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Cuınartesi 
Abone ,artları : 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Yabancı mem!eketler 

8 lira 
llAnların her kellme
f nden 5 kuruş lınır 

Ücret ·peşindir . v. • SAYISl 2 KURUŞTUR 

ergj ve resimle Bağdad düş- ı Almanlar Gi- Almd11ya ,.e g l mek Üzere 1 rilte ilerli- nasıl mağ--

GDnü geçen aydar 
10 kuruştur 

F' e'lJ a~l an zam/ar Raşid Ali ile yor/ar lfip .olur 
hl • kaJade VQZlQef dO/Q- arkadaş/arz Vaziyet ciddiyetini muha· 

0

Polonya Başvekili anlatıyor 
., S faza ediyor Londra 31 A. A. 
')·e' l/e VQf anda.-../ ar ku··çÜk kacdzfar Lo1adra 30 A. A. - Polonya Bsşvt kili bir ga· 
u r Girit aduın<laki muhare· zete muhabirine verdiği ~1111'.'lJakkaf f edakfJr/ık- lngili:ı: kıtaları sür- be lıakkımla l.ondraya çok bey•naıtu Ruzve!ıin nutku 

lQr f k atle B ı ~d td Üz~· az haberler ıelm'!kt~ ve nun Almanya>·• ağlr bir 
v h Q ka Jannca arla ile muhebere çok .Jarbe olduXiunu, Atlantik f'\.a Ve a · • • •.c. zeri rıe y~rü yor u ~ ~ Ç Y ıstı hl~ k . 1 giiçlükle yapılma1<tadlr. rnulıareb~siııin hayati e • 'Uzun • a resım eri nrtıyor Kahi:-e 30 A.A.- Res· b K d .,. 

k Bu iti arla an iye tıe ~ hemmiyeti haiz bulundu. llo~un" bir kuruş tJ1t'1'dafaa mi teblia: Fırat nehrinin s d k Al ı l 
n u a oyunun man ur ğunu, lngiliz adabra işga 1 Fc..,lcaı·d , Vergisi kondu tuğyanı üzere son günlerde tarafından işgal edilip e • edilmedikçe ve Atlantik ty ·ı a e v . b. w l l 1 

. ısı e b, • •ııyet do. 1 kuruş bu fi attan aşagı ır az hgır aşmlş 0 a 1 n · dilmediği henüz belli de· 
1 

yolu açık bu~u ·ıd ıkça in· ~
1

".'l•te .,: ••tgi V. •e· satılanl~rııı beher pakeıi- giliz ileri berakiıtı şimd! ğildir. Fakat bu haberle· j giltcreniıı ınağliıp edilme 
b•ır Millet M }~~drnısın11 ne 20 para. süratıa tekrar başlıımışbr. rin dogru olmadığını iddia ı sine imkan bulunmadığıııı 
~l ol""•• k •cıısınde ka· Y .,ıi veyabııt gümriık Nllucenin işg•li n d e n etmek için de sebep yok- Giridin lngilizteri şarki 

:'n"c te,j.._ 1811~0daki ver· resmi ödenerek veya mu· sonra muntazaman ilerli· tur. Girit adasına ltalyan- Akdellizden atmak ve Sü 
' " ..... erır1 h ~ 1 ~ fi k L k T yen kıtalaramız şim<li Bağ· k k d ı. 1 k ·· · ''tı" u asa· a ı tah.·i olunarak Ür· ların as er çı ar •~ arı veyşı· ele . geçirmt! ıçm l.. ı<>tu • dadın 8 kilo n~tre bıh şi· 

b .. dlJUt~iy ... ı: .. . . kly~'ye ithal edilmiş olan hakkındaki şayıada bu ka Hitler için bir merhale ol " d " C h mnline kadar varmışlardır. Y\irı il İçind um llrıyeb eşya. httyvan ve madde • bildendir. duğunu, Cebelüttaı ık ve 
•la ' kıl lceı•ı e bulunan ko lerden icra vekilleri h~ · Musul- Bağdad demir ya• ALMANLAR YENi Ki· Mısara .Ja puaşütçü indir· 

