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ltalga nihayet Fransa ve /n .. 
gilterege l harp ilô.n etti 

kont Ciyano ilô.rııhorp haberini dün Roma 
daki Fransız ve lngiliz sefirlerine bildirdi 
.c\kşam bir nutuk söyliyen Musolini, ltalyanın yalnız Fransa 
\re Ingiltere ile h2.li harpte olduğunu, lsviçre, Macaristan, Yu· 
~osıavya, Yunanistan, Türkiye ve mısır hükiımetlerinin bu 
noktaları nazarı dikkate almal~rı lazım geldiğine işaret etti 

Amerika da harbe ,girecek . 
~oma 10 A. A. - hal· İngiltere ile muhasamatta ol Amerikanın bitaraf kalam1· 

4 liariciye Nazırı Kont Ci- duğunu ~bildirmiş, lsviçre, yacağını yazmaktadırlar. 
(ııo bugün öğleden sonra Macaristan, Yugoslavya Yu· Meksika mÜttE-:fiklerle 
~ 16,30 Fransanın Roma nanistan, Türkiye ve Mısır b aber 

~uk elçisi Kont Döşambro hükumetlerinin bu noktayı ~r 
kabul eder.ek İtalyanın nazarı dikkate almaları lüzu Meksi'<a 10 (a.a.) - Mek· 

:li~l\dan itibaren Fransa ile muna işaret eylemiş, nutku - sika Cümhurreisi radyo ile 
harpte olduğunu bildir· nuo sonunda Hitleri ve hal söylediği bir nutukta, Mek-

.tir. Nazır saat 16,45 te ya kralını selamlamıştır. sikanm miittefıklerle beraber 
'!tl\iz. elçisini de kabul ede Vaşington 1 O (a.a.) oldt&ğunu ve müttefiklere 
~ ayr:i tebliği kendisine Amerika Cüınhurreisi Roz· ydrdıın edeceğini ilan eyle-
1\.._ vdtin bugün Musoliniye bir miştir. -"'lltş tı r . 
Saat 18 de Venedik sa- mesaj göndererek, ltalya Habeş İmparatoru 

1h b lk d dd l ·, harbe girdig" i takdirde ye· 
a onun an ca e er Harekete mi ge"iyor? 

~!duran Kara gömleklilere ,niden bir kısım devletlerin y 

~b b k ·· l" ve bu arada Amerikanın da Romandan verilen bir ha-en ir ııutu • soy ıyen 
• ().lini, ltalyanm niçin har harbe girmek .• m.ec~u.riyetinde bere göre Habeşistan hudu· 
' ~ d h · · k ğ b d d .,.. haber dunda İtalyan ve İngiliz hu· ~. cı.lr iğini iza eylemıştır. nı~ca mı . 11 ır ıl"ı 

~~lini, ltalyanın ~kara hu· ' venl~ıek!edır. . . dud muhafızlara arasında 
h~'1nın çizilmiş olduğunu, 1 Sıyası Amerıkan mehafı· b.azı hadiseler cereyan etmiş 
·'ll'ııı denizl~rde İtalyayı 1 Jine göre Amerika şimdiden tır. .. ... . .. 
~.lıYan zenciri kırmak is • l müttefiklere iltihak eylemiş Soyl~ndıgıne gore sabık 
~1Rlni, meşru c:mellerinin 1 sayılmaktadır. Gazetekr, A- ı Habeş ım~aratoru Negüs Su 

kkuku için harbe giren merikan milli menfaatinin dana gelmı_ş. ve_ b!r kıtanm 
~Yanın yalnız f rcınsa ve Som üzerinde olduğunu, başına geçırılmıştır. 

