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mı11· Her geçen saat vahameti azaltmakta ve buı ~buyurdular 
::;::; 1nÜtiefikler lehine vaziyeti düzeltmektedir şeı t!:;i;i.~\~~gün ·~~2:~ 
rttı' ~otörlü kıtalannın yüzde kırkını feda eden Alntanlar, mütte- 16,30 da yeni Letonya elçi:;ini 

Damgo kanu
nu ve plaka 

resimleri 
1324 sayı ile kanunlar 

•
5108 f'k k b I D ·· k k • kabul buyurmuşlardır . Elçi 
ras· 1 lere karşı motör Üsti!inlüğünü ay etti er - un er cıvarın Cümhurreisimize, itimatname· 

at 9 da aman vermez muazzam mücadele devam ediyor- General sini takdim eylemiş ve kabul 

ı: bi· Fiyonun kumandasındaki birinci Fransız ordusu harikalar gös- esnasındıt hariciye umumj ka-
~di t h r· k tibi Büyük Elçi Numan Ri· r e;~ı eriyor - Arnerikan Erkanı Hat lıiyesin~ göre, arp ta il ya ın- fat Menemencioğlu da hazır 

!. 
0

: da müttefiklere teveccüh edecek bBulunm~ur. b . 
iaksi ~1.Paris 31 A.A. - Belçika radan ve dt'nizden temin olun olan müttefik kıtalar üzerin.! • .l er r.gesi 
t ab \ •tı rnüttefik ordular, Dün· muştur. Halihazırda hiçbir yapıl~n Alm11n tazyikmı azal· 
ea art trk müstahkem mevkii et- düşman tayyaresi Dünkerk mağa hasretmiştir. Durmadan Bölge is•işar heyeti 
etle :•fında birleşmek üzere ha· üzerine yaklaşamamaktadır . Alman kuvvetlerinin gerile· toplanıyor 
940 ~kata devam etmektedirler. Bu:-ada lüzum olmayan kıtaat rine bomba yağdıran hava Beden terbiyesi bölge İs· 

'., "r. ):
1
•.tp gemı'lerinin uzun men· gemilerle naklolunmaktadır. fiıolarımız dünkü muharebe· t' h . . .... s ı." "1 ışare eyetı pazart~sı gunu 

apı· !it ı toplarile himayesine ah· Paris 31 A.A. - Fransız lerde 63 düşman tayyaresi bölge başkanımız Vali Sök· 

I~ ı. il. Dtinkerk: mükemmelen O'aze-teJeri askeri harekatı düşürmüşlerdir. 10 İngiliz 1 ~b 6 mensüerin riyasetinde top a-
[ art· 1~ kırn edilmiştir. Sahile doğ heyecanla takip etmekte ve tayyaresi kayıptır. Sedan nacnkhr. Toplantıya daire 
• gai Ot Çekilmekte olan müttefik şu mutaleayı yürütmektedir· mmtakasmda 11 düşman bom- müdürleri ile spor teşekkülle-
ıyPıe ~.dulardan bir kısmı da ge· ler. bardıman ta)Yaresi ~düşürül- rinin mümessilleride 'iştirak 

e.ı ~!lcr". Yükleoerek lagiltereye "Her geçen saat fenahg" ın müştür: Hava muharebeleri b p ı , eJecek ve bölge ütçesi tet-
l al 

0rıderilmektedir. derecesini süratle azaltmak- büyük bir faaliyetle devam kik olunacaktır. 
us t~ t Paris 31 A.A.- Dün ge tadır. Müttefik ordular şi ediyor. S 

t (11 ~ §İrnald~ bir vahamet kay- maide hiçbir şeyin sarsma- Almanlar deniz har ovueiler 
aı~~ ~dilmemiştir. Çekilme hare dığı ve sarsamıyacagı bira· bine hazırlanıyor- Letonya;a ne yap-

