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Muhtaç asker aile 
/erine gardım için 

La·vol ne yap .. ltalga</an alı- ta/yada ha
mak istigodu nan kı1mgonlar yal -sukutu 

Alınan yeni tedbirler hak 
kında Dahili/iye Vekili 

izahat verdi 
Yardını işi /bilhassa \köylerde meınn uıu
yet:verici bir şekilde: muvaffakiyetle ba
şarılmıştır - Yardım işini bir Devlet işi 
yapmak için bir kanun projesi ~hazırlandı 

Ankara 16 A.A.- Bü· te muhtaç gören askt'r aile· 
yük Millet Meclisi bugürı top leri bu teşkilata müracaat e 
lanar11k asker dilelerine yar· diyorlar. Tahkikat neticesin 
dım şekli hakkında Manisa de yardıma muhtaç ol lukla· 
Mebusu Refik İnce taratrndan rı tahakkuk ederse kendile· 
verilen sual takriri ne Dahili· rine yardım yapılır. Ve her 
ye Vekili Faik Ôztrak c~vap ay muayyen miktarda yardım 
vermiştir. gönirler. 

Bu takrir aşağıdaki iki Şimdiye kadar yardım 
noktayı ihtiva etmektedir: }Apılmadığından dolayı yal· 

1-Askere gidenlerden mz 31 müracııat vaıci olmuş 
fakir olanlann ailelerinin yar· tur. Bunlarda tahkik ı::dıi· 
dım taleı>leri 'nedir. miş ve muhtaç olanlara yar 

3 Yardım tevzii işinde dım yapılmıştır. Kabiliyetin 
kullanılan usul nedir ve bu den fazıa mükellefıyet yıiklen 
usullerin dilane olduğuna diği için şikaye t edenlerin 
hU"'~ .. et \nnimidir? sayısı da ancak iki lci~idir. 

DahiliyeVekili FaikÔztrak Bize yap•lan bu nıiiraca 
tanafından bu suallere cevap atlaroarı anlıyoruz ki, yardım 
verilmeden bu husustaki ka· yapılıyor. Bilhassa köylerde 
nun hükümlerini okumuş ve yapılan yardım vaziyetinden 
demiştir ki: memnunuz. 

Bu maddelerden anlaşı· Tecrübelerin bize öğret 
hyor ld tevzi iş\ köy ve ma· tiY,i vaziyetlere göre daha 
halle ihtiyar heyetlerinin tak iyisini aradık: Bunu vatan· 
dirine terkedilmiş, bunun daşlara yükletil~~ bir mükel· 
için ayrıca bir teşkilat yapıl· lef~yet ici yapmak için bir 
mamıstır. Kurıun bunların proj~ hazırlıyarak Başveka· 
vazifelerini iyi ifa etme:eri lete verdik.,, 
için Belediye ve hususi mu- Bu izahaltan sonra tekrar 
basebeye mürakabe işini yük kürsüye geleu Refik İnce Da· 
}emiş, Dahiliye Vekaleti de biliye vekilinin verdiği iza 
bµnunıa kendinini mükellef halt kafi görerek kendisine 
görmüştür. Tatbikat ~izim 

1 

teşekkür eylemiştir. 
gördüğümüze göre köylt'rde 
daha iyi netice vermiştir. Çün 
&cü köylüler birbirlerinin 
ihtiyaçlarını dalııı iyi takdir 
ediyorlar. Yalnız şehir ve ka 
.sahalarda iş müşkülat ar zey· 
jemiştir. Bilhassa büyük şe
hirlerde bu müşkülat du.lıa 

Hava Kurumu 
ıta f eberrüler 

Hava Kurumuna vatan· 
' daşların teberrüü devam et· 

mektedir. Dün kuruma teber 
çok artmıştır.Fakir şebirl eı·- rüde bulunan zevat şunlar· 
den ask~re gidenlerden aile· dar: 

' leri gibi , diğer sakinler de 
fakir olduğundan, fakir hal Hanna Sultamm 

Lira 
200 
100 kın hürriyetine daha çok Nafi Adalı 

lllükellefiyet yüklenmekte, 
ı~ngin semtlerde ise yardın:a 
ınubtaç olanların sayıaı az 
olduiu için zenginlere daha 
aı mükellefiyet yükleoınekttı 
dir. 

