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a Milli Men 
su a fabrikası 
Haf aydan işçi istiyor 

16 Y aşıudan aşağı olmamak üzert! fabri 
kada çabşnıak istiyen işçilerin yol mas 
rafl rı şirket t a r21fından ödenecektir 
Adana Milli Me nsücat 

brikası, Vilayet makamına 
~r mektupla müracaat ede· 
~k Fabrikada çalışmak üze· 
e Hataydan işçi istt"diğini 
İldirmiştir. 

le-rine göre mür.asip ve dol· 
gun y~vmiy~ vereceğini, mü
racaat edenlerin Adanaya 
k'!dar olan yol masraflarının 
da şirket tarafından ödene· 
ceğini bildirmektedir. 

Fabrika, 16 yHşından aşa 
h olmamak iizere Fabrika

• 
4 ~ çalışmak için müracaat 

Fabrikada çalışmak 

istiyen vatandaşların derhal 
Vilayet İktisad Müdürlüğüne 

müracacaatla adlurını ya1dırmıt 
ları lazımdır. 

• decek işçilere iş 
~teceğini, bunlara ehliyet· 

, Güzel lzmirin kur· .. 
• 1 

: 1 

tuluş bayramı 
· Coşkun tezahüratla kutlandı 

Şehir baştan başa donanmış ve kurtu
luş bayramına iştirak etmek üzere ci
\1ardan 60 bin kişi lzmire gelıniştiı· 

lngilizleıin 
mukabil · 
hücumları 

Haınburg şiddetle: 
bombardıman ediıdi 

Londra 9 (a .a.) lngiliz ha .. 
va nı:>zaretiyle dahili ~mniyet 
nezaretinin rasmi tebliğine 
nazaran İngiliz hava kuvvet· 
!erine mensup büyük bonıb.ır. 
dıman tayyareleri Hamburg 
üzerine mütekasif bir hücum 
yapmış ve birbiri ardınca 
devam eden hucumlarda ağır 
bombalar ve yangm bomba· 
ları atmışlardır. Bu hücum 
hakkında Heva Nezareti istih· 
barat bürosunun verdiği taf· 
silata göre bombardıman tay· 
yareleri birbiriııi takip ede· 
rek rıhtım ve inşaat yerle· 
rinin Üzerle rine bombalar at· 
mışlar ve büyük yangınlar 
çıkarmışlardır. Tayyart>lc~t 
avdetlerinde çık~rdıklan yan
gınları 80 kilometr~den gör· 
müşlerdir. 

Hasarla~ henüz tesbit 
-:dHmedi 

Londra 9 (a.a.) - Hava 
ve Emniyet Neıaretlerinin 
tebliğine göre. bugün ve dün 
yapılan hava huc1.1mlarına ait 

İzmir 9 A.A. - Akde· öğleden evvel ve sonra ol· h!lsarııı kati mikdara , henüz 
~i hedef gösteren .l!.bedi mak üzt-re iki mı!rasim ya· tespit edilemeıniştir-.1 İngiliz 
1 Atatürk ün emirler· ni bir pılmışhr. Bütün lzmir sevinç filoları, Almanyadaki askeri 
1ldırım suratile yerine geti içinde büyük baynmı kutlar hedefleri bombalamakla ik-
~tı kahraman ordumuzun ken, <'oşkun tezahüratla Milli tif a edecek ve Almanlara 
<:i süvari leri 18 y ı l evvel Şt-f'e ve orduya kar~ı son· mukabele bilmisil yapılmıya· 

l\Jgün lzmire girmiş ve yur suz minnet ve bağlılıklarını caktır. · 

'llnıuzun bu güzel parçasmı izhar eylemişlerdir. Dün geceki hiicu mlar 
lııı milletimizin hayat ve İs• Londra 9 (a.a .) __ Düş· 

1 k1· ı· · k t l d lngiliz Elisi lzmirde 
a mı ur armış ar 1

• man tayyareleri dün akşam· 
İzmir bugün kurtuluşunun İzmir g A. A. - İııgil· dan bu sabah şafak sökünciye 

