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S~YISI 2 KURUŞTUR 

Alm<ın akını 
h devam ediyor 

,1 Q li/ n t • · d b Ruslann yen~ bir 
t<t~ k e ıcesın e ll su- muka\'emet hattı 

0 li mikrobu olduğıı da ksrııdı 
Bertin 16 AA.- Al· 

Vaıir.11... an/ aşıldı man teb!iği: 
~ c.} S Rusların yeni bir:muka 
Jıt\an t e ıhhC\t müdürü bı ı hususta vemet hath teşkil etmek 

~d tdb· 1 . . f k b t~e". ır er ve halkımızın riayet ıçın sar etti leri gayret o 
&ı llokt şa gitmiş ve bu hat kırıl 

sı• Ze rn ··h· alar h~,kkında gazeteıni· mıştır. Alman kıtalan ~i 
Vil' \l ırn b d maide Leningrad üzerine 

1~ \ ~ ilYet lJ eyanatta bUİUO ular fHılasız hücumlara devam 
e. t lir..· celisin· rrıuırıi Hıfzıs· l b'l' . p.r• •. ·qıı s~ 111 evv lk' _ 1 a ı ır. etmektedir. Ruı orduları 

"~i ıı tih ııkru Söke ıgun "Burada sıhhat mLidü- iuhilal etmek üzeredir. 
ii" ~ ~ llıııbi 3eıiııdc t rntnsü· rü doktor İbrahim koli Vitebeskte dağılan Rus as 

dUıı ~ 1 karart op aııa • mikrobuouo umumi sıhhat kerleri esir edilmiştir. 
n ıllır.. ilt olJıgw ı .. . d k" . l . . - l J 1 .. . · ı 

(.lıbk ıı to "'ıltık, - uzerın e ı tesır erını şoy e spanyo go an 
s~'~~ l iııJ1'*ııtıda b . izah etmiştir: ., lüleri 

'
'~ıı :ı:ı,tdı._~e.~İlbıs!: rın - Koli mikropları her Berlin 19 A.A.- Rus· 

f -'ıea tı~Şılı. fUpheı1• lsdon ne kadar İnı:&nların bar'iak 
5 t:le. ~n D o u· 1 d d . • larla harb~tnıek üzere Is· 

yA fllııu '1 tıi efııc ıı arıa a aımı yaşıyan za· prnyadan gelen ilk gönül 
.J:kı b ~be~ d~ &Örü.:.~.~ . rrıırsız bir mibop ise de lÜ K4filesi bugün şark cep 

e S' ı u j,.t'ke,i 'lchıc. ı .~t~ U· bunların dışarıdan yani su hesine sevkedilcr.iştir. Bun 
" ti .. Ilı •r~ => ısna- . d sı: ırı, e '"" a •dar ed veya dığer ma delerle lar lsp oyada uzun sene· 
e ı ıı Q' ılı. en b d f 

, 1' ti, 1ğer k lllı ·s~lesile ar.>aklar a azlalaşması ler harp ve tecrübe gor· 
y~ 1 •tııaue~~lıllıiı 't•rlar hak. ısh:tl yapabılir f tkat Def· müş muharipler olup mü· 
jçı" ti tu tı rıı,k Şu~rü Sök- ne suyunda koli mikrobu· kemmel surette tec':ıiz e· 
e''~e ~il k lltek b ~lllında ziya nun fazla mi'-tard a bu'un dilmiş bulunmaktadırlar. 
oıe, 'l ~,lldiıer:~· tenvir ~aı:ı bu suya bir takım ıa Leningra t 

·~" Sıhıl!l ett k en bir mü- &.•m sularınm karışması 
tı'·,~ '•bi 1•tın;;1d· Yanlarııı şuplıesini doğur.nıştur ki Bu şehrin Al ınan· 

,ı L ıtı ... u ·· · 
ııtl ,, ııı ~ Olduğ ru Doktor asıl korkulacak nok•a bu· lar eline geç ınesi 
ı' ~"el~· Cıı s u halde biz· dur. b .. .. k b. f .. k 

ııe·1 ~ •ıu 1 ~u ... 'Yııı v 1. 1 u .. d .. .. ı.· uyu ır ela et 
11•"' 1 c , 1 ·• aıhh • •ıniz, . u yuz en gunun ut· 

