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Sahibi ve Baş:mubarriri 

Preveze Zaf erinin1

1 

Almanya, ltal-

402 • • y ld •• .. .,gu ve ]apon9a 
lllCl l OllUmUOç taraflı bir anlaşma 

Dün /staııbulda co~kun feza- imzaladılar 
~ Berlin 27 (a.a.) - Alman 

hürai/a kutlandı Ajansı bildiriyor: 
Bugün öğleden sonra 

~Büyük Türk Amiralı Barbaros Hayrettinin Başvekalet sara~ımn bi:yük 

kaznadığı buZafer Türk Deniz tarihinin salonunda Almanya ile İtalya 
en parlaa sahifesini işgal etmektedir ve Japonya arasında üç ta· 

lstanbu1:28 A. A. - Bü Vali ve AbiddinDav~ r tarafın raflı siyasi. askerj ve iktisadi 
yük Türk amirah Barbaros dıtn birer nutuk .söylenerek • bi: ittifak imza:anmışhr. 

f b On st!ne müddetle akde· 
Hayrcttinin Prevez<-" za eri· üyük Amiralın kazandığı 
ııin kazandığuun402 nci yıl· dahiyane zaf~r tebarü ettiril dilen bu ittifak Almanya 

. namına Hariciye Nazın Fon 
dönümü dün parlak mera . miş ve Barbaros zamnnınd:ı 1 Ribentrop, İtalya namına İtal· 
simle kutlannııştır. daki deniz erleriniu kılığına 

27 Eyliil 1538 tarihinde girt:>ıı iki er tarafından büyük ya Hariciye Nazırı Kont Ci· 
5 misli fazla kuvvetli haçlı Amiralın türhe!!İııe çelenkler yano ve Japonya namına da 
donanmasına karş~ kRzandığı konmuştur. Bundan sonra üç Japon;anıo Bertin büyük el· 

l l k 1 çisi tarafından imzalanmışhr. 
emsalsız muvaffakiy~tleTürk el si a ı sı 1 mak suretile Bar 

b h Siyasi, askeri ve iktisadi 
tarihin~ şanlı bir sayfa ilave aro!un ru u taziz edilmiştir 
eden büyükAmiral Barharosu ve geçit rl"smi başlayarak sa~ esaslan ihtiva eden bu pak· 

Hayrettinin türbe-si önünde dün at 12 de merasim sone er· tın metnine ~öre; üç devlet 
~aat onda başlıyaıı merasimde miştir. cihan hadiseleri karşısında 

Büyük spor vefa
kirizm gösterileri 
Hava Kurumu lmaızf aatin.e 
garın Gençlik kışlasında 

yapılacak 

yan yana bulunmayı kabul 
etmı: ktedirler. Japonya Avru 
paya yeni bir nİz!1m yarat· 
ınak hususunda İtalya ve Al· 
manyarun idare ve liderı:-

ğini kabul eylem~kte bunQ 
mukabil Almanya ve ıtalya 

hükümetleri ~e Japonyanm 
büyük Asyad1 yeni bir ni· 
zam kurması hususunda. Ja
ponyaıırn iJar~ ve li<l~rliği

ni tanımaktadırlttr. 

Parti Mü/ et .. 
fişimiz 

Reyhaniy~ye gitti 
Parti Müfcttifimiz Fahret 

tin Tiridoğlu Vilayet dahi • 
lindeki teftişlerint- devam et· 
mektedir. Tiridoğlu bu sa· 
bah Reyhaoiyeye •:giderek o· 
daki Parti teşkilatını teftiş 
eylemiş v~ öğleden sonra 
şehrimiz~ avdet eylemiştir, 

