
(Sayısı heryerde~kuruş] ~ . - SALI 

Fransa mütareke istedi 
lngiltere, kati zaferi elde edinceye kadar . ~ 

harbe devam edecek · 
~~areşal Petenin Fransız milletine beyannamesi - Hitler. Mu
Solini ile görüştükten sonra büt:tn mütareke şartlaranı bildi-

rtJ tecek - Amerikanın hudutsuz yardımına dayanan lngiltere 
ri0 Son haddine kadar ha' be devam edeceğini resqı~n ilan etti 

~~~ eu silah tutan her lngiliz erkeği ve kadını 
ş!~ silah altına çağrılıyor 
de t1 
~ oordo 17 A. A. - Ye-

eıı ,.1 Başvekil Mareşal Peten 
8'ı"' '.)~ 

d ~un saat 12,30 da radyo 
0 F'ransız milletine bir hi · 

de buluııarak kabinenirı 
•tını ve acı h kikati bil
iştir. Mareşal Peten bu 
besinde faik düşman kuv 

~leri karşısında Fransız or 
nun geri çekildiğini, i~

edileıı şehirlerden dahi· 
~kilen muhacirlerin ta -
. tııül edilemiyecek perişan 
Yete düştüklerini söyle · 
en sonra demiştir ki : 
~ - Bu vaziyet karşısın 
Ilı-eğim parçalanarak muho 
ilta nihayet verilmesi lü· 
~r:a kanaat getirdim. 
't n Başkumandanhğına 
ilcaatla asker askere be· 
le mütareke şartlarım 
;ııtoıaya hazır olup olma· 
l 

1~t sordum. Bütün Fran· 
\'tlilletiııin 1\ükiimetin et 

~a toplanması lazıqıdır.n 
areşal ?etenin bu tt1le
liitler henüz cevap ver 

tıı· 1Ştir. Buna rağmen cep 
Ctd h b b" .. 0 d I e mu are e ulun lil • 
1~~ devam etmektedir. 

tıt1 1 1 ~ erlin 17 A. A. - Hit· 
at• 

0 '~~.iltargahından bildiriliyor~ 
b ıl~ c 1 f:' ransız kabinesi Hadyo 
lt• ı llcıı . ~ . b' b t 'r vrettıgı ır eyanname 
p tansanın silahları bmık 
e b' t~ lazım geldiğini ilan el 

~ ~· Diğer taraftan Fran· 
Ilı ilfVekili Mareşal Peten 
~~il.n Başkumandanhğmdan 

teke şartlarını sormuş· . 

edecektir. Salahiyettar lngi· 
giliz makamları Fransanın 
sulb talebi hakkında şu be -
yanatta bulunmaktadırlar : 

İngiltere zaferi kazanın • 
caya kadar har9e deva91 et· 
meğe kati kararını vermiştir. 
Müttefik donanmanın ablu · 
kası pek yakrnda tesirini 
gösterecektir. Almanya son 
muharebelerde şuursuz bir 
surette bütün ihtiyatlarmı 
harcamıştır. Binaenaleyh ga· 
lebeyi eJde edeceğiz. Birle· 
şik Amerikanın yardımı dd 
buna inzimam ~edince bir 
kaç haftaya kadar Alman -
yayı mağlup etmek mü.nkün 
dür. Son b"ş hafta içinde İn 
gilterede silah altına aluıan 
askerin miktarı, lngiliz tari
hinde misli görülmemis bir 
dereceyi bulmuştur. Pek ya· 
kı,da Amerikadan çok vasi 
mikyasta tayyare ve harp 
malzemesi de gel~cektir. Se 
nt-lere ihtiyaç olsa dahi A~
manyayı mağlup edeceğiz. 

Her ne pahasına olursa ol· 
sun zaferi kazanmak azmin 
deyiz. ,, 

lngilik hükumeti de bir 
b~yanname neşrederek 
lııgiltererıin tek başına lıarbe 
devam edec~ğini ilan etmiş· 
tir. Bu beyannamede şu cüm 
leler vardır : 

Bir memlek~t tanklarla 
fethedilir. Fakat onlarla ida 
re edil~mez. İngiltere bütün 
kuvvetile harbe devam ede· 
cektir. ,, 

Röyter Ajansı da şu kı· 
sa tebliği neşretmiştir : " İn· 
giliz hükumetinin fıkri kati 
zafer~ kadar muharebeye 
şiddetle devam t:tmektir. ,. 

