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c0"-.,.tuluş Bayramı 
[kun tezahürat~ 

nay~ kutlanacak 
k Ilı Pr ornis ogramrnı tespit edecek olan 

Yon bu salı· h ı· . . . · a va ımızın rJya-
Q g ·· setinde toplandı lln •. 
sew,.d~n fakir çocukları 

d 117nP günü olması 
İ. .,~ı.,,. A. Q kabuı edildi 
~Jı •ldo ~·u~cn rıa> urda res b I 
6' l'ııııtı.. asının ·ıc· u unduğu bu toplantıda 

~tııl\ ı·u olan 23 T ınci Hatayrn bu en biiyük ve 
ı ')tll ayık old em • kutsal gününü kutlamak 

ıazıtlı~ı kuıı,n Uğu ehem için çok mübim kınarlar 
P''~.ıbtt •tı b rnaıı için aimmış ve programın ana 

ı a,)"'trıniıtikllşlandığını b.,thm leibit olunmu~tur. 
&Jıiı r,llı Bayrama bütun esnaf 

o0 On b tclecck lırograrnını teşekkülleri sembollerite 
•ı· il b ola k · · t• ~ k t · k 'rtıı &rı ab oınıs- ış ıra e meyı arar altına 
1 ı tt Şakrij S .~0,3Q da almış ve ber esa ıf bu bu 
k tıı Yas !lirıd 0krnerısü. yük günü ayni zamanda fa 
iıtir '1&İaine e toplana • kirleri sevı.ıdırm e gürıü 

A. devanı et olarak kabul etmıc;tir. 
, p •k~ti \'e tvı~ • Çok zengin ~e çok 

şt-' t11 :ttı ve B ~iki erkan eğlenceli esasları ihtiva 
ıl_.1 llcrıc buıan e tdiye er- eden çrogramm ana hat • 
fj'· rcialerj e~naf teşek larını vakhrı dar lığına bi-
l" l::t, 111l1 hazır naen yarınki nüshamızda 

~ fh bildirecegiz 
·•ıtıigeı---..:.:..· ..:_' ---

'>lfl Hava harbi ., "1 11 iT•• 
~,., •• 1. vı ll. Yine şiddetlendi 

'\fy "-ğilıte . l.ondra 8 A.A.- in· 
1\ gılız tebhoi : 
"t\ v . o 

A )İtı ~hsi ta Uu gc ce hıgilterenin 
"'•ı~, tdıld' cenubundııki biı şc:ıreAlman 

~""' ra 8 l tayyarelera hucu o eJerek 
% ,, ~.. - t: . b ._ v,ı lldurıü ...... rııniyet agır ombalar atmış yan· 

'lııı lıı () 6Une Af guılar çıkıırmışnr. MaJ 
t '~ti 1'Yitıj 8~~~n St\Lr· ıh zar aran oldukça çok ol· t' ıvııll' . 1 h il eylem· ı .'"a de. :ııasına rağ.nen ıns,uıca 
( , 1şhr zayıat azdır. 

Qtd . , ~ngılız töyyareleri de 
Ü l>h S Fı0ınsa v - A eh' .• , e- e garbı lmJoya •( e,. c ~-erıııde UÇdl cık bırçok Ş~ 
'>ti,.. .. e.. . " erı bomb,rdım ~il etmış 
h ... ~et; ... • ıv.>k aRır zayiat sebep ol· 

'l/\(:l' A ' • • ltı muştur. 
''.. ~~LSlıl\ "Alış. tltrlin 8 A.A.-Alman 
\ol " "' ltb!iği: 

1 , ç~tı~ A 
' ili ,.,~~atı be b lmao tayyare fıloları 
rı d 'r ~ 1 '1'ııl ,} iiln Zil u gece Jngilter enin Su 

