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Dil davamız· 
Güzel dilimizi, istikl~limiıe yaraşır tam ve müstakil bir 

varlık yapmak için bundan sekiz. yıl öne_: ~b:_di Şef _A· 
tatiirk tarafından yapılan ve M\llı ~-ef ln~n~ nuı~ devrı.ı· 
de normal seyrini takip eden Turk dıl mkılabının yıl· 
dönümün:1 kutlayoruz. 

Ebedi Şd gibi, yalım: Türk ~ü~~asmm değil, fa. 
kat bütün bir cihanın hayret ve takdırını k~zanmış bir 
dahinin eseri olan f iirk Dil Kurumurıtın sekız yıllık me· 

· · · burada saym;:.ğa ne imkan ve ne de Zılman saısını k . . l . b 
d A ncak şurasını kısaca söyleme ısterız :ı, u se-

var ır. . . d"I" · 
k. enelik mesai çok faydalı ve verım!t olmu~, 1 ıınız· 

iZ S d • J f "I d k" y:sbancı kelime ve t,.rkıplerin, tamame ı egı se :ı e, 
m~b;m bir kısmı atalarak bunun ynine güzel dilimizın 
ahenkdar terkipleri yerleşmiştir. 

Dil mesf'lesi, çok mühim, dallı hudakh V ft uıun. yılla· 
ra hatta asırlara muhtaç bir iştir. Bugün mütekamıl ola· 
rsk gördüğümüz yabancı diller, yüz vyıll~rca ~ü:~n emek· 
)erle meydana gelmiş olmdsına ragmen, hala yab~ı~cı 
kelime ve terkiplerdeıı kurttölamamışlardır .. Bunu_n ı~t~ 
T .. k Dil Kurumunun sekiz yıllık mesaisiom n'!tıcesın', 

ur . r b" h diğt'!r milletlert" nazaran çok ileri ve vertm ı ır · am· 
le olarak kabul etmek Ja~ımdır. 

Bu sekiz yıllık devir içindt~ bizim en mühim kazan· 
c!ml7., Türk Dilinin nekadar zengin kaynak!ar~ . ?~yan· 
dığınuı, fakat bunun şimdiy~ kadar ihmal edıldı~ı ~çın t~

. r kal nış bir hazıne olduğuraun Ebedı Şef ta mamen gız ı d k olma 
rafından ortaya atılan bir tezle uıey ana çı mış • 

' sadır. . 
Eskiden bize, Türkçenin, dünyanın ?n fakir, en l· ı>a v ~ 
kısır bir dil olduğunu, yabancı dillerin yıırdımı ~ima· 

~:n yalıuz Türkçe ile he~hangi bir düşiiııcenin ızah 
edilemiyeceği ni söylerlerdı. 

Atatürk işte bu haksız ve bllgisiz id~ialara _kar.şı 
Türk mill;tinin ruhundakı küskünlüğü sezmış v:- Dıl nıe· 

' selesini şahsi işler hnlinden çıkaraı ak bunu bır devlet 
. · ve millet davası haline koymuştur. ışt . ( 

U un bu tezi ortaya atarak: Dil Kurumunu kurması~ 
ba l n c"ddi araşllrm:ılar bu sakat düşünc~lerin ıamamıle şayan ı , . . _ . 
aksiui meydana çıkarmış, yabancı dıllerden geldıgım ~Hlı· 

• d v z bir çok kelimelerin öz Türkçe olduku ve .bı . 
_ıgımdı 'l"mizden yabancı dillere geçtiği tahakkuk ctmıştır. 
zım ı ı d·ı· . • • J k 1 1 Yine bu liekiz ydık mesaı netıcP.st o cıra •• yuı 
ile lıtonuşma dili arasmdaki derin uçurun_ı çok . azalmış 