ıı• 'tıci yılını kutlamaktadır. gilterenin Ankara Büyük El kadar Londra üzerinde cnü-
dı: b l b çisi beraberinde refikası fve t~n.adiyen uçmuşlar hücumlar ıı • ~tün şehir aştan laşa ay • 
'klarJa donatılmış, bug ünü ticaret ataşesi olduğu halde çok şiddetli olmuş Ye! bütün 
tbcil için civar kaza ve vi:_ bu sabah tayyare ile İzmire gece devam eylemiştir. Bom· 
q~etJerden geleni '!r;n sayısı gelmiş ıle lngiliz konsolos- bardıman Londra mıntakası 
~ b. · · · B .. hanesı· ne mı·safı'r olmuştur. üzerinde geniş bir sahayı ,işgal ını geçmıştır . ugun 
~~~~======~~~~~~==~~~=:=!!!:~~ etmekte ve bombalar gelişi 
C:C;l,navar düdüğü itiraz koınisyonu güzel atılmakta idi. Harap 

tecrübeleri Arazi tahririnden müte· olan evler arasında 3 hasta· 
vellid itirazları ledkik dmek ne, iki mektep ve bir müze 

Şimdilik ve muvakkaten üzere Hususi Muhase be Mü_ gibi gayri eskeri hedefler 
lediye bına~ınm üzerine dürü yılmaz Dokuıoğuzun de vardır. Gec~ki hücumlarda 

üııutan Cana var ,dudiığünün 181 k ı 300 k' · \ riyast tinde t~şekkül eden ko işi ö müş ve ışı 
tübeleri n~ devam edilmek d gv tte yaralaıımı..:tır "ti misyon mesaisine evam et· a ır sure y • 

İt, Belediyeni ıı üzerinde Al an t blı.g"' ı" !\ mekt~dir. ın e 
Pılan bu tecrübeler çok 

1 

Beri in 9 (a.a .) · - Alman 
~?elice vermek te ve dtidü~ Komi .~·on he~ sabah ~~- tebliğine y,öre Alman tayyare 

1 şehrin lı er tarafındc1 11 keııdeı~ koylere gıderek ıtı· grupları fona havaya rağmen 
~ijkenımelt-n ?Şi tıımekledır. raz edılen mıııtakaları gez· dün gündüz ve gece Londra· 
,,l\ti bir yer tespıt enilmci- mektedir. Şimdiye kadar 10 ya hücumlarına devam etmiş-
•ı kadnr duduk şimd!kı ye köyün itirazları tedkik edil- ler \'e bombalar atmışlardır. 
~~ilde. kalacaktır: . miştir. Merkezdeki itirazlara S"nu 2 incide 
btın1iı.dckı pıyango köyler bittıkten sonra bakı· 

talili si lacaktır 
l~~ Mıııı piyango k~şidesinde fv'Iahkemeye verilen 
~:tıan biletır.rder. G8030 casuslar 

, hlt lltalı bilet şehrimizde Ali lzmir - lzimr ve civarın· 
~~ 111

11)' kişesinden Mehnıed daki memnu mmtakalarm fo
\ı:1&urı adlı bır vatandaşa toğraflarım çekerken yakala· 
~~llştır. Talili vatar,daş nan ecnehi muharrirlerind~n 

1.ııı par,.sını alacaktır. Herman ile üç arkadaşı ve 

kazan Türklerind~ıı 0sman 
Sokumtekinin muhakemelerine 
bu~i: n şehrimiz ağır ceza mab 
kı~mesinde başlanmıştır. Tah 
kikattan bunlarııı diğer bazı 
devletler aleyhint de- casus 
luk yapan bir :jebekeye me 
nsup bulundukları anlaşılmak 
tadır. 

Amerika dan 
lngıltereye gönül 
lü akını başlıyor 