, ıt ı v a
1
x. lu kesilmiştir . Ml9lr ile GETiRDiLER · ı · do ..... , ıtttır 'd ısır, man· yetine~ tesbit ve ilan olu· TAAT mek ibtimalıni ıöy emış 

b '<l\l 1 , e Bağdad arnsındaki demir d 
30 

A A I d 
ince l •r bu k \'e, eşf"k, nacaklardun mada.sı, yaban yolunu takibeden şarkta•' Lon ra ... · - ve sözlerine şöy e evam 

lk~Ctgıyc •nl•n muci et mP.mleketlere ihracatla· ileri harekat devam et nek Girit adasına yerıiden Al· etmiştir : 
aı~ıt 

1 

Yı,ıtı, ~t~~idirltr. rı s rasında ilıra.:aat ver· tedir. Bu lıera~ata lngiliz oıan lakviye kıtaatı gelmiş " lngiltere Cebeluttsrı terı; ~'•d, •• hıtırıneıniş gisi alınacaktır. ltracat hova kuvvetleri müessir tir, Bu kıtalar bava yolile kı ve süveyş kanalını kay 
.... ' "" y deve · · · · ._ t. kı metle d k d' nakledilmektedir. Dün ve bet .... dahı· muhare'. ,.. s· .... ... ı, at ~ •~ır11 b· . · vergısının msue 1 Y • ·surette yar ım etme te ır. "' -- ... 
le · Ve eş k ıhrme- rinin yüzde 3 ü olarak tes Londra 30 A.A.- Res· bug Ün Alman hava kuv· na ermiş .sayılamaz . Bu· de:'~ bıy.,:ı.~er~le devi-. pit eJitmiştir. mi lngiliz mebafiline ge· vetleri miitema liyen pik. nunla beraber lngilterenin 

Me ~dtırlar. u verıi Şekerlı madde imal len haberlere göre Ra· hücumlarını devam etmiş ne Sü"ey~i ve ne ' de Ce· 
lift,~ tınos k cd~n imalathaneler mua • şid Ali ve k~nd;sile te~rik !erdir. Şiddetli hücumlar belüttarı 'n kaybetmiyece· ~ıı ke,.· 3 °>'unu 30 ı · · b. d d 1 k kar'"ısmda lngiliz kıtaatı • ı. . vı 5 ._ • me e vcrgısın e ta ı tutuıa· mesai e en a am ar lra • " w • ı · · 
,
1 ıte,., 60 , r.oyu.. l 1 . d d ğ. 'ki' k gıne a1 aııtı m. "'• ~ " v~ ki d f d '- h d nm yer erın e e ışı ı 1~ .lOo d , ''A°tr 35 .... r.a ar ır. tan irar e ere" nın u u· Almanyayı mağlilp et· 
<.), at' keve \'c d, uoBll M('skeıılerde bina ver dı Oh iltica eylemi~ltrdir. yapılmış, :düşmana çok meki çin iki vasıta vardır: 

t1.ıttl\1.ıt, 
1 

•lıt, eşek 1°0rnukzu gisinin aJtıJa biri irat alan• Ra~id Aliye sahtt! Kral Na· ağır zayıat verdirilmiştir. ı _ Kutle halinde Al· 
GiRiT NAKLIY ATINDA 1~1 atı"tı 1• lardan üçte biri nispetın ibi Emir Şerefi ile Erkan ALMANLAR 

1200 
TA y manyaya hava hücumu 

<J 

1 

d, il\ ayıbaaınan b. de müdafaa vergi.;i al:na· harbiye reisi-.!e refakat et· YARE KULLANMIŞJ.AR yapmak, buouu için mun-~ " \lanı ı ır k mekted ir. d b. 
lat ıap,lıaıı t : c Vergisin <:a tır. Londra 30 A. A. - taza ın teşkil e ilmiş ır 

lll•lt llthll .. r · -----------''----------- - ·ı l k d "le 50 Qı"'rrı;1 lltırıdarı "' '-", llha- d Taymis gazetesi, Almanla mı yon u or u 1 1 tirıt Cvetgıs· .ahrıacak Büyük Millet Meclisin e rın hava yolile Girideilk bin tayyare lazımd\r: 
ıe ~''Ilı.ık •nın nispet· ı· k :lefa naklettikleri fırka la • 2 - Alman yaya ve ıt ·~q.., ı::t .... '- .. , . in hisarlar bütçesi müzakere ed~ ır en · ı· ı d b ' 