~eıriyat Müdürü 

Jskenderunda 
Dil bayramı çok 

güzel geçti 
26 Eyh11 Dil Bayramı 

şehrimizde olduğu gibi Vi· 
liyetin diğer kazalarında ~ ve 
bilhassa lıkenderun Halkevin• ı 
de çok güzel geçmiş ve :Hat· 
kevindeki toplantıda lıkende 
runda bulunan Valimiz Şük· 
rü Sökmenıüer de hazır bu
lunmuştur. Dil in1(ılibı ~hak· 

Londra üze... kında bir konferan• veriımiş ~ 
ve 11iirler okunmuş ve Anka 

rinde muha· ra radyosunua n~riyatı din· 
lenmiştir. 

r.ebeler Mıntaka Tict.i 
Hava hu··cumları et 'mu··du·· --ıu··g~u·· yine şiddetlendi 1 

• 

Loodra 27 A.A.- lngi Antakyaya nakle· 
liz Hava Nezaretinin tebliği diliyor J 
ne göre, lngilter ! ve bilhas- Bir müddet evvel ıehri· 
sa Londra üzerinde bava mizde ile.en Ticaret Veklleti 
muharebeleri dün ve bugün nin bir kararı ile lskenderu· 
tekrar şiddetlenmiştir. Alman na nakledilmiş olan Mıntaka 
tayyareleri dün ve dün gec" Ticaret Müdürlüğünün, görü· 
bazl togiliz şehirlerine ve Lon ı~n lüzum üzerine ve Tica·. 
dranın merkezine gelişi gü· ret Veleiletinin emrile tekrar 
zel bombalar atmışlardır. Ha Antakyaya nakli karar alhna 
sar ve nyıat vardır. Yangın l M d a ınmıştar. Ü ürlük, dairesi 
lar çıkm\ş ve bazı evler ha- yakında şehrimize nakledil· 
sara uğramışlar. meğe başlanac•kbr. 

Ş !birdeki itfaiye teşkilat· 
ıarı çıkan yangınıftra süratle Takdirname 
söndürmek hususunda büyük ,·ıe taltı·ı edı.len 
muvaffa:Ciyet göstermişlerdir 

Beden Tt•rbiyeRi Bölge ~ahsa çakarılmlŞ bulunmakta Üt.; devletten biri, bugün Dü11 gündüz vukua gelen Emniyet Amir ve 
Aıbaşkanlığmca hazn lanan dır. Daha evvel bilet kdarik harbe girnıumiş olun devlet· hava nıuharebelerind~ 34 
büyük spor gösterilt:rile, edemiyeııler yarırı öğlt-den lerdr.n biri tarufmdan tecavü· Alman tayyaresinin düşürül· . memurlaıı 

:Mersinli Ali Türkgücu tara· sonra Geoçlik kışlu ~ ı kapi • zc uğrarsa diğe.- akit taraflar düğü anlaşıtmatadır. Geç.enlerde ~ehrimiıde 
fından heyecanlı fakirizm ve sandaki gişeden hil(':: al!ıbile· ellerinde mevcut blitün vesa· Fransız tayyare· Rızkaija K•baritiye ..:.ait bin 
kuvvet göstc-rileri yarın öğ ~ cr.klerdir. itle tararuza uğrayaa tarafa lerı· 

1
• b b d Altunun çahr.dığım ve hırsız· 

den sonra Gençlik KışlasınJa yardım edeceklerdir. o n om ar ırnanı ların çok lca~a bir zamanda 
_,ve HavaJ<urumu m~nfaati•>e B·!den Terbiyesi Cebelüttarık 26 A.A. - meydana çıkarıldığını yazmış 
yapılacaktır. mvkelı~flerı"ne ve Amerikaya ka.rşı nn? Resmen bildiriliyor: tık. 