Nevyork 9 A. A. - Nev 
york Taymis gazetesinin Va 
şington muhabiri gazetesine 
yazdiğı bir yazıda diyor ki: 
dolaşan şayialara göre vakti 
le Almanlar ve ltalyanlar na 
sıl İspanyada general Franko 
yanında çalışmışlarsa Aoıeri· 
kanın da gönüllü asker ve 
zabitleri :lngiliz hava t kuv • 
vetlerinde çalışabilmeleri 
için müsaade verilmesi muh· 
mel görülmektedir. Böyle 
bir katar Amerikalılar için 
yeni yeni usullerle talim yap 
mış olmalarını, İngilizler için 
se, yüksek askeri talim gör· 
müş Amerikan tayyarecileri-! 
nin hizmetinden Jistifade et· 
melerini mucip olacaktır. 

Diğer taraftan~öğrenildi 
ğine gi;re200saatlik talimuçuş u 
yapmış olan birçokJbususi A 
merikan tayyarecileri :şimdi
den Kanadaya gelerek göııül 
lü yazılmışlardır. 

Amerikan torpido 
ları yolda 

Uttava 9 A. A. 50 A· 
m"rikan torpidosunun İugil· 
tereye teslim muamdesi 
yapılmış ve bu gemilere in • 
giliz bayrağı çekilmiştir. 

Amerika harbe doğ 
ru gidiyor 

Vaşington - Röyter: 
Gayrir~smi bir risale olan 

The Army and Navy Jurna· 
lin kanaatine göre, İngilter~· 
ye elli destroyerin gönderil· 
mesi, Büyük Britanya donan 
masını takviye için gönderil 
mesine devam edilecek ol•n 
daha kudretli gemilerle mun 
zam tayyare kuvvetlerinin an 
cak bir başlangıcıdır. Bu ri· 
sale, başmakalesinde şunları 
yaxmaktadır: 

Birleşik Amerikanın büyük 
adımlarla dünya harbine işti· 
rake gitmekte olduğunu gör 
miyenler aacak kör olmalı
dır. 

EN SON DAKiKA 

Manş sahille
rinde 

Topçu düellosu 
tekrar başladı 

Londra 10 A.A.- Röy 
ter ajansı bildiriyor: Alman 
lar tarafından Manş sahilleri 
ne yerle~tirirllen u&un men· 
zilli toplar dün tekrar İngiliz 
sahillerine ateş başlamış 
ve bu ate~e İngiliz • 
sahillerindeki İngiliz batarya 
ları tarafındKn mukabele e

edilmiştir. Alman mermileri· 
nin yapbğı basar pek ebt-m 
miyetaizdir. 

Romangada 
Vaziyet bir tiirlü 

diizelmiyor 
Bükreş~ 9 :A. A. - Ro

men !gazetelerinin neşrettilc
leri kanunlarla kararnamele
re nazaran yöksek rütbeli ha 
kimlerden müteşekkil hususi 
bir komite, eski kral Karol' 
ün zamaııında Başvekillik, 
Nllzırhk, müsteşarlık veya 
Nezareti umumi katipli'ği yap 
mış olanların servetlerinin 
menşeini, ayrıca teşekkül ede 
cek olan bir komite,de silah· 
larıma için son 5 sene içinde 
milli bankalar tarafından ve· .J 

rilmiş olan döv;zıeri kontrol 
edeceklerdir. 

Bütün Nazırlar son sene· 
ler zarfında tahsisatı 
mesturenin mahalli sarflarmıJ 
General. Anteneskuya bildi • 
receklerdir. Hakim ve pro -
f P.fesörlerden müteıekkil bir 
komite de son 8 sene zarfın· 
