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Dün Aııkaraue dö düler -lstanbulda bulunan Başvekil Doktor Re-
fik Saydam da Ankara~a avdet etti 

~kara 18A.A. -Milli Şef Cüm 9en:I Sekr~te~i . Doktor Fik 
lırreisi İsmet İuönü dün saat rt Tuzer VP. V.layet hududun 

lS,35 te otomobille Kır· da Ankara Valisi ta 
iehiıden Bala üzeri hc.· rafından istikbal edilmişler• 
~eket ederek saat 20,50 de dir .. 
fehrimi:f.e avdet buyurmuşlar· lstanbull8A.A.-lki gün 
dır M·ıı· Ş f" D'k d M denberi şehrimizde bulun· . ı ı e ı ı men e ec· k . 
lis R · . Abd""lh J"k R d ma ta r>lan B~şvekı l Doktor 

eısı u a ı en a R f"k S d Ek b Ce ı K B k M e ı ay am sprese ağ 
ne urmay , ş anı a· l h • · 

f tc . . anan ususı vagonl<ı dun 
l Şa) Fevzı Çakmak Vekıl· akşam Ankara avdet Pfmiş· 
er Cümhuriyet Halk Partisi )erdir 

lzmirFuarı 
Yarın ., ınerasimle 

açılıyor 
I Beynelmilel onuncu İzmir 
~arı yann merasimle açıla· 
~~ktır, Fuarı açmak üzerere 

t 1Caret Hekili NaY.mi Topçu 
0i'lu dün Ankaradan hare· 
~etle bugün Jzmire muvasa· 
~ t eylemiş bulunm ktadır. 
14ar bu sene, Beynelmilel 

'ilıiyetin gerginliğine ve Av 
~lıpa harbine rsığmen çok zen 
Öndir ve fuura iştirak eden 
~bancı devlP.tlerin sayısı onu 
~t:çmektedir. 

Fuarda bu sene tertib 
~İlen eğlenceler •fevkalade 
~ilgin ve cazibeliılir. Dev· 

,ı t t Demiryolları idaresi de 
. tt!çen sent:le rde olduğu gibi 

~~arı ziyaret edecek yolcu· 
t t~ kolaylık gösterm !k için 
~ıfelerde fevkalade tenzi· 

1 
t yapmış ve bu tarifenin 
6 ğ . "b b" ~· a ustostan ıh arer. tat ı· 

'ne başlanmı~hr: 
• 

fraka 

11 oskova Bü
yük Elçimiz 
Ankarayı geldi 
Ankara Moskova Bü· 

yük Elçimiz AH Haydar dün 
sovyet bandıralı Zvanetya 
vapurile Odesadanlşehrimize 
gelmiştir. 

Ali Hay.far galata rahtı 
mındıt kendisini karşılıyarı 

gazetecılere beyanatta bulu· 
narak demiştir ki: 

On beş gün mezuniye t· 
le geldim. Bu akşam Anka· 
raya gidiyorum. 

Seyahatim söylendiği p,-i· 
bi Sovyetlerin Ankara Elçisi 
Trentiyefin seyahatiie alaka 
dc>r değildir. Mezun olarak 
memleketimize gelmiş bulu· 
nuyorum. Trentiyef "'te mezu· 
niyetini yapmak üzere mem· 
leketine gitmiştir. Sovyetler· 
le yeni bir ticaı et anlaşma· 
sı işin,.., gelince mevcut an· 
!aşma devam etmektt>dir. 
Molotofun nutkunu gazeteler 
de okumuşsunuzdur. Söyle· 
necek fazla bir şey yoktur .. , 

E.lçi mizle beraber Mas· 

ihracata başıad•k 
. l lstanlıul - lrukla .nemle 

~~timiz arasında demir yolu 

1 
b llıı tamamlanarak seferlerin 
,'şlanıası üzeri Ot! ticari mu· 
dltıeleler de aı-tmış ve Bağ· 