•rı ı 1'1ı" r •r..ı r. tapton ı '-cı ult '~li I'{ "'Ilı s h · ımanlndakı askeıı 
)' uıtk Ço~ Cısj t ' dedeUeri bombtırdımarı e· 

tdı f,~. '"''h , ~ez. erek p k b 
't rtıı,t,ı •t 1 'lleıe · 1 e uyuk hasar· 
'f Otıl ~, ob rı ' ar ıka t 1 ~•ıı .'t' buı Usaıara ~ mı~ erdir. Büyük 
~ \ ltııtti •ı~ı · lltıı.aırıı Y4n!ı{ııııor çıkmış•ır ls'<en· 
ı,~, ~'fırt,~ y •ıı~ b ()r-i:tul ~. dtriye lama d b b 

"

t.. .. " .• c.. er d rıı a. om ar· 
" .. .. ınıan ed l M '-t '-tı " c lQ' ... nıud. ı mıştır. .rnş ve 
Lı. c '•b Yet 3 ll'uarbi Alm.anya lizeri d~ 

'~ Q'~ "n d l Ça l t ltı.:'I\ Lt •~ıt. z n ngılız t .. yyareleri ba 
""ı ~, '1•~ · 

1 Şehırlere bombalar .,t• 
L ~ ·~, d,>- tıyc . m ş b -
~. \ .. b «llıl Qt b ' ılbnssa Koloııy da 

'" " • Qı L ltt'1 U 1. ,~ it tııı; G 1 d YU" tabrıbat )·ap:nışl ar• 
1tli Çı.a\'tl le re .~ lr • lnsanca ıayıat ,.. var• 

t, 'ın le. uı D ... b:l . ııuku hciva muh~r • 
erınde 16 duşman tay· 

)'lresi düşürulmuştur. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Suriyede ıı
mumi sefer
berlik ilôn 

edildi 
20 İle 45 yaş ara 

· sındakiler silah 
altına çağrılıyor 

1/işi 9 A.A. - Suriye 
ve Lübnandn umumi St!fer 
berlik ilan eiilmiş ve 20 

ila 45 yaş arasıodakiler 
sil~h altına 
dır. 

Çöğrılmışlar. 

HAL EBE YAPILAN 
HÜCUMLAR 

Kudüs 9 A.A.-- lrıgi· 
liz. bombardıman tayyare· 
lerı dün Halep ·istasyonu· 
na hücum ederek &ğır in 
filai< "'~ yc.ngm bombaları 
atmışlardır. Büyük yaoguı 
lar çıktığı görülmıiştür. 

Humusa doğru 
ile~·i hare:ket baş 

tadı 
Ku iüs 8 A.A.- Hint· 

li kıtalar Şam cephesinde 
garbe doğru ilerı~mişle· 
mişlerdir. Derzordan iit r 
lıyen kıtalar demir köprü 
ye varmışlardır. Mevzii 
yeni kazançlar elde edil 
miştir. Sıhıld" ç upışma · 
lar olmaktadır. Şam-Hu 
nıus yolu uzerinde ıleri ha 
rt~ket devam edıyor. 

Amerika 
fıLI HAREKETE MI 

GEÇiYOR '! 
Nevyork 8 A. A. -

Cümnurreisı Ruzvelt, lr • 
landa Başvekıh ıle yuptığı 
bir anlaşma netİ\;esı ola • 
rak Ametıka askerıeriuin 
lrlanJa adasını işgıtl eyle· 
dıklerrni v., buraların Al· 
o anlarrn olıne geçmesinin 
Amerıka için lehlıke i ola 
ca~ını ı.fw etmiş ve bu ış· 
galan ruuvakii.at olup dabi 
ıı ışlere mudabale cdılmi· 
yece,ını bıldırmıştır· 

lzlanda adasına çıkarı · 
la.ı Amerıkan ku\'v tleri 
bO bm kişı_raddesındc: tah 
mın e.iiımektedır. Bu ada· 
daki lngiliz kuvvetlen ge· 
ri çekıleı ek başKn yerler· 
de kullanııac:ık!ardır. 