Amerikada tedbir( er 
Vaşington 17 AA.- Pe· 

tenin Fransız- milletine beya
natı, Amerikada büyük bir 
darbe tesirini yapmıştır. A .,1e 
rikan siyasi mehafilinin ka.ı .t· 

ati şöyle hülasa edilubilir: 
"Fransız ordusunun vaziye 

ti ümitsiz idi. Fakat aıneri· 
kanın yardımı ile bu vazİyt!tİn 
düzt>lmesi çok mümkiindü . ., 
Amerikalılar şimdi Alma'ııya 
nm .sulh şartları hakkında 
te{sirlerde bulunmaktadırlar. 
Bundan başka Japonyanın 

alacağı vaziyet merakla bek 
lenmekfodir. 

Hendersonun bir 
nutku 

Lundra 17 A.A. -İny,ilte· 
renin e:;ki Berlin Elçisi Hen 
derson bugün söylediği bir 
nutukta demiştir ki 

" - Hitler bu ay veyahut 
ağıstos veya eylUI ayları için 
de lngiltereyi istila niyetindt 
dir. Bu itibarla eli silah tu
tan her lngiliz erkeği ve ka 
dını büyük savaşa hazırlan· 
malıdır. Hitlcr bu suretle 
bizi suH1 talebine mecbur 
etmek i~temektedir. 

Renoya bomba atıldı 
Bordo 17- maiyetile birlik 

te Fransanm bir tarafmdan 
hareket etmekte olan sabık 
Başvekil Renonun kafileeine 
almC\n tayareleri tarafından 
bombalar atılmış, sivillerden 
yaralananlar olmuştur. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara 17 A.A.- Büyük 
Millet Meclisi bugün Rafet 
Canıtezin Riyasetinde topla• 
narak Tiirkiye Suriye dost
ıuk muahedesi ile bunu tadil 
eden .Prptokollqrın tasdikına 
ait kanun layihasını ve zür
raa tevzi edilecek arazının 
tevzi şekline aİt!kanunun ikin 
~i müzakeresini yapmıştır .M ec 
tis çarşamba günü toplana 
caktır. 

Valimizin sıh-1 
hafı igileşgor j 

Bu sabah şehirde 
bir otomobil gezin

tisi yaptılar 

Yirmi i.ci gündenberi 
böbr eklerimleki taştan rahat 
sız olan Valimizin sıhhi vazi 
yetleri gündengüne iyileşm,.k 
tedir. Müdavi doktorlarının 
tavsiyesi üzerin~ bu sabah 1 
şehirde l otomobille küçük 
bir gezinti YC\pnıı~lardır. 

Sayın Valimize geçmiş 
olsun der ve sıhhatlerinin 
temadisini dileriz. 

Seüm:ÇELENK 
Neşriyat;r,v1üdürü 

ltalga11 müstemleke 
·ve adaları 

Mütemadiyen bombardıman -
,ediliyor 

İngilizler dün 8 Italyan tayy,aresi düşürdü-
ler, Rodos adasını ve ltalyan müst~mle

kelerini bombardıman ettiler 
Londra 17 (a.a.) - Ya

kınşarktaki lngiliz karargahı 
lngiliz tayyar~lerinin İti:ılyan 
miistemlelcf'!lerindeki hava 
üslerini, askeri hedeflerini 
bombardımana df-vam ettiğini 
Tarablus ve Habeşistandaki 
benzin depolariyle mühia:mat 
aııbarlnrını berhava ett\ğini, 
Ceııubi Afika müstemle· 
kderiııde 8 İtalyan tayyare· 
sinin düşürüldüğünü biJdir
mektedir. Bu arada zırhla 
İtalyan lcollariyle motörlü kı-

taları da muvaffakiyet)e bom
bardıman edilmiş ve ağır za
yiat verdirilmiş, kamyon kol
ları dağıtılmıştır. Bir İtalyan ' 
karakolu işgal edilmiş ve bu-
r ada ölüler bulunmuştur. 

Londra 17 Röyter 
bildiriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri 
bugün Rodos adRsını bom
bardıman ederek mühimmat 
depolarını ve hava üssünü 
b~rhava etmiş ve ada
da mühim tahribat yapmış
lardır. 