Tatbıkatı kolayluştarnıak 
için, yardıma muhtaç ailele· 
ri birer kül kalinde tespit 
ettik. Bunun içınde bir tali 
naatnaoıe hazırlandı Bur.a 
göre,~kendilerini .muavene-

Arif Bereket 
Mustafa Şah o 

Tashih: 
1 11 - 940 tarihli sayı· 

mızda lskenderunda Hava 
kurumunn 400 lira iebberrü 
de bulunan vatandaşlardan 

lbrahim Darfın adı yanlışlık· 
la İbrahim Verl olarak ç1k 

1 
~ıştır. Tashih ve itizar ede· 
rız 

Bır hükum~ z :nbesı İtalyan esirlerini Roma Radyosu va-
yaparak iktidar ınev taşıyor ziyetin henüz fela 

kiine geçmek ve Kahire 16 A. A. - Röy ket şeklini almadı 
hıgiıtereyt! harp t*"r Ajansıııın garp çölünde· gını so""yfu""yor 

"l" tınr:ıı.k ki harekat sahasında bulu· 
ı an e ~ h b" · b"ld" · Atı·n .. 17 A A R 11un mu a ırı ı ınyor : .. · · - oma 

Londuı 16 A.A - Vişi· 
den gelen haberlere göre, 
Laval 13 ı:anunevvelde bir 
kabine toplantl!lltl\ müteakip 
tevkif olunmuştur. 

Amerikan ajansı muhabir
leri Lavalin Pariste bir hü . 
kumel kurarak Alrnanya ile 
birlikte lııgiltereye kar:jı harp 
ilan dmP-k tasavvurunda ol· 
duğunu bildirmektedir. 

Zürih 16 A.A ·- lsviçre 
gazetelerinin yazdığuıa göre 
Lavalin tevkif edildiği teyid 
edilmiştir. Lavalın tevkifine 
sebep, Mareş'll Peteni devi· 
rerek onu müstemlekeler~ 
umumi vali göndermek su· 
retile Fransadan uzaldai:ır· 

mak olmas!dır. F\ ansız po· 
lisi buna Jair birçok vesika 
lar bulmuştur. 

L val yeni Kuracağı hü· 
kumete Dölarok ile oryoyu 
gt:tırmek istiyordu. Bu vesi· 

lngiıiz kıtalan hudut hoyun da çıkan "Porolo Di Roma., 
ca \lı>ri harekete d~vam ede guetesi son hezimetler mü• 
rek esir almctktadırlar. ltal • nasebetile şunları yazıyor: 
yanlardan iğtinam edilen '' Y ""di günden beri çöl· 
lcemyon kafileler·i Italyttrı e· de amansız bir meydan mu 
sirJ~rilf'! dolu olarak çöldt"n harebesi devam etmt-ktedir. 
geçip Mısıru doğru gitmek· Bu savaş şimdiye kadar ya
tedirler In~iliz kıtaalınıra taz pılım muharebelerin en mu· 
yıkile çölün içine doğru çe· azzamıdır. Orada lngiıiz im· 
kiımekte olan düşman !cıtaa paratorluğunun muazzam kuv 
h teslim olmuştur. Zırhlı in· vetlerine kar~ı koymakla jf. 
giliz Livası eski hudut br> • tihar duyuyoruz Resmi tebliğ 
yunca ilerlerken yeniden ler, halyan kahramanlığını 
1000 esir almıştır. Son gün· ve lngiliz lmparıtlorluğuna 
lerde Italyaalar hava hücum· k"arşı ~~~arebe etmenin güç
ları da yapmaga teşebbüs luklermı ısbat eylemiştir. Bu 
etmişlerse de bunlar asla meydan muharebesi belki de 
müc:ssir olmamıştır. Italyanla bir hafta <laha sürecektir. 
rın mukavemet etmediğini ltalyan kıtalıuı kahramanca 
zannetmemelidir. ltaıyan za· harbetmekte ve araziyi adım 
yiah lıakkmda henüz kati ma adım terketmektedirler." 
lumat yoktur. Fakat hu zayi Atina 17A. A.·- Yunan 
utın çvk yüksc:k oiduğu mu· gazeteleri, ltaly&.da Faşist ef 
ı ·k · rr. E.sirler, bin erce kfü mmumiye indeki hakiki 