• h 'ka doğru düsturu durmadan ılerlemışt r. On ve aı ,, . . k 
ıl evvel basılan bir kitabı, bir gazet~ m~kalesıııı . o u· 

y up anlayabilmek için yalnız Türkç~yı ~ıln_ıek kafı . g.el
y d" Okur yazar bir köylünün ve h11tta bır ~elıırlının 
mez ı . kl' b" 'd" 
bu yazıları söküp çıkarmtısrna hemen imkan ~o y 1 ı ' 1• 

Bunun, kültür hapıtımıza ve ileri hamlelerrnıız: ndm· 
dar '2arar verdiğini, halka "doğru inerek okuma ıJ: yaz· 
ma dili arasındaki farkı ortadan kaldırmağa başfadıgımız 
zaman anladık. 

.ilugiin fürkç~niıı, düııyımın en gt"niş ifade damarla: 
nna malik canlı, zengin ve ~aş~yaıı b~r ~il olduğunu, dı
limizi felkik eden yabancı bılgıııler soyluyorlar. . 

itiraf etmek lazımdır ki, dilimizi henüz taınamıle ya· 
bancı kelime . ve ter kiplerden kurtaramadık. Yukıırıda ~d 
•1 . t t ı'ıg~ imiz ui bi Dil meselesi uzun yıllara muhtaç bır ŞaTt" C t:. t • • ~ ı ;li 
ilim meselesidir. Bu inkı:abın, dığer ıııkıiaplarımız . g. ı 

bir kaç y11 içinde ve cezri bir şekil_d~ başarılmasına 
ınaddi imkqn yoktur. Binaenaleyh lı.u ışte acelr. e tmeden 
tedrici teknmül seyrini takip ve ilmi ac.lştırmalada çalı
Şarak;i!.bedi Şefırı çizdiği yuld.ın ~tir~ nek. sur<:'tıle ya 
v"ş- yava.ş ileriye götürmek mecbunyetındeyız. 

Bunun için, ilmi nıetodlarlu çalışan Dil Kurumumuz~ 
Yardım etmek her Türk münevverinf! düşeıı t!Saslı vazı· 

ı f .. lt-rden biridir, 

Herkes bu Milli uorcu güciinüıı yettiği kad~r . cidenıe· 
l ie çalışhğı gündiir ki, bu büyük da va halll'lciılmış ola
\, <:akhr 

' \ 

Selim ÇELENK 

Ankarada 
Ebt!di Şefin ruhu 

taziz edildi 
Ankara 26 (a.a.) - Se· 

kiziııci diı bayramı miinase· 
betiyle, Maarif Vekili Hasan 
Aıi Yücel'in riyasetinde bir 
lı~yet bugün öğleden sonra 
E.tnoğrafya müzesine giderek 
Ebedi Şd Atatürkün muvak· 
kat kabrini ziyaret etmiş 

ve I3üyük Şefin manevi hu
zurunda sonsuz saygı ve ta
zim ile ekilmiştir. 

Heyet, Dil Kurumu na· 
mına Ebedi Şefin kabrine 
bir çelenk koymuştur. 

Başvekilimiz 
Dun I\flost~oya ve Ro

ma elçilerimizi 
kabul etti 

Ankara 27 (a.a.) - Baş
vekilimiz Doktor Refik Say
dam, şehrimizde bulunan Ro-
ma Biiyük Elçimiz Haydar 
Rağıp ile Moskova Büyük 
Eiçimizi kabul etmiş ve ken· 
dileriyle görüşmüştlır. 