'•il\c' ~tıitı · . ·••eKtc<lir ..,.._ rm mevcudu ehemmiy~tli ışga ı n un a uıunan yer 
Ça)'t ~)tııid ••tıbıak v~r. yu"ks'!k dereceli içki meselesi Üzerin- surette arttırılmıştır. As· lere t<ıarruz etmek ve ne· ctQ ktı iıtihı·~~ 25 k.. . . 
b Uru '"' ... ruı ve de hararetli miinakaşalar oldu kerler artık yere inen pa· rede Alman görülürse ora •ıın. 2'o' çinıerıt~~rgiaine k · raşütçüler degil, nakliye da imba eylemde. Bunun ı '" O () ne ispirtl\ karıştarnıa işı· " d . •ıı t .. ı 1.f kı.ır .. h to.n Ankara 30 A.A.- Bü tayyarelerile gon erılen için dı:! muazum t eşkilil ..... ı .. ~ k n·ın ne n~tice vereceğin' k d k 1 d .. l'ı.ıl o:urını "1 larn ic- yü millet Meclisi buyün fev ala e as er er en mu· ve kuvvet lazımdır. 
'•ı ~ .. • ~ilo ~ ••tadıt, Refet Canıtezin riyasetin· sormuştur. rekkeptir. Ad•ya daha Holaııda ve Fransa sahil· , 
" ı "'lld•f •şın .. ı k Bütün bu sual ve mü· ııekadar kuvvet uetirilece "'ıttır "'' ""'r ."' U· de toplanaruk muhtelif · o- ler ·ınc!e ıh .. a•· har"keti için 

... a nalraşalara cevap vere~ 1· d ğ. l J ' y A. ·._ R•si lcona devlet daı·relerı'ııe aı' t mal k'l· h k ği ma um e 1 ı r · · · · •·t 1 ar '!ıf, • .. er 11,., inhisarlar Ve ı ı, er ·esıu .. Deyli Teıg ,.d f gazete ınünas• p yı nu... ar v • 
Q a ~c "'r•s d hak bütçeleri müzakere müttefik bulunduğu düşüle 

5
•
1 

• de şunları yctzmakta· dır. Paraşüıçü işini biz de ı~~t rRiıi k ırı an nıü 1 . . B k d ğ 
tl.ı n· ''br, l\ldırıtrnakt ey emı~tır. ugü:) ü top· alkollu i1tkilere o ru ve dn· : Tshmin edıl 'i2'ine tatbik ederiz. 
l t ''Pctı "c · ._ il lantıda İnhisarlar Umum mühim adımlar atıldağrnı go .. re Almanlar Gi:-it ada· Ben nihai zııferdeon kn "l(lıf 1. ~ d.. ıçıı;ilere M k ı d 

eı ıt..... '" l11ıu · üdı.irlüğünüu bütçeııi mü ilk tedbir olar k öy er e sıııa para~ütçü göndermek tiyen eminim. Haıc, ergeç l..ı ,ı, ·•• •kt .. d· ıc .. as, k L il 
"c: 1 k ıc, " itli: za ere edilirken bazı me rakı sRhşınrn yasak edil· için 1200 tayyare "u an· g•lip gelece '<tı~ . ., 
''rı. 

0
rlcrd k busl(\ı söz alarak yüksek dr. diğini, halkı düşük dere· mış ve taarruzun en ş\d· 

1 lıchlılıtrc uı'•ı : 15 aııyak, rece li içkiıerin kulıarnlma ce!i içkilere alıştırmak detli zamanında dat..ikada gönd .r ı le.ı bu t ·Y .,~r'! er 
S~ C•ıııc S ;ak,, ~İş "t ~S sının Önüne geçilmesi h·· için bunlaruı ucuz)ıthlarak bir tayyare yere inmiştir, 20JJ kılo'lletrelı< bı- me• 
L liarıtılıt '-t1.ı c:_ erııı .. d b . k" ·ı· t Gı•rp cephesıııJen Ballan safe ktttederek Gıride ·veı-qtf.. lit tt: ol ş, 3) ve menmsın e ulunmuş ve yüksek dereceli ıç ı ıa ı , 