Pransızlar emsalsızbir imti .. 
han geçiriyor /ar 

ll(luharebe bütün şiddetile devam ed igoı
ceplıenin hiçbir ııoktası yarılamamzşfır 

.~iittefikler bütün kuvvetlerini garp cephesinde teksif etmek 
lf . k . 
.tn Norveci tahliye ettiler - Almanların zayıatı ço ağır-ls-

viçre hududunda tahşidat mı var? 
~hır~tis A.A.- Fransız rına lazlm gelen yardımı gös EN SON DAKTKA 

FranszzrBaş 
kumandanı 
Atatürkiin tabiye 

usulür Ü tatbik ediyor 
Paristen gelen bir telgraf 

Fransız askeri mehafilinin 
harp vaziyeti hakkında muta 
Jaasını naklederken şöylt' bir 
fıkra kaydediyor: 

"Bazı yerlerde Fransız hat 
!arının ileri me\'zileri geri a· 
lınmıştır. Fakat Alınanların 
iddia ettikleri gibi Fransız 
hatlarında yarılma yoktur, 
çünkü kelimenin tam mana· 
silP. hat yoktur. Müdafaa ter 
tibatımız derinl\ğine yapılmış 
hr ve hiç bir şt!yde Alman 
tanklarının sızıntıları müda
faa tertibatımızı geçmemiş· 
tir . ., 

Fransız askeri mehafiline 
atfedilen bu ifade milli mü· 
cadeıemizin Sakarya günlerin 
de başkumandan Mustafa Ke 
malin bir sözünü hatırlatır: 

.. Vatan sahasında müdafaa 
hattı yok, sathı müdafaa var 
dır.,, 

Büyük <-Sakarya zaferi Ata 
türkün koyduğu bu askeri 
düsturun tatbikı ntticesi ol· 
du. 
Şimdi görüyoruz ki Parisi 

hedef tutarıık taarruza geçen 
Alman ordularına karşı Fran 
sız Başkumandanı Veygand 
"vatan müdafansında hattı 
müdafaa yok, sathı müdafaa 
var,, düsturunu göre arazinin 
yalnız genişliğine değiJ, ay· 
ni zamanda derinliğine mü· 
dafaa tertibatı kurmuştur. 
Sızıntı halinde ilerliyen tank 
kolları bütün gayretlerine 
rağmen 5 gündenberi müda· 
faa tertibatını geçememişler
dir. 

Türk-Suriye 
komşuluk muahedesi 

Ankara 10 (a.a) Bü· 
yük Millet Meclisi bugün 
öğleden sonra toplanarak: 
Türkiye il!! Suriye ara:;ında 
akdedilen iyi komşuluk ve 
dostluk muahedesinin tadıl
lerini müzakt>reye başlamış
tır. 

Hf\hralar : 2 

Zafer mütte
f iklerindir 
Yirroibeş yıi evveline ha

tıralarımı irca ediyorum. 
Avrupa ufuklarında kara bu 1 

lutldrın dolaştığını, orta Av
rupanın semasında yangın 

alevlerinden akseden kızılh
ğın cihanı boyadığım ürpere 
rek görüyorum. 

Hodbin oto:itelnin men 
şei ve totaliter tabakkümle
rin hegemonyası Alman u· 
şaklarınrn beş~riyet üzerine 
saldıran vahşi iştihasının ci
han medeniyetini kan ve 
ateş tufan,n a boğmağ~\ çalış
tığı bugünkü gibi gözönünde 
canlanmaktadır. 

" Gökler yere diişerse, 
süngülerimle tutarını " diyen 
Alman hükümdarı, harbi 
ilan ederken beşeriyeti zu -
lümden, istibdattan kurtara
cağını söyliyerek "Allah bi
zimle beraberdir ,, demişti. 

Hodgamlı~m son haddi· 
ni nefi çlerinde toplıyan Cer 
m'!n ırkı, hiç te iddiaların ı· 
da samimı dçğillerdi. Zul • 
mıin, tahakkümün, hodkam -
hğın birer timsali müı;essemi 
olan her Alman eri dost 
ve müttefik ordularla yan -
yana döğüşür, um uz um uza 
savaşırken mütehalli olduldar1 
hasletlerini evvela dost de · • 
dikleri silah arkadaşlarına 
izhar ediyor, dostlarına düş 
manhğı bir meziyet sayıyor
lardı. 