'\ıı) ~ tıd, b, 1 tııt11 kıı tt meclı. rıude bir tıfo tehlike:,inin sayıımayor 
1e ,,ı~ ''lli'4t:: hı btry:lar hilk· oaşt.ö terrnesi mümkün • Londra : 16(.A.A) -
ıf i' ~ Ş · 11lltlıt bu dur. Bu sebeple Dehı. su Sıyasi mehafılin kantta tına 

y<J '~ b,~ ebiı h 
1 

yu hakkınJa alınuı tetb r gere Len· n2r Jd heni.iz luyb 
'\.~ ı.. ~~iıtı 1 1tı lld ~kının :-ıh- ler ndicelenerek ilan edi· edilmemiştir. Mamafi 
şev ~ 'Q .. , ' ~u 411 &.. · ı· b k h ~ h c tajdi \t(Uu 

1
. Unun en .ıııceye kadar bu suyun bu şehrin kayı ı ara ı 

lıtııı,ll t, 16 t'n': suylA ıçme s• yu oluak kullanıl· rt keti bakııoındın büyük 
j~" 'c ~:il 4o11 '11raııdu · masıııda ihtiyatkar bulun· bir felaket teşkil etmeı. 

Almanyan1.n 
Moskova Elçisi An 

karada 
Ankara 16 .A.A-Al· 

n ı 1 ı ' ' 1 ı A > ; ·, > v ı b 'j ı i '< 
Elçisi ile Macar ve Slovak 
Elçileri bu{Ün hususi tren 
le ve Kafkas yolile ~~hri· 
mize gelıniş, istasyonda 
hariciye arkanı il~ Sefaret 
~rkani ve kolonileri tara · 
fından karşılandıktan· son· 
ra yollarına devam etmiş· 
lt'rdir· Elçiler istasyonda 
menıup oldukları Koloni· 
ler tarafırıdan izaı edilmiş, 
A iman büyiik Elçisi bir 
gün kalmak üzere Anka· 
raya inmiştir. Elçi )''arın 

tayyare ile Berline gide· 
<.·ektir. 

Moskovada 
ki Elçiler 

Şehri t~rketıniyec ek 
Moskova 16 A.A. -

Moskovadıki Sefirlerin 
en kulemlisi olan Iran Bü· 
yük Elçisi Röyter Ajınaa· 

nııı muhabirine Moskova· 
daki elçilerin ş ~hri ter• 
ketmek niyetinde olmadık 
larını söylemi~ tir. Ayni 
muhabirin bildirdiğine gö 
i~gal eJil~n araziden ge· 
len mültt'ciler. Mo~kov"ya 
uğramadaıt doğruca Vol· 
ga sahillerine yesleştiril 
meı~tedirler. 

1 1)~ l!lııl lı~r t1c, De(tcaırıi lah mak ve V "'limizin dediği Fakat bahri bakımdan 
,,. ,, ı ıt ile ·b· · 

fe ~ıt ~1krouteaıı1 u.': 1U) u • gı ı kaynatmadan içme· çok vahim neticeler doğu ' 
SON DAKiKA 

J'' , ltı1ı lrc 
8 

u buıtı lOOQ ınek veyahut şetaır<leki di· rabilir. IJu şehrin zaptın· 
o p "roı lt~a ıınıu g- l d , tı , uu11 1 bu\(llu Ş\ur. er su ar<l,rn içmek lazım dan ~onra Rus eniz kuv 

ıı'e ta ııhıı1 >uıurıın ilt <;ok dır. vetleri bertaraf edilmifi: olu· 
• 1 •ııı it • aa1 D v 
ı•' 'r ' •o• \Ul)beı· et. '' Sıhhat wüdüründen, cag-ından Almanlar .büyük 

' J ~ • li il Ilı 1 8\tl 
b" •ld er ıı 1.ış lırıı •r •· so 1 zamanlarda şehirde bir tehlikedt'n kurtolmnş 

6;ıl'' ~ t l ~11ldceı,.._Uar \:~~akta ço duğunda·ı şikayet edi· olacaklarJır. Bu şeVil<le 
~e \le ık~c lll t\lılcbu: Şe. ~en hishalın sebeplerini ve Baltık dr!niıinden dah çok 