daki siyasi meseleleri 8 göz • 
den geçireceklerdir. 

Polis Bükreştelri bütün bım ·i 
kalaı ı işgal etmiştir. 
KRAL ROMAAYAYI fER 

KEDERK~N 
Bükreş 9 A. A. - Kral 

Karolü hududa götürmekte 
olan hususi trene bir kaç yüz 
Lejiyoner ateş etmiş ve tre· 
ni başka bir lokomotif ve oto 
mobillerle Yugoslavya hududu 
na kadar takip eylemiştir. 

Lejiyonerlerle trendeki 
muhafızlar arasrnda müsad'!
mel~r olmuştur::Yarah olupl 
olmadığı belli degildir. 

Roma 9 .-A. A. - Eski~ 
Romanya kralı Karo! ltalya· J 
dl\n geçerek İsviçreye git-j 
mittir. 
- MACAR AJANSININ BiR. 

TEKZiBi 
Budapeşte 9 A. A. -

Macar Ajansı. Alman kıtaa• 
tının Macaristancian geçtikle 
ri ve Romanya hakkuıda bu 
susi niyetleri bulunduğuna 
dair yabancı gazetelerde İn· 
tişar eden haberleri katiyetle 
tekzib etmektedir. 

Romangadaki 
Alman1ekal

li9eti 
Bir ·isyan mı hazır 

lıyor? 
Bükreş 10 A. A. - Röyter 

Aja&.sının muhabiri bildiriyor: 
Romanyamn bir çok ayalette 
rinde ve bilhassa Almantarla 
meskün olan mıntak ,\lar 
da kargaşalıklar mütamadiyen 
artmaktadır. Buralardaki Al 
man eka\liyetinin bir hadise 
çıkarmak istediği zannedilmek 

Sonu 2 incide 



·Belediye zabı 
tası talimat 

• namesz 
4 

için dahi olsa herhangi bir 
şeyle tutmak, kapatmrlk, ge· 
lip geçmeğ~ zorluk :vermek 
yasal<tır.YoUarda ve meydan· 
larda ve evlerin. dükkanların 
sokak kapulan önünde otur 
mak sut etile buraları işgal 
etmeK. yasaktır. 

Madde28 Bele<liyeninizİQ 
verdiği yerlerden başka yerler 
de her ne vasıta ile olursa 
olsun seyyar satıcılık yapmak 
yasaktır. 
Madde29-Diikkfın ve binaların 

sokak yüzlerine konulan tente 

25000 Cllflal 

kahve 
Gümrüklerden 

çıkıyor" 
Anka~a 9 (a.1:t.) - Tic 

vekaletinden bildiririldiiin~ 
göre, lstanbuı , İzmir ve Mer• 
sin g:.imrüklerind~ buluıten 
ve şimdiye kadar çıkarılma· 
yan 2.; bin çuv_. ı kahvenin 
piyasaya arzt t~katrur eyle· 
miştir. Brezilyadan gdmiş 
olan bu kahveler adı .geçen 
mahalle:rde ki idhalatçılar ta · 
vafmdan -satı lacaktır. Bunlar 
için kiio başma azami fiat 
130,5 kuruş tesbit edil· 
miştir. 

GüinK-ü!L ka
n un unda Vt>:. siperler sabit o sun müte 

harrih olsun ancak yaya kal 
dırımın genişliği kadar o:acak Yeni tadilat yapı · 
ve bunlarrn saçaklarının kıl· lıyor 
dırmadan yüks .. kliği 2,20 met litanbul - Gümrük ve 
reden ve duvara dayanan kol İnhisarJar Vekıli B. Raif Ka 

1laruıın yuksl'!klı~i isr 2 met· radeniz beya11atta bulundrak 
Lreden aşngı olmıyacaktır. hazırlanmakta olan gümrük 

Madde 30 - Belediyenin layihasının ha.,.a vasıtalariyle 