Sovyetler birliği 
Estonya ve Letonyayı işgal ediyor 

Moskova 17 A.A.- Neş k" ··k l k · d k -d'l • b. t bl' .. uçu mem e eh e as erı 
re ıEent resmı ıLr te ığed gdo- işgalleri altına alacaklardır. 
re: s onya ve e onya a a 
Litvanyada olduğu gibi bu Moskova 17 A.A.- Leto~ 
güukü vaziyete uyabilec~k ~a v~ .Estonyanın Sovyet tek 
birer hükumet teşkili hak- ~~fler_ım aynen kabul etmesi 
kında Sovyet teklifi her iki uzerıne Sovyet orduları bu 
hükumetçe kabul edilmiştir. iki memleket topraklarını 
Bu suretle Sovyetler bu iki işgale başlamıştır. 

EN SON DAKiKA 

Hitler lı.enüzcevap 
vermedi 

Cephelerde harp berrf,evam 
lngiltere Amerikadan bir milyar 600 mil 

yon Dolarlık harp malzemesi alıyor 
Bordo 18 A.A.-- Siyasi vaziyette hiçbir de 

ğişiklik yoktur. Hitler mütareke teklifine henüz cevap ver 
memiştir. Musolini ile Hitle-r bugün Münihte görüştükten 
sonra mütareke teklifine cevap verecektir. 

Londra 18 A.A ·- İngiltere. Amf'rikadan bir milyar 
600 milyon Dolarlık harp malzemesi satın alacaktır. Bü•ün 
Amerika fabrikalarının fazla mamulatı İngiltere emrine 
terk edilmiştir. 

Gelen haberlere göre cephelerde harp devam etmek· 
tedir. Fakat Fransız ordusu dört grupa ayrılarak rücat 
ediyor. Fransız radyosunun pikeri Fransız ordusunun 
silalarırıı t"!rketmediğini, ancak müsavi şartlar dairesinde 

Alma,yadan miitareke teklifini sorduğunu söylemişlir.Fran 
sada artık cephe yoktur. 

Çörçilin dün akşaınki nutku 
Londra 18 (a.a.) - Başvekil Çörçil dün akşam rad

yoda söylediği bir nutukta demişdir ki: 
"Fransadan gelen haberler çJk fenadır. Bu müthiş fe

laketin çöktütttüğü Fransız milletine acıyorum. Fransız 
vatanperverliğinin buna boyun e~miyeceğini ümid etmek 
isterim. İngiltere tek başına Hitlerizmi yıkıncaya ve bu 
afeti ortadan kaldırıncıya kadat' harbe devam edecektir. 

Tarablusta ltalyan zayiatı 
Kahire 18 (a.a.) - Tarablusgarpteki İtalyan hava üs

leri tekrar l>ombardıman Pdilmiş, İtalyan mevkilerine ya
pılan hücumlara 600 İtalyan ~sir edilmiş, 100 ltalyaı, 
tayyaresi tahrip olunmuştur. 



YENIGON 

HRtıralar : s i rminci asrın altın suguPetro 
"Propaganda IJ Bir çok mühim yer altı servetini de yakı u 

. . k il b" " bir atide mebzulen elde edeceğiz 
Fıkırler; rcı arın ııe . . . .. d.. · d. k. Efl"k B .x,ı. y k I Yırmıncı yuz yıl en ustrı· ır ı, a , u25 u. anya, 

k~rşı koya.~a.dı~" uvv.~t er· sinin istinat ettiği büyük kuv fşkodra, Mısır ve hatta lrak 
dır. Bu muthış sılah; gokt!n 1 d b' · d h" ·· h menbalarından en ufak bir d vet er en ırı e, ıç şup e· 
hıra.kılan yıkıcı bombalar ao, siz petroldur. Her bakımdan istifade temini mümkün olma 
denızden fırlatılan yakıcı büyük ehemmiyeti haiz olan dı. 
humbaralardan, karalardan bu altın su makine sanayii- Petrolün ölçülmez değer ve 
atılan obüslerden daha, çok . . kişaf: nisbetinde mev· ~ı ehemmiyet taşıdığım takdir 

h 
. . 1 mn ın k . 