' kova sı:.foretiıniz BKş katibi 
Muammer Hamdi Dambel de 

1 
~~l~aıı bir çok tüccarlar alış 
ı erış Y<tp.,ıak üzere memle· 
~t:r 

, '~~~rnize gt·lnıPğe başlamış · 
.,. 1 •r · İlk de fa ol rak treıı· 

'.J ~~l taka ôOO kilo dokuma 
f<J l~: tn bezi gönderilmiştir. 

lit , memleket: arnsındaki 
ittı .. b k l<lt munase atın ço ar· 

l~~d;~7;~JT~ 
s gosu 
~ abahları da Türk 
(\neşriyata başladı 

~ı ıo 0 ndra radyosu aL-şamla 
liitkç,lS le vermekte otduğu 
dı. 

8 
e havadis bültenlerine bir 

t11 .. a~t 8,15 bültenini ilave 
ıı~ "ıtıı r ~l~a ~ ır .. 31 metre kısa 
tıl,ll .. zerınden verilmekte 
lı l/ h.ırkçe havadis neşriya 
-~d ağustos cumartesi gü 

trı .. b 
ıti aren baştır. 

şehrimize gelmiştir. Elçi 
akşam ~nkaraya gitmiştir. 

Z. Vekilimiz 
Bursada te kikle
rin e devarn ediyor 

Bursa 19 A.A. - Vilaye 
timiz de ormancılık ve zira 
atçıhk hakkmda tetkiklerde 
bulun makta olanZı raa tVekili 
MuhlisErkmerı şerefine evelki 1 

gün UludağdaHalk Partisi tara 
fıııdaıı bir öğle ziyafeti \'eril 
miştir. Ziyafette: Başvekal"'t 
Miisteşarr, Belediye Reisi, Par 
ti Erkanı ve güzide bir ,tavet 
liler kalab .. lığı hazır bulun 
muştur. Vekil halk ile umu 
mi işler üzerinde f aideli mü 
sahabelerde bulunmuştur. 

Başvckilimizin kar-
deşi vefat etti 

lstanbul -Ba~vekilimiz Dok 
tor Refik Saydamın büyük 
kar.Jeşi Hakkı Saydam vefat 
etmiş ve cenazesi büyük bir 
knıabalı~m iştirakile kaldı· 
rılmıştır. 

Üç Yunan ge
misz daha 

Taarruz'1 uğradı 
Atinn 18 A. A. - Pire 

den Giride mutad seferleri· 
ni yapmakla olan bir Yunau 
vapuru meçhul bir deniz alta 
11ın taarruzuna uğramıştır. 
Geminin ÜZf'rİnd~ daha ev· 
vel pek yükseklerden uçan 
bir tayyare görülmüş, fakat 
gemi süvarisi bu tayyareyi 
Yunan tayyaresi zanneylemiş 
ttr. Faktıt biraz sonra bir 
denizaltı gemiye hücum et· 
miş, fakat atlığı torpilleri 
isabet ettirememiştir. Gemi, 
denizaltının taarruzundan 
kurtularak yoluna devam İm· 
kiiı mı bulabilmiştir. 

1Kl YUNAN DES fROYE· 
R{ DE BOMBALANDI 

Atina 18 A. A. - Siy1· 
si mahfillerden ıtğrenildiğine 
göre bayram için gelenleri 
götürm~kte olan 2 Yunan 
destroyeri bombardtman e· 
tlilıniştir. 

iT ALYA T ARZtYE. VERDi 
Loııdra 19 A. A. - Röy 

ter Ajansı Yunan hududun 

dan b:ldiriyor : İki Yunan 
harp gemisinin bombardıma.ıı 
dolayısile, ltalya Yunanista 
na tarziye vermiş ve bu gi • 
bi hallerin önüne geçmek 
için Yunan vapurlarının se· 
ferlerinden İtalyayı haberdar 
etmesini tavsiye etmiştir. 
YUNANİS f ANDA BAZl 

SINIFLAR SİLAH AL· 
.TINA ÇAGIRILDI 
Atina 18 A. A. - Yuna 

nistanda bir talim devresi ve 
manevralara iştirak etmek 
üzere bir kaç sınıf zdbit ve 
nefer silah altına 1 eylul<lan 
ı tibarerı alınacaklardır. 