,.,. 100 tayyareden mü· Dahiliye Vekaleti bu.mü 
Ali Türkgücü yalnız Gençlik klübü Nevyork 27 (a.a.) _ Ber him s1rkat işini beş gü~de 

d d 1 f k 1 ı rekkep büyük bir Fransız Ha d k 
Türkiye e eği , a at ngi linde bulunan Ameorikan ga· mey ana çı ararak paralara 

azalarına va kuvvf"ti dün Cebelüttarıka · · d d 
teore, Fransa ve diğer yaban zete muhabirlerindeıı birinin ıstır a ve sahibine teslim 

hücum ederek 300 kadar cı memleketlerde t"kdirler Bölge Asbaşkaoiığından: haber verdi}ine göre, bugün etmeğe muvaffak oıan şehri 
d l ı bomba atmışlardır. Bomba· E kazanmış ve ma alya ar a • 29,9,940 pazar o ünü sa· ög' leden sonrn Japonya, Al· miz mniyet Müdürü vekili 
hl 

6 larm çoğu denize ve manta· S · E d B mış bir Türk P~ ivanı ve at 15 te Gençlik Kı ~hısında munya ve ıtalya arasında im• amı · r öl, aş Komiser ı_~ d S h lk kanın çıplak kısımlarına dü'll M f E ·A I sanat.,.arı ır. ayın a ımı Hava, Kurumu menfaatine zalanan paktın A merikaya b b Y usta a rin, Mbdullah nanç 
k ~ müş, ususi inalar ço" ha-

za hem bu Türk sanat arı- yapılacak olaıı ;spor gösteri· mÜti:veccih oldug~ unu, paktın_ Kom. iser Muavini Asım Erol, 
L sara uğramışhr. Bir miktar 

nm oyunlarını gölimek, hem . )erine Beden Terbiyt!sİ mü· imzalanmasından sonra, Ber· I d Emın Atılc. Ahmet Kenan 
k 

ölü ve yara ' var ır. 3 Fran 
gP.rıçlik teşkilatının büyü · kellefleri ve Gt:nçlik klübü li•\ sokakl!rında gençlerin ·..ı Oh:ç DaliiJye Vekiletince 

• ·· •
1 

· · sız tayyaresi uüıürülmüq.hü· b 
ve zcngm spor gosterı erım azalan davBtlidirlf'r. Bunlar ellerinde ;Alman, Japon, ltal Y İr~r takdirname İle taltif 

k h d b 
1 

cum iki buçuk saat sürmÜ~· a l 
seyretme ve . em e u duhuliyesiz olarak kışlaya gi yan bayrakla~ ile dolaştıklarını e i miılerdir. ıKendilerini 
vesile ile Hava Kurumumu· 

1 
receklerdir. Yalnl7. miikellef . bildirnıektedır. Muhabir, bu iiiit~ür~·~~~~~~iiiiiiiiiil~!iiiiliiliiiiiiİiiiti;;e;;ib;i;iriiik&ıiielidme~ri~zi;. a;liliiiil __ _ 

za yardım etmek gibi üç mü leriıı kışla kıtpısında buluna· ı bayraklar arasmda Jspımya EN SONDAKfKA 
him hareketi kaçırmamaları· ı cak olan nöbetçilere teşki • bayrRğuıın da görülmesi bele· r•; · 
m tavsiye edt:riz. lat kiirıyelerini biıdirmel~ri l lenirken bunrıunJgörülıncdiğini tJÇ f.ara/{ı QP- MiJ/i Şej in 

Biletler iki güııdenbt ri ıaıundır . Td•l :ğ olunur. iliive etmektedir. [ı t h .. k 
•-~----------------- a.~ma a assus ve te•- -, , Başvekale:t sarayrn<la pak· ,.., yv 

lVlosl(OVa ~lçimız vaz\ Aınerika çelik ih· tın imzasından sonra Hitieriıı V 1 ·ı d kürleri 
d

.. · k ı· .ı e ngı tere ": tef- Ankara 28 A. A. - C••-. fesine onuyor raçını yasa et 1 huzurunua toplanan Alman • 1 --" 
~:1 1 Vaşington 27 A A. - ve ıtalyan Hariciye Nuırla· sır er hur Riyasdi Genel Sekreter 