mu ~ıptır er. kiini yükseltmektedir. eyli~~n ~ürvhuriy:t h~ ii_metı 
Bır bomba taşıdığı sıklete B .. .. - d mev· 1 bu ışı layık oldugu cıddıyet· 

b
. h b . d..... ugun yer yuzun e ı .1 ır om ara gctır ıgı ateşe, t SO ·ı 0 otomobil 90 le ele almış ve uğrunda mı • 

b. b" k . . d . cu mı y n , 
ır o us uvveı zın esme b" t 40 milyon ton yonlar sarfından çekinmemiş .. .h d ..... ğ.. d ın ayyare ve .. 

gore nı "Y~.t uş~u u . ye_r ~ luk harp ve tıcaret gemile· tir. 1925 de ce\bolunan ~u-
l patlar ~~ b~nyesındekı ı~tı· rinde petrol m:iştakkatı kul· ciüsle başlıyan arama, Turk 

al kabılıyetıne uygun tahrıbat h nılmakta, sabit ve mütehar ve ecnebi heyetler tarafından 
yapar. rik makine ve m<'tÖrlerin bü muntazaman tekrar olunmuş 

Ya fikir öylemi dir'<.. f'n parçaları gene petrolden tur. Devletin büyük fedak~r 
Fikir, denilen seyal ateş; e~de edilen ~ağlarla faaliye· hkla_r .. ihtiyariyle h~s.usi ~'~ 

öyle bir kıvılcımdır ki; pro· k d" teşkılata rapteyledığı tetkıkı 
d d . k" f tinı muhafaza etme te ır. . 1 . .1 . ··t k" ·ı pagan a eııılen anunu esal· . _ d ış erı en ~ erı ve mu ~ amı 

d Dünya milletlerı bu ugur a . . d h tan slçrayarak, görünme en d 
25 

.1 1. a harca şartlar dahılın e ve er an 
f sene e mı yon ır . . - . . k d 

girdiği yerde temas ırsal~ makta ve en büyük şehirlerin btr az dana umıth olara e 
bulursa en yüksek derecelı k b 1 .. ı··k 1 Vitm etmiş ve Beşirinin Ra· 

d ·· "d ban a ve orsa arı gun u a ış 
hararetler.ne~re er. nıusa~ • verişin yarısından çoğunu pet mak dağında zuhur ı•den p~t 
bulduğu muhıtlerde ~enış ~ rol aksiyon ve obligasyonla- rol bu gayrr.t ve fedakarlık 
rahneler açar, tutunabılmek . .. . kt d lardan br.klenen semereyi mem . . rı uze:rıne yapma a ır. d 
kabıhyetl erııı<lt>kl zarfldrı, ı~m· Biitiin harp vasıtalarının pet nuniyete şayan bir şekil e 
yenttaıı ) ... pıımış olsalar bıle rol müştuklariyle tahrik olu- vermiştir. Gen~ bu havzada 
eritir. b'ld"ğ' .. bu m~dde- açılaçak olan dığer kuyuların na l ı ıne gore ca • •• b · 

fümuı: içın mılletk rce; . h h . b. ta oy· da aym suretle mus et netıce 
' • nın er angı ır savaş 1 k b. . ..h. b. 

bugunün en ın.Jthış tcdafuı r· b .. ""kl""ğünü verere ızı eu mu ım ır 

Ve kcaviızı sı ahı olarak fı· ?'Yhacağl~ ro un ktuyuNuı"tek:m 1 hazineye kavuşturmasına iti· 
ıza a uzum yo ur. · 1 · • d bT · 

kir &\eşi ve propaganda cı Avrupayı saran ve kızıla bo· maTt a kı_nkt.ızar[ e e bı ırllı_z. b l 
h k 11 l . k d .. . d et ı ı o unan e ı aş ı 
azı u am ma ld ır yanan muthış boğuşma a en b··ı l d b ... d M' d 

• • muazzam silahın petrol oldu Ao g~ :r den ı~ıs\ b lı yattk · 

Ş ğu ve her ikı tarafın toptan .hr~zıslıln : kpe rotl' ulunmba 
Kari Fon tayn; k d I 1 ı tıma erı uvve ı o an u 

tan tan ve tayyare en evve 1 b ··ı d "t k d l 
"Bir milletın fıkri ve alı petrole sahip olmak isteğiyle o ge e mu ar~. e ~n _evve 

laki iııkiş"fının tamanılaııması çırpınd1ğını görmekteyiz. Çün 1 ve sonra bazı ııoloıık ınc~l~ 
ıçin ) h111z mektep degıl, bu kü petrol olmadıkça döğüş· ~e!er >:apılmı~ ".'! anma 1~ e 

Kazaııç vergisi mükellef
lerinin nazar1dikkati1ıe 
1- Bilumum kazanç vergisi mükellefleri müteahhitle.r 

mültezimler haziran nihayetine kadar defterdarlık varı· 
dat dairesine müracatla bir ruhsat tezkeresi almağa mec 
burdurlar. 