BATAN GEMiNiN YERİ 
NC YENiSi YAPILACAK 

Atina 18 A . A. - Yu 
nan halkı Helli harp gemisi 
nin parasını toplamak üzere 
bir gösteri yapmışlardır. Baş 
vekil halkm bu ._arzusunu ka 
bul etmiştir. Helle gemisi ye· 
rine bir başka harp gemisi 
satın alınacaktır . 

68Alman 
tavyaresi 

Dün düşiirüldü 
Londra 19 (a.a.) - İngiliz 

Hava Nezareti tebliğ ediyor: 
Dün saat yirmiye kadar 

alınan raporlara nazaran, 
dünkü n:uharebelerde düşü· 

rülen Alman tayyarelerir.iıı 

adedi en aşağı 68 dir. Öğle· 
den biraz sonra birbirini 
tak\ben dalga halinde hücum 
eden duşman t:ıyyareleri ce· 
nubu şarkı istikametinden 
Loııdra mm takasına 
doğru gelmeğe teşebbüs ey· 

Sonu 2 incide 

.. Zafer bay amına iştirak 
için Hataga ge iyor 

29 Ağustosta Halayda "bulunacak olan 
tayyarelerinıizle birlikte paraşütçüleri. 
miz de gelecek ve şehrimizde paraşüt-

le atlama tecrübeleri yapacaklardır 
Evvelki gün de müjdele tayyare filomuz muhtelif tip· 

diğimiz gibi, bu sene 30 A· lerde 12 tayyareden mürek
ğustos Zafer ve Tayyare bay kep olacak ve şebrimızle İs· 
ramının fevkalade merasim kenderunda muht~lif hava 
ve tezahüratla kutlanması gösterileri yapacaklardır. 
ıçin hazırlıklar devam etmek Diğer taraftan tayyareleri· 
tedir. mi.zle birlikte gelecek olan 

Tayyarelerimizin de bu 
büyük günün s~vincini katla 
mak üzere geleceklerini müj· 
delemiştik. aldığımız mütem· 
mim malümata göre, Hatay· 
da Zafer bayramına iştirak 
etmek üzere gelecek olan 

Yüzücülerimiz 
lzmirde yapılacak 
yüzme ınüsabakla 
rına iştirak edecek 
İzmir fuarı müna ebetile 

14 ve 15 eylulda 1zmirde 
yüzmt:' müsabak&lan yapılacak 
ve bu müsabakalarda Türki· 
ye birincilikleri seçilecektir. 
Bu müsabakalara Hataylı yü 
zücülerin •de iştirak etmesi 
Beden terbiyesi Gımel Direk· 
törlüğünce tesbit edilmiş ol
duğundan bölge Asbaşkanlı· 
ğınca lzmire gidecek yuzu· 
cülerin tesbitine başlanmıştır. 

Mebuslarımız gittiler 
Un beş gündenberi ş~hri· 

mizde bulunmakta olan ıne· 
buslarımııdan Abdulgani Türk 
men, Abdullah Mursaloğlu 

paraşütçülerimizde paraşütler 
]e atlama yapacaklardır. Ha 
taylılar uzun yıllardır hasre· 
tini çektikleri tayyarelerimi· 
zi bu suretle ve ilk defa 
olarak 30 Ağustosta aramız 
da görmek bahtiyarlığına 
ereceklerdir. 