* * • 
İhtiyar kürrenin maşeri 

sakinlerini huzursuzluğa sü· 
rükleyen, dün olduğu gibi 
bugün de hodkam bir lide • 
rin tahakkümü altında hak 
V"! hürriyetleri çiğniyen ihti 
raslı cemaat Almanya ola
rak meydana çıkıyor. 

Bu taşkın ırk yalnız dün· 
Sayfeyi çeviriniz 

d-t' ğı:._Denizdea Argona ka· terme.<:tetlirler. 
~iıı bla~. cephede muharebe- Londra 10 A.A. - Fran 
b~YGkgu? de gittikçe artan sız cephesine karadan,deniz-
~\tiR· . bır şiddetle devam den ve havadan yardım için 

ı:n• bildirm~ktedir. mümkür. olan bütün vasıt.ı· 

edi Italga he11üz hareke e g ç 
Miittejikler Akdenizde çok kui.ıvetlidir 

•ı biJo~~ra 10 A.A. Ajan· lar kullanıhnuktadır. Dün ve 
A~1'1Yor: bugün Fransaya yeni lngİ· 

~ı ka ?1an Baş Kumandanlı· liz kuvvetleri ihrac edilmiş 
blil\d t~.bir netice almak için ve bunlar derhal cephey~ 
r-~Yc e.,.~ bütün kuvvetleri cep gönderilmiştir. Mühim İngiliz 
r •llr '·· d d i tiltısı rtıuş bulunmaktadır. kuvvetleri yol a ır. 
~lihaz. ordusu emsalsız bir Londra 10 A.A.·-Norveç 
ııı,l\la n geçirmekte ve. Al- te bulunan müttefik kuvvet-

~~kte~ii~~k ağır zayiat ver· }erin garp cephesine sevki 
,;tı, bur· er. Alman i ordu için müttefik ordular bugün 

11~~tııı ~~n f Cepheyi zorlarken Norveci tahliye ederek çe
~ 1t. rlı noktasını aramak kilmişlerdir .Norveç Kralı ile 
ı~va k\l u esnada müttefik hükumeti ve Norveç ordusu 
"tı.. vveu · b b L d \. ijlcr·,h erı, Alman hat· müttefiklerle era er on ra 
"~y-ı_ .. e ·· k d ~"ı Ya ınum ün olan her , ya gelmiştir. Norveç or usu 

"-~l\~rak mütemadi hü !ıpkı Polonya ordusu gibi 
e Fransız ordula· (Sonu ikincide) 

Fransiz Başvekiliıe An1erika Cümhurreisi birer nutuk .'löylediler 
Paris 11 A. A. Bu gece yarısını bir dakika geç .. ltalya ile müttefikler arasında 

harp hali ınevcud bulunm&sırıa rağmen. bu 'J~ kik ya kadar (..;aat 12) ltaly,wlarıu muha
semata geçtiğine dair hiçbir yerden haber gelmemiştir. 

ltalyanın harp ilanını müteakip dün akşam F rnnsız Başv kili ile Rozvelt birer nutuk 
söyle.nişi erdir. 

Reno nutkunda Musolininin Fransaya harp ilam için Fransanın yaralı fakat şeci 
zamanını seçtiğir.i, kan akıtmaya karar veren Mosohııiye kurşı kuvvetle karşı konulaca· 
gını ve müttefiklerin Akdenizde lıe.r yerden daha kuvvetli olduğunu söylemiş ve söz· 
lerini şöyle bitirmiştir: 

--Fransa ölmeyucektir!: 
Diğer taraftan Rozveltte dün akşam bir nutuk söyliyerek, İtalyanın lıarhe girmemesi 

için MusoHninin nezdinde yaptığı teşebbiisleri anlatmı:;; harbi keder\~ karşıladığını Ameri 
kanın müttefiklere elden gelen yardımı yapacağını söylemiştir. 