•r,
4

, O\ı evclld Cek u usu,ta bir tedbir alı· istıfade e:ferek rnUVdsala-
b t 1.\ ıt b frıi~r ~e~ıı. nıp alınmadığını so duk yı daha kolayca tamin et 
ltttı :tlıt ~a ,1 ;_ 0ultııu S 
L l.lıı o,"1 1-. il ıı _ onu 2 incide miş olac klardır. 
'''ıl •I lııbı-ı '*&ı • tıııJ. ----------------
\\jll 'lllıt, ltl b ~ llt\)4tıl 2 3 ~ .. .. 
~: t," .. :,y~~'ı.11 11~ emmuz guzme "ıu-

~:ıı11ınc11 Yetıi b· rınıız sabaka/ari 
Q,~~~ 11• ::Y

11
k•t1,/r lcbıığ Bütün hazırlıklar iknıal edıld ;, m üsa · 

u 1t111 •lıp Qt'(ııe bakaya bir çok bö!g eler ; ştir ak 
~ı~~tu au i~~~ soğuıııa. ede.ct:k 
tııı,L bul çlllcd 

uıı lıo · t1ıı b 
l1 it. ışı~td ilik, 

... c k 
"' ~ .,~ \JU,. • 'i <-ııg ... 

ı 'rq e~blllc l\y\)~ • Ö 

Hataym kurtul JŞ bay· 
r•ının n ı· k'ı . ld.. .. .. 
0ı net yı on um•ı 
"ün 23 Temmuzda gı· .en • se liCne Olduğu gibi bu 

/apoıı kabine 
si istif asının 

Amedkadak i 
akisleri 

Vaşington 17 A.A.
japon kabinesinin istifası 

hakkmda henüz mufassal 
malumat gelmediğindt'n bu 
rada lıu h\!ı.usta hiçbir 
mühlea serdedilmemekte· 
dir. Vels gazetecilere yap 
tığı bt~yıanat esnasında bu 
lıaber hakkında daha '"s· 
mi h: çbirşey olmadığını 

söılt:miştir. Yırı resıni 
mehıtfiıde söylt"ndığine 
göre Japonya Amerika 
ile dost g·eçinmek ttts ıv· 
vuruodadlr. 

Perşembe 
Abone ,.rtıarı : 

Dahilde ylllıGı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 llra 
lllnlarm her kelime· 

alnden 5 kurut alınır. 
Ücret peflndlr . 

ODnD geçen aayllar 
10 kuru,tur 

Japo11. kabi 
binesi istifa 

elti 
Japonya yeni bir 
harekete mi ha 

zırlanıyor 
Tokyo 17 A.A.- Prens 

Konoye Kabinenin istifası 
nı imps,.atora vermiştir. 

imparator kabinenin istifa 
sını kabul etmiştir. lınpa· 

rator kabinenin muvakka 
ten vazifeıine devam et· 
mesini emretmiştir. 

Londra 16 A.A.-RC>y 
ter ajansının diplomatik 
muharriri yızıyor: 

jıponyanın y~ni bir 
harekete haıırlandığı hak· 
kındaki emmareler lngil· 
tere ve Amerika tarafın· 
dan dikkatle takibedilmek: 
tedir. 

Bu nazik a!tlada J.t· 
po:ıyınıil Alınlny4 ile b~· 
raber yanyana l.:arbetm~k 
istediğine , şiiphe yoktur. 
Fakat Japonlarm Alman ta 
leplerinı inf el~.::ekl"ı 
şüphelidir. Eğ~r Japonlar 
burıu kabul ~decek olurn 
ille huek~t n'lktası Hıudi 
çini ot ıc \khr. 

Cea>heye gidt'n oı\ter· 

l'!rİn yerini t ıt.n.ı\c üuıre 
maden fabrika v~ ziraat 
işbrinde kadınlarm göstM 
diğ'i feragat her türlü ıita• 
yişin üst ınde.iir. 

Japonyada 
K~bin":nin istifası 

Üzerine 

Tokyo 17 A A. 
Son günlerdeki kabine is· 
tifası üzerini Japon lmpa• 
rntor ve imparatoriçesi Ha 
y1Ama sayfiyesinJen Tokyo 
ya dönmüştür. lmp<trator 
gelir stelınez Jap'ln }Saşv~ 
kili Prens Konoyeyi kabul 
elbrek istişırele"Je b ı!u'l: 
n ıuştur. 

'r l c ~ lıalllnı iller. 
ti t ltııl(j C\~Uj \İ Cl gib· 

' ır \' . ığer ı 
"'tııı 1 1tıtıc •u. 