Canavar dü
düğü geldi 

Bir kaç giine ka
dar yerine konacak 

Belediye farahndan ısmar· 
lanmış olan Canavar düdü· 
ğü d~n şehrimize gelmiş ve) 
Beledıyece teslim alınmıştır. 
Düdüğün şehrin münasip bir 
yerine konması için tetkikat 
yapılmaktadır . Birkaç güne 
kadar bindirilmesine başlana 
cakhr. 

ve MehmetTecirli dunkü eks 
presle Ankaraya gitmişler· 
dir. üç gun evvel Ankaradan 
lskenderuııa gelmiş olan Ham 
diSelçukta ayni Trenle Anka 
raya gitmiştir. 

Askeri mükellefiyet k nunu 
Kanunun baı.ı ınaddeleri değişiyor 

Ankara - Hükumet asker lefiyeti kanununun 35 rnci 
lik mükeUefiyeti ve ilıtiyat maddesinin C fıkrasının değiş 
subayları kanunlarında tadi· tir\lmesi hakkında hazırlanan 
lat yapan iki layihayı Mecli ve lıugün!~rde Milli füdafaa 
se vermiştir. encümeninde görüşü erek u-

Bunlard rn askerlik mü kel· Sonu 2 incide 

EN SON DAK1KA 

Rome11-Bulga1Düşür1 enAl
müzakereleri ına ıeyyreleri 

Bugün başlıyor 140 ı buldu 
Bükreş 19 A.A. - Ro-

manya ile müzakerelerde bu- Lodra 19 (a a.) - Dünkü 
lunacak olan Bulgar Heyeti hava muharebeleri, harbin 
bugün husu.Ji trenle gelecek başlaııgıcındımberi devam 
ve Kral sarayında müzukere· eden muharebenin en büyül'ü 
lert~ derhal başlarrncaktır.Al olmuştur. Bu murebelerde 
man Ajansına göre, Macaris düşürülen Alman tayyareleri· 
tanın Romanyaya tt-klifi VI! niıı sayısı 140 ı bulmuştur ki 
Roman yanın bu gün Macaris-ı bu rakam dün İngiltert:ye • 
tana vereceği cevap hakkın· hiicum eden Alman layyare-

,da ketumiyet hala muhafaza )erinin dörtte birin~ nıüsa-
edilmektedir. vidir. 



Hahr 1ar: 36 

"Karaksıda 
kög bavramı,, 

Halkevimizin yeni progra· 
mı ilk plana Köycücülük Ko· 
]unun köy gezilerini almıştır. 

Bu plana gör_ H atay kö)·le· 
ıni 12 merkeze ayırmış ve 

haftadcı bi risine gidilerek kö· 
yü inceleme ve köylülerimizi 

dinlemeve onlarla başbaşa verip 
konuşup dertleşmeyi kararlaştır 
mışhr. İşte; ilk gPzisini Karnk 
sıya yapan Halkevı Köycüluk 
Kolu güzel bir köy bayramı 

Afrikada Ask~~~~~;'/!üke~l1eer_f iyef kanun u1ı Hava muharebesi 
mumı heyete sevkedilecek o- işbu talebenin derslerine 1 "d 
lan kanun layihasma göre, d şı detlendi muntuzam evam etmeleri şar 
fıkranın şu şekli alınası tek tile tahsil saatleri haricinde Kahire: 19 A.A.- Röy· 
lif edilmiştir: memuriyet. vazife, sanat, ti· terden: Evvelki gün Bardi· 