!Julıaıebe 
Yeni bir safhaya . . 

gırm1ş 

Roma 27 A.A .- Stefa 
ni ajansı lıiıdiriyor: Dünkü 
ba~ makalesinde harbin ye· 
ni bir safhaya girdiğinden 
bahseden "Jurnale Ditalya,,' 
guz,..tesi, Hitlerin Avrupadan 
Afrikaya kolayca geçeceği 
ni ve geçen dahili harpler 
esnasında Almanya ve ltalya 
nın yanında Demokrasiye kar 
şı harb etmiş olan İspanya· 
nın, şir:tdı mihver dt"v)etl~ri· 
'!e daha yakın olmasının tabii 

olduğunu yazarak diyor ki 
" l3u safha harbin son 

safhası olnııyabilir. Fakat za· 
fer katidir. Harbin bu yeni 
safhası kati znfer için .nühim 
bir merhale te~kil edecek· 
tir. 

ltalga 
Suriyeden neler 

istiyornıuş? 
Londra 27 A .A.- lngi

r z Radyosunun ver<liği ha
berlere göre, İtalyanlar, Su· 
riyeden 12 istekte bulıınmuş 
lardır. Bunların arasında Li· 
man ve h cıva meydanlarının 
Kontrölü ile tayyare ve g~
milerin ıtalyaya kslimi de 
vardır. 

Suriyedeki Fransız makam 
ları bu isteklerin mühim bir 
kısmını reddetmiştir. Diğer 
kısımları üzerinde İtalyanlar 
hı müzakere devEını etm~kte 
dir. 

Dil Bayramı 
Dün~merasimle kutlt-ndı 

Bu ınünaseb~tle Halkevinde yapılan top· 
lantıda nutuklar ve şiirl~r okundu-An

kara l'adyosunun neşriyatı dinlendi 
Dil bayramının sekizinci : çalan o'<l!muş ve alkışlan· , 

yıldönümü dün yurdun her [ mıştar. Bunu Kız lisesinden 
köşesir.de olduğu gibi şehri- b:r talebenin okuduğu şiir 
mizde de merasimle kutlan· takib f'ylemiş ve bundan son 
mıştır. Bayram münasehetile ra Ankara radyosunda Dil; 
şehir baştan başa bayraklar• Kurumu Genel Sekreteri ib-
la donatılmış bulı1nuyordu. rahim Necmi Dilmenin nutku 

Akşam saat 17 ,30 da Hal dinlenmiştir. 
kevi tarafından nalk~vi Merasim bu suretle sona 
salonundıt bir toblanh ermiş ve 'Saat 9 da Halkevi 
tertib edilmiş ve bu toplantı müzik kolu tarafmdan .;milli 
da Parti müfettişimizle me· havalardan mürekkep olarak 
buslar, Vali muavir~i. Hüku tertib edilen bir müzik prog 
met, Parti, halkevi ve Bele· ramına başlamışhr. 
diye erkanı ile esnaf teşek· 
külleri ve güzid~ simalar ha- Bu program çok eğlenceli 
Zlr bulunmuşlardır. geçmi ve Valimizle Parti Mü 

ilk olarak kürsliye çıkarı fettişimiı, şehmizde bulunan 
Mebuslar ve Vali muavinin· Lise Edebiyat Öğretmeni ve , 

halk evi Dil, tarih kolu Şefi r den başk!l H 11a l k e v i sa. 
Zeki, güzel l>ir nutuk söyle . loııunu dol~.ura~ kalabalık bır 
miş ve bu nutkur.da Türk 1 vatandaş kutlesı hazar bulun 
dilinin dünya tarihindeki e· ı muştur. Bu neşriyat ayni za 
hemmiyetini tebarüz ettirerek ~-a~da Hoparlöler vasıtasile 
eski edebiyatımızdan şiir par butun şebrede yayılmıştır. 

Valimiz . Parti Mü/ etti-ı 
~imiz lef fişte . ls~enderurıa gitti 
Y.. K kh H Valımiz Şükrü Sökmensüer 

Dun ırı an V ": as-, dün öğleden sonra]teftişlerde 
saya gidip geld\ bulunrnak üz~re lskenderuna 

Yeni Parti Mü!~ttişimiz gitmiş ve akşıtm geç vakit 
Balıkesir mebusu Fahrettin şehrimize dönmüştür. Bu 
Tritoğlu vilayet dahilinde yüzd en Dil Bayra:nında bulu 
ki Parti teşekküllerini teftişe namıyarı Valimizi mera~imde: 
ve bu arada merkezde ça· Vali .• Muavini Akif lşçan 
hşınalınına başlamıştır. temsil eylemiştir. 