Diin 150 Alman tankı tahrip edildi 
Paris 11 A. A. - Muharebe cephe boyunca bütiin ~iddetile devam etmekte ve At .. 

manlar hli:um ve tazyiklerhi arttırmaktadırlar. İngiliz hava filoları dün 150 Alman tan 
kını tahrip eylemişlerdir. 
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Çağlayanlar bölgesinden 

Pagdo • 
lskende

rundan 
Farnsızlar im
tihan geçiriyor 

Şark ordusıı 
Yeni kumandan VeY 
gandın hazırlıklarıo1 ~~ 
fevkalade buluyor 

1 

İlhaka tekaddüm eden son sayılı günler içinde çehre· 
Jeri ölüm korkusiyle sararmış hainler ev ev dolaşarak h~r
kese korku telaş ve endişe vermek suret\yle ras geldık· 
lerini öz y~rtlarından uzaklaşmağa teşvik edip durmuş-

ispanyaya 6000 ton 
buğday gönderildi 

Başı birincide 
müttefiklerle birlikte Alman· 
yaya karşı harbedecektir. Beyrut - Şarkta Gener~ 

Veygandın yt"rine tayin edr 
len General Mittel Hauserı 
Reuter Ajansının muhabiri· 
ne beyanatta bulunarak de'' 
miştir ki: 

lardı. 
Londra 10 A.A. - İngiliz 

gazetelni vaziyetin çok cid
di ve vahim olmakla bera
ber, ümitsiz olmadığım yaz· 
maktadır. Almanlarm hesap 
sız insan ve malzeme zayi.ıh 
na rağmen cephenin henüz 
hiçbirltarafını yaranı.ıdıklarını 

Türk vahşetinden bahsederek sürülerce malum i~sanı 
kaçırmağa çalışanlarm ve onlara uyarak sav_u~~p . gıde_? 
sefillerin bugün ne h:ılde bulunduklarını duşunmıye lu· 
zum görmüyoruz. Ancak bunların geride kalan parazit· 
leriniıı oturuşlarından, kalkı~larından ve hatta görüşüp 
konuşır.alarmdan anladığımız acıklı bir hakikat va~.sa o 
da şudur ki: Kör. nasıl ki göneşi göremiyorsa, nankor d; 
esalet ve adalet karşısında kendisine teveccüh eden vazı
feyi duyamıyor, kavrıyamıyor ve yapamıyor v~ssela~ .. 

Toprak mahsulleri ofisi, 
elinde mevcut buğday stok· 
)arını satmağa başlamıştır. 

Bu arada İspanyaya satılan 
buğdaylardan ilk kısım olan 
6000 ton geçen hafta içinde 
lskenderun limanına gelen 
iki lspanyol vapuriyle İspan· 
yaya yollanmıştır. Bundan 
başka İspanyaya bir miktar 
daha buğday gönderilecek· 
tir. 

kaydedengazeteler diyorlar ki: 

" - Milletimizin müştere~ 
muzafferiyetinden katiyen .e 
minin. Yakın şarka geldiğıdl 
zamandanberi Veygandın y~f 
tığı ha;.ırlıklardan bütün go! 
d5klerim bende takdir -1t 

hayranlık uyandırdı,, 
Bu kabil parazitlerden biri de bizzat kendı evımın 

karşısında oturmakta ve komşu hatırına hürmetin medeni 
icaplarına riayet etmek nezaketini göstermiyerek gece~in 
geç vakitlerine kadar yabancı sesler getiren ra~y1>SU ı}~ 
manen de, maddeten de rahatsızlığıma sebebıyet verıp 
durmaktadır. 

Bu küstehane ve muh!evicazane durum karşısında ne 
yapacağımı düşüuürken, Allahtan olacak ki, ~ükumetin 
pek yerinde bir karar verdiğini ve Ankaradakı rady~
ları tahdit etmiş olduğunu gazetelerde okuyarak genış 
bir nefes aldım. 

Bu değerli kararın bilhassa vi~a~etimiz_e de. sirayeti~i 
ve radyo makinelerinin Bır ıkı resmı d~ıreden ma· 
da - Evlerden dahi kaldırtılmasını ehemmıyetl~ nıyaz 

ediyc•ruro. 
Zira al kanlarımızla kurduğumuz ve kurmağa and 

içtiğimiz guzel yurdumuzu ı temi~ ... h~valarında yabancı 
seslerin dolaşmasrna asla telıiimmulumuz kalmamıştır. 