~· i lı korkula bildiği derece ziml'! çarpışmaktadırlar :Müt l 
cı:ı t: fena· olmamış ve dütün tefikler Belçikada şereflerin· armış mak istiyorlar 
~~; ~0110•r t~tulmuştur · den başL:a birço~ şeyler kur Paris 31 A .A · - lsviçre Moskova 3 l (a.a.) 
fşiı ~ Üşman şimali şarkide tarmışlardır. Burada aman yolile Almanyadan gelen ha- Sovyetler birliği ile Letonya 
r'lfll ~ ıur deryası haline getiri· vermez bir mücadele olmakta beberlere göre, lki aydanbe arasındaki münasebat gergin· 
"ir' 1'11 müstahkem ordugahın ya· ve gemi azıya alan Almanlar ri denizaltı harbini terketmiş leşmiştir. Sovyet hükumeti 

aiiıe 'nına gelmiştir. cepheye miitemadiyen değiş· bulunan Almanlar, süratle de Letonyada bulunan Kızılordu 
i ıtıal ~· Cenup ordusunun mii· tirilen kıtaat sevkeylemekte- ni::ı: altı gemileri inşa ederek ya mensup kıtaattan bazıları· 
şfı'I' ~ bir kısmı, çok fena va dirler. Müttefikler hem ileri kaybdtikleri gemilerin yerini nın Letonyalılar tarafından 

~etttn kurtulabilmek için ye hem geriye ve hemde ce doldurmağa çalışmaktadırlar kaçırıldığını iddia etmektedir-
afı) ~~~<>iyon muharebelt!rinde nahlara karşı ,•harbediyorlnr. Almanların yakında denizaltı le-r.Bu ihtilafın müsehah bir 

ııe ~bıb edilen klasik usulü ta- Şimaldeki vaziyet vahimdi ve Ü· h.trbine tekrar başlayacakları şekle girmt"sinden endişe edi· 
h~,~ an 7ylemektedir. Bu ordu mitsizlık doğurmuştu Fakat söylenmektedir. liyor. 
aş ~ı k bınlerce kişiden mürek- filiyat sahasında yirmi dört =gE;;N~S~O~N~D~E~K;;l~K~A~~~~~b~~~~~~~~~~ 
6 ~ e tPtir. saattanberi vaziyet :tamamile 

~ıJ ı~ l?ndra 31 A.A.- Röy· değişmiştir. 
,1 ~t 'Jansı garp cephesindeki Almanlar bütün '<ozlıırını 

t~ 11 • t1 'ekat hakkında şu tafsila· oynadıtar,Sırası geldiği zamaı ı 
aS 0 IQ "ernıektedir:Flanderde Al müttefik ardular kuvvetli dar 

d
li,'11 ıc'rtılar büyük bir faaliyet gös beler indireceklerdir. 
ır· llıi A E ·ı 'iJl' kc ş Ve buraya 40 fırka as Paris31 A. .- n 1 e 

k• lı~ bit~ )'ığmışlardır. Düşman dün Möı' arasında.<iJ cephede 
pJ~t nlı~ farktan garbe,diğerİ CC· çok şiddetli topçu nıuhareb~ 
6 ~ oı, tan Dünkerke mütever.cib leri vuku1'gelmektedir. 

'':e~ 14,;~k iki büyük hücum yap Vaşington 31 (a .a.) - A-
k 011• q, ~· Bu iki hücum esnasın. merikan ~rkanıharbiyesine ge-

01111, ~'~k lınan ordusu inanılmı len haberlere göre. garp cep 
0

1 ı1' tıı~1 ~ekilde dehşet göster besinde vaziyet şudur: 
u :e~ Aı:dır. Almanların Manş sahille· 
e t ~td 1 anlar burada müttefik rine doğru yaptıkları muaz-

~l!t~karı inhilal etmiş farze- zam hücumlarda müthişm :>törlü 
tckı . ~ukavemet görmiye· kıtalar feda etmişlerdir.Bu mu· 
~~llk:;ını .. ümit etmekte idiler harebelerde motörlü kuvvel· 
tlıler· .rnuttefikler şimdi ken }erinin en az yüzde kırkını 
" ın, rn"k "d f !!dcb· U enımelen mu a a kaybeden Alman ordusu bu 
bıııun ılecek vaziyete gelmiş kadar mühim zayiatla çok sar 

~ ni .. ~il~tadırlar. sılmış ve motörlü kıta üstün· 
llr.ı, dcı Fransız ordusunun lüğünü kaybetmiştir. Bu iti· 
:.a•te:d~n~ General Fiyo, barla yakın bir istikbalde har 
~d~11 bijk1 