2-Vergi karnelerinin müddeti i'<i seneneden bir ,ene}'e 

indirildiğinden bilumum seyyar erbabı ticaret ve sanat 
ile- gayri safi iradı beşyüz lirayı geçmiyen y rlerde çalışan 
küçük ticaret, sanat ve hırfat e.rbabı nezdinde bulunan 
müstahdemin haziran nihc>yetine kadar varid.ıt dair sine 
müracaatla yeniden birer karne almağa mecburdurlar 

3- Mağazalarının gayri safi iradı üzerinden kazanç 
vergisine tabi olupUı gayrı saf: irndı 2000 ikibin ıira)'ll 
kadar olan yerlerde çalışanların ve ıradı ne olursa olsurı 
furun ve hamam işletenlerin nezdindeki b"lumum hiımet 
erbabı da bu kerre meriyet . giren 3840 sayılı kanuo nıll 
cibincc temmuz iptidasından nihayetine kadar karne al· 
mağa mecburdurlar. 

4-lkir.ci maddede yazılı mükelleflerin Hazirandan ü· 
çüncü maddede yazılı mükelleflerin de temmuzdan son· 
ra karnesiz olarak çalıştık'a,.ı görüldüğü takdirde bunla 
ra ait karne harçlarına birer, vergıl rine ÜÇ<."r kat 
zam yapılacak ve bu zamlar müstahdemlere rücu hakkı 
olmamak üzere istihdam edt nlerclen tahsil edilecektir. 
5-Ruhsat tezkeresi ve karne alacak olanların izdihanı3 

meydan vermemek tezkere veya karnelerini kanuni müd· 
detinde alamamak suretile ·ezaya maruz kalmamak için 
ayın son günlerini beklemre<len derhal varidat dairesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yol vergile ·i hakkında 
Para yen ne bede en ç t şm < ıç 
müracaat edenler n rıazau dikkatı e 

• 

' b . I k t 1 
1 rmın bır enstıstuye raptı uze 

tun ımiesseselt·rin ıştırakı fa meler asıt eşece ve pe ro. . I 1 · 1 ·ı k O . rıne ça ışına ar genıs etı ere 
alıycti en emin y0ldur.,, der. stoklarına mıılık bulunmıyan 1934 d B b" · h' 

13uglıuk•J dünya hadıse !arın her türlü harp vasıtala . dmayısmı ~ as ırl~n n~ 1 Dog'"' um !Vhivezzi ve hat 
1 . b. h 1 yesın e son .ıaı ame ıyesıne 1, 

leri : ... arşısında; mılletç~ ıan rı ışe. yaramaz ır a e ge· \ oaşlanmıştır. Ameliye bir yıl Cümhuriyd mi.ıddeiumu· bakıcısı ahnac~ .. 
