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Akdeniz golile 
4merikadan memleketimi-
ze doğrudan doğ~uga ııak

liyat yapılacak 

En!şiddetli!~ha-' 
va harbi 

ltalgo:n Jab· 
rikalurına 

Yalan bir 
haber 

Amerika ile ithalat ve ihracat işleri tan
zim ediliyor -- İlk vapur .. bir . haftaya 
kadar lzmirden Amerikaya hareket 

edecek 
İstanbul ızmirden bu-

~Ya gelen Ticaret Vekilimiz 
aııni T opçuoğlu gazetecile 

1

~ şu beyanatta bulunmuştur: 
.. - Basra transit yolu 

~iu İrak ve Suriye Demir 

•01lar idareleri arasında müş 
A~ek bir tarife tanzimi mak 
~dile Ankarada bir:toplao• 
1 Yapılmaktadır. Amerika 
~ Akdenizden geçmek üze 
·~ doğ.-udan doğruya müna· 
·het tesis ediyoruz. Bir Yu 

Çok yeriııde 
bir karar 

lielediye kağıt o -
\ınlannı yasak etti 
haber aldığımıza göre, 

'lediye çok yerinde bir ka 
,~ almıştır. Bu karar bütün 
,•~veıerde kağıt oyunlarını 
\t' 1 surette yasak etmekte· 

nan kumpanyası tarafından 
yapılacak olan bu nakliyat 
için ilk vapur bir hafta so ı· 
ra hareket edecektir. lzmir· 
de lngilterenin Türkiye ve 
Balkan Ticaret Birliği Umu 
mi Reisi ile görüştüm. Bu 
zat Ankaraya gelerek bazı 

temaslarda bulunacaktır. İt· 
halatı doğrudan doğruya 
devlet kontrolüne almak 
için bir teşebbüs yoktur. 
Esasen birlikler vasıtasile İt· 
halat ' kontrol edilmektedir." 

Gençlik teş
kilatı 

Bn sabah ikinci ta 
liınini yaptı 

Gençlik teşkilab mensup 
Jarı bu sabah saat 6 dan 9a 
kadar ikinci talimini yapmış 
ve bu tahme bandoda iştirak 
eylemiştir. 

Bu gösteri 30 ağustos ıa· 
Yirmi st'!nedeııberi müte· fer bayramında yapılacak 

~İyen artan ve içtimai olan geçit resmine iştirak için 
~~ ~lllin bir hastalık haline bir prova mahiyetinde olmuş 

• ~ıı bu derdin kökünden tur. 
~İilüp atılması şitkrana la· Teşkilata mensup örnek 

bir hareket olacaktır. elbiseli gençler yarm saatl 7 
' t Kararın bir kaç güne d~ b )Jgede ve izci atlet vesa 

~~ilr, nihayet ay başrndan ir formalılar da akşam saat8,30 
\~ten tatbikına başlanma· da Gençspor Klübüııde bir 
~ llııtlcarrerdir, Bu ço" ye - toplantı yapacaklardır · 
~~e kararmdan dolayı Be· Gençlik teşkılah cuma gü 
h ıyeyi tebrik ederiz. nü yapılacak olan Zafer bay· 
\J ramı geçit resmine iştirak et-
lhiliy e Vekilimizin mek üzere -ogün saat 6,30 da 
~mirde tetkikleri Bölge Asbaşkanı ve Gençlik 

• t b Klübü idarr: heyeti azalarile ~ qnıir·.27 (a.a.) - Da ili· 
~Yekili Faik Ôztrak bura· birlikte oradan sKhaya gide-
'' tetkiklerini bitirmiştir. , ceklerdir. 
lt~~tecilerin sorduğu sual· . 30 ağustos zafer bayrı· 
~~.~vap veren Vekil de- mmda lskenderuııda yapılacak 
l 1t .ki: . . olan yüzme yarışlarına şehri· 

li 21nırde insanın ne gıbı miz gençlik teşkilatından bir 
1~ b~8 olabilir? Guzel 'lzmir grup iştirak edecek ve 
\ıtı'1bassa beynelmilel Fuar ö~ledt!n sonra lıı.kenderuna 
t. ı)1ll~iyet ve iftihara layık· gideceklerdir. 
\~ '.~•li vaziyetimiz lıakkm· • A ' • • 

L l.Urniiz y o k t u r . 1 Vılayetımıze 
ıtııı h . 
'lı , ta at v~ mesuduz. • d" l . k k 
~~;ta,~ oırnak için de hiç Tayın e 1 eıı ı1 a· 
Ya ebeb yoktur.,, dın hakim 
)ladağ hükumet 

Y tabibi 
~~kı 'Yladağ hükümet tabibi 
~~l ~~.Ali, Şankışla hükü
~,~ •bliğine naklen tayio 

ll\tur. 