.. kahramanlıkla şim taliinin müttefiklere teveccüh 
l 14 ~e t/u~ ~bir nam kazan- edeceği kanaati vardır. 
t~'k lheı·ıkıliçı şefler~ la· Havalaıda 
~~u . bıYetlere sahip oldu· 
~llnk~ıc~t. etın~ştir. Londra 31 (a.a.) - İngiliz 
"'~lel\ t e ıaşe ışleri mükem· hava nezareti tebliğ ediyor: 
~~'rıt,k, tnıirn edilmiş ve bu Hava kuvvetlerimiz, şimdi 
'ıı~ ka~ıın ~.üşman hedefle· esas gayretlerini. Belçikamn 

rnudaf ıa işiJe ka- şimalinde geri çekilmekte 

Fra11sız tazgikı 
Almanlar gerilemeğebaşıadı 
Abrevil şehri Fransızlar tarafından istir

dat ~dildi-Almanlar ağır zayiat verdiler 
Parıs 1 A. A. - Fransızlar Som nehri üzerinde Al

manların elindeki y~gane köp;ü başına şiddetli bir taz-
yık terasına başlamışlar· ve köprüyii geçerek r.ehrin şi
malindeki Abrevil şehrini İş\(ale muvaffak olmuşlardır. 

Çok şiddetli çarpışmada Fransız tanklarının müdahale· 
si çok müessir olmuş ve Almanlar ağır zayiata ugramış· 
lardır. 

Şimalde miı tttefikler, Dünkerk istikametinde harketleri
ne devam ediyorlar. Almanların gayretin~ rağmen bu kuv
vetlerin bir kısmı donanmaya binerek lngiltereye geç· 
meğe m11vaffak olmuşl11rdır. 

Bir Belçika kolordusu kralın emdne 
itaat etmedi · 

Paris (n.a.) - Bir Belçika kol0rdusu Belçika kralının 
teslim olmak emrine itaat etmiy~rek kumandanlariyle l>e· 
raber Fransız orduları kumandam Gent-ral B:anşerin 
emrine girmiştir. 

Sovyetler Almanyaya karşı Macaristana· 
garanti veriyorlar 

Zağrep 1 A.A.- M:ıcaristandan gelen haberlere gÖ· 
re, Moskova hükumeti Macaı istanın emniyetini garanti 
etmek niyetin,\e olduğunu macar hükumetine bildirmiştir. 
Macarlar Sovyetlerin bu teklifini ve şayet Almanlar tara 
hudan bir tecavüze uğrarlar:& mukavemet etmeyi kabul et· 

· Sonu ikincide 

külliyatına giren dı:ımga res
mi kanunu; resmi ve hususi 
işlerde çok önemli yer tutan 
bir kanundur. Bütün vatan -
daşların bu kanunun ince • 
tiklerine vakıf olması arzu 
edilirse de: bu imkanın he -
nüz hasil olamadığını itiraf 
zaruridir. 

Okuyucularımı21 bir hiz
met olur kanaatile bu kanu
nuP tacir, muharrir, sanatkar ; 
bütün iş sahiplerini alakadar 
kılan maddelerini iktibas e-

..1 
diyo~uz . 

* * • 
Her n~vi müessese, tica-

rethane, yazıhane, kahve, 
<lükkan, lokanta ve s.ıire gi
bi iş yerlerine: takılan levha 
lar, plakalar ve damga ka -
nununun ilan tarifinin şümu· 
Hındedir. Bu itibarla takılan 
bu levhalar ve plakalar dam 
ga resmine tabidir. 

Damga kanununun 11 
nci maddesinin 72 inci ben
di bu hususu irae eylediğin· 
den iktibas eyliyoruz. · 

" ... Kağıt ve mukavv,. 
dan başka maddeler üzeri • , . 
ne, tdrtıp oluııarak umumi 

•'.mahallere yapıştırılan veya 
asılan yahut aher suretle teş 
bir edilen ilanlar· 

1 - Bir metre murab-
bamın yarısı veya bundan 
dun olanları 15 kuruş: 

2 - Bir metre murab· 
ba1:ıın yarısından bir metre· 
ye kadar olanları 25 kuruş 

3 - •Bir metre murab
bamdan z~yade olanl;,r, 150 
vuruş damga resmine tabi· 
dir.,, 

Bu maddede yazılı resim 
ler 2455 sayılı kanunla tadil 
ve l.m resimler bir kat arttı· 
rıldığmdan yukarıdaki mik-
tarlar iki kat olarak tesviye 
edilecektir. 