Yttlc su>'u 
kulıaı\l· 

d ne de lskenderunda fe. 
"~rasyonca tertip edilen 
ıuınıe .. '-h musauakaları ıçın 
ll~trlıkl k . 

t. ar ı mal edılmış· 
ır y·· 

i·• · uzme müsabakalarını 
1..1are d k 

yon müınes5ili 20 Tem· 
mıJzd:ı l~kem1 etunda bulu · 
nacaklar. Müsabakuya Is· 
taııbul, lzmir, Mersin, Se)' 
han, Ankara, Bursa, ve di· 
ğer barçak bölgelerden 
ekiplerin iştirak edeceği h 1 

ber veriliyor. Bu iti',urla 
yiizıııe müsabakalarman 
çok heyacan!ı olaca~' an· 
şalmakladır. 

Rus Jngiliz anlaşması 1 
japonyalla hoşnutsuzluk 
uyandırmıştır. 

Asscuiyutıdpres ajansına göre 1 

japonya·ıınAmerika .b~yü~ 
Elçisi Amerika Harıcıycıı 
ne l>ir nota ve"rerek Japon 
gemilerinin A-nerika li· 
manlarınJan ve Pananı. 
kanalıadan süratlc hare• 
reketlerinin teminini iıtc· 
m&ıtir. 

Btı nota bir ültima'om 
mahiyetinde deiildir. 

e ece olan f c:der u• 



Sayfa-2-= 

GOn aşırı ; 

Mücadele 
Suriye müte
rekesinden 

Beşer Huydlının, ınev· 

<'Ut veya olması mümkün 
bütün _mücadt'leleriniıı ht.p 
birden ortaya konduğu 

harp, randımanlarını dai· 

sonra 
İngilizlerin Orta 
şark vaziyeti dü· 

zeldi ma mücadele mefhumu· 
nun kendi sinesinde te· 
celli etmeden önceki va . 
zıyelter ine göre ve iı. 

Yani harp sahasmda 
maddi ve mımevi bütün 
kabiliyetlerini seferber e· 
.den milletlerin bu sabadan 

Lo ıdra 16 A. A.
Suriyenin mütareke şartla 
rmı kabul etm~si üzerın" 
Taymis gazet~s\ yaı·iığı 

ro Pt 1.dc diyorki : 
nin boyun eğmesi 

uhasam h so· 
.ştir. Suriyen ın 

1n hrafından işgali her çarpışmanın sonunda 
elde edılea ~ ki · ihtims l 
den birine layık clarnlr. 
ç,kmaları hazer da atıldık· 

lan hayat mücadelelerine 
bağlıdır. 

ne ol 1 rin l 'Clfo Fransız 

O millet ki. dünyanın 

sukuıı devresinde ta'>iat 

kadiseleriniıı İcab ,,uirdi· 
ğı engellerle çarpışmaz, 

... kendine müsait ve refaklı 
bir hayat yaratmasına ma· 
ili olan illetlerle mucade· 
le etmez: Komşulıınmn, u· 
zaktan tanıdıklarının ku· 
ı u bir taklitçisi kalırsa 
pek tabıi olarak emperya• 
hst ihtiradarın her zaman 
ıçiaı kurbanı olmQktan kur 
h.ılamaz! 

Gençliği leşli ,yı:ıratı · 
cı, çah§kan, yaşama; ı.t.>v• 

kını yalnız alm terinde bu· 
lan ınılletler ;geııçliğı mutabas 
bus,yaltakçı,dalkavuk millet 
lere karşı mıli kuvvetlcmni 
b r kalkan, beynelmilel 
mt.vkılc::rinı bir kılıç gibi 
kulhınırlıtr. 

Kendılerine şerefli l>ir 
mazı bırakmak, refahlı 
lıir hal yaratmak \O emin 
bır Ltıkbal h1Jzırliimak is· 
liyen nıilletler, gençlikle· 
rini mücadeleci daima mü 
cadelec\ fakal milli ve 
inkilapçı lıir mücadele· 
ci yapmak me~buri· 

la:m m ... ı '"atına dokunur. 
Ortaşarktaki vuiy~t uola· 
yısile son iki aylık müddet 
zarfında memnun olmakta 
haklıyız. İngiliz kuvvetle· 
ri ~inıdi bütün Ortaşarkı 
Türkiye hudutlarına ka· 
dar kontorol etmektedir.,, 

Dcy;i telgraf "'şereHi 
adamlarla iş görmek baş· 
kadır,. Başlık h bir yazı· 
sanda diyorki : .. Suriye· 
Jeki aon vaziyet memnu• 
niyete şayandır. lngiliz:le· 
rin Ortaıarktaki vaziyeti 
arhk tamamile düzelmiştir. 