Japorıynya göre 
hadise vahiın ne· 
ticc:!er verecek 

Tokyo 9 A. A. - lz· 
landa adasının Aınerıkalı· 
lı.r tarahııdaıı işgalınin 

Almanya ıle Amenka ara· 
sında bır hube kadar gi· 
deceğı tahmin edıl nekte· 
dır. 

Ameri1-ahıarrn lzlandadl:ln 

• Almanlara g6re 

ileri hareket 
mütemadiqen 
deııam ediyor 
~talin hattında dün 
de birçok b~ton sı
ğınaklar işgal edil· 
di - Uç günlük mu 
harebe bilançosu 

Berlin 8 A. A. -
Sovyet cephesinde muha· 
rebeler plan daiTesinde 
ve muntüzaman devam et 
mektedir. 2 Temnıuzd:ın 
5 temmuza kadar cereıan 
eden muharebelerde Rus· 
lardan alınan esi,.ler 143· 
60::.> kişiye hal iğ olmuştur. 
Bu müddet zarfında Al • 
man ordusunun eline 584 
tank ile 500 lop gt"Çmiş· 
tir. 

Pazar günü Stalin hat• 
tında Ruı;larm mukaveme 
ti kırılmış ve düşman 
Dinyes~re kaJar atılmışlar. 
alınan esirlerin sııyısı çok 
büyüktür. 

Benlin 8 A. A. - Al 
maıı Aj-ı'ls bi!diriyor : 

Alman isHhkaqı kıtala· 
rı dün de Staıi.:ı hattında 
birçok beton sığmak! rı 
işgal etmişlerdır. Bu sığı· 
nakhr en s:>ıı sisteın lec· 
hi otlı ve mükem nel ve• 
saitle tahkim eJıtm'şti. 
L olşevıkler, Alman taarru 
zunu durdurmak için bu· 
ral ra 25 santimetrelik 
t:.plar yerlefirmiş, fıAkat 
Almau kıtabırı el bvınba· 
larıle hücuoı ederek bu· 
raları ıaptetmişlerdic. 

Rus hattı şimalde 
de yarıldı 

Berlın 8 A. A. -
Rµı ce;lı~sını ı şırnal h:ıttı 
da yaı ılmış ve burada 15 
-;aat s:.iren bir mukavemet 
ten sonra ı{u ilar mühim 
mikt..ırda esir ve malzeme 
bırakmışludır. tfo esirler 
arasında biıbassı uı.un 
müddet mu {ılVemet göste 
ren guziJe dol~evik kata· 
tarı vardır. Sovyetleriıı 
şimdi ikıncı müJataa bal• 
tma ç~kilmek•e olduldarı 
zannediliyor. Mümkün olan 
süratle Stahıı hattına çe • 
kılmekt~ olan Kus asker le· 
ri Alın.:ın tayyarel~rı tar:ı· 
hnJ ın mlitenudı hjcum!a 
ra nıuruz kalmaıc:tadır. Dun 
ıon top ığtıoam edılmış .. 
tır. 

sonra Oakanı ve Asur adı 
larına da asker göndere· 
ceğı zannedıliyor. Alman· 
yanm bu hart:kt ~c kar{ı 
ulacağı vauyet merakla 
beklenmektedir. 

Çarşamba 
Abone fll"llal"ı : 

Dahilde yıllıljı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 Ura 
lllnl111rın her kelima

slnd en 5 kuru, .alınır. 
Ücret 'peffndir ;. 

GOnD geçen: sayılar 
10 kuruştur .,.. 

Ruslara göre 

Alman iler-
leyişi dur
durıılmuş 

Mukabil taarrvzlar 
la iki Alman alayı~ 
nın imha edildiği 

bildirjliyor 
Moskovı 8 A. A. 

Öğleden sonra neşredilen 
Resmi tebliğde d•nil\yor 
ki : Bıitün şimal cephesi 
boyunca şiddetli muhare • 
beler geceleyin de devam 
et'Diştir. Kıtala-ımızın mu• 
kavemeti sayesinde bura· 
daki Alman ileri bueketi 
durdurulmuştur. 