tayin eJeceği yerler haricinde gelecek yolcu ve eşya hak· 
yollarda fıç tekerlek, çember kı ıda yeni hükümleri- ihtiva 
ve saire. Y.uvarlamak ve Paten ettiğini, gii ınrük komisyQ1lC a 
Kıza~ g..ıbı şeylerle gezmek :luğuııa ai t kanunun d~ yeni 
buz ustunde kaymak, kartopu -d t tk" k d· ı k bu ]iyi· 
f b 1 . 'b· d' b' en e ı e ı e re 
ut o ve saıre gı 1 ığer Ü h -r d"kf;.... . rut 

tıin oyunları ı ynam k ve u· aya ı ~ve.: 1 '~ 1~ · ve .8 r 
çurtma uçurmak fişek yakm~.k hada g umruk resmı verıle· 
basili halkm g•dip gelmesini rek ithal edi le n bütün malJa
hazurunu bozacak şeyler yaı • rın k krar ihuç edildikleri 
mak yasaktır. Cezai mesuli· takdirde gümrük reaimlerHıin 
yet çağına gelmemiş çocuk· iadesini! ait dllAdde •ulundu
ları velileri veya vaaıieri m e ğunu :ve tarileıwde YQl'i bu
ııe mecburdurlar· . ıunmıyan eşya için temsil re-

M~d.de 31 - Ayna Ye saı: jiminin tatbik edileceğipj 
re gıbı çok parlak şeyJen söylemişti r . Vekil ciğaralarm 
yollarda açık olarak taşımstk fenalığından yapılan si''iyel· 
yaMsakdtdır3. 2 

lerin d e nazan dikkate alına 
a Umumi yollara rak bunları islih için teknik 

muvazi olarak yapılmış ser- tedbirler ~ttiaat.:edildiğini ve 
v;s yollarmdan mada cadde· kötü cığa..r,el.frın bPr: ZIUJIUln 

ler ve sokaklardan atlı yuk bayiler vasıtuil~ iad,:~dile· 
arabalarile hizmet kamyonla bi ıec~ğipj ıöyltdi . • 
rmın geçmesi yasaktır. Yaya '1111 • .1. 
kaldmmlat·dan her turlu vesa ıv~aıgeı..r me-
itle geçilemez. mu.11/aı ı 

Madde 33 - Binalardan ve 
bahçelerden gelip geçene ve Merkez ve Viliyet-
komşularına zurRr verecek lerde hangi işleri 
surette toz çıkartmak ve kaJ 
dırmak yasaktır. gör~cekler. 

Madde 34 - İs ve pis, koku Şimdiye kadv. merk~ e 
çıkartacak yanar şeylerle so Vila) etl(i1d<: çaJışwıkta o.ı&.P 
kaklardaıı gtıçmek yasaktır. maiyet memurlaralfiltn bundMı. 

Mad< 35 Yollarda ve mey ~onra eSl'.Slı ve pro_.grarn" bir 
danlarda her ne suretle olur şekilde çaJ1şbrılmala.n bNA\11 

• {la olsun toplanarak gelip geç Sl1nda Dahiliye V ~ti ali 

lngilizlere Uzak Şarkta j' Köprü yaptı" , 
göre Japonlanların yeni rılacak ~ 

1 . n, 
Almanyanın istila t a eplerı Hatay Vilayetinden: s k 

teşebbüsü t uhakkak .r~k~o 9 ':'-·A.- Haber EksiJtm ye konulan iş: 
verıldığme gore Japon 1 _ A Ah köprü 

Londra .,9 A.A.- İngil~ h"k~ . H' d' ç· 4...ı k' rsuz: şap ı1 
u umetı ın ı ını ... e 1 sti.1iin iki ıci ktSım tami;i. ~ matbuatı son iki gün zarfın · F k 6 d 

da Alman hava hücumlarının ransız ma amatına ilk • c::if beddı (1735) lire1 (17) kıı· j 