Parti Müfettişimiz dün 
öğleden r>vvel şehrimizden 
ayrılarak Kırıkhan V t! Hasııa 
kuzalarırıı.ı gitmiş ve her iki -EN SONDAKIKA 

şehirdeki Par<i teşkilatım tef
tiş ettikten sonra akşama doğ 
ru şehrimize dönmüştür. 

Dün . 1 Romangada 
19 Al~a~ ~.ayr,aresı lngilizler tevkif edi· 

duşuruldu liyor 
Londr:ı 27 (a.a.) - İngiliz Biıkreş 27 A. A. - Roman 

hava nezaretinin tebliğine gö- yadaki Amerikan petrol şİr· 
re, düo Öğleden evvel ve son- keti mümessillerinden üç me 
ra Alman tayyl'\rel~rirıiıı faa- n1ur, Romen zabıtası tarafm 
liyeti münferit olmuştur· Ôğlt!- dan tevkif olunmuştur. Bun• 
den sonra p~k az Alman lamı ikisi lngilizdir. Bundan 
tayyare>i memleket da ha~ka iki lııgiliz memurun 
hilio~ girebilmiş ve ha:u şc- daha tt!vkif o!unduğu bildi
hirlere bombal"r atmıştır. rilnıekted;r. Uunlaruı tevkifi 
Bir mikdar ölü ve yaralı 1 ile 

'hasar vardır. Dünkü mubare · 
b~lerde 19 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 6 İngiliz avcı 
tayyaresi kayıptır. 

F ransada Ahu an 
icra,atı 

Loudra '27 A. A. - Al· 
man işgali altında bulunan 
Fransız ş~ birlerinde Alman· 
)arın işgal parası naınile bir 
nevi para ihdas ederek bu 
şehirlerdeki gıda ve diğer 
maddeleri bu para ile satın 

esnasında Romen polisinden 
başka demir muhafız kıtale· 
rıda hazır bulunduğu zanne 
diliyor. 

ald klari bildirilmektedir. Bu 
paraımı 7 markı bir İngiliz 
lirasına tekabül etmektedir. 

Diğer taraftarı Fransızlar 
mecburi İş kanununa tabi tu 
tulmuşlardır. işten kaçanla •• 
rm cezası idamdır. Bu suret 
le işe gitmek istemiyen bir 
kaç Fransız kurşuna dizilmiş· 
terdir. 



------ - - . 

Belediye zabz \ 
tası talimat \ . 
ııanıesı 

16 
Aralıalurır. görliniişü yürü· 

yüşü sevk \',. i,dare eden-
leri hal Vt' hareketleri ve pla 
kasmı taşıdıkları ve Belediye 
de fenni muayeııeleri ıayıki
le yapılmasrna imkan olrn.1-

' ma~ı gibi şiiplıeli vaziyetler· 
de arabalarh ı şoförler mua· 
yer.t ve imtihana sevk edilir 
ler. Dışardan gelen nakil va 
sıtalarımıı her ne suretle O· 

lursa olsun sırf şehre ı.uıh· 
sus yelcu ve yük nakliyatın· 
da bulunmaları ve bunıan 
şehir vol!ann.:lcı tozlu ve kir 

' . 
Ji olar:\k ve dış kısımda yıik 
kabilinden şunu bunn asarak 
gt>çmeleri yasaktır . Şt'hre gi 