Düşın anın Dinyest\r 
nehrini geçmek için yap· 
tığı bütün tesebbüsler ağır 
zayıatla ilkim bırakılmıştı.-. 
Ü;işmanııı ağır tanklarile 
motö·lü kıtalarına karşı 
buyük bir r.esarntle harb~· 
den Kızı!ordu, daha cenup 

ta muk11bil taarruzlara geç 
miştir. Bu taarruz neti 
cesind: Almanların ik: pi· 
yade al .. yı imha e<lıl\Dİ~tir. 
Ukranyada cepheyi yarma 
teşeb,üti d: ajlr ııyıat• 
la p~skürtülmü~tür. 

Cephe ge~;sincle 
her şey imhı 

ed•liyor 
Bem 9 A.A. - lsviçre 

gaz'!teleri ıe gelen haber· 
iere gö re, ~Stalinin nul· 
kunda verilen emirler ta• 
assupla tatbik edilmekte 
ve Rus orJus ı çekilırken 

h~r şey imha edilerek şo 
hirhm yakm:ıktadırlar. 

so .'I o~ !<li< ;\ 

Rus tebıiği 
Bazı nokt, ıarda 
Alman hucıı nu 
durdurulınuş 
Moskova 9 A.A. -Res 

mi tebtığ: 

Bütun ceppbelerde şid 
d h çuıJıı .nalar dev:Aın et 
mektejır. dttzı noktalard..a 
mukabıl h:ırruzt:ırımız1 :l 

dü~man&n ıleri hareketı dur 
du":"ulmuştui. üüşı1uın a·~ 
ğır zayırtt verınİiilİr. Ro· 
ıneıı v~ Alman kat d:ı.rı 
tiesarabyttdı ınuks >il bir 
hucu.n!.t intizamsız bir 
halde geri çekilmeğc m:c ... 
bur edilmiştiı, 
lilR ALMAN üENIZAL 

Tısı BATn 
Londra 9 A . A. -

Cebelüttarık civuındcı in· 
gilız tayyaı deri _bir Al ~ 
man deaizaltııaıııı behranı~ 

lar 1r. 



Sayfa-2-

GOn atırı; 

Adsız hainler 
E ski ve muasır cemi· 

yetlerde mevcudiy !l 
!erinin idımesi, gayeleriı,iıı 
le6rÇ'!kleşmesi uğruna men 
ıupları tarafmdan her tür 
lü fedakarlığa katlanılank, 
ölümle ~biten işkenceler hi· 
çe sf\yılarak yapılan çeşit· 

li kahramanlıklara sık sık 
rastlamaktayız. 

Bu kahramanlıklar: ya 
i'zerlerine takdirkar na • 
zarları çeken koca kütlele 
ri arkalarından sürüklt'yen 
me§hurlar yahut ta isimleri 
hiçbir hafızada yer bula· 
mıyan adsız kahramanla 
tarafından yanıtıhr. 

iııc, cerrirf'tler tl\rihin 
de hürmet e ar.alan lil!llO· 

mı\t veya ka) b )lmuş kat· 
ramanlar b Jlu ıJuğ11 gibi 
nefretle yad edılen bilin· 
miş veya ke~fe~ilmemiş 
hainler de me vct d ur. 

Nasıl ki, ktıhr amanları 
mn adedi çok olan toplu· 
lu~ lar iıtikballı::rine emni· 
yelle bakabilirlersı:-, bııin· 
!erinin sayısı fazlı olan 
birliklerde atilerıne o de· . 
ı ecede ümitsizlikle bakabi 
lirler. Bilhassa adsız hain· 
Jeri kabarık rakamlar 
ar :eden cemiyetler her an 
yıblmanıu korkunç tehdidi 

l altındadırlar. 
Adsız hain kime der • 

ler '! kısaca ( kttra kuv iet ) 
• dediğimiz gürubuıa ele -
manlarma! Bunlar, hürriye· 
tin can feda ettiren lezıe 
tine bir türlü eri~emeyen 
kirli kalp, zehirli kafa, ka· 
r akl.ı::uiz ruh, imaıısız vÜ· 
cud ta~ıyan kimselerd r. 
Uoyunlaıı l.er an lıir ec· 
nebı yularına amade, ayak 
lar ı her zaman ayni hayat 
~artlara içerisinde yaşadık 
ıaaına tekme aavurm"~ 
için baıır ! 