ölü V" yarala ltalyan askt":rİ bozğuna işaret etmekt~dir • • 
bulunduğunu söylemektedir· ler. ıtalyan halkı öldürücü. 

ağacma gönderecek olanlar· ler · darbenin nihayet yaklaşmak-
da vardır. lc;gilterede sevinç ta olduğuna kanidi:-. 

kalar arasında Lavali dar 

Lavaıi,, azli
niıı akisleri 

logilterede tefs1rıe"' 
Loııdra 16 A. A. -

Fransada Lavalin azlinden 
bahseden 'Taymis g:ezetesi 
diyor ki : 

.. - Lava( iki tarafla o· 
yun oynıyan bir adamdı. Al 
manya ile işbirliği yapmak is 
tiy t>n Lava! bir lngiliz Jüş • 
mam v~ ltalyan dolayısile 
Alman do tu idi. Yerin~ ge 
tiriıen Fland~n de meşhur 
bir ltalyan dostudur. ,, 

Vişi 16 A. A. - La•a· 
lin en sadık adamlarından 

biri olan Matbuat Nazırı az· 
iedilmiştir. 

Londra 16 A. A. - Röy· 

l lerin siyasi muharriri l>ildiri 
yor : Laval ile Pde ı arasın 
Ja vukua gelen bu ani ayrı
lık bakkuıda henüz kati bıh· 
minl~r yürütmeğe imkan yok 
lur. Her halde Mar~şal Pe· 
ten bu tebed<lülde Alnıaııya· 
uın muvafakati, hiç olmazsa 
Alıııanyanm muııasebetlerile 

alakadar olmadığına dair te 
minat vercni~tir. Flaııden La 
val kadar Alman dostu de· 
ğilıe de, ltalyaya mütemayil 
dir. Her halde vaziyet bir 
haftaya kadar tavazzuh ede· 
cektir. ; 

Londra 17 A. A. - Hiir Roma ndyosu Vaziyeti i-
Fransız Ajaııs1 bihliriyor : zah t>derken, muhıcrebenin 
Garp çölünde rt.icat (>den henüz felaket şeklini alma
ltaıyanları takip eyliyenhıg'i· malda beraber vaziyetin Ü· 

liz ordusunun Trahlusgarp mitsiz olmadığını ~b~yan et· 
topraklarına girmesi Jngitte· m .. ktedir. Ayni radyo nıer 
rede büyük bır memnuniyet kezi evvelki gün halyan ta· 
le karşllanmışhr. Yunanista· ribinin en ciddi ve feci an• 
ııın !..az.tndığı zaferl·~rle mu· larırı geçirmekte olduğunu 
vazi giden b~ harekat, ıngi itiraf etmiştir. Bü~ün bunlar 
liz kumaııdanlığunn yüksek faşizmin uçuruma doğru yu 
kabiliyetine delil sayılmakta· varlandlğını göstermektedir 
dır. lngiliz gazeteleri hü!asa Musolininin yalnız başına ka· 
olarak şunları yazmaktadır • Iacuğ& muhakkaktır. Kati 've 
lar : öldürücü darbeler musolini 

.. bu zafer, ttziaıle Aman talep edinciye kadar 
verilmiş bir kararan netice· devam ed-=cektir. 
sidir. Norve1; bez:metinden ...: ~·· 
sonra hasıl olcın şüphder bu· ti haiz pek az şey bırakma· 
gün zail olmuştur. Donanma hyız. Çünkü Hitıer, müttefi-
mızın her muhuebt"de en k;ııi bu vaziyetll"n kurlar • 
büyük tesiri yapacağı ta.hak 

1 
malc için nıü<ltthaleye m~c • 

kuk eylemiştir. J burdur .. 1-~a~at Alma~.ıların 
Musoliniye daha sıkı Jar.>e· ltnlyayı 1stılaya teşebbus f!t
ler indirmeli ve Hitlere Ital· 1 mesi, daha çok uzayacak o
yayı ışgale ktırar verdiği 1 lan Alman münakale hatları· 
gün orada askt-ri ehemmiye m miişkürta düşürecektir.,, 
@R?mQ'f>lf(\lti-tN•A• nn g •• Eli 

ltalgan çizme
si çok daraldı 
ltalyaya yeni askeri 

ve siyasi bi~ ameli 
yat lazım 

Londre 17 A.A. - lngİ· 
liz gazeteleri yazıyor: Mııso· 

füı1 Hitlerle ister gfü·uşsiin is 
ter görüşmesin Arnavutlukta 
Alman yıu dımmı istemek 
r:ıecburıy~tindedir. ltalya htrp 
ıst~sedi" ıstt:uıesede istila tcb 
likflsİn~ maruzdur. İtalyan 
çizmesi pek daralmıştır. llu
mm için mühim' &iyasi ve as 
keri ameliyat ynpılması lazım 
dır. 