Suriye _mütareke 
si ve Almanya 

Berlin 16 .A.A- Ya· 
rı resmi Alman mehafüinin 
kanaalana göre, Suriyede 
lagiliz hareketi mütareke· 
nin imzasile sona ermiştir. 
Yine bu mehafile göre-, 
Fransanın bu tuzd:a hare· 
~.et etmeıi mü ılcmlekele· 
rini müdafaadan aciz ol· 
duğuna delalet etmeı. Fa· 
kıt bu meseleden almacık 
ders' er çoktur. 
Çörçil ltalyayı kot 

kutmak istemiş 
Roma 16A.A.- Çör· 

çil\n nutkımdan bahseden 
siyasi 1talyan mahfilleri 
hıgiliz başvekilinin ltalyAn 

Türk /lava 
Kur ıznıuna 

Köylülerimizin te 
berrüleri 

lJBEYDlYE KÖYÜ 

Salih Antabi 
Salih Ateş 
Hasan Özkurt 

Hüseyin Şahin 
Kamil Arıcı 
Dib Bozkurt 

Kuruş 

1000 
100 
250 

25 
25 
15 

Şt\ban ve Yunus 
Yekun 
MADENBOYU 
Rif at Deviren 
Kamil Hacı 
Hus!yin Kanath 
Sabıh Okyay 
Caaim Tanyeri 
Mem~t H •o Elçi 
Hasan Altuğ 
Hüseyin Bulakul 
Cum• Açıkgöz:: 
Ramazan 
Cu:ııa Hacı 
·Cuma Aksoy 
Em\n Tııcylldız 
Cemil Aksoy 
Osman Aydın 
Abdo Otan 
Hammu.! Hane:lç\ 
Hacı Arif 
Ömer Telci 
Yekun 
TANıŞ\1A KÖY 

40 
1455 

300 
75 
40 

150 
50 
50 
10 
35 
25 
10 
15 
75 
25 
10 
10 
10 
15 
15 
50 

970 

Al\ Arslan 140 
Sabit Karabüber 100 
lsmail Ar~lan 145 
Hüseyin Arslan 100 
Osman J\rslan 25 
Memet Yıldırım 35 
Haşim Bayrakdar 150 
Natf Güvercin 100 
Şemsettin Uslu 50 
Ahl ı<arabüber 75 
Yahya Arslan 100 
Garip Yıldırım 30 
Yekün 1055 

KURT MEZRAAASl 
Selim Sü rel 50 
lsmail Şamat 250 
Memet ~upbi Şat1.at 200 
Samih Altmöz 150 

yet" ndedirler. Tıpkı genç 
T~rkiye CümhuriyetinJe 
olduğu gı l•i ! 

SEZER • ....--.c:-__ , ________ _ 

Defne SUfJU 

mılletini korkutmak iate• 
diğini beyan etmektedirler: 
İtalyanın müuüfauız ~e· 
hirlt rini bombardıman et· 
mekla ltalyan milleti ur• 
kütulemez;. Zirtl ltalyan 

Fahri Altınöz 100 
·Ali Şamat 75 
Yekun 825 
!}AHŞlN KÖYÜ 

Ua şı 1 ı\ncid e • 
ve ~u cevabı aldık: ,, 

- Her yaz nıevı ımin· 

mi ıhi niçin harp ~ttiğini 
temıtmtle müdriktir. 

Şerif Hacı Ahmet 200 
Hüsey\n MehmetAb io 100 

Mir'i lsmtil 100 
Hacı Alım~t 100 
Ab:io.> Ha odu 100 

.,,.. --

l 
Bir Aqda 
INGILIZLERIN GEl'A1 

Beqrutta 
lugilizler tezahu 
ratla k., rş•land' 

Beyrut 17 A . A . -
Röyterin Surip!de hnre • 
kfıt yaııan miittefık ordula 
r1 nezdindeki hususi muba 
biri evvel gün tr.üttefilc 
kuvvc~lerin Beyruta girişi 
ni bildirmiştir. M ıbabir 

Z4. Yl 4. Ti ıo 
Londra 16 A .A.- . 

