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ton çekılmiş Türkigeqe ÇÖRÇIL 
b Yapılacak taarruz ••[ ld Dt;n çok "f. gu ge . ak ~ mete mah~u'll l\ r l bir nutuk 

U •• Londr.ı : 27 A. A. -

uzun 
~öyledi 

!l tı / 1 Sanday Taymis gazetesi 

bıl ı Sı{t:nderunıı gelen diyorki = 

O (ı / , Türkiyeyi ıyı 
Şel , gm / Qrlll 50 fonu tanıyı~ bilenlcr, Türkiyeyc 

llt,,..,. • taarruz edeeek herhangi 

Lo11dra 30 A.A.-Baş· 
vekil <;ür<;il bugün Avam 
Kamarasında \Ok uzun 
bir nutuk söylemiştir. 

Başı ·ckil Ingiltcrenin 
totaliter bir devlet olma-5' tıı .. ısken<l .. '•ılzp sevkedi/ecek hir k t vv~lin m ı \7. tft,ıki 

51· 11 'Şar . "rllnd·ı ycl'iizl iğe uğı·i.ly.ıcağını kani makla beraber butün mii 
S' tııarı. ltketj • llutay ları tarafmdan lJrfn, Di dirler. esseselerinDevlet kotrolün 

uıı lıı~/aıı 90 thırufınuan yarbakır, Akşehir ve Kara Yeni tahaddüs eden orta şark de bulund ğunu. Amerika 
l 5'· tıştu eıı~eru on bulgur ı ı, l vaziveti TLiı·l"··ıveve v:ıı·tlını · · d"l t 5'.. "-~:. ııa vasıl ol mana ısmar anan LHI gur· h ., el 

1
., h., ., . ya sıparış e ı en ayyare 

5.. !tı ~lltlrrıiıı lar da peyderpey gelmek· b~sudsun a c a a ıniisait leı-in hergUn artan bir şe 
Si uı.ı d ~ Oları k tedi.r. Celecek bulgurlar a ır urum ortaya getirmiş- kilde gelmekte devam el· 

rı ~o Oksa •1 • getiri tir. ' · 
1 

5' 1ı S) lonu n ton bulgu rasında kaynamış fakat çe tiğini , ge\en ilkbalıara nis-
5• lııı ~. toııu ıskenderun kilmemiş bulgurlar aa var Al m 0 ,,1 ar be:ıe tayyare istihsa1mının 
5' l'tı tıı ·h da dır . çok arttığını, bundan baş 

!.!k 0 
1 liy. Şehrimi S'j t 1"% ~. ı~"'."" x:u·fod i 

1 
Karaıııandnn gelen hıı l R ll .> y ad d d ~ 1 j n e ka harp m al1.emesi istihsa 

l 51• {> lır. lt1yu gönde gurun kilosu lskendeıı.ımla d ll "a 'da .ı VdZ· hltının da mesut bir şekil 
5• .. ~ı . 1~tıd. 21 kuruş·ı salıla.:ak. şehı-i de yükseldiğini, gerek tav-
• I~ it •il\ 1 .J ıu "1·· Lı:iı 'Uşk mizde de nakliye ve di- ge çınişl er yare gerek malzeme istih 

• 51 ~b· it{' r.. " ğer masr:ıflurilc 22 hu<."tık Bern 30 A.A.- ··&ıs salatının dört misline ib-l;,. llt~.ı er b·ıtı·· a 11erel· 
.::.... ~s ~11•11

1.,. vet··gm·• k kuruş ı kadar salılubilecek lafr edilmek üzere oldug'Tu 
7 

ı ,. yomıJZ aylung,. ga:t.clesi ~a , · 
~ .. · ll<'ear tir. zıyuı·: "' nu, l{u::;y.rnm düşmaııu 

ı5• <, ' ------- -------- ·--- şiddetli ve anudane muka 
.; l,.QQ t B k llusyad:.ı C'!r~yan eden vemet eylediğini, Almanla 

1 il an QS l harekat, Alman leuliğlari rın lnğiltereye hücumla 
~l 5ı· Or ÇJ nin ifadesi ve nihayet Al rımn \'Ok azıldığını. ~lısır 