Dudaklan daima zehir 
saçar, bakışlara bir yılan 
kadar soğuktur. 

Caı,ddeder. yükü fazla 
geçen bir kamycn, gökler 
den süratle savaşan bir 
t<ıyyare, fırıaua rengını 

değışlıren ekmek, piyuade 
kalm1yaıı her huogı bir m&ı<l 
de-, alın.m chemıni)el~İz 
bir lt dbir, verilen ale ~de 
bir ~arar onunzebir saçma 
ıma, hezeyanlar savu· uıa 
sana, saf kalpiileri ıuhrık 
etmesine ~ıı büyük sebep 
ler teşkil ed~r. 

Burnunu ao"madığı 
mese'e, fikir beyan etme· 
diği dava, el atmadığı ha· 
dİS1' yoktur. Nereye ~ uf..t 
çevirirseniz oradan zı~ lar 
bangi ta~ı kaldır rsanız .. al· 
1ında görulür. Fakat boy· 
le olınakıa b •rabcı ,iman 
s•ıılır, kor~aklır, çoc da· 

(fa boşa çarp.ır v' "ıuaru 
~ m etlı o:uııların önünde 
~ üçülerek . .1.ı olur. Za • 
tt.1 ou yOzd .ıı değılmidir 
ki ona adsız böııı dıyoruı 

SEZl:.R 

Zeytincilere öğüt/erimiz 
4- Zeytin ağa-;ları ıın 

budanmasından hlSıl olao 

d ılların bakım teşkilatı ıca 
tesbi! edilecek miiddet 
içinde ve bı.ı nizamname· 
de y.ızıh ~i.rtlar daires;n. 
de zeytidiklerden Ç\karıl· 
ması mecb•.ıridir. (M. 22) 

5 - Zeytin hasa iının 
ıamana ve nasıl yapılaca· 
gı her mıntakanın iklim 
ve ihtiyacına göre bılc•m 
teşkilatı tarafrndan tesbit 
ve ila•ı olunur. BJ tarihten· 
evvel kimse zeytin c!evşi· 
remez. Yalmı hava. has.a· 
hk ve ha~arat tesirile dö· 
külen dip zeytinleri topla· 
nabılir. (M.23) 

6- Zeytin baktm leş· 
ki. zeytin m~hsulünün 
el ı rıplanmıısı ümki'n 
ola . , ..... le:de sırıkla zeytin 
sil leme. ini yaaak edebilir. 
(M. 24) 

7 - Zey, .•• baktm teş· 
kilitı ıeyti n ağaçlarlflın 

ziya ve bavadcln tamamen 
islifcıdelerini temın Vl~ ba· 
zı b:ss'alıklan önlemek 
için bnnhrdan sık J

1anla· 
ranı sahiplerine söktürür. 
(M. 25) 

8 - Sah ipli mah:.uldar 
zeytinliklerin aralarında 
bulunan meyve ağaçlannın 
keıim ve nakil musac&deıi 

zeytin bakım teşkılata ve 
bunların bulunmadığı yer• 
lerde ı.irnat memurl \rt ta• 
rafuıdan ~~ril•r. (ıV1. 26) 

9- Fıdan veya dikme 
il~ yeniden zeytinlık kurul 
nıaaı halinJe toprağın ha· 
zarlanmas•, dikım şeld nin 
ve zamanın taymi zeytin 
bakım teşkilatının duekti· 
tile yapılır. (M. 30) 

