dtp~ıi iş gö 
rerek kendine büyük men 
faatlar temin eden ınutiı· 
vas'Jıtlarm faaliyetin~ de 
en kiti bir şekilde son 
verilmiş olacaktar. 

Denizle1de 
Bir Alınan deni 
Z(\ltı ger,nisi Atlan . .... . 

bge geçmış 

Vaşington 18 A.A. -
Amerikan deniz makanı· 

lan bir Alman denizaltı 
gemisinin Atlantik dt"ıntıi• 
ne geçtiğini haber: almış

lardır. Bu denizahı ge•ui 
sinin Amerika SHhillerınde 
faaliyeh~ bulur.mık ln~i
liz gemilerinı veyahut Ame 
rik!ldan ıngiltereye harp 
levııımı götürecek A· 
merikan gemilerini tor.pil 
lemek için bu seyah~ta 

çıktığı ı ıannolunmaktadır. 

Bir: haftahk gemi 
z~yı~tl 

Londra 18 A..A.- Ingi 
liz Amirallhk dairesi bil 
diriyor: Geçen hir hafta· 
içinde .ınglliz fiıosunuu ti
caret gemileri kaybı 84244 
toniıato hacmind~. 20 ge· 
midir. 'Bundan başka 14 
bin tonluk 5 müttefik ge· 
mi de batırılmıştır. Al
manların ilin c.ttikleri i l~ 
bahar taarruzunı. n 

haftasında hir · r i 
nisbetle 50 bif 

. 
l.{• 

san zayııt vrıc n . r albu· 
ki Almao\ r ve ltalyanlar 
bu miiddet içinde 154 bin 
gem: ~~ırdıklannı iddia 
ediyorh\r ki bq yalandır. 

Japon H~,riciye 

N«ız•rı Moskova 
yolund~ 

ları 

nucu f ki 1 

hır 1 ' 
Atina 18 A.A.. - Röy 

terin Rrll..\ vutl uk hu u un 
<luki muh~hiri bild iriyor: 
Dün sabah ş\ınal c pbe· 
sinde ltalyanlar şiddetli ' 
bir hticumla V..unttn ha tla· 
rına taarruz etmiş' er d\r. 
Bütün gün ve g ce devam 
eden bu hü~1tmlar çok a· 
ğır zayiatl!l tarde !ilmiştir 
Tt!pedelen etrafında şiddet 
li muharebe!er olroakta
d,r. Burada ır.ühim hir 
ltalyan kıtt\Sl çevrilmek 
tehlikesin~ ınaruzlfor. 

lngiliz Kra1tnın 
h>!diy~si 

Londra 18 A.A. - in· 
~'Hi'Z ~ra1t Q:orç Yunan 
Başkumandarıı General 
papa.gosa Ingiliz ımpnra

torluğunun büyük haç rüt 
besini vermiştir. 

Mısır Baş-
vekili 

Be~anatta bulundu 
Kahire 18 A. A. -

Mısır Başvekili Hüseyin 
Sırra Paşa, lngiliz B.cı§ve · 
kili Edenle y~phgı görüş· 
melf"r hakkında be_yunatttl 
bulunarak dflOişlir ki : 

" Edene, Mur:ın cl~ • 
mokrasilerin davasına sıı· 
mimi surette müzaheret 
ett~ğin i ve hürriyetin ni 
hayet muzaffer ~olacağam 
söyledim. Kenı:iisil~ vaııi -
yeti müzakt're ve münakasa 
ettik. Eden bana hükılme· 
tit1in noktai na:tarmı i:ıah 
etti. B.unu ifşa etmek doğ 
ru değildir. Fakat bu mü
zakerelerin tam bir anla• 
yış havısı için de cereyan 
ettiğini söylemek i&terim " 

Almanyada 
kıtlıl< 

Gıda ın-addelerini ·1 

yoklu~u gittiliçe 
art.yor 

Vaşington (A.A.) 
AmerikB Ziraat Nezart>ti 
müteh~s~ıslanndan fre· 
d~ric Strauss'un Birleşik 
Arq~rika devlıı;tleri rei•i B. 
Ruzvelt için hazırlıtdtğı 
bir raporda şöyle denil· 
mektedir: 

l'a en tebliğıttA 
Kırıkh anda muıciırıd;tf 

tin Bağciyım vı::lcili . fi 
vt>lriıleri ndt-n Sadettıf1 " 
tarafından mumaileyh.~ 
nin kardeşi mütek~ı 
Joz f 13,ağoiyan ale,.,1 .t 
açılan tescil aavas1111rf ~ 