Ankara - ıv ezunen şe ıri Londra 28 A. A. _ ıiğinden: 
nıize gelın; .. olan Moskova Amerika hükümeti, Cenubi riyle Japon büyük elçisi res- 0 .1 B .. b .1 .., Amnik.._ hükumetleri müstes· B~rlinde akJediJeu üı,· taraf· 1 ayraım munase etı o 
Büyük Elçimiz Ha"·dar Aktay mi beyitııatıa bulunmuşlardır. alciıkları teılgnflardan çok mu·· 

J na olmak üzere <lig~ ~r bütü:• lı aıılacma h kk d 1 ') "•km•.a vazifesi başına dön - Diğer taraftan Musolini . .,, . a . m .8 
.• ngı le · tehusı.s. ola.n M .. ılli Şef teı•k· 

1 • meml~kerlere demir ve çe· d k t f 1 h ~ 
ln'!k üzeı e Ankara dan ayr J lik ihracını yasak etmi~tir. ile Japon Uaşvekili preus Ko· r.e C! ı e sır e~ın ı ulasası şu kürlermın ablagına Anadolu 

llcacakt:r. Japonya da bu .nemlc:ketler boye arasmda lelgraflttr ta· Jur: Ajansmt ~cmur eylemialerdir. 
ltalyan çocukları arasındadır. ati edilmiştir. d ~l~anyakjapo.nyada;.!•r ı di beşinci safhaıma airmit. 

lstanbula do··ndu"' ler ·~ ıstıyece ~.azıyekt~b. uhş . tir. Ahnınya azametinin t•· girdiği · zaman :lstanbutdan yan çocuğu tekrar lstanbula muı ve uıun ıurece ır ar kılmasma J L-..J b b 
ı. b 1 ı l h 1 1 kl d ·ı 276 l 1 l · · b ü '"ki · t" "'H · .. .uar u ar e tan u - ta ya arbe ta yaya na e ı en ta • ge mışhr · e ı ru enmış ır ·.' arp şn~ ,• devam mecburiyetiad.-dir. 



---------------------- - -~------- ---

Belediye zabı 
tası talimat 

• 
ııanıesz 

16 
lSTIAP HADLERi 

Madde 145 - - Şehir yo\la· 
rında seyrüsder eden her tür 
lü nakil vasıtalanna fenn~n 
alabileceklerinden fazla yolcu 
almak, yüklemek ve bunlar· 
dan yolcuya ait olanları yü 
kt·, yük nakletme~~ mahsuc; 
olanları yalcuya tahsisi etmek 
yasaktır. 

BEYNELMıLEL IŞA· 
RETLER 

Dil· iııkilabı 
Her mill~tin kendi tarihi 

ni süslüyen şere(li yünleri 
vardır, fakat; hiç bir milletin 
tarih; ··Atatürk ,, Türkiyesi· 
nin tarihi kadar şerefli ve 

üstün hatıralarla süslü değil· 
dir. 

Bizim inkilabımız herbiri 

Dakardan Elektrik Hatay 
Niçin geri çekildiler? Kaynak makinesi Biçki ve dikiş yur· 

Londra 28 A.A.- Lon· alınacak du açılıy-0r 
dra gazeteleri, Dakar hare· Hatay Vilayetinden: ı a· · 
katı hakkında General Dü· ırınci teşrin S'lh gü· 

1- Nafıa atölyesi içir (120) ü Hatay b"çk· d'k' gol Karargahının bir teblig~ i n ı ' ve ı ış yur· 
amperlik (ASEA) marka elek 1 ç 1 ,. kt O ·· d •t· ni neşretmektedirler. ou a 1 8 '-8 ır. gun en ı ı• 
trik kaynak makinesi satm ı b 15 k d Bu tebliğin hülasası şudur: aren ayırı ne a ar ta· 
hnmak üıere açık eksiltme-ye lebe kayid ve kabul edile • 