1 
d 

b,tiıı/'.•io0 8•01.,10 b.,. ickiniıı kanun yotilo me· nın muhafaza olunduğu· ~ 0•0J;a~n~G;;.ir~id~e~~m5:1~ş~a~r~ır~·~~~=~ 
f'tle. trı S() kuruş · nedilmiyeceğini, ancak ir· nu benzine ispirto ka· SON DAKiKA müdafilerinin nevmidane 
lln °1•tllttı 1'1ltit·t , tışe şad yolile bunu hafiflet• rıştırmak işi üzerinde zi• •• • •• mHdafaası ber gun başlı-a 
'· e 12 L rı Lh l tederı nı 1 • l_A b d . .b Uımı·tsız mu- mu··şku"ılerl• karşılacmakta· T' "ll ue er ı eı: ımr.anı ulun uğunu raat Vekalelinın tecru e ... "" )s ~•ki ... · 1'11~, la ~ le· A ' 

ı. .. ırı b tnp merikada uzun müddet ve tedkikıer yapmakla ol d dır. \ıt ıttttu. eb~r . •rıy, t b d'~fa a Qll Jnuilizler Sodamn şarkı ıa te . .,, •· ıı1.. . at ik edilen yasağm niha· duğunu s"ylemiştir. u b 

•ırı ""tapı '"sırıe k ç .. kilnıişl("rdir. Kandiye· la S e 2 k •r•rı b Yet aldıraldı~ını -binaena Bu müzakereden son· ' · 
•,~, '~•r,1,,ct'1lış, eher leyh halkı yüksek dere· ra bütçe kr.bJI edilmiştir. sonra marn ile hava meydanı Al. 
l \ ı. 'lı"lt . • : 10 D H ALMANLAR GtRIDI mania" tarafından işgal e· ıı; 11 e~ il C~li içki yerine düşük de· Yiue bugim evlet ava 1 l 
Ol. ·llt" 

1 

P•lc &a • y AVAŞ YAVAŞ ıSGAL dilmiş ve limana ta yan ""'1,rı: :• d•h, •llctdon rcceli i~kiler ı kullanmaya yollarile, orman ve p.ısta EDiYORLAR askerleri de çıkarılmıştır. 
9'bcr Yukarı teşvik ıetmek lazım geldiği telgraf Umum müdürlükle Lon.:tra :~ı A.A.-Gi· Almanlar müthiş zayı· 

P.lcet' ııi ilerı' aurmu" şl .. rdı· r. Bir rin1n bütçt'leri k-tbul olun b b 1 d d l uczlardır 1
11• -- ritten alman a er er, a a ata uçar o m .. ! lcııun Mebuılar da benzı· ınu~tur. 
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Lise ve orta 
1
Amerika gtıze! 

okullaıda lelerine göre 
Yaz kurslar• açılıyor 
Ankara J30 A. A.:- RUZVEL TIN NU fKU 

Maarif Vekeletinin bir teb ALM ANY AYA HARP 
. liğine göre, 18 temmuzda ILA~l OZ\ılEKTIR 
açılarak 24 .. ağustosta ka· Londnc1 30 A.A. --ln· 

• 

panmak üzere Lise ve Ür· giHz gazeteı,.rinin Ame· 
ta okullar için bir kurs rikadaki mulıabirleri Ruz 
ııçılucaktır. Öğretmenler ve!t~n nutku nıünasebetile 
bu kurslarda dns ve-rı-cek şunları bildirmektedirler: 
lerd' r. THlel elerin şimdi· Bütün Amerika halkı 
.1en bul•Jnduklıuı yerlerde Ruzveltio nutkunu heye· 
k o ı llara müracaatla ad canltt karşılamışlardır. A· 

ı yazdarmaları laıım· merikan gazetel~ri bu nı ı· 
tuk haldnnd.1 şu mütal"a· dı 

iraat Ve, 
kaleli 

t- c.ol y E~itmenlerine 100 
~ ı..•ıukhı 30 atı çakısı 

hediye etti 
l- al>er aldığımıza gö· 

r t, ı 11 aa t Vekaleti Soğuk 
ali E~iımen kursundan me 
zurı olarak hal~n köylerde 
çalışo•akta oleı.n Hatayh 
eğı 1 nıı-rı)ere 100 pulluk 
Ht 3U tane atı çakısı h"· 
d ye ~ımiştir. Hediyeler 
b g ı nlt"rde Egitmenl~re 

derilfcektir. 

~'ilogetlere 
.H VE. 'Jı:. Z l \· 
... ıL YAPı LAC :l.ı" 
S ender una çı1<arılan 

.)Ü uiu çuval lcahvenirı vi· 
.1 • 1 re t~vziine 1 Haz.i· 

r ' ıtibaren baş!ana· 
<. ı.. ı Her hangi bir ihti 
l art mani olmak için tev· 
zat vıtlilerin nezareti altın· 
da icrı t'dilecektir. 

