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Siir.8yga0rgef:f1ren 
Dif!J ·~l§ş~~ fl'(cgüzelve hege

canlı bir konu_şma yaptı 
5 ~in~,k~den fazla bir halk kötlesinirı 
hazır bulunduğu ı: bu kouuşma skk sık rr ~ 

alkışlandı 
Evvelki gün Maraştan şeh

rimiıe gelen Bitıir. nu;busu 
Süreyya Örge Evren dün ak· 
şam saat 20 de Cümburiyet 
meydanrnda "cih~n vaziyeti 
ve buııun karşısında Türkiye" 
mevzulu bir konuşma yap· 
mışhr. 

Beş binden fazla vatcmda
şın hazır bulunduğu bü kon
feransta kiymetli hatip, ciha· 
nın bu karma karışık devrin· 
de Türkiye Cümhuriyetinin 
yurtta sulh,<:ihımda sulh prens 
bini izah etmiş, Ebedi Şefin 
ortaya koyduğu bu prensibini 

yarm da yenilmez Türk or· 
d~sunun ve Türk millfttinin 
kahredici varhğiyle karşıla· 
şacağım .. nlatpıış, Türk mil· 
letinin Mjt!i Şefin etrafında 
nasıl aşılmaz bir kale oldu· 
ğunu cihana bir kerr~ daha 
ispata hazır olduğunıı kendi· 
sine has bir telakatle ve çok 
heyecanh bir lisanla anlat· 

mışhr. 

Meydanlığı dolduran insan 
kütlesinin sık sık alkışladığı 
bu konferansın sonunda Sa· 
ym Örge Evren,_. 14 nasıl bir 
milletiz" ba~lıkh menzume 
sini de okumuş VM alkışlar 

Rus · lngiliz 
a1ılaşmasıı1.z 
©nlemeğe çalışı

yorlar 
Tokyo 14 A. A. Be.r. 

}indeki JapJn Elçisi tayyare 
ile dün Moskovaya hareket 
eylemiştir. Ayni zamanda Ja 
pon hariciyesine mensup 
bir krıç zat ta f okyodan tay· 
yare ile Moskovaya gitmiştir. 
Bunun, son zamanlarda mü· 
him bir vaziyet alan lngiliz 
Rus anlaşmasını Önlemek 
için olduğu anlaşılmaktadır. 

Japon Hariciye Na
zırının nutku 

Tokyo 14 A . A. - Al
man Ajansı bildiriyor : 
Dün Japonyada üçler ittifa
kı kutlanmış ve tezahürat 
yapılmıştır. Bu münasebetle 
bir nutuk söyliyen Japon Ha 
riciye Nazırı demiştir ki : 

Biz nasıl milletiz 
Üç gündenueri şehrimizde misafir bulunan Bitliı 

j mebusu Sayın Süreyya Örge Evrenin dün akşamki 
konuşmaşında okuduğu manzumeyi, kendilerinden mü· 
saade alarak Sayın okuyucularımı:ı:a sunuyoruz : 

iyiliğe d~stuz, k'!mliğe düşman, 
Ne hile biliriz, ne yalan dolan 
Söz verip dönmedik, biz hiç bir zaman, 
Dünyaya gelmedi, Türkten merd olan 

l~ Tarihte benzersiz, eşsiz milletiz 
Dogupta ölmeyen, tek' bir devletiz. 

• • * 
Ne gönül esirgedik, temizden, akdan, 
Ne de yüz çevirdik, doğrudan, haktan 
Her dem ayırd ettik. mındarı pakten, 
Garbe biz götürdük, ışığı şarktan 
Şöhreti göklere, çıkaıı milletiz. 
Yıldızı sönmeyen, tek bir devletiz . 