Bu hareket hiçbir zaman k ı t k diğerinden önemli ve :şerefli oııu muş ur. ce tir. Şık, frmiz, ve ekono 
hamlelerle doludur. bir harbe müncer olacak şe 2 - Muhammen bedeH (785) mik giyinmek istiyenler bu 

Her fırsa!tan istilade ede kilde hazırlanmamıştı.Halkın liradır. yurda koşmalıdır. Genç kız· 
rek bunları tanımak ve ta· hür Fransaya iltihakt mukar 3 - Eksihme 17,10,940 per !arımızı az zamanda yetiştire 
nıtmak milletimizin fikir ha· rerdir. Fakat Almanlar şembe günü saat 10 da An· cek Hatayın biricik sanat 
zirıesile tarihi hafızasmı zen· son zamanlarda bu mrntaka· takya hükumet konağında müessesesidir. Genç kız ve:. 
ginleştirir. · ya mühim miktarda adam d k 

daimi encümen e yapllaca • bayanl&rımıza tavsiye ederiz. 
Hafızası zengin, batı rası gönderdiklerinden matlub ne 

dolgun milletler ise, hadise· tice hasıl olmamıştır. Bu va· tır. Bugvdag kz•dı-
4 - Muvakkat teminat (58) ' 

feri çok canlı karş•lar, şeref ziyet karşısinda gener~l Oü 
lira (87) kuruştur. l A k li günleri heyecanlı yaşar. gol Fransızlara karşı ateş rl QCQ 

ların1 sevk ve idare t'denler Milletlerin en değerli miras· açmamak için kıtaatı na //an Hatay Gümrük muhafaza 
ları şerefll günleridir. Buna geri çekilmeyi emretmiştir. 

Madde 146 - Nakil vasıta 

belediyece llan ve edil~cdc ait bilgiler onların fikiTleri · lngiliz _Kumandanlığ lırahir Antakya icra memurluğun taburu satınalma komisyo· 
ol.m beynt:lmilel seyrüsefer ni süsler, bunun içindir ki; f k dan: nundan: 
işıtretlerile bunlara ait levtJa bu milJi günler öyle telkin ai iyetine rağmen, Dügolün Bir alacağm remini istifası 1- Taburumuz ~eratınrn 
lara uymağa mecburdurlar. edilmelidir ki, dcJba sonraki ısrarı üzerine bahri harekat içm haciz altına alınıp para senelik ihtiyacı için 219.277 

3 - MOTOSıKLETLER nesillerin hafazasma kolay yapmamış ve çekilmiş tir. ya çt:vrilmesine k:ırar verilen kilo buğdaydan 102.800 kilo 
BiSiKLETLER VE ELA- lıkla geçebilmelidir. General Dügol ve hür Fran ve üç yeminli ehli vukuf ma· Jüz kırma un üğütülmesi ka 

RABALARI Bu sayedej 
1
'> şlerefli gün sızlar; silahlarım Fransaya rifotile temamrna (1800) Türk palı zarf usulile eksiltmeye 

Madd~ 147 _ Motörlii na leri bütün can ı ıği e yaşar ve değil, Almanlara karşı kulla k I B d 
0 güne kavuşmak için sami. nacaklardır. Dakardaki mu· evrakı nakliyesi kıymet tak- onu muştur. uğ ayların 

kil vasıtatarıu<t ve bunları kul b" · · k b' d d ' tt. ·ı \ t k Ma lskenderunela toprak mahsul· mi •r ıştıya* .•sse er. , vaffnkiyetsizligv e rag· men mü- ır e ırı en J- n a yanm n 
lırnmağa mahsus olanlara ait • suriye köyünde kain 100 ve leri ofisi ambarından Aotak 
hükümler motosikletlerle bun * ~ r.adr!leye devam edilecektir. 101 numaralı b·r kıta gayri yaya ve unlann da fabrikadan 