Üniversiteli 
geı.çlerimiz 
HATAYDA BlR YA· 
YA TEDKlK SEY AHA 

TiNE ÇlKlYURLAR 

Üniversiteli gençleri. 
: mi:rdt'n 10 kişilik bir ka · 
file Hatayda bi:- tetkik gezin 
tisi yapmayı kararlaştırmıştır 

Gençlerimiz pazer sabahı 

· Antakyac!an çıkarak laken 
deruna gidecek oradan Is· 
kenduun dağlarmdıki 

köyleri ya)'• olarak dola· 
şacHklardır· Kendi şahsi 
fcdakirhktaril~ yaracakla· 
n bu ıeyahat 6 gün ıüre· 
e · ve bu müddet zarfın· 

ı 8 köye uğrtmJlacaktır · 

Haıkevi 
T crrsil holu y"rı:l Kırıkha 

na gidiyor~ 
Halkevimi& temsil ko• 

u ) dflO Kırıkhana aidenk 
.. ,, ör • piyeıini temıil 
edtcektir. 

1'0Z.:\ 86 KURUŞA 

Koıacılar BirliRi Sü· 
'feydıyeden b;rinci mal ko
nııırı kiloıunu 86 kuruıa 
1 adar almağa başlamıştır. 
~n u~lar gittikçe hararet• 
lN wektedir, 

yı yürütmekted:rter: 
Amerikada ~fevkalade 

ahvalın ilan edilmesi, mil 
letin istihsal lcudr"linin 
ıoıı haddine kadttr sefer· 
bor edil nesi netice:1ini ve 
recelc•ir. Hitlerizm artık 
Avrupırnın·değil bizim de 
dü~manımız ol.muştur. 'Bu 
nutuk barp ilanma benze 
mekte ve Almanyaya kar· 
şı vaziyet almış bulunmak 
tadır. Bu nutuk harp ila· 
m demektir. 

ALMAN MEHAFILıNIN 
TEFSıRLERl 

Berliıı 30 A.A.- l lu· 
ıusi bir muhabir bildi:-iyor 
B·rı-: aç ~ünlük bir sükunet 
ten sonrı Alman siyasi 
mebafili şimdı Ruzveltin 
nutku üzerinde ciddi su· 
rette meşgul olmağa baş· 
lamıştır. Alman s~yaşi me 
bafili n u t k u n A· 

merikan 'efkhıumumiyesi· 
ni temsH edemiyeceğini 
ve Ruzveltin Amerikan 
milleti namına söz söyl!· 
meğe salabiyt'ti olmadığı· 
111 iddia etmektedirleı-. 

ALMAN - FRANSIZ 
M ÜZAKERE.LERI 
Berlin 30 A.A.-.Bir 

hususi mul1ehir bildiri· 
yor: 

Resmi Alman mehafi· 
ti Fraı1sız-Alman müza· 
kerelerinin faaliyetle de· 
vam ettiiini ve bu m:in· 
kerelerin harbin en esaslı 
mesel~lerind~n biri ••yıl· 
dağını beyan t'tmelctedir)er 

Fransız -Alman müta 
rekeıi bir çerçeve teşkil 
etm~kte t1e bütün meı;e le 
ler bu çer•;evenin içinde 
yer almakt.sdırlar. 

SURlYEYE BlR ÇOK 
SlVlL ALMAN GELMiŞ 

Kcthire 30_tA.A.)-Su· 
riye hududu'ldak ı KÖ} ler 
muhabiri biıdıriyor: Bey· 
rull~ n en son lden !Jaber· 
ltro göre, aralarında tek· 
nisiyen ve tayyareci bulu· 
nan bir Alman ıırupu Ha• 
leple bnıunmaktadır. ·Bey• 
rut üzerinden lraka 80 Al· 
man tayyaresi Suriyeden 
g~çerek gitmiştir. Hergün 
trenle turiıt kiyafetinde 
bir ço" Alman Halebe gel 
mektedir. Trenle gelen bu 
seyyahların ekrerisi Bul· 
gar pasaportun&ı hamil bu· 
hmmaktadırlar. 