Bu resmin bir defaya 
mahsus olduğunu işaret ede 
lim. 

* * * lthakla bl!raber Anavalun 
kanunlarının Hatayda büküm 
leri yürümeğe başladığından 
damga kdnunu da o tarihten 
itibaren yürümt-ktedir. An • 
cak bu kanunların vilayett~ 
gazetelerle tamimen neşir ve 
umumun ittilaına isal imkanı 
hasıl olamadı~ından bu hü
kümler hakkında kafi dere· 
cede malumat edinilememiş 

j ve belk~ ~e bir çoklarımız 
bu resmı ıfa etmemişizdir. 

Bu durum karşısında pul 
kontrol ve takip memurları 
yoklama yaparak zabıt tanzinı 

Sayfayı Çt!viriniz · 
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Çağlıyanlar bölgesinden 

Nara •• 
Türkün~ şiarınJa nara yoktur. O, sesinin kuvvet ve 

kudretini mahalle ve çarşı içlerinde şunu bunu rahat

sız etmek için değil, muharebe meydanlarında şecaat ve 

besaleti müşterek bir noktada biriktirmek için kullanır.: 
Gerçi" alım satım işi de bir nt!vi mücadeledir: ama 

bu savaşta ~sas olan nara değil, zeka, iervet, sermaye 

ve hatta idare ve istikamettir. Bu meziyetleri kendilerin

de biriktir~nler en ücra köşelerdeki . müşterilerini dahi 

dükkanları önünde biriktirebilirler. 

Hangi sahada olursa olsun yaygaracılığa nihayet 

vermek medeni kemalini idrak etmiş olan büyük mil!eti· 

mizin başlıca vazifesi olmalıdır. 

Unutmamak lazım gelir ki en büyuk deryalar sessiz 

ak,_,nlıırdır. 
M. YELTEPE 

YENIGON 

Resmi teh/iei ilanen gıyap 
0 kararı 

Ticaret Vekaleti vatandaş- Davacı: Antakyanın Osma 

/arı VC.Zİ/ eye davef edigor ~i1~~ ;a:~~!esinden Sabuni• 

Ticaret vekaletinden teb- sım maddeler için prakende Maleyh: Antakyanın Seka· 
liğ edilmiştir. ciler beyannameye tabi tutul kin mahallesinden İzzet oğlu 

27 Mayıs tarihli Resmi Ga muşlardır. Binaenaleyh beyan Saadet tarafından alt-yhi· 
zetede neşreJilmiş olan ?>828 nameye tabi tutulmamış olan nize ikame olunan tescili 
numaralı kanun, bazı madde v~ bu suretle elinde mevcut talak davasının icra kılınmak 
lerin istihlak vergilerini arttır mallar Üz.!rinden vergi alın ta olan tahkikatında: 29,4,940 
mış ve bazı maddderideyeniden mıyan perakendecilerin fiatla tarih ve 449 No lu davetiye; 
b nnı arttırmaları muhik gürü· ikametgahınızm meçhuliyeti 

u vergiye tabi tutmuştur Şe- lemez. hasebile Antakyada çıkan 
ker. çay, kahve, benzin, kau Yenigün gazetesile ilanen teblı·· 

k 1 A•ı d · 4 - Hülasa, bütün tacirler çu ve nıamu taı e erı ve ğat yapılmış Vf! muayyen g~ ün 
IA k bilhassa yeni vergiln vazedil 

mamu atı pamu ipliği, pa· de mahkemeye gdmediğiniz 
k diği şu sırada heyan ve taleb 

mu mensucat, pamuktan ha· ve vekilde göndermemış ol· 
edecekleri liatlarm mesuliye 