" Askeri mekteplerle nizam caret ve z~raatle iştigalleri ya limanına yapılan hücum-
name ve talimatramelerine tecillerine mani teşkil etmez da 9 düşman tayyaresi dü· 
göre. dev~~- mecburiyeti olan Son yoklama sırasında orta şürülmüştür: 
resm~ ve yuksek mektepler· veya yüksek ın •k t,,.bı b: tirerek Bu hücuma hava ve de
h· Lıs"'ler ve orta mektepler kabul zamanı olmadığından do niz kuvvetleri iştirak etmiş· 
de olduau Maarı'f Veka· ıeti l ti. lngiliz filo.c:;una y0pılan .. ' ayı girememiş olanlar o sene - u 

tal'afından veya müdürlükle irı'nd g' k 'ı· ı İtalyan hücumlarında 5 1tal· • • • • v e ırere ıazım gP. en 
ı ır.den tasdık edılen husu;ı ve · k I ·· d d ' k' · t k yan tayyare!-.i daha düşürül· . sı a arı gon er ı ıerı a 
ve ecnebı mekteplerde ve ny d" d t · b ı. 1 müştür. lngiliz avcı tayyare 

ır e er esı seneye ıra11oı ır 

yapmı~tır. 
nı vasıfta hnlundukları Maa- la 29 k d t · lerile bir düşmıan bombardı '{ . r. yaşına a ar er esı 

• • rı Vekaletine" tasdikh mem se t k d"l k t ı b man tayyaresi arasında vukua * . . .neye er e ı ece a e e 
Köycülük Kolu ilk gezi leket harıcmde okumakta 01· ler bir seferberl;k halinde lü gelen harpte bombardıman 

mıntakası oları Karaksı köyü· duklan an_laşılarılar. - B~nla· zum ve ihtiyaca göre doğum tayyaresinin imh'."t edildiği 
ne çevredeki on köyü de ça· rın ertesı sen.e~·~ tcrka en sarasile asker edilirler." j haber ver\liyorsa da bu ha 
ğmmş ve buraJa pazar günü çok 29 yasını bıtmnceye ka İhliyal subayları hakkıııda 1 haber henüz teeyüd etmemiş 

1 k · 1 1 dar uzar - Bu yaş'l kadar k" d"l . .. 1 t"ır Yal b" it l t top anan öy ü er çok güzel . . . . . . ı ta ı teklıfıne gore, ya nız · nız ır a yan ayya 
bir h:\yram ~ünu yaşamışhr . ~a~sıllerın.~ ~.ıtırmemış olanl~r makine mühendisleri değil, resi garb çö!üne inmeğe ic 
Kadın erkek küçük büyük ıkı sene ustust~ smıf geçemı b'l ~ "h d" l lt bar edilmiştir. Tayyare kul ' ' , 1 '"k k b' kt b' 'k ı umun mu ~n ıs er a ı ay .. 1 k" h lk b yener yu st: ırme e ıı l 1 l'ht" .11 .. yuz erce oy a ının ey az d • d · ~ '"k lık kıta stajlarını askf'ri fab aoı maya sa ı ır murette 
, 1 kl" . 11• mal ~n sonra tgP.r yu sek . d b . d' · 
iie:ırmızı, S!lrı, a ren ı mı ı l b' k b .h . rıkalar a yapacaklardır. atı esır e ılmştır. 
k

. f ı · K k b" ır me le e veya ı ' ısas şu· . . . . . . ıya et erıyıe ara !-mm ın b . .. Harita mühendisi olanlar da lngılız kuvvetlerı hıçbır 
yaşındaki biıyı.ik ç..ımının göl· .derın~. ~yrıl~ış .muess~sele 

1 

yedek subay okulnna gönde zayİRt vermemiştir: Yalnız 
gesinde toplanışı ne kadar brııı . v~ b~ıı.ı vde_rksıtenın bır. !u rilmeyip kendi mesleklerile ~ bir !JİIOt yaralannıışsada tay 

. .. b" esı~ ı ıtır ı ten sonra dıger · · . .. · 
cazıp ve guzeı ır ma1zura, b . 1 l · . alakalı mÜ!'!sseselere sevke· yaresım uc;surıe getırmeye mu 
duyulmaz bir b11yram coşkun· su ebsın~ ~e en er ek.rtesı ~~ne diıeceklerdir. . v.affak ıolmuştur. 
tuğu teşkil c~di yordu. ~y==e=::ı r:;a~ıl~m==a~y==ı~p::a::s~e!!r!!e!!d!!!ı!!!lı!!!r!!-~~~~===~~~=~ 

• * 68Alman l AT· l kız Bu gece Sabahın dokuzunda yola ı Y ışan l Nöbetçi Eczane 
çıkan kafilemız dokuz buçukta f aggares İ Erkek çıktı Defne Eczanesidir. 