delik yeni bir talepname ;ustur. • 

çok şiJdetli ı:ılmaıtı~ijnasttbe· B ı d 
vermiştir. u ta imatname e 2 1 tev nlı:ar ·proı· e, -şart til ~ yazdıkları yazıluda H. d. ç· l ı k 

ın ı \ni ı an arını on· name ve dığeı evrakı Nafı• hül~a ı.ol<V-ak şu nokt o i na.ıa k d · 
trcıl etme ve buralar an kı M:!.Ju··rluğu"nde go"reb'ııı·rıer· rı ileri sürmektedirle r : k uµ 
taat g !Çİrere hava üsler· 3 Ek-. ltmı=- 1 • 9 940 pı Alma1J.,r.ıa bütü11 G'laksa· tesis eylemek için müsn le.. · A 

dı aahikl ~ bulunan İngi l i z k d B h zart si günü saa• 10 da ti 
isteme te ir. u ususta takya Hükumet konar..10dı kuvvetlerjai .geeiy&r:'çekmek müzakereler dev m etmek l> j 

ve hava, filQ!aı:uıuıı atıl bir d" encümen odasında yapılac 
hale koyarak ser.l>est .. kalmak ır.ç· ı ·ı db. tır. ı 
istiyorlar. ın 1 er te ır 4 Eksiltme pazarlık sır I;, 

Fak.at Almanlar. FranH alıyor retile olacaktır. 
HoJanda ve BeJçikada gör· Şanghay 10 A. t\ · Çin 5 Muvakkat teminat 1 
dülçJeri mukaxe.metten çoll matbuatının haber verdiğine lira 14 kuruştur. 
daha büy.ük mukaveroetıekar g:ire, Japonl:ıran Fransız Hin 6 Talipler n .tşağıda t 
şılu.anılcu-1iır. di Çinisi yolile mubteme l bir zıh vı aiki ibra?. etmeleri ı' 

1 

Almanların yeni taarru,z· istila hareketine karşı koy· cap eder. ı. 
lar..ında;...değjş~lüder vardır . mak için mühim miktarda A Ticar.et o<lnsına ka . :,a~ 
Şi~diye kadar bombar.dıman Çin kuvvetleri Hindi Çini lı bulunduklarına dair :vesı' " e 
tay~erioe al(cı tayyaı:eJ~ hududunda tah§it edilmiştir. ka l~Jif 
ri refak~t etroiyordu Fakat Çin hükumeti, Fr ansanın B Muvaltkat temio~ ~urı 
son günl~rde bombardıman Japonlara üs vermeye müsaade için avrakı müsbı•e. ~le 
tayyarelerine ayni miktarda etmesinden dolayı Fransa C Bu inşaatn mabsıJf Qun 
avcı tayyaresi de refaka t et· hükılnıetini protesto eyle· k k d 

1 
· ı~ , 

vesi a amisyonur. an a ıfl aıı me"tedir miştir . 
· mış ~hliyet v "si kası. 1 Bu taarruzh\r devam e t· japonyanın Mos G 'ı W 

tiği takdirde Almanların İn· kova EJçisi- Üm~ük evlel) bi: 
giltereyi iııtila teşebbüsüne Tokyo 10 AA Japon 9apf ır1lacak ~~rnk~ 
girişecekle ri beHid ir · ya, Moskovadttki elçisid ge· uı el 

LondraA.A .·lOıngilizhava r i çağtrmıştn:. Bu Elçi 918 Hat y Nafıa müdürliiğiıı1' 
nezaretine ımenaup yüks~k 
bir şahsiyet,lrıgilterenira hava denberi Moskovado Japonya den; 
büQ&lllllar.ıaa. miPi c>.lmak için yı t~msil etmekt.e i 1i 1 - Ce ıup hududundtt ,A 
yeni usull~r aradığım ve bu / ngil İz/ erin <Iiff~.de(S) Akçakoyunlud (2 
nu Hitlerden dah• evvel bu 1 Karkamışd i (3) Çobanbeyde l> 