ticei mphakflrn~sinde 1 
nkhan kaEabasında 1\~ 
maralı sokakta Jciin ı 

par se: Illimarah gayri 111 r 
lcu(den -11üddei Ar.atın t~l 
fın h11 inşa edilen e'I~ 
hüküm . fıkr tSmda >:'~, 
k:smının hadise tari~ 1~ ~ 
meri olan l2 tt!şrtıl' ~ ~. 
1930 turih ve 3339 ıır. 
g yriı;nenkl!Herin miil~ A1 

ve huk~lc uayniyesi h 1 'ı, 
daki karttrnıuneni l 216tJ 
maddesi mucibince . / 

vukufça tayin ve tak-J~tt.ıl 
len (100) liram~ dl~ 
d~n alır.arak ğaap mt1 

laleyb bisabına ı\rtlat~-~~ , 
kaırna yatırılmak ı~~ A 
müddei Artin bağacıyt~~ lngilt 
mına teselline ıve ma ~ t\rıt0 
muhakeme ve ücreti "ıb' 'vd~ı 

l etiıı müddeialeyhden ti~ V ek 
line dair 19L 2...-t941 ta'. hı İl,. 
hinde kabili temyiz o 1' ~llrd . 
üzere gıy ıben verilt'11 ti_ ·~har 
küm surrıri 'mahkeme ~ i . ru 
han !sİn-e talik eidi~OJ1ş ' iAnka 
duğuodin tebliğ mak•~~ .·r:k 
k•im olmak iizer~ 1 .runj} 

olunur Hıttj 
ilan Anka 

l ! ( ı ~I l \r tp v ~ d ,11; Jta 
sağirdeki vakıf bebçelJ 
941 senesi icar:ları y 
arthrmaya çıkarıhn1~i-t' 
na aid müfredat iıan ~ 
si va kıflı)r idaresi k ,.ıi 
runa ve muhtelif ye AJ 
asJlmttShr. İhalesi .. 28 ı.V: 
941 Cum~ günü saat ·J' 
Hatay vakıflar idarel' <' 

rıa yabılacaktır. lst~k 1 
"' 

müracaatları ilan oh111 

ilan ti 
Vilayet İdare heye~ 

kararile menafii u(Jl&J f 
namına istiıuliki ~~i·v' 
gidilen Süveydiyenı11~ 
şiye mahallesinde • .JI 
Berekete ait 1456 ;1, 
numaı ah ıusadan o> "1 
500 metre mqrabU-1 ,1, 
halle istimlak kıtrafd'Jt 
sinin sekizinci mad ~t lf 
tevfikan 50 lira kı~ del~ 
çilmiştir. Gerelc ~~ oe ı·. 
relc mülkiyet üze~lll~ 
s:.hibininfveya ahır ~ 

«Almanya gıda madde· 
Jeri bakımından pek ciddi ı 
bir yo~suzluk ~ kttr~ısm<la 
buluuyor. Bı)hass.a en esas· 

bir itirazlaı ı var,.J;I~ 
ni müdd~ti zarfıodd. 
aiy~ nahiyesi ?.;!~ .. ' 
müracaatları 

Halk~~~' 
Cumart~,sinden. (;~ 

Türkç" sözlü Asa 
hn son emri. 

Kimsesiz ve yokıulla -
rs yardım cemiyetinin se 

1.elik kongresi 2 1 mart 
pazartesi günü Haıkevin 
d~ loplrrnacaktır. Bütün 
hayırsever vatandıılar 
top!auhya davetlidir. 

19111111~""~ c1·• 
eşriyat Müdürü 

Seıim ÇEl.ENK 

trt 

Yeni istihlak ver.,gısı 
kınuo layUıası bilhıusa Tı 
caret Ve"a1etina ithalat 
maddelerinin göıwiik iatila 
lak reıi nı\crini rnemle~et 
menfaatleri o uyi 'l\ bix te 
kilde azalhp çogakmak 

Moskova 18 A . A. -
Japon Hariciye Nazırı 
Matsuoka pa:ıae;rünü Moı· 
kov•ya muvaaa~t e\'.kr~Lı: 
iki gün kaldıktan ıonra 
27 martta Bertine ve l 
nisanu doiru da }{omıya 

h yiyecek mad~lerindı-n 
olan et V«" yağ- ile diier 
bazı m,dJcl~r gittikçe 
azalmakta ve bu gibi gıda· 
lar Alman uskerlerile harp 
sauıyiiııde ~hşaıı işçil~rin 
enerjiı.i için çok, f'hcmmi·: 
yetlidir. Bu yoksuı,luk ln· l 

'"i.tibsalin •e ha~ 
yapdan stoltl•'" ..tlfı' ~ 
sine atfı·diluıekt~ı 
poı:da yağlı oıad. 

d . et•" ~ımm an vazıy rtf 
ciddi oldu~ t t:b• 

C H .P.nıathauaANTAKY A ~elalliy-_t"1i ~~r~t~iı:. ~iJeccktir. ~iliz ablukusmı, nıttbıılli rilmd,tedir. 