S' ç '( ıj r tn l öd · nınn matbuatınııı neşriyatı da vaziyetin şimdi daha 
l f Ç İ [ e lJ em l CJ en göstt.•riyor ki, Almanlar ~· >k iyi leştiğini söyl.mıiş ve 

erdeki _c: 1 a c ag'"' .(il l doğrudan doğruya ı\lo:.;ko demiştir ki: 
vaya yürümek ve uerinle· '·Harbin en nazik dev 

1hıiy , c leci/ etti re dalmaktan v.ızge<:miş resi henliz ge~mcmiştil'. 
Almanlar lıfüa çok kuvvet 
lidirler. ışgal altınd •ki 
memleketlerin de bütün e
nerjilerini kendiler ne mal 
etmişler ir. Bu itibarla 

O lan b leniir. Aımaıı Erkfüııhar 
13 O r çl u laı a yeuı k· t di biye8i şimdi tabiye mu-

lııı~1 •ııe 
111 

h ; çıla cak vaffakiyetleri elde etnıeğe 
t ı Uo) & SU).. <;:tlışmaktadır. 
lı~ 11tııat ay1Sih~ un uz ye tecilini ve kendilerine H.ırbiıı iptidasında nis 
~ t -,_ , , Buıık g~.en <lürq~%~ll(ı1111ş tısındaıı rnunza • ı kredi a\ılmasını belen kolay olan hudud 

~ ır k Olan · istemişti. L-öl!?.esindeki muv:ıH:tl: ı· ..:et 
~~(I 'lı'I'-"' ııı,111 ı . . <:ıft<;i ~ · • · J 

"jrııo 1-.H.~k .uorc:ıa Bu yerinde isteği naz::ı lerdeıı sonra uyJnaıı ü 
ş eı-.ı· bır .ı rıııı rurt ı \ \u,. uır. \tUrun1u 1 \ mte alan Ziruat Ve miller azalmıştır. 

ti\ '~l!t" kil.leli borcunu 00 ... enı ·ıvc Alma11lar idn şimdi en 
.... 'V<!t ı ,,... .. k " J ., ~ ·~ıh , ı··r ~07.<ır1 •• ce • duru d ı ·· ı · ı · ı · ı "~ııl ,..ı t~İl . tıııe ul· 

1 
. nı a o an ~·iftçi· mu um mese e_ı en mev-

ilttı ı 1 uınk erın ı un erın borcunu gelecek se· zilerle Usler arasındaki mu 
1 

llı 1 t 1110,· ~,: tıdiı ı· ıu du ne,•e tecı· ıe ı . ı · ı · ı ~lıtt>. '-!ı·ı·k 
1 

tııakurıı "' ve rnnuı erme vasa ayı ctınin et· 
· •tııı '>tı ır· ı . - . ınunzarn h ı· 1 1 t. ' ... k ı . ı ır111 "'' ıılnr·ı " t..><. ı aı;ı masınn me \. ır. -...un ·ii uu iki ııok 

"'" "!<.!<: "'' ınu' .. ıf·tl ··t 1 . " '•k V• • '" 
0

'-' erııış J:<·~· rı·- ta · · ·' J' 1 u., . . · aıasmua ,us ı·et .. <•, ı· ·ı 
"h seı yet \ r ' ' 'lı 
' . ........__ it..'- 1 ayete ve Ziraat ban Ahu.ııı ordusunu t .ı l·iz ct-

Q s~ ---- kusma bildiı-ilmi~tir. mektcdirlcr-

lııgiltercnin istim tehlike
si ge\meıniş. bilakis bu 
mevsim yaklaşmıştır. Bu 
ııuıı iı;in bütün nıiitlafaa 
kuvvetlerimi1..e 1 eylüle ka 
dar \Ok müt~yakkiz ve 
herşeyc hazır bulunmaları 
m emrettik. 

llarhi kazanmak için 
kamınızı son tlumh1sı ,\a im 
dar akılınağa devam ede 
ceğiz.. ,, 