ZC. 'I fıN MAHSULÜ 
~~U "NAı<Ll, fAS1Kı V~ 

Tt.Rt.U Y ESl 

1- Toplanan taze 

zeytinlerin her nerede olur 
sa olsun yüksekliği ;)Usa· 
ntamı geçen yığuı veya ~u· 
val içindt. i·.tıt halınde 

bekletilmesi yasaktır .(M.31) 
2 - T asirhaııelere iCtl • 

rilen taı.~ zeyti ılerin en 
kua zacn.ı:: :t.ufıuJ.a i~l '!n 
nıeai mecburdir.(M. 35) 

3 - Harici sebeplerle 
dökülen dip zeytiolerinın 
hasatta topJana.ı 1zcytinlere 
karı~tırılması ve beraber• 
c, tasirı veya bunlardı1n 

üluıttn yağhrrn bir birleri 
ne kaıştınlınas yasaktır.(M.36 

4 -Har h&ngi bır kııv· 

velle ışleyen tasım an -!luın 

ıılab ve inşuı ve rJunlar· 
daıı iyi kat:litede zeytin ya. 
ğı ısllbsalı ve uıamura 

ıeytın depolarmda iyı ev· 
sat ve tipıe yağ' ve sofra 
lık ?eytın ıhurı lıusuıla· 
rıııda zira ıt Vekiletınce 

1 nan telkinci ve ogretici 
te... ırleri malsahipleri göz 

öuu• ouıundururlıar,(.\'l,:l71 
· Y t meklik olarctk 

ı tihsal eailen yajlann ILl• ... - .. 

J dan ayrılması için kulla· 
mlan polima gibi kaplararı 

pas tutmıayan, kalayla çin· 
ko ve be-nzeri madenlerin· 
den yapılmış olmast mec· 
buri ve bunlarm muhtelif 
hayvan tulu ~larile ve pas 
tutaıı kaplarla nakil yas ak 
ıtır.(M.28) 

6-- 1 Tasribanelerir. 
ve sofralık nlıımora zey· 
tin ibıar edılen zeytin 
dapolarınm h !r se ıe b,\• 
dana ettirilmesi ve bugibi 
yerlerde teafuııunn önleyici 
tedbirler alınması mecbu· 
rid:r. (M. 10) 

TEMMUZ A Yl lÇlNDE 
ZE.Y flNLıKLE'{INIZOE 
YA0 ACAGINIZ 1$LER 

1 - M ·· mküu olar. yer· 
lerde derh ( ağaç! arınıı 
sulayınız. (Bilb su bu se· 
ne devam eden sıcaklar· 
dan şiddetli sıcak\arJan 
ve yağmursuzluk tan müte · 
mıtdıyen dö'<ülen danele• 
rin önüne bu şekild ! ge· 
çe bilirsiniz.) 

2- Eğer kafi miktarda 
yağmur yagı1 rs..a _ilk ba· 
harda kuraklıktan yapı· 
madıgıoız çiftinizi topraıe 
tava gelince hemen yapı· 
nıı.. (10-12 Sm. derinli· 
ğinde) Bu sürme işile be· 
rab'!r bi.iyıi\c teı:c=kleri ktr· 
caah ve lopnğı diizeltme• 
lidir. 

3- Ağaçlarırıazdaki 
kuru dalları ayıklııyı~ız. 

4- Zeytin sineğile 
müc-ıdele edılir 

liJ sine'.< zeytinlerini· 
ziıı en mü•bi~ dü~ınlrıdır. 
Zeytin sineği hem tane 
hasilatınızı, h e,n:J e y c1ğca 
uıduıu ıı ıtı:tltır. Ay ıi 
amanda elde eltağir,iz z y· 
tin yağının düşük vasıf ta 
olmasına sebebiyet veair. 
Bazan hıncı rin etli kısım 
lan onda leş, halta onda 
st kız n:sbetinde bir kurt 
tarafmdan yenir. (Z~ytiıı 

sineği kur Ju) 
Sineği ı tanınması ga· 

ye-t kolay.fır : Zey•in sine· 
ği b"ldiğiniz: kara sinekten 
biraz d1hıı k~~ük, ku nrctl 
y~şılimtrak, baş sara gözler 
büyük ve siyahtır. Kanat· 
şeffaf ve uç taraftarında 
koyu kestane renginde 
pek ufak bin r ı~k~ bıılu· 
nunr. Bunlar evvela zey· 
tinin yükst'k dalları üzerin· 
de uçuşurlar • İşte o za· 
ınan dt rhal dairemize ha· 
ber veriniz ki mücadeleyi 
eaaslı bir ~ekilJe hep be· 
raber yapılım . 