Dil inkila'Jmın sekizinci ! Hür Fransız kuvVt·tleri düş· 
Jarı sevk ve idare deden· · d k a menkulün üç sehim itibarile tabur ambarına nakli ve mu· 
'er hakkıcıda d'\ carl·dı·r. yıldönümünü tesı etti 'yur man olarak yalnız 'Fransa· h k l k . . • , h f d ld ğ · 1 bir sehim isst:si açı arttır ame e, oruma vesaır vergı 

dd E d~n er tara 10 .• ~. 0 u u gı nrn düşmanlarını tanımakta · 1 1 
Ma e 148 hliyet vesi bı ~.u .!11utl~ gunu .. Hatayda devam edt>ceklerdir. maya konulmasına mebni 26,10, ve resım ere çuvallar mÜtt"ah 

kası olmıyantara binilmcık Ü· da ustun bır tezahurle karşı· M h·ıı . d 940günü saat9dan 12 ye kadar bide ait olmak şartile beher 
k. ·ı · t dk k b. · anş sa 1 erın e d · J · d.l k · A k"ılo un u··gv u··tmesı·nin muhan1 zere ıra ı e ve,.a saır sure ld ı ve coı un ır sevme; aıre · e ıcra e ı ece tır. rt 

le motos-iklet vermek yasak içinde yaşadık ve yaş•thk. Loııdra 27 A.A.- fran hrma takdir edilen ktymetin men fiatı altı kuruş olup 
tır· Ebedi Şef Atatürk'ün ya· . sız sahillerine yerleştirilen yiizdt 75 ini bulduğu surette muvakkat teminatı da 819 li 

Madde 149 -;vlotosilderin rathğı bu büyük eser karşı • ? uzun menzilli Almcın topları alıct namına ilwlesi yapılaca radır. lsteklilerinl0- 10- 940 
fazla türültü çıkarmaları ya sında buna ilave edebilecek J Duvr Limanı ile civarını bon: ğı aksi takdirde 11,l 1,940 perşembe günü saat 11 de 
saktır. daha beliğ bir ifade buluna· ~ bardıman etmiş, 3 kişi öl tarihinde ayni saatt~ ikinci komir;yoııa müracaatları 

Madcie lŞO - Motosiklet maz. • müştür. arttırması yapılıtcakllr. Gay- 2-Tabur hayvanatmm 
k • • · k ı·· k · · senelik ihtiyacı olan 151.500 icul!arıanların önlerine baş a Dil inkılabı; birbirinden Yoksullar c~nıiyeti- rı mt'n u un lt!ra ·um etmış 
k d 1 kiıo kuru ot kapah zarf uaıı 

birisiui otutturmaları v~ str a ııurlu ·' Atatürk " inkilapla· b. k,.. . . . v' rgi ve rüsum el aliye ve l I k I ne l atıp isteniyor Ü i e e si tmeye konulınucıtur 
lar1.1a•. bir kişiden fazlasını rının yüksek ruhundan ilham bilcümle tapu masrafları alı· v 

Y k 1 k. · l Beher kilosunun muhammen almaları yasakhr. {Bunun için nlmış olmanın bütün kudre· 0 su ve ımsesız ere yar cıya aıttir daha fazla malu· 
b · ·ı ~ b. d · t• · · ·· d b" fiatı 4 Kuru;> olup muvakkat de arkada v. er bulunması şarı tini te arüz ettıren ı mı ır ım cf'mıye ı ıç111 gun e ır mat almak isteyenler 1,10,940 

1 k d 1. 1" b" k ~ · I ı. temirıah 495 liradır. İstekli tır.) üstün Ü camıası ır. ıra ücret ı ır atıp a ınaca.,; tarihinden itibaren dairede, 
B .. ··k d ~ h· · ·ı ·ıı k ler;n 10-- 10- 940 perşem 

A.ladde 151 - Bı.sikletlerde uyu a ının ası mı e tır. Müsabaka 15 iJ teşrin cu arık bulundurulacak şartna· 
ıv · · ğ ··k l ıı be günü saat 17 de komis· 