.. r... Qrr .. f ------ -''•ıı iL( 8 -~-
't et,~ onoıa 

'\ 'ıuıa ~. , ,.:rtı le· rı satışı 
Belen l-Jalke'l.Iİ temsil kolıı 

<, j\ h tl'\ıf , ı ~e ~~or.: bir QÜncJa • • 
1 'du~ul\ltı11 l 'Jtıııo1 bın lira lık b 40.1~ lıralı ." sat.ş 
ıuHı~ ~'hı '~r l· ııı·ı Rn· . ono ıstenci 
lur lıir· ~lı. urufın ı lı ı n lir·ıl k ı 
~ tı 1.\ \'(! "lıı{ı.ıı.l'iılıizl te ( a fakat l: ı ıono i. tennı iş , 
Q lıtıı il() Ik, ıtU t g<>ı·ıı .~e tnalik u kachıı· lıonoya 
t~ ~ lıirı 11?1ıtrdrı Sut ış~u~. talehi ~:n!ıy:ııı Banka bu 

hsııı lıra ıtıı bir .. ~' t;in ~trıne getirnwk i· 

1 
ıı 'ıııııt ~u ~·u•· guıı ın !rkPzdon t 1 fi a. 1 ·ıı1 ~ v ır l\ltı ,. 50 l» . e gra a 

l ;.tı~l ı liııı. ~ ·~\· ist 
1
•
11 !tralık daha bono 

1 hır •eııı .ı liidur eınıştır. . 
ıı k "'t! 1 uay M ·· ı tıı.ııa ... 41-011,. l 1lllııı a lu•r) u hakuttmı ar-len im· 

\> • •tı \' <! E;a "" ur b -ltııı liatış ıııirı l!(l• yı . satı I· orulanla dn bono 
4 ıı,tl,~'tıekt ı . harar t-n bet ş ~.rın·ı·n biiyiik bir rağ 't r lllOıı-:uır. etıe le J" goruuğiinü bildirmek· 

li ,ı:;ırıı,. ır. 
~tıl( 1." (Y.. T l \ l\!iırıtt "()re a Hnin .. ,.ıı·ı ı ·ğ : .. lfl I'(~ il cu ( 1 r,ne go 

S > lirith~tay<la cm nz 1 O bin 
bono sutılucuklır. 

Yarın ai<şan1 Ş - hriıniz Ha tkt:viode 
•Yanllş yol• piyesi.1! ter·ls\J edt' (·ek 

Belen llal kcvi Temsil 
kolunun yarın akş mı şeh 

!"imiz halkc\•inde ··) anlış 
Yol ,, piyesini temsil ı~·iıı 
şehrimize gclet·cğini nıcnı · 

mıniyt!ll '" hnlıer aldık 

Bilhassa aileler i~·iıı 

baştan aş:ığı lıir ilırct lev
hası teşkil Ptfon hu piyf's 

Bclend·-- rnuvnffkkiyetle 
temsil edilmiş ve <;ok he· 
ğenilmiştir. 

Bu gü1el eseri seyrel · 
ınek fırsatını ka~·ırnıamala 

rını biilüıı vatun<luşlarn 

tavsiye ederiz.. Parasız du 
huliyc bileli Hulkcvimizd<~ 
verilmeltledir. 

ZIH \AT ı\tOFET 1 fşl 
. Ş l~llHll\lİZDE 

Zıraat Vek:lleti ~ınr ..! t· 
tişlarind tll :; .. ıiın Herg
me l e\ velki gii Anknra· 
dan şehrimize gelmiştir. 
~lım Ht>rgmen Vil:1ycli · 
ınizin zı .. ai durumu hak
kında tcdkikat yapacak 
ve bilhassa tohumluk ihti 
y.u·ı iiz ·rinde duraı"nk v.l 
ziyeti incoleyL>ccktir. 

Perşembe 
Abone ••..tlal"ı : 

Dahilde yıllıöı ~ 111"• 
Y•h•ncı memleketlere 

8 ..... 

lllnların her kall m•· 
alnden S kuruf ahn ır. 

Ocrat paflndlr . 
OOnO gec;en ••Yll•r 

10 kuruttur 

Ruslar 
==r 

Yeni ve çok ınÜ 
es sir bi" s ila h 
k ulıan ıyor )ar 
Moskova 31 ı\. ı\. -

Pravd ı g .ızetesi Hus onlu 
sund t yeni ve çok mü~ssir 
bir silah kullanıldığını ifşa 
elmiş tir. 

r ine bu gazetenin yaz 
dığına göre Stalin bu siJ:i · 
hın mucidi olan Kasto
goyu kabul ederek kendi· 
sini tel>rik etmiş ve bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

RUS TEBL1Gl 
Moskova 30 A.A. - lles · 

mi tebliğ: Sovyet kuvvet· 
leri anudane bir sLirette 
dövüşmeğe devam etmek· 
tedir. Hava kuvvetlerimiz. 
düşmanın zırh lı teşekkül· 

leriııe darbeler indirmeğe 
devam ediyor. 