1 

1 ren bu gibi a•alnlar ilk fır· :ı 
~atta temizlen~cekl··rdir.Baş· 

1 
ka belediyele!"in plakasını t.ı 
~ıyıplıt Antakya ile diğer ka 
saba ve şehir arasıııda rnun· 
tazanı yolcu srferleri yapan 
arabaların burdya ait durak 
ları bekleme yerleri ve hare 
ket saatları Antakya Beledi 
yesinc'! tayin cdilt'Ct-.ktir. Scy 
riisefer ve ücret tarifeleri için 
o arabaların mensubo!dukla 
ları belediyeleri,.. anlaşılarak 
haı eket edilir .) Hükümt'tçe 
beynelmılel seyrüsetcr husu
sunda kendilerıle bir anlaşma 
yapılan memleketlerden gele 
cek arabalar o mukaveJenin 
hükümlerine t .• bi olacaklar· 

dır· 

Madde 137 -- Şoiörlc>rr! ait 
olan işbu hükümler: Spor, le 
nezzüh ve saire kabilinden 
herııc maksatla olursa olsun 

ı kendisinin veya başkasının a· 
rd basını idare edel' :~r hak
~ mda da aynile caridir. 

Madde 138 Bele'1\yenin eh 
Jiyl"t vı·sikasım haiz olmıyarı 
kimselere motörlıi ııakil va· 
stalarını sevk ve idare et· 
meküüzert< teslim eluıek ya· 

saktır. 
RESMl ARABALAR 

Madde 139 - Resmi idare 
lere ait her türlü nakil vas1 
talan dd bu talimatnamenin 
hükmülerine tabidir. 

HÜSUSlARABALAR 
Madde 140 - Hususi nakil 

vasıtaları işbu talimatnameye 
uymağa m t-cburdurlar. 

Türk Hava Kuru .. 
mu men/ aatine 

Büyü/, spor ve fakirizm o
yunları gösterilecek 

.. T.~~k Hava Kurumu menfaatine önümüıdeki pazar gü· 
nu ogledeıı sonra saat 3 ten itibare:ı büyük spor müsa· 
bakaları v~ Men.ind11n şehrimize gelen tek kollu Ali 
Türkgücü tarafından çok heyecan!: fakirizm ve kuvvet 
oyuııları gösterilecektir. 

__ Çok ,zengin bJr programla hc,zırlanan O)urıları mutlaka 
gormelerini bütün yurtdaşlarıımza tavsiye ~deriz. Biiet· • 
ler hazırlanmış ve dünden itibaren satışa çıkarılmış bu 
l~nmaktadır. Bu oyunları herk':!sİn görebilmesi için bilet 
fıatları çok miisait şekilde ve ucuz olarak ha2ırlanımştır. 
Hem çok heyecanlı bir oyun görmek hem de Hava Ku
rumuııuza yardım etmek için halkımızrn bu fırs~ttan ısti · 
fade edeceklerine şüphe yoktur. 

...alli~!i8'1111!1iiilm.!lllİ&'l.--ı~•~l!!!E!J~!Alli:ımE~~;~ 

Tashih . Ingiliz--Japon 
Bugün Aeden Terbiyesi •• 

Bölge Asbaşkanlığından aşa 1 mUPQSebef i 
ğıdaki izahı aldık: 

Gaze tenizin'24- 9 - 940 Ta· 
rih ve 25~17 sayılı nushasm
da Şükrü Melek tarl\fındaıı 
Gençı;k teşkila!ma Sabun 
hanesinirı bahçesinden lüzum 
lu oları ar.sanm Ge::çlik kışla 
ı,ı sahasına ilave edilmek üze 
re teberrü edildiği ve genç 
lik teşkilatı namına kendisine 
teşekkür olunduduğu yazıl· 
mıştır. 

Şükrü Melek tarafından 
teşıcilatumza böyle bir teber 
rü vaki olmudığ'ından teşek· 

kürüırıüzüıı de mevzuu bahiı 
olamıyacağmı saygı 1le bildi 
ririm. 