~ır eşya, yün ve kıl iplikle- duğunuzd.ın Şahit lbrahim ve 
tini taşımaktadırlar. Milli ko-ri, yün ve kıl mensucat, yün Sıtkı gıyabınızda dinlenmiştir 
runma kanunu müvacehesin· H k1· d k den ve kıldan hazır e~ya ve a t:mız a gıyap ara"'ı 

ve dumga kanunu_n. 41 ve _44 Ispan ya da silah altına kanuna ekli cetvelde görüle de bu mesuliyetiııe kadar ağu tasdirine karar verilmiş ve bu 
üncü maddelerını tatbık ' ..- I fi cek diğer bazı maddeler L>u olacağı \nalı1mdur. kararın mahkeme divanhane 
mecburiyetind~ kalmış olabi- çagrı an sını ar meyanda bulunmaktadır. sine ve Yenigün gazetesile 

l·ırler. Madrid 31 (a.a.) - lspan· B .1 . f" 1 Dunyanm bu günkü müş- ilanen gıyap kararının tebli· 
u vergı erın ıat arı üze · b 

Ancak şunu kaydedelim ya Beşvekili Dövalera, 936 ku .. I vaziyeti karşısında, hiiku ğıne ve te liğ tarihinden iti 
rindeki inikası hususunda ala b 

ki··, muhitimizin Ana vatana ve 937 sınıflarına mensup met yeni vergilerle milletten aren 10 gün içinde itirazı· kadarların t~nviri ve dikkat 
henüz ilhakı hasebıle halkı- gençleri siiah altına çağıran bazı fedakarlıklar talep etmr nız varsabildirilmesi ve mu· bakımlarının çekilmesi lüzum ·· J ı · 
mızın bu hususa kafi derece bir kararname neşreylemİıj· yi zaruri görmüştür. Bu feda ayy,.n guo.-ıe ge menız veya-
de vukufu bulunmadığından tir. lu görülmüştür. karlıkların ne derece kut· hut vekiı yollamanız 

k Aksi takdirde tahkikat ve 
mazur görülerek yine bu a Romen hu··ku"' metı• ge.. 1 - Şeker fiatları evvelce si maksatıara matuf oldug-u· f mür a aanın gıyaben icra e· 
11 uııun 57 nci madJ(!sİ lıü!..· nı·ş ela" hı"yet aldı yükseltilirken bu vergide ııa- nu izaha mahal yoktur. dileceği ve muhakeme günü 
mu"ne göre \!üpacakl.ırı ka · S ·t·b ) ld - U halde, bu··tu'"ıı b'ır m"ıllet 

J zarı ı ı ara a mmış o ugun olan 4, 7 ,940 tarihine müsa· 
nuııi müracaatlcmıı İ:;:.fıle Bükreş 31 (a.a.) - Ro- dan, bu maddenin fiatları Ü· hükiiındin bu talebine cevap dif perşembe günü saat 9 a 
cezanın affiııe gidılebıleceğ i men kabinesi dün kralın ri- zerinde munzam ~stihlak ver verirken tacir vatandaşlarda bırakıldığı ilanen tebliğ olu 
ümidini izhar eyl,.rız. yasetinde fevkatade bir içti gisinin tesiri olmıyacaktır. Bi müstehlikin yükünü paylaş· nur. 

Bunun için de kend:leri- roa akdederek hükumete fev· naenal~yh bu günkü şekt-r fi mak ve hiç o!mazsa bunu Açık artt a 
ne teblığat )apı'an hem~e • kalade selahiyetler veren bir atları aynen devam edf"cek ağırlaştırmamak vaziyetinde· . zrm 
rilerimizin tebliğ tarihinden kararnameyi kabul t-l· Antakyamn derbos mahal 

k
. .. 1 .• k ··h tir. dirler. d 

itıbaren se ız gun u mu · mittir. lesin en Nuh oğullarınd&n 
let içerısinde kaı unun tari· Mısır parlamentosu 2 -- İstihlak Vt!rgisine tabi Ümidi miz tüccarımızın Rifat ve arkadaşlarına 400 
fatı dairesınde en büyük ma tutulan veya vergi nisbeti da millete borçlu olduklan bu altın lira vermeğe borçlu 