ı.,...aın nıuhaldıa&. olduğu· mukabil (2) Mürşitpınl\rda (3) kice r 
nu lngilbercnin gayci aske· hu·· cumu (15) ndet portatif gümruk 
ri bedeflcı:i bombardıman et mur evleri iıış atı kapalı ZI 

1 mek ar.ar.etile göıe göz, dişe Başı 1 incide usulile eksiltmeye konuJoıııf 11 

djo mukabolcı bilmiılioi ya• İngiliz tayyareleri Hambur· tur. J ~0l 
~QllliJpı sii)Uemişti~. ızun birçokgayri askeri yerlerine 2 - Eksiltme 27 eylıil 9"~ 'a·~~ 
8iı lngiliz. denizaltısı ve e vlere hücum etmişlerse de cuma gliııü saat (10) da Aııl ru 

battı ba1ar azdır. 22 İngiliz tayya· yada Nafı.ı müdürlüğü od', ~ 
Load.& 9 (a .a .) - lngi· resi düşürüımiiş v~ 4 Alman sanda müt~şe~kil koaıisyoıı' be 

lia Ba-~ neZ81'eti. "PÖ· tayyares\ kaybolmuştur. yapılacaL:tır. 
1 

~ r 
niks,, denizaltı · gemisin· ltalya n tebliği 3 - lisleyenler hususi ş• 
çok gecikmiş olınuı dolayı· Roma 9 (a.a.) _ 1 talyan nFme ıle proje ve evr•~: ~to 
siyle bu gemiye, kay,bohnuş tebliği '1e göre dün Httyfa Jak keşfiyeyi (93) kuru\> bed" 
na:cariyle ba~ mak tadır . petrol depolar mı bombalamış mukabilinde Hatay, AnteP 

'Vhslla yerıi kUY,Vetler İngiliz tayyareleri de Eritre Vf' Urfa Nafıa müdürlükle'11 

geldi ve SomaH mer.kezleriııi bom· den alabili:Jer. Iİ 
Kahice /J (a.a.} - İngiliz ba)amı,şlarsa da hasar çok az· 4 - Bu işin keş\f bede 'ç,lı 

rnüNMıılGk~rMKI•, tlindis- dır. Bir lngiliz tayyaresi dü· (l8637) lira (50) kuruştur·" ~lltt 
tan ve A.v»ıtk.i)'.adAn ask~r va şürülmüştür. 5 - Movakkat teminat (l' ~iy, 

1 97) lira (f 1) kuruştur. ~ l\\lr ve har.p, malzew&i yüklü b ir Berıine yap an hücum el (V d 
kalitesi Mısır liıru:mlarına gel· N k 9 (a .. ) C 6 Taliplerin ihale en b ~ , 
miştir . Kafile bu seyahati es· e~yor: . l ·:·. U• ak sekiz ğün evvel bu işe. .d• ~""• 

,.~...ı h' b. d" d martesı gecesı ngılız tayyare· zer inşaatı başardıkların~ ., ~te 
nu.\ınla ıç ır ıı1man e· 1 . . B ı· L • k · b · ·ı b rl1" L 
nizaltı gemisine rastlama• e rrnm er me yaptı~ı 1ıucum ır evra t mus ıteıerı e ı ~ 'ti 
mışhr. hakkında Amerikan gazetele· te Vilayete mı.irac.a t ede'"

1 
~ye 

r inin Berlin muhabirleri t.1f· alacuklar.ı ehliyet vtısıkas1:, 
meği ğ'üclt!ştirmek ynsakhı:. kadar mtılumlıu tebliğ-

Viadde 36 Belediyece bulunmuştur. Bu teblitataM ve Jaodarm İf'•rinde, bir ay: 
konulmuş olan s.:>kak levha· zarau maiyot wuıwA.n f'I sef-.he l* · işlor.U.de, iki ay 
larile biıın numaralarını her şekilde vazife görccelderdir.- kQmİsJ-..Jar.da,..ıekiı ayda oa 
ne sure-tle clurs ol un boz Vekalet) r~: bir ay ıııt:uaiWP hiye midiıirlügü veya kayma 