giıiz Aıniraılık dairesi11~ 
tebliğine göre temmllı 'oO 
içinde lrgiltere 31 lOOOt i· 
hacminde 71 lngili:: geıJJ. 
sil~ lngilizler hesabın• ç' 

. ıit· !J 
diyor ki : 

Gerek Suriyeli ve ge· 
rekse Fransızlar müttefık 
orduların Beyruta girişini 
büyük bir hüsnü kabulle 
karş ıladılar . Şelıre girer· 
ken caddelerin iki tarafın 
daki halk sevinçle haykı· 
rarak askerleri alkışlıyor· 
lardı. Avucıtrslya kıtaları 
şehrin ortasında bir &eçit 
resmi yaptı ve halk as· 
kt":deri boş geldiniz diye 
selamladı. Bisikletli 
genç kızlar kamyonlara 
tuıunarak askerlerle konu 
şuyor ve onlara şekerle · 
meler ikram ediyordu. 

Cenup mahallelerde 
mübimmat yığınları ve tl!l 
örgüleı olduğuna gore 
Beyrutun sonu~a kadar 
miıdafaa edileceği muhak 
kaktı. ıvlüttefık kuvvetler· 
den alınu1 40 kttdar esir 
Fransızların kendiletıne 
çok iyi baktıklarını söylt"· 
diler. Beyrut şimdi sakin· 
dir ve birçok evlerin üze 
rinde şimdiden bür Fran· 

sız bayra\..lan g3rülınekte.:lir 
Rusyanın yeniden 

' tanıdığı devletler 
Londra 16 A.A. - Ha 

ber verildiğine gore, Sov· 
yet Kusya ba~ ümetı fogıl
teremn yanıbil~ın.da hcır . 

beden Y U6oslav t .t Yuna· 
nistan lielçika ve Norveç 
biık u metle ·ini yeniJen ta. 
nım:tğa karar vermıştir. 
An karada bulunan l Yugos 
lavyanın Muı;kova Sdıri 
yakımla M<.skovaya hllre· 
ket edecektir. 

KAY•P MUHÜK 
Adıma mahkuk zati 

lısan 8 gemi kaybP-taı•1 • l 
Bundan sonra düşlll•~~ 
1aymedi yardımda bul&JfJ e 
ğundan dolayı Ticaret g 11 

misi ksybı muntaı•tıl\ 
neşredilm\yecektir. A11c•~ 
A • .ıirallık dairesi hiıı> )' 
gr rdüğü zaman geaıi ~:,. 
bı hakkında rakam\ar 

11 

L 

redecektir. J ıJ 
z~yiat hakkıl1CJ 

tefsirler 
Londra 16 A·1\,y 

hatir.un ayı urfıod• d·, 
bedilen gemiler hakkı~ı· } 
salahiyetli makamlar111 d~~ııı . ~ 

naati şuJur: . de~' tıdıı~ 
Haziran ayı i9111 eıı1' ~q~~ 

gemi k:ıybl derecesı ı1l ... \ıı 11 

. b bj;S~ lo 
nunıyet 1hıştır 'le . 111w )'tı 
dilir derecede iyıliş92qb llıtcı~1 
Bu ay zarf ındfl 3 ıııiil il;,~ 
tonluk 79 ingiliz 19 ,b•· lııbı~d 
tefik ve lngılizler he

5 
2S d~"lll 

na çalışan uitaraf ": tı' i ~~lr, 
bitaraf gemi b11tf1lı':,Jı ti 
Bundan evvelki aY t3' 
Martta 129 nisand• . ~·f l 
ve m•yısta 104 geı:O' I•'' 
bedilmişti. Bu raks:, o' q8 
göre haziran ayı ka) ~ 
ha aziır. ' ,e at. 

Halbuki Ataıanla ,., ·1 i\ 
ıııl. t 

ltalyaolttr bu rıkfl ~ §~· Ş 
bir kaç mislini "erıJJe ~1tf tıt\ 
retile hakikatten ı.ıs• ,J 

mışlardır. ~jJJ 
l" 4. ~. p~ 

Halkevırı.rı., 
MUSIKl Df.l{Sl..~e l 

Stsi müsait kıı o ,~ 
k ki . . Je ~·' ~·' e ~re evım•z "e ,, 
ayrıcı alafra ıg• .,. r{, 
der;ler\ verilecekl• etJb 1 

b1fta pazart~si, PJ':ı ıtı 
günleri s<.at 17 ~ e 1 

mührümü kaybeltim. Yeni 
_ıim ahıcağım<lan eskisinin 
• hükmü yoklur. 