•• • 
Savaştan savaşa, koştuk durmadan, 
Ceı1gi farlrsız bulduk. düğün kurmadan 
Yar hab'!rini aldık, telli turnadan, 
Demişki: vurmayın, düşman vurmadan 
Biz kadını erkek, olan milletiz 
Doğupta ölmeyen, tek bir devletiz şimdiye kadar olduğu gibi, 

bundan sonra da bir ideal 
olarak devam edeceğini, fakat 
yurdun en küçük parçasma 
vulcu bulacak herhangi bir 
tecavüzün. dün olduğu gibi 

arasında kürsüden inı;n~ştir. 
Şimdiye kadar neşredil· 

merniş olan bu man~ıne1i, 
değerli mebusumuzun mü,sa
adesini alarak diğer sütunu-

" Uçler paktı sayesinde dün 
y11 üzerinde daha adil. bir 
nizam kurulacaktır . ,, 

Ruzve[t Aza yüklenmedık~·~orkmadık çoktan, 

Dun bir nutuk söyledi Göz kırpmadık asla, mızraktan oktan 
Vaşington 13 A. A . - Düşmanın attığı, tüfekten toptan, 

Bugün söyl~diği bir nutukta Hızlandı k ordular. yarattık yoktan 

Amerikan ha va kuvvetleri· C1handa, biricik, ün\ü milletiz. 

muzda neşrediyoruz. 

uala' 11 Se·-1,han r.ın yarp nısıf küresıni mü- Günü kararmıyan, tek bir devletiz n 1 '3 - J!I dafaa edeceğini, lngiJtereye *' *. 

S l 
ı:;ı her cihetten ynrdıma devam · "Yüce dağlar yastık, enginler aştık, 

P()r temas arı 1 olunaca~· nı söylemiş ve d~· Üç kıtada adım, adım dolaştık 
miştir ki: Ateşlere yandık, kana bulaştık, 

E l
, 7_ • •• n - _, •• - . k\ilh " Biz Amerikalılar garp Türklük muradına, mutlak ulaştık vve K.l gun Jve aun~ço e- nısıf küresinin müdafaasını 

l 
• /d öz tamaıniyetimizin müdafa · Her dilediğini, y~pan milletiz 

gecan l 'Ue Zt~ııgzn O d asından ibare t telakki ede· Doğupta ötmeyen, tek bir devletiz. 
riz. Amerikanın harbe ha - Bitlis Mebusu 

15000 n1eh~ koşuda ve yüksek atlama· :tırlanması sulh için en büyük Sür~yya Örge Evren 

• b · · · · ld k f b Id .. teminattır. Diktatörle riu yo WV '9 
da.. jrıncıtıgı a ı , ut o e mag- luna gidemeyiz. Romang-adan SovyetleriFl 

lup olduk İngiliz erkek ve kadrnla· 
Geçen Mayısta Seyhan böl Diger müsabakalar haL;;kın rı, hürriyet denen şeyin bir Türkiye ve yunaoista-Londra E/ • .• 

· · · daki tafsilstı yarınki sayımız millet tarafından uasıl müda· nCJ petrol ıhracına ÇlSl 
gesi sporcularının zıyaretım S 
· 

1 
· · umartesi sqbabı da verece~iz. faa edileceğini ispat e)lemiş devam edilecek ıgınakları doJactı ıa<. e ıçm c ._ . L Y 

Adanayu gide n H ıta a Spor - 'T'.•• k • / tır. " 1 Bükrt"Ş 13 (a.a) - Romen ondra 13 A. A. -
cuları evvelki gün sab.,bleyiıı l ıUT ıge llŞl - 300 bombardıman Aiansı bildiriyor: Röyterin diplomatik muhar· 

Adana ısta&yonunda Seyhan maz bı·r gofdur tayyaresi gönderiliyor Selahiyetdar bir meııba· ririnin öğreııdiğine göre, 
sporcuları tarafından karşı· Nt-vyork 14 {a a.) - ls- dan tabliğ olunduğuna göre, Sovyet Büyük Elcisi ve refi 
lanmış ve ayni gün öğlt"den Tay misin bir ınekalesi veç hükümeri hesabına Ame· Romaoyadan Türkiye ve Yu- kası yanlarında olduğu hal . 
sonra futbol, atletizm, yHksek Londra A. A. Brenner rikan fabrikalarında imal nanistana petrol ihracatı dur- pe Lord Halifaksm daveti 
atlama manialı koşu müsa· mülakatından sonra Bııllcan- ecilmiş olan 300 büyük bom· durulm:ımıştır. Yalanız hü· üzerine l'!vvelki gecP. Londra 
bakala;ı yapılmış, müsabaka· larda tahaddüs eden vaziye b~rt~ımaı~ tayya

1
rsi Ame~ik~n kumt.t bu mahsüllerin mem- sığmaklarını gezmişlerdir. 