Karaksıya varmış. toplanan yüz· 1 l · 19 d Ş"h 
k d Başı 1 ı·nr."ıde zmır - . yaşın .a. o. ı"'e"'rı'yat i\ll uduru· 

lerce köylü ar eş tarafından d d b k S k d " ~ karşılanmıştı. fomişlerse det avcı tayyare· ret. a. ın a ır ız; o t" :n Selim Çr:LFNK 
!erin.izin ve dafi toplarımı· şehrımız memleketHastanesıne C.H.P.matbaası -AN f AKY A 

Çörçil 
Yarın bir nutuk 

söyliyecek rtı 
Londra 19 A. A. - 'f' 

çil yarın parl8roentoda ~ 
vaziyetine ve S.>maıide 
harekata dair beyanatta bıJ' 
lunacaktır. Çörçilin bu be~~ 
natıııda, lngiltere ile Arne~ 
arasında hava üsl"'rİ iesis içıo 
cereyaıı ('tmekte olan rnüs' 
kerelerden de bahsetlllet' 

mümkün görülmekte~ 

Kurtuluş cad 
desindeki 

Kaldırımlar yapıJac'. 
Kurtuluş caddesinin •• 

faltlanma işineNafıa dı.irt-sİ it 
rafından başlanması lle~detl ., 
olduğundan bu caddeye ' 1 

kaldırımların kanuna te# 
mutasarrıfları tarafmd ın:B' 
lediye fen dairesine nıür•c:' 
atla alacakları plan üz~tİP~ 
hemen işe başlanması i~ 
eder. 

Henüz yapılmamış vlınll' 
ilan tarihinden itibaren ıi# 
kadar yatırmağa haşlanııll~ 
lazım olup aksi takdirde 6 
lediy" tarafından yapıırıl~ 
masrafının tazmin ettirilee' 
ği umum alakadaranın ın•I~ 
mu olmak üzere ilanı keY 
yel olunur. 
Belediye Reisi Sadık M~ 

Bayram töreni istiklal zın nıüdahelesiyle bir saat miştir. 
marşı ve sancak merasimi ilt-
başladı. Şanlı bayrağın şeref sonra tardedilmişlerdir. Bir lJzun. örgülü siyah saçla llan 
dıregıne çekılırkc:n yüzlerce Alman bombardıman tayya· rı bulunan bu güzel kızın, te Muhammen bedel ııevı teminatı 
Türk köylüsü bir tek insan resi kaçarken bombalarını naaül tt-şekkülah itibarile er Lira K 

k b 
Londra üzerine bırakmış ve k~k oldul\ou anla•ılmıştır. 15 OOr. 113 gilıi susmuş bir te kalp gi i b b I b' h J 5 v taş 

d b om a ar ır ma aileye üşe· Çok •.Tarip olan nokta, kı O 06 dı'rek 
0 mukad es al ayrağm rüz· k h b b .:> 

te us~si inalar,ian azı· .zın nı'şanlısı da bulunmasıdır. O O d · d · 
garla dalaalanarı ay ve y•!· I h 4 agv aç üzerin e zeytın anes: r/ı 

f' arını ağır asara ugrat • 
dııımh karşışı"iında çarpıyor, I mıştır. Fakat nişandan s0nra göğsü beher kilosu mahallit, karye, I 
gözler onunll\ beraber sema· Loııdra 18 (a.a.) in- nün kabarık olmadığı, onda O, 2,50 beher har z~ytunu dakiye: Yakto 'it 