Vilayetimize ilk kadın 
hakim tayin edilmiştir. Tayin 
edilen hakim Varnada hakim 
muavini Bayan Neyire Ata· 
soydur ve Hassa knası ha· 
kimliğine tayin olunmuştur. 

Dün lngiltere: üze 
rinde oldu 

Londra 28 (a.a.) - Dün 
gece İngiltere ile Almanya 
arasında karşıhklı bava mu· 
harebeleri olmuştur. Bu mu· 
harebeler hakkında Röyter 
Ajansı şu malumatı vermiştir: 

Dün 6 .ton bomba Sovyet filosu Ça-
a tıldı nakkaleden geç-

Londra 28 A. A. · lngi- rnek için müsaade 
liz Hava ve istihbarat Neza 
reti tebliğ ediyor: istenıemiştir 

Ağır bombardıman filo· Moskova A. A. - Tas 
larımız dün 15 gündenberi Ajansı tebliğ ediyor : 
şimali Italya üzerine 5 nci Sovyet hükumetinin, Bal 
ziyaretini yapmıştır. Fransa kan yarım adası mmtakasıo· 

1 
ve Alplar ~üzerinden geçen da bir harp zuhuru halinde, 
hava kuvvetlerimiz saat ya- Sovyet donanmasının Çanak 
rımdan biraz evvel Şimali kale boğazından geçmesi için 
ltalyaya vasıl olmuş ve f ori· Türkiyenin rizasmı talep et-
no ve Milanoyu bombardımanı miş olduğuna dair bugünler· 
etmiştir. Bu bombardıman de yabancı matbuatta haber 
40 dakika sürmüş ve bu müd ı ler neşredilmiştir. Tas Ajan 
dt:t zarfında 6 to~ bomba sı bu haberlerin sırf ,uydur· 
atılmışhr. Fiat fabrikası üze· ma oldu~larını beyan etmi· 
rine düşen bir bombadan ye mezundur. 

Dün güneşin batışından şafak 
sökünciye kadar İngiltere 
üzerinde bugüne kadar olan 
harplerin en şiddetlisi vuku 
bulmuştur. Bu hücumlar esi 
nasında düşman tayyareler· 
800 kilometreden fazla bir 
sahil üzerinden ·merkez\ İn· 
gilt~re v~ Londra nııntaka· 
smdan geçerek cenubugarbiye 
kadar uzanmışlar ve bu es· 
nada uğultulu ve yangın bom· 
baları atmı;;lardır. Bir fab· 
rika hasl\ra uğramı~hr. Har· 
bin bidayetindenberi verilen 
alarm işaretinin en uzun süre· 
ni dün akşam verilmiştir. Fa· 
kat bu alarm işaretinin uzun 
luğuna rağmen pek az bom· 
ba aiılmıştır. Londrada teh· 
like işareti 6 saatten fazla, 
diğer mmtakalarda da ayni 
d"recede uuzun sürmüştür. 
Bu defaki hücumlıua az tay· 
yare iştirak etmiş fakat buntar 
ayni mmtaka üzerin~ .birçok 
defalar geldiklerinden çok 
hissini uyandırm1şlardır. Bu 
şekilden anlaşıldığına göre 
Almanlar artık tahripten da· 
ha ziyada izaç sistemini tat· 
bika başlamıştır. 

Dün ge<:eki hücumda bir 
şehre en büyük hücum yapıl 
mış ve sabsha kadar tayyare· 
ler Lu şehir üzerinden ayni· 
mamışlardır. Şehre ve civa· 
rına birçok bombalar düş· 
müştür. Hasaratm vüsati he· 
nuz malum değildir. 