H ·.> pk '! nsi Mos-
kovC1.da 

Moskova 3Q A A. -
Amerika Cümhurreisinin 
hususi mümessili olarak 
Londraya gitmiş ohn Hop 
kens uernberinde bir subay 
olduğu hald~ tayyare il~ 
Londradan bu,.ay~ gdmiş

tir. 

lnqilizler 
Harp so 1u vazi 
y ı İn i uı ~i za ·, r .! 

ye b l şlaınak 
üz ! reler 

Londra 31 A. A. 
Avam kamırasınd'.l beya
naltrl bulunan Mister Eden 
müttefik devletlerin ya· 
kındı lngillerede umumi 
hir iı;lima akdedeceğini zan 
netliği rıi ve bu i~·tinıuch 
h:ırp sonu vaziyetinin gö· 
riişiHcceğini tahmin ettiği · 

ni söylemiştir. 

Çunkinge 
25 NCI JAPON AK l\!I 

7 SAAT SÜf{DÜ 
31 ı\ . ı\.- Merkezi Çin 

de bir deniz üssünden bil 
diriliyor: 

ÇunkingA buse ı e 25 
n<:İ akını1 yııpılın ı ştır. Akın 
y ap,uı .lapun tııyy areleri 
şehrin askeri üslerini 7 sa 
at şiddetle btimbar<l ımun 

etmişler ve bir barut de· 
posu ile hir benzin depo 
sunu infilak ettirmişlerdir 
Bundan başka nılikemmel 

gizlenen askeri hedeflere 
tam is:.ıbetletı~r kaydedil 
mişlir. Çunking \Ok şi <l · 
dct:e mi.itlafa ı edilmekte 
ic.li -
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Şehir işleri 
\lzmir fuarına 

gide11.ıet 
~EHRl~llZDC:N B\HÇQK 

SANATKAHLAH FUAHA 
lŞTlılAK ED~CEKLEH. 

Zahire ve ahşap satııaeJ ~ 
1 

Hatay Defter<larlığımlan 
Cinsi Kilosu Adedi L. K. ~,~ 
Buğday 33 11 ' Beıediqe Reisi, yapılan ve 

yapılacak olan işler hak· 
kında beyanatta bulundıı 

Şehir işlcı i lıuldrnıda J 

Belediye · l{eisi Abdullah 
Bilginden malOmat iste 
dik. Kıymetli arkadaşımız 
halen yupılmakta ol:.ın ve 
yapılması i<:in lclkilrnt ya
pılan muhtelif işler hakkın 
du bize aşağıdaki bcynn:ılta 
bulundu ; 
KömUr depposu ve iti :ılye 

dc.iresl 
11alk partisi hina~ımn 

karşısına 7 daireden ilJaret 
olan bir bina halen inşa ha 
lindc<lir. Bu bina ctfaiye 
dairesi, su dnir~i ve kil · 
miir deposu olacaktır. 

Malum olduğu üzere 
köylerden gelen könıiir 
yiiklcri heııiiz hayvan iiz 
rinde kap1şılırcasımı alın
nıaklıt ve bu ytizden miiş 
lerilel' arası thı ~iiriillli ol 
maktadır. işle bu giiriilli.i
yli ve intizamsızlığı orta -
darı lrnhlırıııak iı;iıı yapı· 

lan bu anbara ŞPhre gelen 
l~öıniir depo edilecek ve 
oradan halka salılucaklır. 

Diğ<>r taraftan itfaiye 
duirf•si l·ir yerde oldu6ru 
lm1cle arrozöz ve su tulum 
ha~ı ayrı uyrı ycrlernedir. 
Hu bina d h · inde bunlar 

ri de Belediye önündeki ' 
meydanlığa mukabil köprü 
nün ölıiir tarafma bir mey 
danlık yapmak ve buraya 
yeni binalar kurmaktır. 
Bunun için ;\ltı cami mi
naresine kadar yerler is· 
tinılfik edilerek aç1lac1k 
ve buralara evkaf, iki 
banka ve bir posta telgraf 
telefon dairesi inşa edile 
cektir. Bu şekilde köprü· 
niin iki tarafında karşılık· 
li ve muntazam iki mey · 
dan olacaktır. 
Aıker ailelerine yardım 

işleri 

Asker ailelerine hm· 
ay 32 JJ lira" dağıtmak 
ınc~huriyetindeyi:ı. Bunun 
tahakkukalı ~u sckilde ya· 
pılnıaktadır : Asker ailele 
rine yardım komitesi adi 
le 13 ki~ilik bir he:;et in 
tilıap edilmiştir. l.Su heyet 
halkım ız.ııı nı iilrnllefiyetiııi 
lc:!spit ve tetkik etınelde. -
dir. 