ya yükselirken Halkevi genç• gıliz hava ve deniz neza· daha ziyadd erkek tavruha re köylerde 
leri11iıı vekarla söylediği iştik· retlerinin müşterek bir te-b· reketleri bulunduğu nazarı Dullar değirmeninden çıkan direk ve taşlarla mublf' 
lal m.:ırşına bir tek ağızdan liğlerine göre, son dört gün dikkati celbetmiş: nihayet iş l'f k' 1 -M'I 

k ı ı ı oy erde mevcut vakfa ait zeytun danelerinin ~. 
çıkan seda gibi iştira ey i· içinde ngiltereye hücum doktora aksedince bir amelı pı4 
yordu. * eden Alman tayyarelı-ıruıden yatla kızlıktan erkekliğe geç ::7::iı~~,~~k s::~tı~7a~: ~:;:yılm~~t~:flaİ;al~~~r!~~4eO İ'~' 

* • en az 600 ıı du~ürülmüştür. mesi mümkün olac.ak kız, h l:Jiı" 
Tören başlıtmıştı; tesbit Buna mukabil üslerine dön· mire gt"tİrilmiş ve hastanede olunacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatile 

edilen progrdm..ı göre arka· 
da;.1lar tarafından köyun kiy· 
metı, kôylunün himmeti teba· 
rüz ettİrilİ)'Or toprağa, san• 
ccığot bağlılık ifade olunurken 
kôy~n ilerilemesi ve köylünün 
vazifesi aı !atılıyor, sporun 
faydası öğretilırkt>n beden 
terbiyesimn ehe mmiyeti, bu· 
nuıı tarlada, bagda, bahçede 
tatbik olundugu cantanduı
lıyordu. Müzık milh ve yerli 
havalaı :a köylı.ilerımizin neşe· 
sıııi zrıtırırken, doktorları
mız Ja o un hastalarını mu· 
ayerı~ eder(·k kinin ddgıtıhyor 
Vt~ d,.rtl erin ç ııre g lSlf'riyor·· 
)ar. Dışlr rıııdeıı muztarip yüz 
lerce kıi.;llıc:, 1 ı yı.ik kôylü kar 
deş ıztıraptarı kurtarılıyordu. 

Maarifçi arkadaşlar köylü· 
ııüıı okuma y z n.ı hu5usl<H:ıH 
inceleyerek onlara yollar gös· 
terirken bu husustaki arzu· 
l.ırını Ja dinliyordu. Ziraatçi. 
ormancı arkadadıışlar köylü 
ile agaç mevzuu üzerinde ko· 
nuşurke•1 maliyeci arkadaş 
köylu ile baş başa verer~k 

vtrgiler hakkınd onlarm ar· 
zularaııı dinlemekle beraber 
faydalarını onlara izah edi· 
yordu. 

Vakit akşam olmuştu, ar 
tık herkes yuvasına dönmek 

· 1 ·ı· t ı · · 1 likte müracaatları ılan olunur. mıyen ııgı ız ayyare erıııın ted<:vİ al mr alınmıştır. r--•••·11::1••••••••••••••••••""'.,. 
sayısı 150 yi geçmemekte· • 
dir. Bunların pilotlarından Muhtelif erzak satın alınacak 
müh:m hir kısmı kurtarıl· f d Antakyuda Hatay GüfllrÜ muhafaza ıkinci taburu satmalma Komisyonun an 

mışt~ııdra (a a.) İngiliz hava Miktarı Muh. fiat Mu Teminat E K S 1 L T M E N 1 N 
nezaretinin tebliği: Düşman 1 C\nsi Kilo Krş. B. Lira Krş. Şekli Tarihi G~ünü . 1 
toprakları iizeriue yapı lan Un 182.000 16 O 2184 O Kapalı ~arf 2-9-40 P. E.rtesı ıt 