Bir tayyarenin attıi!ı bom· 
balardan üç tam isabet 
kaydedilmiş, beş kişi ölmüş· 
tjr, Tayyare dafi topları tar~-

z--.. sw 
yangın 'çıkmış ve dumanlar vetlerimiz düşmana hücum 
2 bin metreden görülmüştür. ederek birçok barakaları yak 
Bu cfoman sütunu diğer pi· mış, Asmarada hücum etmek 
!otların işini kolaylaştırmış istiyen düşmanın hareketi 
hedefi tayin etmiştir. Torino akim bırakılmış ve avcıları • 
ve Fiat babrikaları üzerine mız bir düşman tayyarysi dü 
üç tam isabet kaydedilmiş şürınüştür. İngiliz ta}yareleri 
ve yangın çıkmıştır· dün <lkşam f orino üzerine 

İtalyan avcılarından ikisi hücum etmişler ve ., athkları 
havalanmışsa da hiçbir hare bombalardan yalnız bir tane 
kette bulunmamışlardır. si Fiat fabrikasının bir pavi· 

ltalyan tebliği yonunu hasara uğratmıştır. 
Roma 28 A. A. __ İtal· 1 ölü 1 de yaralı vRrdır. 

yada bir malıal: Umumi Ka· Bir düşman tayyaresi aJcv· 
h 8 içinde düşmüş ve müretteba· rarga ıo 1 nuıııarah tebliği: 

Şimali Afrikada tayyare kuv tı telef olmuştur. 

EN SON DAKiKA 

Şeker istihsalô.t1. 
Memleketin ihtiyacını kar

şılayacçık! nisbette ııormaldır 
Ankara 28 A. A. -- Şeker fabrikalarımızın bu seneki 

istilısalatı. dünya şartlarına reğnıen normaldır. 

Fabrikalarımız memleketin şeker lstihlak:ni temin ed!-
cek kadar şeker İstihsal edeceklerdir. Bunun için İcab 
eden bütün malzeme fabrikalarımızda mev•:ut bulunmak
tadır. Fiatların arttırılması da katiyen mevzuubahis değil 
dir. 

fından sıkı bir ateşe tutulduğun 
dan bir tayyare iki ev üzerinel••••-••••••••••••••W••-
düşmüş ve evler yıkılmıştır.Bu tekrar yükselmeğe mecbnr da birçok eğle•\celer icad 
evlerin sakinleri sı*ınaklarda e~iliyordu. Uzaklarda tek ederek ve hazırladıkları ma· 
bulunduklarından insanca za· 1 tiik eşidil~n bomba tarrakala· salar üzerinde pinpon oyna· 
yıat olmamıştır. Tayyare!lİn rına dafi topların müthiş gü· yarak vakit geçirmişlerdir. 
bt"ş kişilik rı:ür~ttebatı para· rültüleri karışıyordu. Tehlike Tehlike geçti işareti ve-

1 Zamanının Ortalarına dog· ru 'J d J • şütle atlamış, po isler ve şe· rı me en evve sınema ve 
f l f d nısbi bir sükün hissedilmi~ t'ıyatrolardan b"ırçok k"ım•eler bir muha ız an tara m an .. 

Ve bu sırada bir kısım halkın k k · k " ı 1 d tutularak esir edilmişlerdir. çı ara proıe tor ere ay ın-
evlerine gittiği görülmüştür. laııan caddelerde grup baDün geceki alanın işa 

20 30 Bu müthiş gürültüler P.S· lı'nde şarkı söyliyerek uvleri· reti greniç saatiyle tam • 
nasında sinemalarda, kahve ne dönmüşlerdir. Birçokları da verilmiş ve şehir saatlerce 

· · lerde, tiyatroda lokant~larda uzak mahellelerden olan bu 
proiektör!erin keskin zıyasıy· b l h lk k . h"'lk kütlderi b şiddetlı· mu· 
le daire ortasına alınmıştır. u uoan a ·atı yen telaş .. 