M. YELTEPE 

yanın bir kıtasım değil, su Parti Müfef
ve karadan mürekkep bütün 
küreyi kana bo)anıak için fj_,·imiz 
mecnunane saldırışlarile me· T 
deniyl"l ailesini bir hercü Bir seri konferans 
merciye sürüklemekten zevk verecek 
duyuyorlar· Parti müfettişimiz Profe 

Sulh cephesi müttefikleri :-ör Hasan Reşit Tankut bu 
ııin bugün mecbur kaldığı günkü vaziyet hakkında bir 
vaziyetin l>iricik saiki baki - seri konferans] verecektir. 
kat, insaniyet ve beşeriyet Seyhan bölgesi dahilinde ya· 
için sulh temıni sevgısının pılacak olan . bu konferans 
zaruretidir. serilerinden birincisi yarın 

Ne fertler, ııe cemaatler Mersinde, ikincisi 13 hazi· 
ve ne de milletler için hasri 

randa Adanada ve üçüncü-
mubabbet veya husumet sa- .. 

15 
h . t • ·· ·· . . . . · . su azıran cumar esı gunu 

ıkasıle değıldır. lnsanıyet ve i .. ğl d h · · d . b .. 1 h ~ b. o e en sonra şe rımız e ve 
medenıyet oy e asr. ır .

1 
k . 

rı ece tır. 
hareket kabul edemez. y · h lk · b. 
• • • L t-nı a evı masının 
lnsaıııyetın bakası, sulııuıı b .... k 1 d ·1 k . . . . .. . 

1 
. b' .. uyu sa onun a v~rı ece 

idemesı ıçın ~ırışı mış ır mu b k f b'"t·· 
d 

1 
d' olan u on eransa u un 

ca e e ır. * * vatandaşlar davetlidir. 

Bugün Av:upa kıtasında Bedenferbi 
baş\ıyan savaş 11 kara ile dE> · • 
ııız muharebesi ,, değil; bu yesı 
savaş, ·• terJc ıik ve maşeri 
ciıik ,, cidali Je değildir. 
Bu kavga; maş~ri sultanın 
ferdi hürrıyet veya fı:!rdi hür 
riyetler ıııecmuuna hakim ve 
muta olmak, dünyaya yeni 
bir nizam vermek duvasın· 
dan ve bu <l a v i d a 
bulunmaya Allah tarafından 
yegane :>elfıhiyetdar ve me 
mur kılınr .. ış olduğu zumunu 
taşıyar.ık ıııilletleri fdak<'t<.: 
sürüklemiş olanların ız msıı 
dimağından kopmuş bir fır· 
lınadan ibarettir 

Bu zumun batıl olduğu 

Vilayet istişare he 
yeti toplandı 

Bedenterbiyesi Vilayet is 
tişare heyeti, dün Vali Mu
avinim izin Reisliğinde topla 

narak Bedent~rbiyesi nizam· 
namesinin tatbikatına dair 
oları meseleleri müzakere et 
miş, 1940 Mali yılı bütçesi
üzeriııde ilk tedkiklerini ya· 
paruk, yeniden teşkil olu 
nacak!gençlik klüplerini n Be 
denterbiyesi kanununa intıbak 
edecek klüpler hakkında ~sas 
lar tespit etmiştir. 

istişare heyeti önümüzde 
ki <;uma günü tekrar toplana 
rak müzotkerata devam ede· 

sabit :>lacak v~ bu batıl iti 
kadın afsunu bozulacak, kav
galar duracak, beşeriyet de 
bir şuur ve huzur: devresine 

girecektir Bu ğün uzakta •c•e•k•t•ir•.•••••••• 
olsa muhakkaktır. günden emniyet ve itimadı 

Şuna inanırız ki; tarihin 
çok karanlık günlerini yaşa· 
mış, hayatın her türlü tec· 
rübesirıi görmüş biz Türkler 
sulh cephesinin istikbaldeki 
parlak ve şaşaali zeferine bu 

mız vardır. 
• * 
* Yatın tarihin tekerrürü· 

nu okuyacağız. 