1 d ~ bah ve ög~ leden t' t tk"k d T · hukumetıııe tes ım t dılmış· htket degistirmPoıesinı t~min Büyük Elçi sığıuaklurm bi • 
ara Ull 15a ı 0 1 ~ !O, ayıpıS ga- . . . T d 

d d· ı · t" . . k . . . tır. Bunların lngılız hu"" ku~ıne z•mnında şidd,.tlı' b·ır kontrol rin e halk tar"'fından alkış· 
ISOU18 CVaOl e ı mJŞ lr. zetCSJOlll aS erı ffillharl'.lrl . . v• ' T ' ._ 

B t Seybatı Va
lisi Faik .. t 

1 
.. .. t kt d. tıne verıl e cegı zannedılm ek· t .. sisi için teQbirler almı~tır. lanmıştır. 

aşa şn mu a eayı yuru m t e ır. d" 
Üstün olduğu halde Adana 1 Ceııubuşarkiye ilerle _t_e_ır_. --------
stadyomunu dolduran kalaba yiş ve bunun hazırlık safha· .B e rliniıı esas hedefi setre t· 
lık bir st•yirci kütlesinin bu· tnek içın bu ta biyeyi ortaya 

fil. 1 h ıuriJe yapılan müs ... bakalur 2 _ Balkanlara ve bilhas· atmış «) ınası i timal dabilın 
Çok heyecanlı olmuş ve at • sa Türkiye ve Yunanistanı 
let!erimiz 50JO metrelik mu tebdil V" korkutma lıarek :!· 
kavemet ku usunda birincih· ti. 
ğini almışlardır. Bundan soı' Halbuki, Balkanlara taarru 
ra 1500 metrelik nmkave · zun nıbai hedeii Süvc:yş ol
nıette ikiciliği, yüksek atlama duğuna göre bu yol çok uzun 
da birincıliği kazanan sporcu ve çetindir. Zira evvela Av
larımız cun.mrtesi yapılan fut rupa türkiyesi, Boğazlar, Ana 
b?tda sıfıra kc.r~ı dört ve dolu, Suriy~ ve uihQy~t Filis 
dunkü karşılaşmada da sıfıra! tindeki İngiliz huvvetleri gi
karş1 beş golle mağlup ol· bi müthiş manialara göze bl· 
olmuşlardır. dırmak lazımdır. Binaenaleyh 

d t'dir. 
Diğer tareftan, zaman, Mih 

ve r devletleri için sıkışıktır. 
Zira kış yaklaşmıştır.Bu mın· 
takanın yolları böyle hare· 
ketlere müsait değıldir. 
Türkıye ile Yuhanistaııın 

vaziyeti diğer Balkan dev· 
letleri vaziyetine benze me· 
mektedir: Onların geniş bır 
deniz <:eblıeleri var·dır. De -
niz ise mihver devle tlerinin 
düşmanıdır. 

EN SONDAK KA 

Alma1ılar 
Balka.nlardan Sü· 
veyş kanalına bir 
akın yapmak ist(-or· 

lerse 
Londra 14 A. A . - Al 

manlurın Balkanlar üzerin· 
den Süveyş kanalıPa bir akın 
yapmaları ihtimalindt>n bah· 
seden İngiliz gazetell'rİ şun· 
lan yıızmaktadır: 

"Bu işin kolaylıkla tahak· 
kuk ettirileceğine çok şüphe 
etmek lazımdır. Her ş~yden 

~vvel akdeııizdeki lqgiliz do 
nanmasının imhası lazımdır. 
Diğer tarf\ftan Hitierin yolu 
ü.zerind~ bulunan memleketly 
rın azım armışhr. / 

lnki1fıplarile yepyeni ve kuv 
vetli bir millet olon Türkiye 
böyl: bir _hal vukuunda köy 
lerım demır yollarım müda· 
faCJ atmeğe muktediıdir. 
kahp~~ikle ~olu olan bu dünya• 
da Turklerın verdikleri söz· 
!eri lutacaklaı ına şüphe yok· 
tur. Fazla olarak Mısır ve 
Filistindeki ord ularumzda ha· 
zırdır. 