b . gösteymemiş ve işlerine de· harebe altında kilolnetrelerce Bu projektörler azan aynı 

b vam etmişlerdir. Tiyatroda yolları neşe için~e geçmiş· noktayı bazan da ayrılarak ir ·r hl k 
piyesler bittikten sonra seyir· )erdir. e i enin geçtiği ha· 

kaç noktayı ışık yağmuruna ciler şerefine danslar tertip ber verilince derhal normal 
tutmakta idi. Çok yüksektera edilmiş ve hazır bulunanlar hayat başlanmış ve nakil 
uçan düşman tayyarelerin· hep eğl t" n mi ş 1 e r d iri. vasıtalara halkı evlerine taşı-
den pike yaparak , alçalanlar k 1 1 Sonu 2 ı"ncı"de 

Sığına ta o a n a r 
dafi topları tarafından derhal 



En şiddetli 
Hava haıbi 

Başı 1 incid 
mıştır. 

Bir hesap ka
tibi isteniyor 
Maarif MüdürlUğünden: 

• 

Belediye ilô.nları 
Seyrüsefer bürosu kuru/da 

s 

Belediye Reisliğindt}n: 
1 - Belediye dııiresinde bir (SEYRISEFER) bürosu 

kurulmuştur. 

Anadolu ajan 
sıııın Londra 

muhabiri 
lhtisasla,.~nı .bildiriyor 

An kora 27 A:A. - Ana 
dolu Ajansının İngiltereye 
gönderdiği muhabir, Bombar 
dıman sahalarını . gezmekte· 

dir. Muhabirimiz, bu seyaba 
tın ilk röportajım gönder· 
miş ve ihtisasları nı şöyle an· 
latmıştır. 

Alman tebliğ! 
Berlin 27 (a.a.)- D.N .B. 

Ajansı ve Alman umumi ka· 
rargabı dün akşam Almanya 
üzerinde yapllan İngiliz kava 
kuvvetlerinin faKliyeti hak· 
kında şu tebliğleri neşret• 
mişlerdir. 

1 - Dai:-emizin 20 lira ay 
lıklı hesap katipliği münhal· 
<lir . 

2 - Taliplerin Lise mezu· 
nu ve askerliğini bitirmiş ol 
malan, muhasehe işlerinden 
aniamalan şarttır. 

2 - Bn büronun amiri İtfaiye amiri olup katiplik t/I 

zi!esini belediye: Fen dairesinden Yusuf görecektir ve it·. 2 
faıye neferlerinden birisi münavebe ile bu büreda daiıııı 
otarak bulun caktır. 

3 - Büro ~ehir dahilinde bulunan bütün motörlü 'le 

motörsüz nakıl vasıtalannın sicil kayıt muamelatı uıJ111' 

"lngiliz halkının en büyük 
gururu düşürülen Alman tay
yarelerinin enkazını görmek· 
tir. Bize,gösterilen manzara· 
lan da düşürülenAlmıuı tayya· 
relerini görm,,.kten usanç gel 
di. Bun\arda:ı bir kıso>1ndan 
yalnız pervanelerile telı:erlek 
(eri kırılmış olup tekrar kul 
lanılmağa elverişli bjr halde
dir. Buılnrınm mürf'!tteba1ı 
tayyare ile beraber yanarak 
kömür haline gelmiştir. Bu 
manzaralar, lngiliz hava dafi 
tovlarile tayyarelerinin sıh· 
hatla endaht e ttiklerinin en 
büyük delilidir . Alman tay
yarelerinin yaptıkları endaht 
larm çok iaabetsiz olduğunu 
yapılan hasarların eh'!mmiyet 
sizliğile gördük. 

Halk s.ıkin ve İngiltereye 
yapılan istila hücl!munun da 
ha başlamadığına kanidır.Bir 
istila hareketi takli,H manev· 
rayı seyrettik Hakim olan 
his tamamile askerleştırilmiş 
bir milletin hissidir. 

Düşmaınn tam kurşısmda 
bulunan Duvr limanını ziya· 
ret ederken hayretimiz bir 
kat daha arttı . Limanın noı 
mel zamanlardan farkı, Fran· 
saya gemilerin hareket etme 
mesidir. Duvr limanında in· 

:tJŞB edilen modern sığnaklar 
akıllRnı durgun\u\c verecek 
kadar l mükemmeldir. Duvr 
bu sığnakıarile iftihar edebi 

lir . 