Hataylı Şükrü OGUZ 
Devam edecek 

Halkevi köy gezileri 
Geçen sene olduğu gibi 

halkevi köycüıük kolu köy 
gezilerine başlamıştır. Ge· 
çen hafta başlıyan köy gezi 

ferine çok ehemmiyet verile
c~k ve sık :sık g~ziler tertip 
edilecektir. 

Geçimsizlik yüzün
den yaralama 
Şirince mahallesinde otu· 

ran köşker Ahmed dün ak
,;$am damadı Abdullah Turşu 
tarafından kolundan ve bal
dırından bıçakla yaralanmış· 
hr. Hadisenin sebebi şudur: 
Abdullah k11nsiyle geçine· 
memektedir. Kadın bir müd-
det evvel babasının evıne 
gitmiş ve bundan muğber 
olan Abdullah, dün akşam 
kayın babasının yolunu be-k
liyerek evine giderken ken· 

disioi yaralamıştır. Yaralı 
hastaneye kaldınlroış ve suç· 
lu yakalanmıştır. 

Belediye mec-
lisi ioplantısı 

RUZNAME 
1 - Vergi resimleri kanu· 

nuna 1göre tahakkuk ettirilen 
vergilerin tahsil müddetinin 
tayini. 

2 - Muhtar!ıtr için kabul 
edilen harem tenzilile yalnız 
nizamnamenin 26ıncı madde 
sinin uirinci fıkrası mucibinC'e 
hayvan ruhs;ıtiye ilmuhaber
lerindc::n alınması. 

3 - 3434 kanunun 374 ün 
cü maddesi mucibince tavla 
lardım 300 kuruş alınması 
icabetmekle tadilile tashihi. 

4 - Bel~diye kanununun 
15inci maddesi mucibince 
nakil vasıtalarının muayene üc 
reti senede 1 lira olmak üze
re bir lira alınacağına dair. 

5 - Şoförlere verilen 
ehliyetname kartı bedeli 25 
kuruş alınacağını\ dair. 

Belediye az~yı 
muhteremesine 
1580 numaralı kanunun 

55inci maddesi mucibince 
makamı Riyasetin gösterdiği 

Düşmnnm gayreti pek ya 
kında tükenecektir. Fransız· 
lar mükemmelen çarpışıyor. 
Onlara dc-rhal ve bütün ve· 
saitimizle yardım etmeliyiz 
Bazı arazi parçalarının terki 
zaruri idi. E2'er Almanlar 
her 40 kilometrelik bir par 
çayı de geçirmek için bu ka· 
dar fedakarlıga taha.!ımül 
edecekler:1e, Alman ordusu 
nuıı daha nıekadar uıraşma· 
sı lalını geldiğini hesaplamak 
kolaydır. 

Fransız matbuatı 
ne diyor? 

Paris 10 A. A. - Fransız 
matbuatı, cephedeki vaziyeti 
tetkik ederken şu mutalı!ayı 
yürütmektedir: 

"Fransa, tarihinin en drama 
tik noktalarıııdan birini yaşı· 
yor. Alman dalgaları Paris 
önüne gelseler dahi zaferi ka 
zanamıyacaklarJır. 

"Fransa meydan muhare
besi,, gittikçe artan bir şid
d~tle dt-vam ediyor. Her giin 
eı1erjisi bir az daha artan müt 
tefikler, bu imtihandan da 
muzaffor çıkacaklardır. itimat 
ve cesaretimiz bakidir. Esir 
olmayacağız. Alman ordusu· 

· nun uğradığı zayiat muazzam 
dır .Arazi kazançlarına büyük 
bir ehemmiyet vcrmemelıdir. 
Çünkü lm toprakları, bizzat 
Fransız kumandanlıgı tahliye 
ettirmiştir. 