Resmi tebliğ- \ Et fiarları na~hı 
Napoll}on urz 

oğlcznıın 

kül eri 
Viyanadan parise 

nakledildi 

Faşizm inhi-
1 al etmek üzre 

ıtalyadan n1uhalefet 
sesi ri y ··kselmeye 

baş tadı 

fer \ 
Ingiıiz tebliğ' 

Londra 16 A. A. - lugiliz 
Amiralltk dairesi tebliğ edi· 
yor: Akdeniz fılomuza mı:-n 
qup cüzütam1ar, Sidıb~rrani 
ve Bardiye mı takalarmda 
kara or fomuzla te$rikı m""sai 
etmiş ve ltalynn mevzilerini 
şiddetle bombardımana de· 
vam eylem,ş4 ir. lngitiz donan 

Be\,.,dive Riyasetinden: 1 

Belediye encüm~ninin 125 sayı ve 13,12,910 günü ~ 
cel~esinde et fiatıcırı yeniden,,tetkik: edilerek aşağıdAki J 
şekil t .. sbit edilmiş olduğu ve hilafında harek~t .edenle· 
rin şiddetle tecziye edilecekleri ilan oluııuc. 

Et ııevilerinin halk tarafından bilinmesi için birinci 
rıevi ete yeşil ve ikinci nevi ete kırmızı damga vurula.:-

Paris 16 A. A - Alman 
Loııdnı 15 A. A. - ltulya

d m ~el.-n habnler, son mağ 
lubiy~ıler üzerine mühim bir 
rt""ıim i11hııaHnin yakrnlaş 
tığını bildirmektedir. Faşist· 
l"rle or.Ju arasındak~ i .• t1laf 
artmakta ve sulh taraftarlan 
na gazeteıer tarafır.dan şid· 
detle hüeum edilmektedir. 

cakbr 
Mezbahada toptan kilo Birinci ikinci 

ajansı bildiriyor: 
Birinci Nepolyonun oğlu· 

nun külle•inin Vlynnadau Pa 
rise nakli münaslletile Patis 
t,.. askc:;i m ·:-asim yapılmış 
ve Alman mi.ııoessili Frası'Z 
gazt-te mumessilerin t- bir ka· 
bul rc:-sn i tc. rtıp eylemı~tir. 

l' ülleri taşıyan top arapa • 
sı Envalide kadar bir Alman 
Askeri rniıfrez:sınin refaketin 
d gelmiş ve avluda b~r Fran 
sız jandarma mufn·zes\ la 

afmdan k aı ~· anc rak bırinci 
' .~apolyonuı teabrııı~ koııul· 
muştur. 

Pansteki Alm. n kumanda · 
m Lehdı rt>smen GenralGam 

ıtdlyan mutbuntı şuniarı ya 

zıvor: 

. "ıtalyan mağıübiye)i renk· 
siz insanların ve hainlerin iha 
netiyle vukua g imiştir. Bu 
magliibiyetler ltatyadaki orta 
smıf halk arasm da tam bir 
vatarı hainliği ortaya çıkar· 
mıştir. Bu smıf tneddütsüz 
ve merbmat"tsizce imha edi 
lecektir.,, 

lene te~lim e~ lemiş ve~ bu mü Popolo Di Roma gnzete'"i 
oasebetl oır nutuk söylıyt:· çok şidCletli bir .feryatname neş. 
rek Hitleriıı emnle bunlc.rı retn.ekte ve şu atarları yaz· 
kendısine teslim elliğiııi söy m~ktadır: 
ıemiştir .. İtalyan tebliği çok kısa. ve 

Erans Olill Sutıve vu1uhsuzdur. Bu yüzden halk . 
{(omi~er i arasında birçok tefsirlere yol 

açılmıştır. Matbuat vaziyetin 
Cenevrt: 16 A. A. - h · · k d · · e emmiyetım sa Lama ıgı gı 