Ruzveıtiıı 
nııtkıl v~ Ja

ponqa 

Yunc nistanda 
1 NÜFUS BAŞIN\ G' l.\J 

DE 60 GRAM EKMEK 
Londra 31 A:~. ~Al· 

TuhriYi bit 
köyJ~f 

Hatay Vila.Ye~ 
Antakya şebr1• 

Nutuk endişe doCiurdu 
Tokyo 31 A. A. -

Almanlar Huzveltia nutku 
nun Japonya la .doğurdu· 
ğu endiş •yi dikkatle takip 
etm~ktedirler. Bu endişe· 
yi inle etmek için propa 
g rn jalar yapılın.ak tadır. 
Alman Elçisi dün Japon 
Hariciye N uırmı 1iyaret 
e Jerek bu hususta kendi
sile uzun müddet •_lÖfÜŞ ." 
rnüştiir. · 

KAHIREDEKl JAPON 
ELÇlSl 

Tokyo 31 A. A. -
Alman Ajarısı bild;riyor : 

Kahiredeki Japon Elçi 
si, ln~iliz makamlarını ı 
Mısır hü'<fımt'tinden talebi 
üzerine İş göremiyecek va 
ziyete gelıniştir. Elçinin 
tı ·lgraf ve telefon muhab" 
rele; , sansöre tabi tutul· 
muş, busut;İ kurye gönde· 
rilme::ıi menedilmiştir. 

Suriye 
TÜRKiYE lLE YAHU Dl· 
LER ARASlNDA TAK· 

SiM EDİLECEK 
Londra, .A.A. - Par· 

lamenlo azasır dan Vernoo 
yazdığt mekalede diyoeki: 

Fransa milletler cemiye· 
tinden aldığı manda muci· 
bincbe Suriyeyi elindı~ 
bulunduruyor. Halbuki Vi· 

· şi hükumeti MılleUer Ce· 
miyetinden çekilmiştir. ln· 
gilterenin lrak'a istiklal 
vermeye karar verın6sİ 
üzerine Fr;ıos.a da Suriye· 
Yf'! i ıti\dai vermeyi vadet 
miştir. Fakat Fransa bu 
vadini tutmıımışllr. Altın 
mukabilinde Almanların 
kendi davaları lehine elde 
ettikleri uiakaç Su.riyelınin, 
~ayet lnf{iltere Suriyenin 
ishkla1ini temin.etmeyi ta· 
ahüd ederse lngilterden 
aynı sesli mazmunu talep 
etmıyecekleri şüphesizdir. 

lngilterenin, Suriyeyi 
Türklerle Y ehudı er arasın 
da taksim etmek istedik-
lerini yayan Goebbels 
Ajanlarının gösterdikleri 
asa~iyet Almanların l>öyle 
bir ihtimalden kor ktukla 
rına delalet etmektedir. 

m:ı ı ışgctli altın Lı bulu ı 111 

Yunanista~dan gelen ha· 
berlere gore nufus başına 
verilen ekmek günde 60 
gr&ma indirilmişt'r. 

Yugoslavyada , tedh;ş 

hüküm sürmekte ve biı çok 
idamlar- yapılmaktadır. Sıı 

at 19 Jan ı~nra sokağa 
çıkmak yasaktır. 

FRANSll Aj ~NSINıN 
TEBLIGI 

Bağdad 31 A.A. -Ofi 
Fransıı Ajansı Sildiriyor : 
İngilizler BağJadın 20 l~i· 
lometre yakınma kadar 
gelmişlerdir. Raşid Ali 
geı ç Kral ile sözd.. Kral 
Naibi olan Emir Şerefi 
beraberce alarak lraoa 
geçmiştir. 1 ktis d nazırı 

Bağdadın askerlik Valili· 
ğine tayin olunmu~ ve hü 
tüo m'!ktepler kapanmı$hr. 

ESKi ALMAN IMPA· 
RATORIJ ÖLDÜ 

Berlin 21 L.A. - 23 
senedenberi Holand1:.!a 
ılc11md etmekte ol ırn e~ki 
Alman imparatoru Vilhelm 
nlmüştür. 