Et 45.986 30 O 1034 68 ., ,, 3-9-40 S A 'L 1 , 
hücumlar devam etmektedir. Sadeyağı S.OOO 130 0 487 SO ,. ,, 4.9.40 Çarşamba 9ıl 
Diin gece yapılan bombar· 
dımanlard tayyare meydan· Arpa 265.000 7 O 1391 25 " " 4-9-40 " ıO 
!arına, fabrikalara ve bu Odun 601.000 1 30 585 97 " " 5·9·40 Perşembe 11 
arada Zays fabrik•11na isabet· Saman 142.560 2 O 213 84 At;:ık Eksiltme ,, " 
ler kııydc-dilerek yangınlar Kuru fasulya 10.000 20 lO 150 00 ,, ,, 6 9-40 .. C u nl 

8 

çıkarılmıştır. Sentecik ben• Baljw- 14.337 1 l O l 18 28 ,. ,, ,, ., 
zin tasfiyehanesine isabet Mercimek 4.436 15 O 49 90 ,, ,. 7.9.40 ,C. Ertesi 
eden bomLalardarı 2000 met Sabun 3.546 45 O l 19 68 9.9.40 Pazartesi ., ,. 
re uzunluğundaki benzin bo· Ekmek tabhiyesi 
rularmda yangın çıkmış ve (Antakya·Merkez)20.0IJO 2 50 37 50 ,. ,, ,10·9·40 S a 1 1 

kesif bir duman tc.bakası bir Ekmek tabhiyesi ... ıt 
pi~?tur?uz ta~afar~~an görül· (Reyhaniye BI) 45.000 2 50 84 3 l =..,. 
muş dığer bır pııo umuz da 1 'f b b" . . . . " " " '' 1· 

.. h' b" . f'I k . . . . - a urun ır seııelık ıhtıyac• olup cın.:; ve ve miktarları ile muhammen tiatlal'I 
mut ış ır 111 ı a ışıtmıştır. k d .. t ·ı dd 1 h" 1 .ı il k ·• • k l t " 

475 l k b
. d . arı a gos en en nıa e er lZa arın(.ıa ya~ılt usu erle e sı.tmeye onu muş ur. .. ,, 

1 tonu ır enızal· 2 8 1 d . 'lk k' f d l k 1 .. ' k" . w dorl r bmız ka 
1 

tır. . . - un ar an etın .. ı se. ~z ay zar ıı~ a a ınaca ~ a.~ uçtt- ..ı ı~ı sıgır ve son ':rP' 
y p ~ ıçınde alınacak olan uçte bırı koyun etı olacak ve bolu..: merkezme ayRktan, tabur 

içın yola çıkacaktı, fakat; bu kezine kesilmiş olarak verilecektir. . ~rl'' 
köy bayramı o kadar neşeli 3 - Saman ve odunlar taksit müddf'tl •ri içinde tabur ve bölük merkezlerine, c!ıt 
ve cazipti ki; ne biz köyden ri tabur kilerine teslim edilecektir. d •ef 
ayrılmak, ne de köylü yalı• 4- Bu maddelere uit şartnameler tabur binası dahilind~ki sahnıtlma komisyonun '' 
ruz kalmak istiyorduk. zaman görülebilir. iclt'! 

* * * 5 - isteklilerin gümrük veya mal ı::andıklarına yatıra<:aklıtrı teminata ait makbuz, \, ~ 
Önümüzdeki pazar sel odası vesikası ile birlikte muayyen gün ve saatta komisyona müracaatları ve kııP•., 1 

diren.ve Süveydiye bölgeleri ların ihaleden eo az bir ~aat evveline kadar komisyona verilmesi veya bu saatt~ ,;I 
bayramı yapılacaktır. vel ele geçecek şekilde gönderilmesi ve postada vuku bulacak taahh ürlerirı habU 

Hataylı Şükrü OGUZ mieyceği ilin olunur. 
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l ., 