Vişiden bıldınldig.n • göre, bı, bir kısım insan\ar da boz 
Fransanın ıunye f f-vkalade 

k 
uuııcu lisanilc ko.ıu~ınaktan 

Komiserı Puo V1şı) t' gıt:ne 0 

çekinmiyorlar. Bunlara evve· 
uzere Surıycd~ n aynlmı~tır. lil ihtilr yapılmalı sonr 1 da 
Yeni Ko.niser Surıyeye vasıl k d H ~ .. e h .. m t:~:ı.cP h rt-k~te ze· 
oluncaya a ar o h.oım • çilmelidir.,, 
:s~rııı.. vekfüclılll Sunyede"ı Bu neşriyat Mısırdaki boz 
Fransız ordusu JcU~ıi ıdaıu 

masının harekabna mani ol· 
mağa çalışan bjr ıtalyan d,.· 
nizalhsı batırılmıştır. frablus 
garp iimamda o nbardım w 

edilmiştir. Solıum limamntı 
karşı d~ 'muvaff~ ·1y .. tr h r ta· 
rruı yaptlıruş v · )U muharebe 
}erd"' 24 llölya luyy;trec;i dü 
şürfü nuştür l lıthr tayyarı!
lc::ri Y 1111u ıt., .n yardw1a de· 
vam ettnckt ·dı - .. r. Habeşis· 
tan<iakı ıtalyan ınevzılen bom 
bardıman edılmış Vr> o:rçoK 
yerlerde yanl!ınlar çıkmıştır. 

lt2 ly, .> t bhgi 
K.oma 16 A. A. - bulun 

kü ltaly n tcbl ~ıode d~ ılı· 
yorki: frablu g. rp hududu 
mmtakası.ıd..ı dnşm m tazy ki 
devanı etın kt dır. ·1-'uva kuv 
vetierimiz cluc. nan motorlu 

kıtcılarım \ ()mb Clıman <'.terek 
zayirtt verm' ~terdır. Gerek 
düşnıı•n g ·re' bız. bu ııuh · 
rel:te-leı·dc hissedıh~ Jerec~de 
kayıp! ır kaydettik. 

A aıcı t.• n 
Berlin 19 A. A. Alm n 

gundan sonra Musolininin 
g neral Fujer adcruhltı ede· mtmleketinde akislergöstermek 

resmi tt-bti,:ti: 15 kanu.,uevvel 
g·ece~i tc.yyııreleriırıiz Londr:ı 
ve c.~nubu şarki lııgtltne üze 
rin Jt> kı ssk .ri hedeflt>ri bom 
bardım"n etmiş, bir lngilıı. 

ct·kt r. tedir. 
Kabio•~ .. opianh~ı Roma 15 A. A. - Faşist 
Vışı lG A. A. - Havas partinin naşiri efkarı ol ın 

lı ldmyor : Lavaliı . aLliuden Rejimin Faşista gazetesi şun 
sonra toplantı il F. ansız kab\ !an yazıyor: 
neı>i ı iareşal Pt:ieniıı izaha ·'Mareşal Bodo!<{liyo ~~o~ 1 
tını drnlenıı~lır . Pcten, bu- larda ve ktüplerd" kend1sını11 İ 
günkü vaı.ı} etııı murıakaşal.ı · ~Yunauistana taarruz edilıne 
r& asıa. t huınmuıu.olınadığı· sine aleyhtar olduğunu açtk 

nı, seri ıcı acat zanıar.t oldu· ça söylemı~ktedir ." 

ğunu söylemi~ ve devlet ida lf / • 
resıniu uıwııulıyetlenne ıştı - a yan esır-
rak C!dect:k bır ıslişare Mec· [eri ne dinar? 
hsi kurmaga f<arar v ... ruıgı· ..,, 

ni~uil&rı ,iştir. Alman ordusu ltal-

Bulga1 Kralı yaya yürüyormuş 

Bir nutu söyledi Atina 16 A. A . · Röyter 

. · ı . .. 
limanına ma.yı 1 oırnıu~tur. 
lngil;z tayy..ır lerı de A'm n 
araı.~siı e yar 0 11. ve iı tiıak 
bo .ıbaları atmı lar , i3 rlinde 
bazı s ç lar ate a mş, bir 
kiliseyt- taın ıs.ıb· t kayd rtıl· 
nuş ve oaı.ı )lıl}"l .ır l s ra 
uğr nı~ ır. 1 s ... il ölmüş 2 ki· 

şı ,fr y •• al.uımıştır. 