ı\sker nilclı,rine yar - .. 
dıın bahsinde bilhass.ı be
ni -;ok ınülehass:s eden 
:ıu vakayı zikretmeden ge 
çemiy<.'Ceğim. 

top! ıımcnkveyiııe hurn<la itfo 
iyt~ pı·leri ic;in bir aWlye ya· ( 
pıl:ırnk ıırnumi lamir~ıt ic ! 
rn t'dilel'ektir. 

Ceçcıı gün kocası as· 
kere gıtleıı tJ~r ~adın,~ ma 
~ • 1 h is etli1L Hunu keu

uisiııc lıiluiıdığinıizin erte
si günü yuşlı<'u bir adam 

lerek şunları söyledi . Su depposu 
Şelıriıı sJ 1dtıposu ye 

ni y.ıptınlun su tulimatna 
mesinc göre yapılacaktır. 

Yol faaliyeti 
Belediyemiz şehirde 

hazı yolların ikmali le da 
ha bazı yolhnn ııış tsına 
kal'.11' vermiştir. Bu aı'<l<la 
1 ışla - Dürtayak cad<lesi
ııiıı l'Ög.ırlaı·ı 320) l'mya 
ihale ml'lmişlir. 1'.aldmın 
i ıış ıRı hiter lıitınez. Lıu yol 
asfalllanacaklır. 

ali konağı k. rşrnın
daıı ypni bir yol a\'ılaı· l; 
ve hu yol Bel d ytmiıı .ır 

, ı~asınd.ııı gcçı•ıı yo\I "' Lis • 
yolunu lrnledı•n•k lsk<'ndo 
ruıı şosasile lJirleşPCt·kt'r. 

.. Oğıum askcrn giiti. 

1 

F Jkat ben gelınimi ve c;o· 
ı:ı.1.klanııı lıcslenıelrten a -
l'iz değilim. /_,utcn gelinim 
de lıuııu istiyor. ,, 

Bı11ız ·soma iı;criye gi· 

ren gelini de kayın pede
rinden memnun olduğunu 
ve Belediyeye bar olmak 
isteım .. '<.iığıni söyledi. 
Ş,jnriil iki ouyı.1..- ıhtiyacı 

~ehrin en büyük ilıti-
yaı.;lurından biri de bir so 

\ ğuk hava <leposile asri 

2) Ağustosta a~ılacak 
olan beynelmilel lzmir 

sergisine şehrimizden işti· 
rak edecek olan sanatkar 
lar hazırlanmaktadırlar 
Bu arada bilhassa mobilyc 
eller Fuara geniş mikyas 
ta iştirak için çalışmakta, 
dokumacı csn:ıf ı da Fuar
da teşhir edilecek nefis 
Hatay dokumalarile kilim 

!erini ikmal etmek üzere 

bulunmaktadırlar. 

Higar hakla 
rını kulla 

~naıılar 
TOPllAKLAHIMIZl TEll 

KE BA~LADlLAll 
Türk-Fransız Anlaş

ması mucibince hıyar hak 
larını Suriye veLülman hü
kumetleri lehine kullan· 

f!UŞ ~olanların mallarını 
tasfiye İ\:in malik oldukta 
rı müddet 23 temmuz.da 
sona ermiş ve bunlar pey 
derpey llutayd.aıı aynlma · 
ğu haşlamı~lardır. 

Bina taiır ir 
komisgonları 

Yatırı ışt? başlı· 
yor la r 

Vilayet dahilinde yapı 
• ıacnk olan bina tuhı·ir iş· 
leri için hazırlıklar h\tnı iş 
ve komisyonlar teşkil o

lunmustur. Vilayet <lahi
lind';! 8 komisyon birden 
işe lıaşlıyacuktı r: Komis
yonlardan dördü Antakya 
kaz..lsında, diğer dördü de 
Vil:\y din diğer k rı. ulıleiıf 
ka'l.alarımla faaliyete ge· 
c;ecek lerdir. 