D. N. B. bu gece düşman 
tayyareleri beı lin ve civarına 
hücum etmişlerdir. Tayyar(\ 
dafi toplarının faaliyetile tay 
yllreler Berline yaklaşama· 
mışlar yalnız bir tanesi şeh· 
rin üzerind~n ve çok yüksek 
ten uçmuş fakat bomba atma 
mışdır. 

Umumi kurargabrn tebliği 
27 ;ığustos gecesi lngiliz taj· 
yareleri bir çok yerlere hü 
cum etmişlerdir. Atılan bom 
balardan pek az hasar olmuş 
2 ölü 8 yaralı vardır. 

Bir Fransız Nazırı 
nın beyanat 

Londra 27 A.A. •• Fran 
sanın sabık Hava Nazırı Kop 
beyanatta bulunarak demiştir 
ki: "İngillerenin hareketleri 
n~ bütün dünya hayrandır. 
İngiliz kuvvei maneviy~siFran 
sız kuvvei maneviyesile ka· 
bili ki yas değildir .lngiltereye 
mümkün olduğu kadar yar
dım etmdi ıira lnglltere mağ 
lup olursa: dünya yüzünden 
hürriyet te kalkar.,, 

General V ~ygandtan bahse 
den sabık Nazır şunları söy· 
!emiştir: General Veygandrn 
vereceği emir dünyayı hı.yret 
ler i ;.inde bıral.-acaktır. Şim· 
diye kadar biz Fransız tayya 
relerinin ancak yarısını jsti· 
mal ettik. Eıiın;zda mevcut 
3000 tayyarenin bu güne ka· 
dar. ancak 1300 ü harelcata 
sevkedilmiştir. 

3 - raliplerin: 
A - Hüviyet cüzdanı 
B - Lise mezuniyet şeha· 

detnamesi 
C - Askerlik terhis vesi· 

kası 
D - Hüsnühal kağıdı, sıh· 

hat kağıdı 
E - 4 kıta fot..>ğrafi 
F- Ş\mdiye kadar nere. 

lerde vazife görmüşlerse bun 
lara ait berat"ti zimmet maz 
bataları 

G - t.mniyet idaresinden 
alınmış hüsnühal varakası ile 
birlikte 29,8,940 tıırihine ka 
dar Maarif Miidürlliğüne mü· 
racaatları. 

4 - Taliplerin taaddüdün· 
de 29,8,940 saat 11 de ara· 
lannda müsabaka açılacak-
hr. 

ilan 
Hatay İş Türk Anonim 

Şirketin den: 
Şirketimizde.J_mukayy"t aza· 
nın teahhütlerini ifa edeme· 
mel~ri dolayısi]e şirkete yeni 
bir veche vermek veya kati 
bir netict' alnıak üzere heye 
ti umumiye içtimaına lüzum 
görüldüğünden muhterem aza 
nm 27 -9 -940 Cuma günü 
sııat onbeşte şirket merkt:'!· 
zindeki içtimaı şereflendir· 
meleri rica olunur. 

Odun va kömür 
.alınacak 

. Vilayet makamından 
1- Vilayetimiz ilkokulla· 

rı için pazarlıkla alınacak o 
lan 6200 kilo odun ve l:l200 
kilo kömür arttırma ve ek· 

miyesiniifa ile miikelleftir. 1 
4 - Büroda nakil vasıtalarının günlük çıkış muayene!' 

]erini büro amiri yapacak ve nakil vasıtası sahiplerine 
vesika verilecektir. 

5 - Şehir dışına çıkacak olan nakil vasıtaları çıkışla• 
rından evvt-1 makinelerinin seyrisefer amirli~ine muaye
ne ettirerek vesika almağa mecburdur. 

6 - Vesikalar numunrsiııe göre matbu olacak v~ zıl11 
balı verinden iki taraflı olmak üzere B .. ıediya Reisiııill 
resmi mührile mühurlenece k ve ilgililere verildigi ıa• 
man büro amiri tarafından imzalanacaktır. 

7 - Bisiklete binecekler büro amiri ile Bel'!diye f ett 
memuru tarafından imtihan edilecek ve ehliyetname al•: 
caklardır. 