Yuna ı tt!bliğı 

A\ina 16 A. A. Y une.n 

resmı tcblif( : Ordu.arı nız 
bütün cephe boyunca muvdf 
faki •t>t\İ taa1 ruz.ları"la devam 
ederek ) t-ni ve mubun tep .. lt>r 
iş~pı l ~tmi.Jerdır . .öır n11ktar 
esir aldık. Büyük miktıı rda 
mitralyöz ve hav an topu eli· 
01 iıe geçmiştir. 

Koyun eti 
Keçi eli 
D na P.t. 

1 
1 
1 
1 

kuru~ 

38 
23 
21 
18 

kuruş 

35 
21 
19 
15 vianda ve sığır •ti 

Perakende çarşı f ut.. 
Koyun kemiksiz 
Koyun kemikli 

1 18 45 
35 
29 
21 

1 38 
Keçi kemiksiz 1 31 
Keçi kemikli l 23 
Dana kema siz 1 24 
Manda ve slğır 1 20 

Ölçü muageııesi başlıqor 
Beled;ye Reisliğinden: 

39 dt mgah bilumum ölçülerin 941 seneııi kayıt"mua· 
mdesıne 1,1,941 ikinci kanund 1 başlanarak 31.1,941 

il.:inci kanunda ikmal edilecektir. 
Ellerinde m ,vcut bilumum34-36 -37 -38~3,9 damgalı 

ölçilierin y" r memurluğuna b;r beyanname ile müracaat r.ı 
edr:rek kayıt edildikten sonr .:t eline senelik muayene ve• 
.i'~usı ·dan nlım~ları lazımdtr. 

,u b1r ay zarfında ayar memu:lu~una müracaat 
ederek ölçiileriu\ kay!t ettirmeyenler 148t6 sıtyılı ölçü
ler nizamnames\nin 17 inci "e ölçüler Kanuıl'ınun 24 ün 
cü wnaddelerint· ~öre cezaya çarpılacağı ilan olunur. 

1W '• Dl 

Lon r 16 A. A. lıı-

gıliz r\!sml t bliğine gö,.e. 
lnai\tenin şiınaliudeki slf•a! 
böİgeye hücum eden Alman 
tayyareleri bu şehirlere bom 
ba atm~şı rclır. Bır kısun bi 
nala:- ve evler basanı uğra· 
mış olup 1ns_nca .:a} i.ıtııı 
çok yüksek olmajıgl bildirıl 
mt·kl~d\r. çıkan y.rngınlar su 
atle sö nclu r i.ılrniıştur. 

Loııdra bölgesin.:.len bir 
kısmı •a , tılan bombalar pek 
az hasar ve za)ial yapmıştır. 

1ngıhz. tayyarclerı dün 
gece l~erlin bölgt·sııH.teki :je· 
hırlere ııucum ederek uzun 
bır bombardıman yapmışlar· 

dır . 

Lav l tevkif edil-
di nu ? 

Yttı.öble yaptırı 
lacak 

lakenderun c.a-..üt..:l ri Ba~ 
miidürlüğü Satın alma koınis 

' yonunc:an: 
1 -- İskenderun gümrükle• 

ri Başmüdürlüğü mülhakatı 
için masa, dolap, sandaıya v~ 
sairt> gib\ 34 pnrça mıJfruşa ; 
trn yaptırılması eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Munaınınen bedeli 
108 lira ohm bu mefruşat 27.-J 
12,940 cuma günü suat 14 tel 
ihale ~diiecekti r. 

3 · Talip olanların yüzde 
7 ,5 pey akçalarinı İskenderun 
gümri.ık v~znesine ~atırarak 
eksiltmeye iştirak etmeleri 
ve fe ııııi sartnP.me ile rtsİm• 
leri gcrm.!k isteyenlerin her 

. gün komisyonumuza miiraca 
atları ilan olunur. 