Bölge Asbaşk mı 
Şükrü Ba'cı 

. Şayanıdikkat bir dev· . 
reye girdi 

UZAKŞARKTA VAZİYET 
GİTTİKÇE GERGİNLE 

ŞlYOR 
Tokyo 26 (a.a.) - J~poıı 

guzeteleri, Sinvpurdaki Ja· 
pon konsolosluk memurların· 

ı dan birinin lngjJizler tarafın· 
<lan te,,kif edilmesi münast!· 

i betiyle İngiltere aieyhinde şid · 
ı1 detli neşriyata başlamışlardır. 

Gazete!erin bu husustaki neş
ri yatım o hülaslsı şudur: 

"Artık protesto zamanı 
geçm1şt1r. Böylt! şeylerle va• 
kit geçirnıeğe lüzum yoktur. 

Hu yüzden çıkacak hadise· 
!erden İngilter~ mer.uldur. 
Çünkü hadiselerin çıkması 
ictin<ıbi kabil olmıyan lıir 
şeydir. 

HavacılarLmız) 
Ela:lığda ınuvaffaki· 
yetli uçuşlar vaptı 1 

Elazığ 26 (a a.) - Dün } D~ğer taraf~aıı _J~p.o~ı .~ıta · 
Diyarbakırdaıı şdırimize g-· · lurı, J ransız Hıııdıçmısıru ış· 
len, fakat havanın şıd<letli ınu· i [;elr: devam t:tmektediı ler. İş· 
halefeti dolayısiylt! paraşüt ı gal için Fransız bükiiıreti 
~österileri ya~Amayaıı lıa_va. i.! <;! Japonya arasıııda ye.ni. bir 
cılarımız. bugım paraşutle ar.taşına mey<l aııa gdPnştır. 
atlama tecr:ibeleri yap1111\i ve 1 Fransanm Hindiçiui Vali-
sahuyı doldur.ı rı bin terce v.ı· l si L~yarıatta bulun:ırak, iııgil
tanduş tarafıııdan ~iddt>tl~ j ter-=-nin ya llııız bir dost meın· 
alkışlanmışlardır. B~ mü~ıa· l leket dt·~il, fakat sonuna kada 
sebetle _Gt!n .. ral _Al~dogan ' Aımaııyaya karşı mücadeleye· 
havacılıgm ehemmıyetı hak· ! kdrar vermiş olaıı hür insan· 
kında bir nutuk söylemi:;;tir. 1 Janrı vataııı olduğunu söy-

Pe rdt?~"1. ln ar- Jeıniştiy. 

kası Dakarda 

Mısırsaki /tal 
qan harekatı 
ve Ingjliz m _tbuatı 

Londra 26 A. A. -- Tay· 
mi.; gazetesi, Mısır hududun 
claki İtalyan karekatrndan bah 
sederk !n şunları yazıyor: 

.,_ Buradaki ltalyan taıır 

ruzunun lngilterenin ist\lası 
kadar mühim bir tehlike teş· 
kil ettiğ; şüphesizdir. lngilte 
r~nin istilasmm ikinci plana 
bırakıldığı arlık a ılaşı\makta 
dır. Fakat Afrikadaki lngiliz 
kuvvetleri ltalyan kuvvetleri 

ne herhalde faiktir.Fazla olC&· 
rak denizlerdeki mgili~ haki 
miyeti mükelleflir. 

lngiltereyi Afrikada mağ!ı'.ip 
etmek için he\" şeyden evvel 
denizlere hakim olmak lazım 
dır. 

Diğer tar<\ftan şurasmı kay 
detmt"'k lizımJır ki, Ortaşark 
taki lugili:;: kuvvetleri şimdiye 
kadar hiç bir zaman bugün 
kü kadar kuvvetli olmamış· 

hr. 

Manş ~ahil
lerinde 

Bine yakın Alman 
gerdisi yakıldı 

Lorıdra · lnzilizler tarafm 
tlan düşman istHa limanlarına 
karşı yapmakta oldukları hü 
cumlarıo muvaffakiyetinden 
bahseden Yorlşayr ·Postun mu 
babiri, bituraflarin. müşahada 
tını nakletmektedir .. 