Mühim miktarda İngiliz 
t~kviyt> kıtaatı gelmiştir ve 
bu takviye kıtaatının ge!işi 
devam edecektir. Son ve ye· 
gane parolanız· ·'Sonuna ka
dar harp,, tır. 

Alman tebliği 
Berlin 10 A.•A. - Bugün 

kü Alman resmi tebliği, 350 
kilometrelik bir cephe üze· 
rinde Alman ordusunun Ron 
ve Şampanya havalisindeki 
ileri harekfıtınm teemmül 
edildiği ŞPkilde devam etmek 
te olduğunu bildirmektedır. 

Fran&aya indirile•J 
paraş:tıtçüler 

Paris 10 (a.a.) - Fraosıj 
tebliğine göre, Almarıl•' 
Fransız cephesinin gerisine 
paraşütçüler indirmişlerdir· 
İndirilen paraşütçliler derh3 

Fransız kuvvetleri tarafııı' 
daıı muhasara edilrniıstir. 

Italyanın oskov3 
ve Rusyanın Roına ~ 

Elçileri 
Roma 10 A.A.- ltali~ 

nııı Mosk:ova ve Sovyet ~ ' 
yanın Roma Elçileri bugÜ
mütekabilen vazifeleri başııı' 
hareket eylemişlerdir. 

lsviçre hududund9 
Londra 10-Röyter ajaflsı 

bildiriyor: , 
lsviçreden gden haberler 

göre Almanlar lsviçre hudıl 
dunda mühim miktarda ııs' 
ker tahşidat etmişlerdir. ~ 

Hudutta tahşit edilen P.O 
man askerlerinin miktarı 2b 
fırka tahmin edilmekte "dıf 
hal lsviçrede endişe uyan 
maktadır. / 

Tashih e 
Vakıflar idaresine aitCa(lJİ~ 
bir vakfından 21 ve 22 oll ti' 
rah dükanların arka "tarafı ~ 
dan çıkarılacak ocak. yer~ 
ihalesi 15 haziran 940 cıJ Is' 
tesi günü saat 14 de ya?'~ 

v d .. k.. d yaıı 
cagı un u sayımız a .. 
mıştı. İhale saatı lOdaJır tll' 
hih ederiz. ~ 

Ellerinde kontrpla 
bulunanlara dt 

Ticaret ve Sıuıayi O 
~ndan : ~ 

Haziran nihayetine k8 
1 

fabrika ve ithalatçılarla 5
1 

tıcılar ellerinde bulıJ:~ 
kontrplakları, mevcu.d 
damgalattırmak üzere b~ '1 

yanname ile Ticaret O 
11
/ 

na bıldırmeleri ilan ~ 

Yulaf, saman,. ot ve odufl 
alıııacak 

~· ı e 

müstacel lüzum üzerine Mec 
tisin yukarıda beyan olunan 
maddeleri tedkik etmek için 
13- 6-940 perşembe günü 

saat 15te: toplantıda hazır 1 
bulunmak üzere Belediyeye 
teşriflerinizi ricaedeı im. 

Belediye Reisi 
SadıkYurtman 

. Aşagıda yazılı hayvan ye:ıle.ri ve odun ?Yrı .. ayr' k i~ 
sıltmeyc konulmuştur. lsteklıl~rın şa~lnamey) gornıt ıeY'' 
her gün Antakya kışlasında Seyyar ıandarma alayı 

1 
yı 

zım müdürlüğüne ve ihale günü mezkur kışlada 8 fl 

satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. ..fi~ 
muhammen muvakkat eksiltme ihale gı.ı 

Cinsi miktar bedeli teminatı usulu saati 
Kilo Li. Kr. Li. Kr. kapalı zarf fJ19ı" 
84436 5056 380 22,6,940C:O JI 

Neşriyat Müdüru 
Selim ÇELENK 

C.H.P.~atbaasııı Jabasılmştir 

Yulaf 

Saman 
Ut 
Odun 

52216 1044 
57271 2290 
98300 1474 50 

tesi saat 
6 
~, 

78 açık eb.iltme 2216
1~ 

171 " ,, 22, ' 
1 !O 58 ,, ,, 2216' 