kadar ders vard 1~k"Jİ ~ ~ t 

istekliler.o rb ,.,.. ' 
1 ııı 

tipligine müracaat . ıJ 
·- ---.r· dil' Neşriyat N il r:N~ ~;-
Selim ÇE.~ p.11t• ' Yakto köyün~en 

Süleyoıan 1 C.H.P.Matl~ 

J.l!ı.eqva s~tılacak 
Hatay Defterdarlığında'1 

de cııduğu gibı, Lu sene 
de çocuklarJa ve hatta 
büyüklerde ishal badaımş· 
tır. Bunun en buvük amili 
ıyicr temizlenıİıedcn veya 
kabuğu soyulmadan geli~i 
J!:Üzel zsmanlarda yenilen 
meyvalardır. Bunuııla be· 
r at: er ehmiı deki i.stamtik· 
ier, geçen sene bu mevsime. 
ı.ıabetle bu sene ishalın 
fcızla olmadığıı .ı göstermek 
tedıı. Defne SU)'Unun da 
bu ı41hahn çoğalmasrna yar 
dım t ttiği şüphesizdir. 

~....,..._..... 

mutlaka bol ve akar su 
ile temizlenip yenmelidir. 
Bilhassa küçulc çocuklara 
kaynı:lmış komposto halin· 
de meyve ye Hrmek bu 
mümkün olmuısa mutlaka 
yeo~e~i müt~ak'p vermek 
yanı aç karnına .meyva 
vermem k lazımdır. B j. 

Yekun 6000 
KAKMANCU KÔYU 

Muhammen bedeli I 
İncir Üzüm Şeftali Yekun t<&Y3" ,,~ 

Hu işte en bü) ük ted· 
bir halka düşmektedir. Bıı· 
uun için herkesin şu nok· 
talar o dikkat etmesi lazım 
dır : 

KQLuklu her ~~yva 

O.ner Teıniıkan 200 
Şevk ı Temizkan 200 
Yulut Temiz:kan 1200 
Kaıım inal 200 
Rekun 800 

.GO:<Çt.GÖZ KÖ'l'Ü 
Memet ç~vuş 100 

-n ana ve babalar çocuk· 
,.m / karnına meyva 

de birçok yavru• 
.. lümünü mucip 
ishallarıo zubu· 

p olurlar. 

Abdülvabit · 30 
\ tM&bınul Çavus 25 

Garip l3arutçu 50 
rı 

•• bat müdi!rü, şeb 
ı in dı ğe. sıbhıl işleri ve 
mecliıç~ alınau kararlar 
lıakkmda bize faydah ma· 
\umat vermişl~rdir. Bunla 
n yarınki nüshamız:da bil Ji 

J~r~ceii~! ,, 

Memet bakkal 50 
Yekun 255 

fl 1 kt Bu günden 
a a itibaren 

DANSIN:< MELEGl ' 
Fıraatl kaçırmayınız 

Ki. Kr. Ki. Kr, Ki. Kr. Lira Kr. ğ•'' 
~233 893ı 34 7 694 Q.J 00 96 26 rJa ·iie 

30D l lOO 00 00 65 55J 17 50 v·"
1

1 
870 3480 tO 160 4S 360 40 00 v•~' 11ife 
170 680 15 30 20 16J 8 70 ıet''\if 
6 O 

aA 1ş<'e,~f 
2 2480 95 19J 35 280 29 50 ıv• 1 , .. ,ı> 

120 48 J 00 OJ 00 OJ 4 8J ~tJ ·11 
4313 17252 537 1074 165 l35J 196 76 y~~'\J•~ 

'ı'ukarıda ısni yazıh köylerde vıieı lo~'.~,,e~,, 
ve Şeft li m ~}'VJl.trı 17,6,9.ll t.Hİ~ıı rı l:}ll ıl' 1

1
t 

halta miidJetle ağaç üzerinde açık adtır111 ' 
lığa çtLarılmı~tır . 10 JI 

Arttı rma 24,7 ,9 ll perş ~mbe g 'ioü saat Jt 
let darlıkta yaµılacaktır. '/~-

Satış be.:lelbri peşindir . Talip o\anlat•~ıJı•"'' 
p~y akçasile birlıkte müru.caatları ilan ° 