5 - Zeytin 
mücadele edılır 

aüvesile 

Bu haşara aeneJe üç 
nes\l verir. Birinci neılı 

çiçek toruuı cuklarına , 
ikınci ııcsil hız~ slırgüu ve 
yapraklara (şimdi bılha.ssa 
yeni aşıla nızın taze sür· 
iÜnlerino ve yaprakiarıoa) 
uı;üııcü nesilde tanelere 
aaldırır. Her uç neslinde 

Dııl, qef im 
ve f t!kaiitler 

1 
Gayri merı~ ., ... ,,, 

satışı a; 
Kayıt muamelele
rini yaptıracaklar 

A11takya ~mvalinden 
zat maaşı almakta bulunan ı 
bilumum askeri, mülki oıüte 
kait, dul ve yetimlerin 
Temmuz 941 ayt sonuoa 
kadar ellerindeki nüfu!I 
hiiviy et cüzdanlaril~ bera· 
ber ddterdarhk muhasebe 

müdürlüğüne müracaiitla 
4056 sayılı kanun mucibin 
ce kayıt musmeleleı ini 
icra ettirmeleri laı.,mdır. 
Bu muameleyi yaptırma • 
yanlar kayıt muamelesini•ı 
hitamına kadar maaş altt· 
n11yacaklardır. 

llcınen teb
Jiğat 

Antakya icra me· 
murluğundan : 

Muhatııp : Sü" eydi ye 
nahiyesinin Zeytunıye Hı· 
ristiyan köyünden Boğus 
Taslakyı.n oğlu Sarkis 

Antakyacla Abdulme· 
sih Gazzal oğlu Ilyasa olan 
38,5 lira altın para borcu· 
nuzdan dolayı Süveydiye • 
uin Zeytuniye Hıri~tiyan 
köyünde kain 601 numara· 
lı gayri menkuldeki hisse· 
lere haciz konmuştur. 

Mr:zkı1r gayri mer.'.: ılün 
tamamına 600 lıra l..ıynıel 
takdir edilmiş olduğu ıdan • 
konulan hacze ve takdır 
olunan kıymete karşı bır 
d · yeceğin iz v .u &a ilaıı tari 
hinden itıbaren bir ay zar 
fında dairemıze bildir.ne· 
niz lüzumu tebliğ makamı 
na kaiaı olmak üzere ilin 
olunur. 

Kay1p tasdikname 

Autakyc. icr' 
murluğundaf1 ~ 

Haciz altrna ah111Pe 
arttırma ile pıtraya 'ıı 

·ıe mesine karar vPrı 

heyeti mecmuasın• d 
lira kıym~t takdir e 
olan Bedevi 49 
yünde kain. ııı~ 
mara'ı ıayri menkıl. 

boJI 
sehimden 120 se ~.yıl 
küçük Dalyan "oı• 
kain iki ve üç oıı ı· 

• t 
gayri m'nkullerııı ,e 
sehiın itibarile 4_ de 
1 O - 7 -9 H hrib1 ~. JJ' 
baren 20 gün (1JIJ ıılııl 

kO 1 
açlk arttırmaya tıı' 