KarışıkArpa Uarı694 8 vl ~ı, I 
kiremit 3000 30 oo ı~tıll 

" 13000 130 co }llleı 
Ustun 2 6 00 " 
Murablıaa 100 25 CO fi 

Ev enkazı 30 00 
Yukarıda ismi yazı\ı:köylerde vaki buğdaY ~: 

arpa ve darı, kiremit ve ev ankazı 19 ........ 
tarihinden itibaren15 giin müddetle aı;ık arrW' 
le mahallinde s:ılıhğa çıkarıimıştır. 1J 

Arttırma 2-8-941 Cumartesi günü ::;:ıııl 
Defterdarlıkta yapılacaktır . 

Satış bedeli peşindir. Talip olanlarJll ynıdt 
dibu~uk pey _ak~~asile birlikte rnüracautlıırl 

/ 
~'lıt 

olunur hu 

Açık teşekkür 
Balkan harhin<lenberi 

çekmekte olduğum emı! 

roit hastalığını çok 
dikkatli bir itina ile teda
vi ederek hay atımı kurla 
raıı memleket hastanesi 
baş hekimi Opera.ör i\lah
mut Uavcli ile nisaiye mu 
laiH:i31SL doktor l\l:1zhar 
Ataya, bizzat veya mek
tupla sıhhallını soranlaı·.t 

sunsuz. minnet ve şükran· 
larımın ihlağmu s1yın ga· 
zeteni.ziıı vasıta olınaımıı 

nca ederim. 
Sefcrlı ~rl ik ~1üdürii 
llırahim llakkkı 

Yeııtiir 

ltı\RHl Y~ lLKUKULU.ı.~U~ 
ll\Şı\ATI lKMı\L EIJI· 

LECEK 
İnşaatı yarım k.llnıış 

olan beş sımflı UarlJiye 
ilkokulunun inşaatının sü. 
ratle ikmal euılıııcs: i~·iıı 

icuhcc.len talısisat hazı;.lau 
mışlıl'. lJüıı Vilayet Parti 
l<lare lrnycti 1 Lıruiycyç gi 
derek yerine.le tcdkikal 
yapmı~ Vd iıı~a1ta dt1rha! 
başlanma ı iı;ln ic.ıheı.leıı 
tedbirleri almıştır. 

Fransız tııustemle 

kel~ri ı.ehlik~de 
imiş ! 

Paris 3 J ı\. A: 
•· \uvel Ta 1 ,, gaz.etcsi ya 
uyor : ~ 
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İmtiha"Jı' ;~, 
talebe tl~, a 

ıı 
naca ~ ı 

P. T. f. Miicl'1' 
.., .. ode" gu ııı 

1- luarcnıiıtl8 . o 
" •J'"tll ır 

maaşlı ve u<.: v 11ıır 

ve sitajyerlildc~r~trP 
ka ile orta ıı 

ı·tı'· ' zunları aıuuı0•1 ~ ı,'Dı 
'2- .\lwmuaı~ı:ıd~10 ;) 
ı\o. alma!~ ::;Jf ııP 
pek - ıki uur~C~tıl '~ 
memur ve ~~ır P 
ulctnlar d.ı wı~ ~ 
idareye ait oll~1~,.etl 
20' :.l5 3lJ lin1 il ~~ l°t , . c 
ycl'li klerc taY
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len.lir- , .c,SillJ' 
3- Staj de' ı ı1.ı•ı; • 1 
vaffak olaııl~11 ı.IJ rJıı 
ücrelli nıeııııJ 
<."irıleccklerdil'· 0!1

11 

4 - \lu \·.ıf iııl' .eJ'l1' 1 

teklif euııecul' )şıırtl1 
kal.mi etnıeıerı ~'1 

- - L'· ı · ıerı 11 1 
o1 A ) a ı p ı11ıw 

mudur 1nı11u 111 ,.tJ' •il 

maddesindeltı ~.r 1 

• ,IJ ... 
olm ıklu bt:l )'oıı 1 

ıneııı u ny etıııe ıı 
otı 1 

rt:cel\.lerı ıı 1 .• rı 
ı ıtl .. gettmeını~ o ıı )'~ ~ 

b - .\lu::;atıal'ıl / D 
. l~ •' tsleycnıerı.ı 111•1 

salı ırü ıı il :J~şJr:J1'1 
o •\' J 

<.iılel~\:eıcri le u l'· · 
lclerını li:Jt•ı)'eıe'' " 

1 

lütruıı.; gutır•Jl •10 
o .. . j{tl" ~ 

7- _.,ıus .. L>il •• 110,. 
ı. dil . j 

~":<.trş.rnıuıı r:ı l' l · 
Antakya'dıı ,İıı~~ 

'\ine hu yold m CPbr .. i\ 
tepesine aınud olarak bir 

yol inşa edilecektir. 