· tecil edildi R h · · B k liye memuruna. mlJr_,acaat e~· arttırılan diğer maddeler fiat vazife ve hizmeti ifa edecek ey anıyenın aytarh öyüıı 
.nesi lazım gclır .. Keııdılerı· I Kahire 31 (a.a.) - 1 ha· ]arına gelince elindeki mal leri merkezindedir. Bununla den Mıstık oğlu Şeyh Hasa· 
m· tebliğut yapılmıyanlarıu ı' ziranda toplanması mukarrer üz~rinden vergiyi verenler beraber ikaz mahiyetinde o· na ait olarak haciz edilip 

·<l t d · es· mu"'raca"tla M f k b d k mezkür Baytarh ko"'yı"ı'ııde ve varı a uır ıııe .. 1 olan ısır parlamentosu, ev- liat!armı bu yüzden arttırdık lara eyan e eriz i yeni ver 
· '"d dı'kl ı· •akdırde d yedi emin nezdinde bulunan resmı 0 e er 1 1 kalade vaziyet olayısiyle te- lan takdirde arhş hiç bir su· gileri kazanı; vesi lesi ittihaz 

b h 1 k 1 ac k beher tonu 40 lira muham· 
tı~. cezaya ıııı,;a .a a illi)' ak· i: 1 cilMedilemizştiar. rlıklar retle verilen verginin icap edenler bulunursa, bunlar men kıymetli 45 ton miyam 

ettirdiğinden fazla olamaz. hem kanun, hem ele milli vic kökü 00 beş gün müddetle 
3 - Kanunun metninden an dan huzurunda mahkum ola- ve açık artbrma suretile satı 

~unu da ilave edelim • • )aşılacağı üzere ancak bir kı caklardır. şa konulmuştur. 
Bu nıfracaatla kanuni ~ekli ı lÇln t 

E k •• k steklilerin muhammen kıy . 
alabilmesi .11i _teminie ~eraber 48 1 ld rza m una fi. SQSl metin tutarı olan 1800 lira 
fakir ve kuçuk sanatkarlarııı sac.t müh et veri i d 

f ·h · ·ı 1 B l d"ye ·ı.,asetı'nden· 1 - Aşağıda cins ve miktariıe muhammen b del ve üzerin en yüzde 75 teminat 
bu uğurda masra ı tıyarı e e e 1 r J • akcası vermeleri lazımdır. 
sıkmtıya maruz kalmaması Şehir dahilindeki bilumum teminat miktarl&rı ve _ihale şekilleri yazılı erzak Hatay ihale 14,6,940 cuma günü 
için sırf halka bir hizmet kabristanlıkları mevtanın asri dak\ seyyar iandarma piyape alayı ihtiyacı için ayrı ayrı saat on beşte Reyhaniye ic· 
emeliyle Halkevi Başkilrıımız kabristanlığa nakli 1 haziran münaı:asaya konulmuştur. ra dairesinde yapılacJ.ktır. 
Bay Ezer bu müracaat t aid , 940 iptidasına kaJar tehir 2 - İhale 3, Haziran 94J pazartesi günü saat 15 t~ Bu hususta daha fazla iza" 
dilekçeleri kanuni ~ekılJe ter- edilmiş idi. Belediye encümen Antakya kışlasında ~eyyar jandarma alayı satın alma ko· hat almak isti yenlerin daire 
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misyonun da yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri görmek 940 f, 

tin ettirmiş ve Halkevımizin )erin 31,5, 40 gün ve sayı· h I 'h I . . ye ve ,57 sayılı talimat~ 
,, için er gün a ay levazım müdürlüğüne ve 1 a eye ıştı 1 dosyamıza rnu··r .. caat etmele· 

müzahere! brosundaıı ıııüra· h karariyle 4~ saat _zarfm?a J rik için yevmi m .. zkurde ihaleden bir saat evvel vesaik ~· 
cuat edenlere ınecanen yazılıp mevtası?ı asrı. kabrıstanlıga le birlikte sahıı alma komisyona müracaatları ilan olunur. i ri lüzumu İlan olunur. 
verılmr"si gibi güzel bir karar nakle~mıyenlerın, mezarla~ı ı Alın;ıcak erzakın Miktarı Muhammen Muvakkat ihale şekli ~I //an 
alını .. tır. Belı!dıye tarafından ııakledı· cinsi temina1 