Bir daktilo alınacak 
Belediye Riyasetinden : 

Belediye yaz' ~şlerinde 
çalışabaecek seri yazabılir 
bir daktilo l3tıyan alınacak 

tır. 
isteklilerin evrakı müsbi 

telerile birlıkte 20,12,940 cu 
mr:ı günü saat 15 te Belediye 
dairesinde yapılacak imtıhan 
da hazır '~bulunmalt\rı ilan 

olunur. 

Sof ya lb A. A. - Bulgar aiansı muhabiı inin cepheden 

aianst Li'dıı iyor: Krclltn nut· bildirdi ine göre-, . Arnav~t 
kuna cevap gönderen Parla· ve İtalyan a .. kerınrl .. n bır 
mento h e}cli Kral tarafım1.ın grup Yunanhbıra teslım olmuş 
kabul, ec ıimiş ve Meclis ı.ei tur. ltalyan esirlerı A .. navut 
sı tir En ut ıık scylt-mi~tir. R.. hıkta büyük bır rnşe fıkıJanı 
·isin bu ııutkuna cevnp veren olduğunu, ltalyada barış söz· 
Kral bu tevkalade zaman:ur }erinin dolaştığını ve Alraan 
da millet vekillerinin büyü" ordusunun Italyr.ya do~ru yü 
meseleler hakkında göster· rümekte olduğunu işittiklerıni 
dikleri hassasiyeti memnuni ti söylemişlerdir. Ceph~de ?ok 
yetle müşahaae eylediğıni, şiddetli b1r kar fırtınası nü· 

bükümetin dahli de buz ur küm sürmektedir. 

lngiliz Kralı~un 
orduy~ teşek ·ürü 
Loudra 16 A.A - lng: liz 

Kralı M\Slrdak\ lngılız ordu· 
lan Baskunıandanıırn lıir tel • 
graf çekmiştir. 

Bu telgraft~ şu cüııılf'ler var 

Zurıh 16 A. A. - Vişı· 
dt>n lsvıçre gazetelerine ge· 
len malih1ata gore, Lavalı ı 
azlt:dılerek yedm· Fl ndenuı 
w~füilm~ ... me se >ep, dahıli 
vdzıye, değil, bilhassa ,. • son 
lngııız ı:ı1U\1aff akiyetleridir. 
Lavalın tevkit edildigine oa
ir olan habc.rlcr tceyüt etme· 
mi~tir. Hu hadise Aıınanya· 
yadd gayet sakin kar .lanmış 
tır. Gazeteler hıçbir muıalea 
yurütmemt'ktedıı ler. 

Biı at bulundu 
öundan bir ay evvel Sün· 

beri köyünde bir at bulunmuş 
tur. Sahib:nin l:klediye vasıtasi 
le f dih Okaya müracautları. ve hariçte sulh prensıbi ne 

dır: 
''G&rp çölündeki zaferlPr 

' dayanan bir ıiyasd takip \ 
f'yıedigini, dünyada yeni bir J Selim ÇELENK 
nızam kurulurken bugün l\ ü CH P.m t~ .. ,.4:. µ t 1TAKYA .. 

yüksek kumandamı altında · 
ki or~unun ve biHıssa erka· 
nı harb~yeniı.in e~eridir. 'fe · 
şekkürlt::riınin bütün orduya ımtthan gimlMinde halk bü ua ,.. 

'ıünlü~ünün her zamandan d 
zem, bütün imkanların göz 
önünde tutulması lazım geldi 

• ğini söylemiş ve nutuk alkı:j 

lanmıştır. 

Kral mebuslarıtsarayda geç iblağını rica ederim. Asker· 
va :ta kadar bırakar~k kendi \ı!rimiziıı kahrama~lığından 
ıerıl~ b1rer birer konuşmuş- \ bütün lmpratorluk bır g ırur 
tur ve iftihar duymaktadır.,, 

,,.w.ç· adedi arttı 

rılacak 
Haber L ldiğıınıza göre 

Vılayet iu rf' heyeti bekçi 
adedine 20 kışi dalıa ilave 

edt!cektir. 
~ekçi lerın bu günkü l!c 

ret t~h!iisatları da yüzde el· 
li ııispetiııde u.rttırıiacaktır. 

Gündüzde 
lkt fiım bir den : ZlNClR· 

Ll MAHı:CÜMLAR ve 
iNSAN AVCISI ! 

Yakııı.h : Türkçe sözlü~ Ü· 
MiT Şarkısı .., 
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