8 - G erek resmi ve gerekse hususi motosik!etler 7 in· l')rı 
ci madde ıshkamma tabidirler. llıı 

9 - Nakil vasıtaları sahipleri bir hafta içinde beyall 
name vererek nakil vnsıtalarmı bildirecekler ve çalıştı· bn 
racakları şofö .. ve muavinlerini sıhhi, ablaki lJmumi 'le it 
hususi durumlarını gösteren vesikalar ve fe~ heyetinderı 
ıılacakları ehlıyetnamelerle birlikte isim ve soyadlar111t 
kaydetmek surctile teshil ve beyannameye cerced,..re~ 
seyrisefer bürosun!\ tescil attireceklerdir, şoför ve mus· 
vinlerde değişiklik yaptıkça ayni muamele cerayan eder 
cekiir. 

10 - İşbu talimainam..! 28,8,940 tarihinden itibarefl 
mevkii tatbike konulacaktır. 

Şoförlerle diğer nakilvası111 

talarl sahiplerine 
Belediye Riyasetinden: 
1 -- B.> lediyede bir seyrüsefer bürosu kuruımu~tur . .! 
2 - Otomobil, Otobüs, Kamyon, Kamyonet, MotosiJ 

le~, Yaylı araba ve Fayton sahipleri nakil vasıtalarııı' 
cins ve durumlarını gösterir bir beyanname ile şoför t' 
muavinlerinin ehliyetname ve ahlaki, sıhhi vt! umumi dıl 
rumlarını gösterır vesikaleırln birlıkta beyannameya kayde 
derek büroya ita ve muka bilinde vesika almağa mec
burdur, bu müddet ilan tarıhinden itibaren bir haftadır· 

3 - Şehir dışına çıkacak nakil vasıtaları yarından itt' 
haren büroya müracaatla h r çıkışta muayene ettirere~ 
çık1ş vesikası almaya mecburdur. 
4 - BinikJet kiraya verenler mevcut bisikletlerinin cins -1 

miktarını bir beyanname ile bir hafta içinde biiroya•bi~ 
Sivillerdt! ve ask erlerde 

gördüğümüz şey sükunet ve 
neticeye mutlak itimattır. Bu 
his- insam hayrete düşürecek 
derecede büyüktür." 

Hava Kuru-
muna 

Nişan yüzüklerini te
berr ü eden gençler 

Çinlile r: F ransrz 
Komiserini yaraladılar 

Şanghlly 27 A.A. - Fran· 
sız imtiyul nnntakası Komi 
seri Blanşe Çinlilerin bir ta· 

arruzuna uğrıyarek iki yerinden 
rövolver kurşunile yaralan 
mıştır. Bu tecavüz siyasi adde 
dilmektedi . 

siltme kanunlarına göre 26· 
8-940 tan 11·9-940 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2- Odunun kilosunu mu· 

hanımen bedeli 1 kuruş, kö· 
mürün kilosunun muhammen 
bedeli 2 kuruştur. 

3- İhale 11- 9- 940 
çarşamba günü saat 10 da 
Vilayet makamında toplana- ' 
cek olan Daimi Encümen ta
rafından yapılacaktır. 

direceklerdir. 
5 - Bisiklet kiraya verenler 8 yaşmdau aşağı çocu~' · 

la ve bisiklet kullanmağa t hhyeti olduğuna dair c;veıilc' 
tbrazel meyenlt'r~ bisiklet vermezler. 

6 - Bisiklet kullanmak istiyenler büroya müracaatll' 
ehliyetname almaya mecburdur elıliyetnamnsiz bisiklete 
binme:k yasaktır. 

7 -- Nakil vasıtaları vtı binicileri hakkındaki işbu e' 

sas resmi ve hususi nakli v sıtaları ve binicilerine şaııı' 
dir. 