1 

biı· fırındır. Bilindiği gibi 
~chriıııizde eller kesildiği 
gün ı:ialılınakladır. l lallıu • 

ı 1n cllcl'İn en aşağı 24 sa· 
( at sonra sulı~ ı.;ıkurılubil
( me..-;i i<."iıı lıir soğuk hava 

o1 deposuna ilıtiyac: vardır. 

\ Bunun tçin de temaslara 
ge<;ilmiştir. 

Uir numaralı komisyon 
~ükrü Ualct, iki numaralı 
komisyon Samih Bilfı.l, ü<; 
numaralı komisyon Nafi 
Miski, dört numaralı ko . 
misyon Kamil .Ziyaeddin 
Yuz.gan, beş numaralı ko
misyon Şevket Olcay, altı 
numaralı komisyon ı.\lu.sla 
fa Hasılı, ,yedi numaralı 
lı komisyon llcı:>inı Üz.bek, 
sekiz numaralı komisyon Jı 
llakkı Gürler. 

'' Fransanın nıiistemle 
keleri tehlikededir. Vişi 
kabinesine.le bir değişiklik 
yapılması z.aruridir. Vişi • 
nin beklemek v~ sabret • 
mek siyaseti biiliin Fr.rn· 
sız İmparatorluğunun el . 
den c:ıkmasına ve milli 
birliğin zeval bulıııaı:>ına 

sebep olacaktır. 

lüğünde yaP J -- ~~ı 
i 'e~ı ii'~·~'v ~ 
Settrı1 ~; 

C.H. P.~'' ce:ırail tepesi parsellt.
ncrck lımayu ve lskendc· 
run yolu eeph~iııc konpe 
ratif evleri inşa edilef·t'I~ -
tiı·. 

Yeni pazar ~erleri 
'ı eni yapılıwak itfniyc 

lıinası yanında sebze, kö
miir ve lrnyun pazarı ol -
mak ii1.ere iiç pazar yeri 
~upıhwuk ve bu şckilılt~ pa 
ıar yerleri hep hir aruyu 
toplanmış ohıcaktır. 

Açılac~ı< me)danlar 

~us gayeJerinıiz<lcn bi 

Uiğer turaftun Heledi· 
yenin bir modern fırına 
ı lıliy .ıı·ı van.Jır. Hunun ic;in 
lsluııhııldaki şirkethwle te· 
rııus c...uilmiş ve 3500 ek -
ıneklik asri bir fırının 34 
bin liraya temin edilebile· 
._ği üğrenilnıiştir. Yukın

<.lu bu fırınla soğuk hava 
1 dcposumııı tesisine '.'alışı 

1 

l.u·aklır. 

~uı:~t;ı~u ~ia m_emnuni· 
y~lle soylıyellıu kı ı:Jon ı.a.. . 

ilk dört komisyon A ·1 

takya ,merkez., beş ve allı 
numaralı lwmisyonhu· Is -
kenderuıı, yedi ve sekiz 
numarnlt komisyonlar da 
Uörlyolua işe lıaşlıyacak-

lar<lır. 

nıaular<la tJelcdiye tahsila 
tı iyi gitmektedir ve böy
le devam ederse yukmda 
memlckc:ia l>iiyük ihtiyaç 
ları kurşılanını~ olacaktır. 

Vaz.iyel oku<l.tr valıiın 
dir ki .\lareşal Pelenin va 
kit gec;irnıedeıı l>ir ı\lilli 
llirlil~ kabinesi kurması 

lazımdır. ,, 

Yunaubtanda 
z .. lzele 

Belgr.u:l 30 ,ı\. A. -
Ati.ıau:rn bildirildiğiıı · gl}· 
re L>ugüıl saat. 1 J da ıı.er· 

~~~&111' 
1 ardırıı#-,ıı~1 

JOb l ~ 
ti f uı.::an1 :ıil~ 

1(' 
ıroslunı, ' t 
~ ',pe .t 
na nıııtı" ~ v··ıl•&< .. ı" yet l{eısı 

müracav.t· 