1 

kete geçmek, birıik ve bera lrce:ktır. Savaşın kazandması d t. l ·· ·· b. t misi Feyyaz Bayic'in bir kız P.T.T. Umum mu'·du"'rlugurı0 
k b.1 t f t 1 d po an az a surmuş ve m me 

t 1 er ınızl .. v.3rlıg-ınıızı sars· mu a 1 ara 111 pe ro c • k d · ·1 · d 'kt" d' " d.. 1 · t' İd · b 1 .., >er 1t-1 "' " k reye a arını mışse e ı ısa ı çocu~u unyaya ge mış ır. aremıze mtisa aka i e ,•
1
•· ı 

{ 1 d I · k larını imha etmiye müteva 1 d"f d·ı . . ~ ma)'a maıu e' 1 ' goz a· k f ld _ .. d. k. m harip petro e tesa u e ı ememıştır. Yavruya uzun ömür diler, vezzi ve hat bakıcı u!ınacıı 
fa .... İlah tecavuzlerini önle ı 0 ~gb~. 1 ~.ı~ ır 1

' tu va· 1936 da daha müsait ve Ü· ana ve babasını tebrik ederiz. Müsabakalara iştirak İÇ 
mek için vatanda~lık terbi· ler ası uyu savaşı , mitli olduğu tahmin edilen aranacak vesıkalarrn nevif~ ( 
yesi ve milh ıdeal mefkiir esi did~ yapmaktadırlar._ . Kerburan mıntak11sına nakle } [an mahiyeti Vılayet P.T. f. ~ \ 

l 1 · · · • k k Bıze petrol umumı harbm dilerek burada ıondaı· a başlaııl ıı 
St fer >er iğıne ıştıra etme sonlarına kadar anlaşılmamı~ b' t rk b' Kasabada çalışmakta olan kezMüdürlüklerinden öEre Je 
vaz fesiyle memur ve ıniıkel bir kıymeti. Eski idarenin bu mk ış vek gelne ın mBe rke ı dır 1 sinemalarda. belediyece san· İmtihanlara Vilayeuet ~ı 
lef blllulldu JU ııuzu bı·ıme· h 1 . .. ·· d d ;r.,·ı · uyu azı mıştır. u uyu aı d l 1 1 1 . . k l 10 -Temmuz 9"0 çarşıı 11'ı, • 

.:. ce a eh yuzun en e~ı mt· da t·ıcar·ı petro elde etmek a yalar a oca ar ıçın onu • "' ~ ·ı~ r l 1 d f l günü saat 9 da başlaııııc' Ilı.~ ıyıı. . 11A •• k'" 1 f k tM t n1uş iat ar an aza para a· . ·ı ... 
.,, nüni.ın yaşattığı v~ mı ı mev· mum tın o mamış ve a a e aı k ld "b' tır. . ·ı 1 
• cudi etin ebedileştirdiği '· A~a· gazına benzerkuvvetli bir hava lmma ~a o uğu gı ı .. muay· f aliplerin evrakı musPı f , 

.. ~ .. . . · ·· b.. . gazı bulunmuştur. Bu hava yen mahallerde~ ga) rı _yerle terini tamamlayıp Vilayet c• 
Bir nıiıtrf ek kir de_şöyte turk furkıyesı .• nın asıı un h ıı· 'ht. "d re sandalya vazı le geçış ve · ıJ ll .d. gazı ma a ı ı ıyacı gı ere- · . T.T. Müdürlüklerıne mu' ) '!! 

yesı ır. birlik c~k n1sbette zuhur eden pet çıkışı zorlaştırmak suretıle atla ısim v .• ıdreslerınt kil~' ~i yazar: 
.. bir ev sahibinin, evini 

en iyi bir sur<."tte muhafaza 
e<lrlbilmesı; zcınuın, zaman 
onu dikkatle gözden geçir· 
mesi, zulıur eden bü.ıın zrı 
r.ırlarııı mumkirn oldugu ka· 
~.1.ır erknd<."n ,;nünü nlması" 

ve tabr ıpkar tesirleri Te 
vafuk edt>n islahat ıle r:v 
vd<leıı karşılaması ıle kabıl· 
Jir.,, 

l3u mutdekkiı ı! istihdaf 
<•ttigi bas:t lıakıkat daha 
a~·ık ifade eJi ıoek İ:;tendiğı 
z.rnıarı şunu anla:nış olur uz: 

Ht"yetı içtiınaiyelerin na· 
zıııı ve ıııüm~<; .ili oldn (d~v
ld) ıııuesse-s"'sioin bünyesini 
s .ğlam v <luhd ~ uvvetli bu· 
luııdurınak ıçin vataııdaşlarm; 

bu, biıı.ı t'lrnf ında aynlmak 
bilnwz sadakat perçimleriyle 
tutunmuş bir birlik ... halinde 
toplu bulu ı nJ ı laz1mdır. 