B. . . kar "' tur, ırıncı e1ÇI ş'',.. a 
sı 30-7 -941 ç•~ 1 e O 
giinü saııt 9 da0 

1
,111 

Jar •aireınizde 'i.' i"ı f 
j k ... tı11 ı 1 rı 

mu'ud er tYill"' 3,gı ~ııııı 
7 5 i elde edil ıııe l)lo it, t 

ıur• L ııı 
dirde en çok ar ,~ ~J tıllıb 
hb ·· d •· b k · kalıJJ il' ftl••ı 8 u u ı l ,,tı \' 

le 10 gün daha " .. oı•r / bj ,.. ,,,,. 
9.-8 - 941 ·"i11~1 b "11~ 
güııü ayni satl~ :,t~ ı •ıı, 
hrması icra e~'~ıeti ~ «tı~ S 
çok arttırana ıb \ ııı 
yesı yapılıtcı"tl~· tiri~ ~.e ~ 

Arttırmayıı ıŞ ~· ı l~si 
tJJe11 

1 ıı 
cekler mubını .5..,e )•· 

- fll · l> "~' tin yüzde 7,, ıer1 e 
Pey akı·ası verıJJe C • ·ıı a 
dır. ,,11 1

1 i 
Sı1tış peşin pderb' t~u 

Müşteri para)'' erıl~ ~t 
" 1 8 tarmadığı ve)'8 eııJI o 

bil içind~ ted:ye fes'' ,:r 
takdırde ihale 
cektir. 

1 
aı'1 Daba f at tl 

10 
, 

. . .ıer d' almak ıs.tıy~1 • 

941 den itib•'611 ;I~ 1 

d rulıl · e 
aı;ık huluıı 11 d~'J 
nanıeye ~e ,,ı•,0 9-H 2 o JtJJ, i1' 
na mürac1atl4

'
1 I" 

Ollt. 

93~ senesınde Antnk· 
ya Ortaokulu·ıun • üçü:ıcü 
sınıfından aldığım ta~dık· 
nameyi kaybc=ttım '{ ı:rn\sİ 
ni aıacaiamd:tn eskisıniıı 
büknıü yoktur. 

Ed'llon Saba 

bliJ 
llii.n te ıc'' t 

Antakya J~~ 
uıurıug~" S"~ 
Muhıt•P r1:rı•''11 

Zeytuniye P f., 

Kayıp şehı\dctnam~ 
3.a:$ > ıtında Aataliya 

Rüştiyesınd~n~aldığım şeha 

detoameyi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

Enver Ku.nru 
tıhrıuatı buyuktur. tlıııa· 

ena&eyh mücadele tşım 

ihmal elmeJleı< lazıın J,r. 
llu ay içinde yupacal"ınız 
iş yem aşılarmm sık sık 
kontrol etmek, e~er filiz· 
ler ve yapra1,lar a'iık ye· 
şıl br kur\ tarafından ye· 
nıyorsa derhal kıvrdm ış 
yupraklar arasınJa bu kur 
du bulup cldurmek lazım· 
dır. Ayni zam!lıdı yenmiş 
yaprakıarı da koparıp at 
mahdır. l) ığer nesıllerile 
mucadeleyi h.ıbe ver<lı 

gıııız takdır<lc: hep l>era 
b~r zebırlı ilaçlttrla yapı 
cağu:. 

Ziraat Mudürlüiü 

yünde ı '( ıt1'ı.I , ~' 
ıv1 .. ra•l liı· 

oglu ııı d• 1' 

Antak~3 joıie1 
şi karısı ~'11aoı•I 
cunuzdıo 1

' tıJ"ıf 
. teY .ı 1 dıyen n _ d~ I' ~I 

yan kö;uııjıJgıJ11 , 
dar bulu ıl ,

1 
~~ ~ 

m uah g•Y cı' il . . b• ~, 
hıss~oıze -
ve bu g•i'! ıJ 

a ' ıı' tamamın d 11., f -
takdı r e ııJ ı~r.~ 

t3u ~·r "" . 1ıııl ,, 
deyeceg l1' 

•'' ~ rihmdeı d•''e 
zarhnd•. ",.,~ .ı . ıı.ıı V' 

menıı: "''ıJI 
k_amıoti "'' 
ilar. oıu11 ·ı1•'. 

Neşr•ı 

soııııJ 
ciJ.f.ı~V 