ı ı 'k hmıze açh 1 yu seme ve- martesi günü saat 11 de yapı mesı·"'e ve 940,605 ııumaraiı ~eled~yece kayıt ı o aca Vt! ilerleme yolunda hiç bir za· 1 d k k •• yonumuza mür2caatları 
•bır plaka taşıyacaklardır. ı...·ı · h l ·· ür ac,.ğıo an iste lilerin mez ür dosyasına nıüracaat etmeleri 3- Şartnamelerin Antak 

dd r:2 s· ·kı t man eıuı mıy"n ız a yur · günde cemiyete müracatları 14 d b b. d h'I· d Ma e 1.1 - ııı e e ken aziz .. lnönü ,, gibi lüzumu i an olunur. ya a ta ur ınası a ı ın e 
binmesini bilmiyenlerin ve ı müstt~sna eserler yaratmak lazımdır. ki satınalma komisyonunda 
bunları kuılanmıyacak kadar ve yaratılan ~s~rlui r.aşat • Yeni nakil ve tayinler Vakıf ilanları her zaman görülebilect:ği ve 
küçtik olan çocukların şehir makta en ferzlı e~•.ıerıı k~y· Antakya ceza evi müdü· 280 lira keşifli Camiike· kapalı zarfların muayyen sa 
yollarında ve meyrlanlarda nağ.ı olan hır Şef rn emrın· rü Kazım Ergün Erzin Nabi· bir ve Habibneccar camileri attan en az bir saat evvelisi 
dolaş ııaları ve bu gibilere deyız. l yesi Müdürlü~üne, Gazi Ter minareleri tamiratı açık ek· ne kadar getirilmiş olması 
kira ile ve sair suretle bisik Bu~üne kadar yaratılan ~ biye Enstitüsü tabiiye lşubesi s~ltmeye çıkar~lıı:ııştır . ihale· ve gecikmelt!rin kabul edilnıi 

1 k ı n şeref ı 3 10 940 t h ı veceği ilan olunur. let teslim edilmesi yasaktır. es~r erın ve .. a~am ~ . · mezunlltrından Ali Teoman sı · , . a~ı ıne ras ayan ---- -·------
M dd 153 B. "ki ti ı Jerın daha buyuklermı yarat A t k k k ı· · b. · · · perşembe giınu saat 16 da- mahzar NO: lu arsamn mül a e - ısı e ere k d. b. .11 . na ya er e 1:1esı ırmcı ~ 

k d I d maya a ır ır mı etın ço· d T b'. ··1. ı · - · ı dır Taliplerin 21 lira 50 ku kiyeti satlıgv a çıkarılmışdır . yaya al mm arın a ve ya· lcl l ·· evre a ııye oıcretm~n ıgıl"e · : 
cu arı o mamn gurur ve su· . . ..... • . ! ruş muvakkat temınat akça· ihalesi 3 - 10- 940 tarihine 

yalara mahsus olan sair ,yer· ruru içinde yaşıyoruz Gazı Terbıye Enstıtusn ,arıh J ·ı k fi ' da es· .. l b .... · v . sı e va ı ar ı r ıne muı a· ras ayan perşem e gunu saetl 
lerde iezmek yasaktır. • cografya şube-sı mez:unlarm· ti 

M dd 54 K .. ··ı. ı • • d F .h Ô .. A t k caa arı 16 dır taliplerin muvakkat 
a e 1 - uçu" çocu~ Bir milletin tarihind<·ki an '!rı a zgoren n a 1 * • k 