silat vermektedirler . Şehrin 2490 sayth kanuna uyguık .. 

, 111ak, kır ldmek dı.işı.irmek ve sicil umum müdürHiğünde bir kam "ek.NA-ti veya re/ıkain 
ya bunların yerini değİ§tir- ay nüfus umpıı. qüdürlü~ün· deJ>ıilunacakJar. bu sure tle 
nıek yasaktır. de, bir ay teftiş heyeti rci•li· viliııet1"'rf.ie. de yirmi aylıkt 

Madde 37 -- Sokaklarda ğin de, bir ay hukuk ınişavir· bir,.himıcl.dw:umu ge.çirmiş 
~mecralara ait bacalara ve is liğinde .. iki ay mab•li 0 dare oJ.fAkl•rdıt... 

karalara f< na koku veyahut ler umum müdürlü~~ bir S •• tJ · 
'.gaz ıwşreden mayıler, kaynar ay eoı iy e t umummüdirJ.iiüe'1e uveg ı-gıe 
~su. hamızhsular ve iskara ayda S'!ler.b:cwli~--irJ.üğüaı B eletl.iı~si 
~lan kuldmp mecrayı tıkaya· de ki ceg•n sekiz ~ıfUfDŞ ::1- -
cak şeyler ve muzahr;ıfat dök ola cııktu·. ViliJJdlud- i~ Bir doktor 'stiyoıı 

' mek yasaktır. mektubçuluk kale111io- ijg SiiTeydiye Beleôiycsi<3üt· 
C l.J~~Mİ, BAHÇELEM ay idare Leyeti ve meJDuıilt çcıine bir doktor maaşt k-oy · 

ESKl V~ YENl AB1DELER, mubakcmat encümcoiııdc,bjr. mu~ur.351ira asli maaşı olan 
HAVUZLAR,ÇEŞ1'1ELER nüfus işlerjnde, bir ,.1y, ~ı.ıku~ bu makaına müracaat edecek 
Madde 38 • Umumi bah· i şleri müdürlüğiiAde, bjrı • a~ bir dokto.r beltl~nmekted ir . 

ç eler de ve Par~larda aşağıda ı hususi mgb~.he viIAAot du 8biıılııüfusu olan bu nahiyede 
kı yazılı şeylen yapmak ya- mi encümeninde. biı=-y: b,.Je bir doktor bulunması çolr. 
saktır, diye i11lerinde, bir &)' emaİJe fafdalı olacaktır. 

birçok- noktalarına yüzlerce Janık haıırlıyacakı ra te 111 lı 
yangın ve infılak bomba· mektup arını ve bunlarla/ 

d likte teminet mektup veys ları üşmüş, büyük yarıU"tnlar d ı \ 
o buzlarını ve ticaret o as 9 ı çıkmış h r · si kasını ihale günü saat ·,,t İ~· 

Roo\anvıada kadar komi yon riyaset•,,,. ın 
Başi 1 incide; makbuz. mukabilinde "e ;, b; 

tadi r. siyasi meh.afilde hakim ce-klerdir. ıet ~i' 
k a n a a t a g ö r e: Postada olan gecik(11 ~t. 
Romanyadaki,ılngiliz me f'lPSı kabul e lilmez. ~ ~~İı 
!{ıltikçt:' Sovyet nıest"lesıııe • 7 

b .. nzemt!ğe bJşlamıştır. Bu gece 
Yeni kralın tahta ı;ıkışı Nöbetçi Eczaot 

münasebetiyle k omanyanın 0-efne Eczanes~ 
her tarafmdau ayinler. yapıl· lialkta • f 
mıştır. ıdt..~ 

Alman Ajansmırı bildir· KELLi GlZLI TEŞ .. ,ıa 
dig" m~ göre, Romen diva· Pek yakında Turk~ç~ 5~51 

ALIBA BANıN JtR~ net işleri nezareti ne~rettiği 

bir emirname ile dini mahi· .. Neşriyat MudurÜ 
yeti haiz cemaatları lağvey· Selim Çl~LE~ 
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