v ı k f h ·ı· 1 Osmaniye camii vakfından 
1-lalkımızm lıer türlü dert ece ve masra ı ta eı ı ~m· Kilo Lir:ı. Kr. L. K. ve camii Kebir avlusunda bıJ 

lt>r!ne çok yakından alaka val kanunu mucibince esha· Ekmek 86000 7740 580 Kapalı zarfla lunan 15 lira muhammen be 
gcistt>rt'n Halkevımik idart>si- bmdan tahsil edileceği umu- Sığır eti 25597 5119, 40 383 96 ,, ,, delli bir çift 5 lira muha01• 
ne tebrik ve teşekkürlprimizi mun malumu olrr.ak üıere Sade yağ 2048 2150. 40 161 28 açık ~ksiltme men bedelli bir çift 2 lirn 
kııyded .. rkeıı: viiayetimizin ilanı keyfiyet olunur. Bulgur 10238 921 69 8 ,, ,, muhammen bedelli tek -taş s~ 
lıt'r iş ve d~rdıııdt" halkımıza ş . ./ Kuru fasulya 6825 1092 81 90 ,, tışı on gün müddetle temd~t 
ıııiişfık Lir bab.ı lıisıle mii OJ Öf'Jere ŞekP.r 1365 519 38 93 ,, :: olunmuştur. ihalesi 10 bazı• 
zalıert'tl t> r ini r-sirg ·miyeıı çok Belediye Kt:isliğinden: Çay 136,500 819 61 42 " " ran 940 pazartesi günü s~al 
dt'!ğerli Valiııı "lSayın ~ük ü Sök Biluınunı motörlü nakil va Sabun 1719 606 45 23 ,, ,, 15 te vakıflar idaresinde ıc• 
ıııt·ıısüerin fakir lı.ılkıırıızm, Odun 10914 1092 81 90 ra olun cağından isteklileri 11 

ht>nüz clıını~d ka.ıunuııuıı bu sıtaları şöförlerinin kıınurı~n " " mürec,aatlan ilan olunur._..., 

maddt-sinc tanı olmıyı111 vu· almaları lazım gelen ehliyet FraııSlZ fazyikz G •• d•• d 
kuflarıııdaıı dolayı roazur tu- name ile muayt>nelerinde he· un uz e 
tulaıak plaka v~ Jevhalardan lediyeye müracaatla icabeden Başı birincide Buakşaın iki film birdeı~ 
damga re-•imlerinin ydlınız muayeneyi yapbrmaları kanun mi~lerdir. Mister Motonun yemi111 t 

a 111 .~rınm alı:ıarak beşkat ahkamından bulunduğu v~ bu İtalyanın şu··pheli vaz·,·vetı" Ve Dik Mahfolde bu şahe5e 
ceLasıııııı affi hususunda ma- husus müteaddid defa ilan Ha/ kf a 
!iye vekalt-ti nezdinde teşeb· edildiği hald~ elan Hatay hü Londra 1 A. A. - Geçen hafta Romada yapılan mü· , 
büs ,,,. dt>la1 ilerinin esirgen· kumeti zamanında aldıkları zakerelerde ltalya hükumeti bir prensip anlaşmasını ka- Bu akşamdan itibaren 
miyec<'ğiııi kuvn~tlt> "ümit et · ~hliyetname ile işl~yen şoför bul etmesine rağmen yapılmakta olan müzakereleri kas- Hazreti Süleymaı1111 

tiğimizd r·n kıymetli büyügü den inkitaa uğramıştır . hazinele · T'" k 5zlLİ~ 
müze ş;mdideıı şi.ikranlanımzı leır olduğu anlaşılmakla tari· ~- ______ ..... -.. ,. • rı ur çc s, 

hi ilandan itibaren 15 hazi· için her cuma günii toplana dileceği alakadaranııı malumu Neşrı"yat Mu··du"ru 
sunmayı yr·ride buluyoruz. 

ran 940 tarihine kadar mua· ca~ imtihan komisyonuna gel olmak iizere ilanı keyfiy~t o Selim ÇELENK ti' 
Hataylı Şükrıi OGUZ yent":ye ve ehliyetııamt! olm•kf miyeınlerin İşlemekten mene· lunur. C.H.P.Matbaas111Jabaslo>1ı 