E k k L. · ·h ~ f 1 teminat a çalarile birlikde lara mahsus 3 tekerlekli bi· şerefli günler, o milletin en ya r e ısesı tarı co~ra 1 5 •k 
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_ · ı· -· K ı· z· mcı mınta anuı , vakıflar id:ıresine müracaatları. 
sikletler ancak hususi yerler kıywetli hazineıidir. Bu şe • ya staıyer ıgme, ocae ı ı - -==------~-----~!--------,,-..---
de kulla ıılabilir. Bunların ya refli günlere önem vermek raa mücadele muakkibi Akif Zytunluk icara verile kec 
Yıs kaldırımında yollarda ve. ve en büyük sayğıyı göster· Aksu Hatay Zıraat mücadele 

mek istisnasız o milletin muakkipliğıne, Dörtyol hü· Muhammen köyü tahmin oluııan kıyR lldedi ağaçad,..di 
umuma mahsus· diğer yerler çocuklarına düşen vazif~dir. kürnet tabibi Hilmi Yalçrn ıs bt•del dane kilo : 
de j'ezdirilmesi yasaktır. Çünkü: istikbalimizin en tanbul Emrazı sariye ve islla Lira Kr. 

Madde 155 - Umumi yer kuvv.,tti teminah birbirimize iye Hastahanesi asistanlığına 1226 65 Toprak hısar 32760 ~40 1138 
ı~r<Je bisikletler üzerinde can olan itimadımız, yurd dava · Kahta .Hükumet tabibi Sabih 836 30 Büyük Burç 16726 78 949 
baılık kabilinden hareketler larında enerji ile doğru ha· Sedil Dörtyol Hükumet ta• 2 '.{ 25 Babitrt' (babaydt> r) 465 5 24 

Yapmak yasaktır. reketlerimiı, kar~ılılrlı sevgi 58 38 Maıısuriye 973 6 91 
!erimiz ve saygılaruDazdar. bibli~inr nnkil ve tayin edil· 

Maide 156 - Bir kişilik .. Atatürk " idealinin sa· mişlerdir. 76 56 Tiıhabeş(Habeş .ttiylü}l 276 7 11(\ 
bisikletlerde ön ve arkaya { kl M. ı ş f 1 · 59 76 Danışmen 996 20 '• 126 

( 
1 arı, 1l i e •• ısmet no· G-u··ndu··zde 28 26 Ermcncu (karmeııco) ~471 . 6 . 624 

hiç kimse ahnmıyacaktıy. nü " nün emrinde yaşamak 9l 7 4o A lakenet 18348 49 l 177 
Ma<lde 158 - Gecdeyin buiünkü Türk çocuklarmın Paylaço 347 " 70 Baslıka (Paslı ~ ayu) 6954 63G ~ 688,5_. 

kuJlamlacak olan bisikletlerin eşi bulunmıyan bahtiyarlığı· Kahkahalar filmi 392 30 Karsu 7846 J 36 619 r 

önlerinde birer fener olacak dır.Dünya mill~tleri karşısın· Pazar günü Radya muhare· 292 15Kürtmczraası(Kurutmezraaın5843 22 440 
tır· da hem sevgi, hem saygt besi Sim on Simon, 66 48 Göğcegöz 1108 15 111~5 • 

(Sonu var) toplamakta biricik varlık LJ /ki 1 Yukarıda yazılı l:! köydt' mt,vcut vakıf ıeytinlerio 94 
o)an büyülr milletimiz Ç Jk fl a Q 1 mali yılı daııe h ı\Sl}atı açık arthrmıya çıkarılmıştır. lbafe 

•••Nl!le•ş•r•ı·y•a•t"Ml!lu• .. _•Ju·•-rııflu··•-•l B .. d ·t·b KEN 30 eylUI 940 pazartesi günü saat 10 da vakıflar idareıin· 
u yaşaıım u gun ım ı ı areo 

1 
1 1 

SeJim ÇELENK - · MANAND TARZAN A TlLE I de yapılacaktır. slc!klileriıı tuninatlariyle birlikt~ vakıf •r 
C.H.P.matbaa11- ANTAK'{ A Hataylı Şükrü OGUZ Define peşinde idaresin~ müracaatlara ilan o lunur. 