Bu mi.ışahednta göre, lngi 

lizlerin bombardımanları düş 

mar·ın istila kuvvetinin üçtı:

birini m thvetmiştir. Yani bin 
kadar vapur, romorkör, mav 
na ve ki.içük vapur tahrip e 
dilmiş veya mühim surette 
hasara ugratılmıştlr. 

Ayni müşahitler Marış de 
oizi limanlarında toplanrmş 

olan harp malzeme ve 
techizatmm ht!şte ikisinin teb 
rip edilmiş olduğunu ve bun 
ların yerine diğerlerinin ika 
m~ eciilm~sininHaının ınüna· 
kalat vasıtalarının Ems kana 
lının bombardıman !!dilmesi 
~·.un tile mü~külleşlirilmiş oldu 

ğunu beyan etmektedirler. 

Hastane ·için 
Erzak s tınalınacak 

TAKSl OTUMOBıLLF.Rl 
Mc;dde141 - Taksi otocr.obil .. "Çlplaklar:· .. Açlık,, ':~ö- F F ansız ve İngiliz k uv· 

l 
. .. f •t b .. f" h .. yun yolu,, ve· Ceylan,,av1 ııım 'ı vetl . k 'Id"l 

Hastane için 29 kalem· 
d~n ibart: t olan erzak ihtiya· 
cı münakasaya konulmuştuı. 
ihale 17 birinci te~rin 940 
perş...-mbe günü öğleden son 
ra saat 16 da hastanede mü 
teşekki\ komisyon huzurun· 
da yapılacaktır. 

erı seyruse ere aı u un u li · rf.nırtıı ve hikaye kitaplan , en çe ı ı er 
küınlt"r~ tahi olmağa mecbur 1 
durlitr. nm müellifi Refik Ahmet Se L d 26 G ~ 

Madde 14'.l - Taksi otomo vengil. memleketimjzin ana l~ D~rı ra.. (a.a.) eİne• 
f 1 k 

ciertl~rinden lıirini daha esas ral ugoı ıte Fransız ve n• 
billerinJe şo ör erin orna v e İ k. · ı mevzu olar ak alan yeni bir giliz uvvetlt!rirıin Daksr 
sair~ ile müşterı çağırma arı 1 k d 
ve gelüp geçenleri bu mak· roman :1ücudt! getirıniştir. ıç mınta asın un çekildikleri 

timai hayat ve inkilap hadi- dün akşam resnıeıı ilan edil· 
sutla vt: her ne tanda olur 'lelerini yakından tt-lkik etmiş ıni .. tir. Geri çekilme harl"'keti 
sa olsun raiıatsız etmeleri ya y olaıı muharririn bu yerıi ro General Dügolun Fransızlar 
sakbr. d 

Tulipl~rin tafsilat almuk 
ıçm hergün hastant! 
idare memurluğuna müraca· 
atlan ilan olunur. 

Hatay 
Biçki ve dikiş yur

du açılıyor 
1 Birinci teşr_in sslı gü· 

nü Hatay biçk: v~ dikiş yur· , 

du açılacaktır. O günden İtl· 
baren ayırı 15 ne kadar ta· 
lebe kayid ve kabul edile -
cektir. Şık, t('miz, ve ekono 
mik giyinmek istiyenler bu 
yurda koşmalıdır. Genç kız· 
larımızı az zamanda yetiştire 
cek Hataym biricik sanat 
müesse;esidir. Genç kız ve 
bayanl&rımıza tavsiye ederiz. 