Ankara 27 (a.a .) - Son 
günlerde Hava Kurumuna 
yardımlar genişlemektedir. 
Şimdi birçok gençler nışan 
yüzüklerini Kuruma bağışla· 
maktadır. Ankara ve İstan· 
bulda teberrü edilen yüzük· 
lerin adedi 18 i bulmuştur. 
26 ağustos Bursada 
heyecanla kutlandı 

Bursa 27 (a.a .) ·- 26 
ağu~tos burada heyecanlı 
mr:rasimle kutlanmıştır . Ata· 
t• rkün heykeıine yüzlerce çe· 

lenk konmuş ve etrafını çeviren 
binlerce halka bugıinün mahi· 
yetini anlatır ve kıymetini 

tebarüz ettirir ı'ıutuklar söy· 
ı~nmiştir. Atatürk alanın• 

da sona eren merasimi mü· 
teakip şehitler al>idesine gı· 
dilerek merasim aynen ora· 
da da tekrar edilmiştir. 

ilan 
Belediy~ Riyasetinden 
Şelıir dahiıind~ bulunan 

bütün dükkanlarda satılmak 
üzere Vc:!ya nümune olarak 
bulundurulan her nevi gıda 
maddelerinin üzerine fiat, 
ve nevini gösterir bir: etiket 
konulması zabıta talimatr.a.ne 
vecihle mecbuı i olduğundan 
bu suretle f•tiket koymıyaola 
rın c~zalandırılacaklsrı ilan 
olunur. 

Kayıp şahadetname 
936 da Köprü llkmekte· 

binden aldığım şahadetname· 
yi kaybettim. Yeni sini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mebmed Nurettin 

4-Talipl~rin ihale tarihi· 
ne kadar 13 lira 80 kuruş 
teminat akçasını hususi muba 1 
sebe müdürlüğüne yahrmala· 
rı ve makbuz almaları lazım 
dır. 

5 - Şartnameyi görmek 
istiyenlerin Maarif ~idaresine 
müracaat etmeleri İcab eder. 

Bisiklet kullananlara 

8 - Yukarıdaki maddelere aykırı hareket edenleriıl 
cezalandmlacağı ilan olunur 

Bilumuın esnafın nazarı dikkathJe 
Belediye Riyaı1elinden: ~ 
15,1,940 tarihindenberi tatbik mevkiin de bulunan ~ 

takya Belediye zabıtası talimatnamesi mucibince bele / 
ye smırı içind~ bulunan vatandaşların ve nakil vasıtB~ 
rı sahiplerinin şoför, Hanıma:, Ekmekçi, Furuncu, Dtıll'' 
menci, Seyyar sattcı, Kasap, Balıkçı. Lokontacı, A ~ 
Kebabçı, İşkembeci, Pasta ve şekerci, dondurmacı, r:!A' 

B,..lediye riyasetinden: K k h · K h h G ;r.J 
H h C 

yağ,. yoğurtçu, uru a vecı, a ve ane, azino, u( 
er afta umartesi ve betçi, Yemişçi, Kuru yemişçi, •Otel, Han, Pansiyon~ r,e 

Pazar günleri s&ilt 18 den 20 marn, B .. rber, Sabuncu, ve bunlar gibi ilgili yerıerıf1 JJ 
ye kadar ve diğer resmi gün sattcıların durumlarını cyJiilün 10 uncu güniine k"':ı 
}erde merasimin deva ettiği d b "" talimatnameye uydurmalarını ve o gün en iti art:n 'ı.ıt' 
müddet ile yine ayni saatler \acak olan tefliş ve kontrollerde talimatnameye a'f" 
de Cümhuriyet,Belediye,Ata ı .. ;,11r. / türk.Kanatlı istildal, İnönü, vaziyetlerde olanlarm cezalandırılacağı 1Ian o~ , 
Kurtuluş, Erler ,Şehitler cad Bu gece J-lalkta ,~ı 
delerinde bisiklet kullauma· Nöbetçi Eczane ~EŞUM K~DıN Pek'f 
sı ve 8 yaşından ~şağt yaşta D f E ·d·r Alıbabanm mırası e ne czanesı ı • G .. d .. d ,,/ 
çocukların her vakit bisiklet l Un UZ 6 e"·~ 
kullanmaları yasak edilmiştir Neşriyat Mlidürü Bu akş.rnı Trakya ın~,~ 
Aykırı hareket edenlerin f Selim Çl-:LENK !arı ve çöl intikam• !,.r- , 

cezalan.!ılacajı ilin olunur. C.H.P.matbaası-ANTAKY A lecektir. fırsatı kaçır 