Hıç şupht! yok ki; bu 
toplu'uk ve birlik tdbıri; Ke· 
nıalizmin kurup, Bi.ıyük İ11ö-

- kBu to~lulukd ve ı- . r~l arayıcıların ümitlerini bir balkın ı.ararma sebebiyet ve dettırmeleri lüzumu itan o ·~ 
Tur ca~~~sın a • ez: 1 Şl~r kat daha takviye etmiştir. rildiği istihbar kılınmıştır . t 

olduğu gı~ı ebed_1 ıdealdır. Bu sebeple ıyni mevkide ikin Ta!ihi_ ila~dan itıbaren h:r Knur. .k t tezkef~ ~~:fl 
Bunu hıç Lız kuvvet ci bir kuyu açılmasına lüzum hangı bır sınemada Beleıh· ayıp ı aın . J~ " 
ihlal. edem~z ve ı!der •• iye görülerek sondaja başlanıldı yece konulmuş fiatlardan faz Antakya Emıııyet mu u 
cekhr · k I ğı gibi Irak petrol sahasında la istiyenlerle muayyen yer- !üğünden aldığım 63 

Cl1 14 
. Hen~en, şunu da ay' e ki toprak teşekkülatmı aynı· lerden geyri mahallere san· numaralı bir kıta ıkıl 

dehm kı;.. .. m arz eden Kerbentde de dalya koyarak mijşteri kabul tezkeremi knybetti!Jl· ~~ 
'!er Y.u~unde; ~ropagan~a büyük mikyasta faaliyete ge- ve halkrn geçip çıkışını zor- !anların Cu ta pazarında' 

d~nılen sılahı faalıyete geçı- ' çilmiş ve sondaj ameliyesine laşhrmağa cüret edenlerin ~~~k~ t h; r~ r:~~~nt~ıı 
rebilecek kimyevi mevadı uz· iptidar olunmuştur. tecziyeleri encümeni Bdedi· ıiJ 
viyeniu ateş alabilmesini te· Araştırmalara, yurdun muh yenin 13,6,940 günlü ve 67 dılec kl rını ılaıı eJerı d• 
nıin eyli) ecek müsaid temas tetil mıntakalarmda devam sayılı celsf"sinde 13 üncü mad İran tebJasıo pıl 
uzviyetleri bulamıyaca~ı bir edilmekte ve yeni petrol ema de ile kllrar verildiğinden h oglu ıvlehı~ ~· 
poligon varsa, o da; Türk va- relerine lt!sadüf edildiği h~k alakadaranca malum olmak vei bwı mutder. i butun işle •t-

tanıdır. kında hab~rle~ gelmektedır. müşterilerce böyle bir hal }Upmak üzere t~51.:. • 
1 t • 

Çünkü; yurdumuzun ha· .A:ra':?~ s~ndaılarının ~akın görüldüğünde derhal Beıedı karoserı fabrıkal •rındafl ıı ~ tQ 
vası saf ve suları. berraktır. ?ır ~tıde ışletme sondaıl~rı?a yeye ve en yakin zabıtay. , sayılı l şvıkı sanayi kıJ: ~~ 
Bu, duru sudan ıçer ve te· ı~kılap edere.~ .memleketımı· müracaat edılmesi lüzumu ı· n.ı göre ıkıncı &ınıf ıJlı.l il ~ı 
miz havadan koklarken ha· zın bu çok muhım yer altı ser 1 ~ olunur. ruhsatnd nesı alacu~ 00~1 rı h 
vamızı ifsat ve suyumuzu tel· veti.ni de .?1ebzulen elde ede an Belediye Reisi mezkur k nuııun l.J ı ı 
. .ı ki · · ıı t d ceğınde şuphe yoktur. Sadık Yurtnıan dt"sı mucıbınce fıuJey• ~ 

vıs e..ıece erm mı e çe, ev- Al' ,... TOKSOY ı 
letçe kr:ı.fasrnı koparıp, göv- t c.nver lJa"'n 1 saclıyelerının kabu tJ 9.W ı 
desini parçalamaktan bizi hiç uaıkta sad vekaletıncr 3

,b. tıf· n ~ hinde karar v rıırrııŞ tıf 
bir kuvvet ve kudretin alı Hatay mıntakası iktisat • B k J 1" 

T ı 'h " • · u ararm n b• ı 
koyamıya~uğını "propaganda" a 1 guoeşı müdürlüğünden : tm k ısltyen bu gı {ılı;~ 1 

cihazlarrn·ı fesat aleti olarak Fırsatını kaçırmaymız. Kamyon, kamyonet, oto- Jathane 5 hıpl ·rinı.ı jll 

kullanımlara ve kullanacak· büs karoseri imalatıı11 tam hat alnı k tizt>re nııJ ,, 1 Neşriyat Müdürü 1 .. 
lara açıkçc1 bildiririz. Selim Çt LENK olarak ( yani tahtcı, denir nıuze muracaatı rı 1 

Hataylı Şükrü OGU.l C.H.P. matbasında basılmııbr saç, boya, döşeme ve ut.sair nur. 