ııa;ı 

K:alaıeşli, Ziy•~ 
lılan, Maşuklu, C,..~ 
llice, Sabunlu "i~ 
Yukarı Alevışık, 1 Şeyhhasan, Slltıa~~ 
eddin, Dalyan, r 
Turunçlu Alaharlı.~ 
Ka,.su, Ke.,ki~~f~ 
y;ıdalı, Yarselı, ~ 
nışma, Deı ınu~t~hi 
y ., Is nailli. H ,ıısı (Jı 
Mey,taııcık, Sus'/e' . 1 rı 

Yukarıda a.:J 8 ·r 
k .. 1 . . tab'' oy erm arazı it 
melesi ikm!Al ediloJi 
941 mali Y ıh ~r.t~~ 
sının yeni tatı(ll' b-

t• 
ce t .. hakkuk t1e 
leceği ilan olunu!'·~~ 

ASKERLiK ıŞ(,ısı 
lık yoklaıııa. 3ı1 

bitmek üzeredır ı.jl 
ı yO" 

ğumıu olup ilk bl 
m yaptırmıyao ş~b 
köylü 10 lira .c\,fl' 
cakhrı için bıl' ~•' .. ,,. .. 
fanda şubeye ı:ıııı 
ıaz1.11dır. 0g~ KAYIP ŞAHA Je 

928 senes111 d t-
ilkokulunda~ al k~fıf 
hadetnameyı ,~ı 

Yenisini çıka~"~o~ ~ 
Antakya icra ınemurlu· k u ı ğundan : eskisinin ,h~,'::~ p.r!/._ 

Ali Halef oğJn Salimin Ş~ıı': 
nafaka borcundan 'dolayı diı de 10 gün ıJıP~ 
Akıl .ye köyü.ıde 7 8 9 ve 3 - I -9 H perŞ~ J ' ' ' .. . ;ıııP"" 
10 ııumarn.lı Jayri men· ııu aynı saatl8 e ,-
kullerdeki 144 st him ıti · tırması olacak."' e 
barile 14 sehmi 23-6- arttıranın üz.erıll r•I. 
941 pudrtesi günü saat 9 edilecektir. d•~'ıef 
Jaıı 1 l re kadar da\rede gi edinmek 

15 9-İJ 
açık arttırma: ı yapılacak ~arlnameye "e ~ 
muhammen kiymatının 100 sayılı dosy•~~~:r'.../ 

· df 75 ini bulmadığı tak· atları ilan o·~""' 

Sığınak inşası mecbllri# 
BELEDlYE RElSLlGlNDC..N "'1 

Hava taaruzlarına karşı kornoama ted.:>itl~rdeı" 
da sığınaklara ehemmiyet verilmesi ınuka~,fe 
kılındıgı halde bazı ev lede bu lazitneY ~ '\,ıt11 

ınedıği ve elan sığınak yapılmadığı aola~~pı• 
~ayın halklmızın şaosi ıoenf.ıa t ları 1 

cPI 
olan ve hııyatl.srını koruyac k te .hbir cıı b 
bulunan sığınaklutın bah;f'!si, ve avlusu ol~f1 
yapılması ve evlerin zeminliklerinden dıtb' 
ediln.esi aksi halde icra kılınaci:\k teftişııtt3 ·f 
yapmadığı görülen şahıslar. hakkında P"

11 
,-. .91 

ma kanun ve nizaaına neıri mıcıbınce ce" 
le.yapılacdğı sayın halkımıza lir k~rre 
olunur. __/ 

Satılık dükkô.nlar 
Vakıftır Müdürlüğünden: 

Vakfı 
Caferata 

mevkii 
Cuma pa. 

Muhammen 
bedt·li 

Cinsi L. K. 
Kurşunlu 800 00 
haa ıos 

Mm ta 
ka 
5 

Mikdarı 
mahzar Zürr~! 
260 21:3" 

3360 
Kürtfakı Cinci bö. H"nı'! 200 00 4 1440 270 
Heğbeli " ,, Dükkatı 150 00 4 924 2S"' 

Yukarıda yazı l ı Kur~uıılu hnııa sürule.ı 120~ liru pay haddılayık g ~ 
den ve diğ(:r dükkanla haneye tal ip ıuhur etml!diğın.le ıı 6-6 _94l e~ 
saat 15 t ~ ihaleleri ycapılmak üzere bı hafta mudJetle temdidı ıuiiz1Y 
ğinden taliplerin Vdkıflar idaresine muracııatJan ilan olunur 

Neşrıyat Muduru ,-· ~ •u ' ""'-• • 

Selim ÇELENK Gündüzde Umumi istek 
C.H.P.matbıuıANTAKYAi Çetin baştan 