Elektrik abo
nelerine 

Hatay elektrik 
miidürlüğünden : 

idaresi 

Abllnelerimizin elektrik 
scıat ve fişleri üzerindeki mü· 
hürlü kurşunları herhangi 
bir maksatla koparmakta 
oldukları görülmektedir. (da· 
remizle ahonelerir.aizin ım -
za etttikleri k Jnturat senet
lerinden bu husus«' dair mev 
zu kaytleri ayııen sayın nıüş 
terilerimiıin dikkat nazarla 
rına vazediyoruz. Bundan ic 
tinap etmelerini tavsiye ey· 
leriz. 

1 - Temhir edilen kur· 
şunun taklid edilmesi v~ya 
kmrması halinde 

2-T esisalın doğrudan 
doğruya'umumi hatlara bağ• 
lanması veya izolatörlerle 
elektrik cer ey anı alınması ha 
lind~ 

On liradan başka kontö· 
rün mütehammil olduğu aylık 
kuvv~t sufiyatınm iki misli: 
nin kıymeti ve kanuni takı· 

bat. 
3 - Kontör puslas111ın' de· 

ğiştirilmesi, techizah dahiliye· 
ye do~rudan doğruya cereyan 
v~rilmesi, çinko kutu;ıun, tahta 
levha ve limitatörün delinmis · ~ 1 

olması veya bunlarda hileli 
bir hal emarelerinin vücu~ü 
veya işbu konturatodalzikredil 
mı;ıniş fakat cereyanlardan hi· 
lekarhkla istifadeyi istihdaf 
eden her hangi bir hile için 15 
liradan başka kontörün müte· 
hammil olduğu iki ayhk :kuv· 

1 

vel sarfiyatmın iki mislinin 
kiymeti ve kanuni takibat. 

4 - Cereyanları kesildiği 
halde kontör ön:ine veya üze-
rin~ tesisatı bağlıyan müşt~· 
rilerden: 3 lira .. 

Gündüzde 
Bu akşamdan iJiba<en 

Paylaço 
Kahkahalar filmi 

-- >ü 

Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P.rnatbaıt~ı - t.\NTAKYA 
OTOBÜSLER rnanrnm a ı ••Perdenin arka· arasında kan dökülmesini ar· 

Madde 143 - Otobüsler sı,,d~_r. zu etmemesi üz~rine yapıl· 
Turk edebiyatı için yeni bir mışhr . Esasen İrıgiliz hüku-

Satılık zeytinlik ve gayrimenkuller 

iç.in dahi yukarıdaki madde· ·· ·· · .ı. d k • 
Vakfı cinsi ağaç tahmin olunan muh11mmt'n bedel 

goruş ve ua e ıymeti taşıyan t " v· . h .. k ~ t" . 
lerin hiikmü caridir. · b" k k 1. b. mt:: ı, ışı u ume ının em• cazıp ır va ayı, uvvet t ır . . . . 

Nakip camii zeytun 276 zeytun kilo 
1275 KAMYON VE KAMYU· h t hı·ı· · b 1 h rıne ıtaat etmt"k ıstıyen Fran· ru a ı mı, eyt:can ı sa - . . .. 

NETLER neleri v .. güzd dekorları ilı· s.ızlara k~~şı_ harbetmek ~ıye· .~hm~diye caınıı oda 3 

51 00 

Madde 144 - KamyNı ve tiva eden bu yeni roman 8 tmdt:: degıldır. Dakardakt ha- Zulfıkar ,, ı 
kamyonetler de \şbu talimat· teşri rıievvel 1940 gününden i rekatta iki Fransız denizaltısı Yukarda yar.ıh gayri ınentıılte-rle zeytunları 940 icır-
name hükümlerine uymağa tibaı en "VAKiT,, refikimizle batmlmışhr. Bunların müret· ları açık arttırmaya çıkarılın ştır. İhalesi 4,10,940 cuoıa 
mecburdurlar. tefrika ediımeğe başlanaçak· tebatı Fransa)1a iade edile· g ünü saat 15 de vakıflar id< resinde icra olunacağu:ı.Can 

(Sonu var) tır. cektir. teminat akçalarile birlikte mJracaatları ilin oluııur. 