Belediye za
bıtası talimat 

• 
namesı 

23 
Madde 228 -- Yollarda 

meydanlarda ve bunlara ben· 
zer umumi ye rl erde ilan ve 
ya satış için veya başka mak 
fatla barak,, yapm~k.v~ya 
yaphrmak beled iye)'e aittir. 

Bunların yerle ri ve biçimle 
ri yaysılara vt>ya nakil · vao;ıra 

larma en ufak bir güçlük ver· 
miy~cek ve görünüşleri güzel 
kalac~ktır. 

ıv1adde229-Hususi mecra 
lan nmıımi me-cralara bağla· 
nıak Belediyenin ~iznini ve 
buna mahsus fenni şartların 
yerine getirilmesine bağlıdır 

Madde 230 Şehir içia· 
dek! umumi ve hususi havai 
nakil hatlar, umumun selamr: 
tine, scyrüsef erin c-mniyeti· 
tiıı !. yollara ve ağaçlara biri· 
bırine hiçbir zarar vermiy .!· 

cekler, görünüşü çirkinleştir 
m •yecekl erdir . Bunlar yapıl· 
madan <·vvd Belediyeden 
izin alınacaktır . Elektrik nak 
loden havai telle rden çapraz 
>larak üz<:: rindeıı radyo ant~ 

ni geçirmek ya !>aktır E.1 .ek· 
trık dire'deriııe anten tak· 
ımık yar;akbr. Caddeniıı ve 
sokağın bir turafandan diğer 
tafına anten çekmek yasak· 
tır. 

Madde 231 
tırılacak olan 

Y ~nideıı ya 
umumı mecre· 

r işlt•tilmege başlanuıkt&n son 
.-a bunlarm g eçtikleri yerler 
dP. bulunar! er tür!J yap·la 
rın bundan sonraki maddede 
yazılı sulari:e , fenni ve sıh · 
lıi zararlar yapacak surette 
.ırsalarda birik~n sular, bura 
dakı hükünılarle Beleniy('ııin 

Resmi tebliğ 
hülasalurı 

lngiJiz tebliği 
LQnpra 13 A.A ·- İngi· 

liz resmi tebliğint! göre Ev
velki ukşam düşman tayyare
lerinin taarruzu sab~ha kadar 
devam etmiş, taarruzun başlı 
ca hedefini bilhassa Lorıdra 

teşkil eylemiştir. Londrada 
bir miktar ölü ve yaralı var· 
dır. Çıkan yangınlar söndü
rülmüştür. Cenubi İngilterede 
bir şehirde evler ve hususi 
binalar çok hasara uğramış' 
birçok yangınlar çıkmı~sada 

derhal söndürülmüştür. ölü
ve yaralı miktarı çok değil· 
dir. 

Londra 13 A·A.- Hava 
Nezaret\ tebliğ ediyor: lngi· 
iiz bombardıman tayyarelerin 
den mürekkep kuvvetli filo
lar, Almanya ve Alrna11 işga 
li allındaki şehiı lerde bulu· 
nan askeri hedefleri fabrika
ları, Limanları, Endüstri mer 
kezlerini, Demiryollarım,Ha· 
va meydaıılarım ve diğer mü 
esseseleri bombardıman eyle 
miş ve mühim hasarat yap
mıştır. 

Ahnan tebliği 
Berlin 13 A.A. - Alman 

resmi tebliğinden: Dün gece 
hıvd kuvvetlerimiz Londra 
ve udanın diğer şehirleri Ü· 

zerin" hücum etmişlt!rdir. İn 
giliz tayyııırelerinin Almanya 
üzerinde uçarak garbi:ve şi· 
mali Almıınyada bazı şehirle 
re bombalar at ,,nşlarlardır 

Ölü ve. yaralı va<dı:. Holan 
dadaki şehirlerin bazıların· 
da binalar ha!ara uğr<ımış· 
tır· 

ltalyan tebJiğı 
Romal3 A.A.- " İtalyan 

resmi tebliği: 12 birinci teşri 

VE'NJGON ,. 

150 Alman sıı
bagı 

Bükreşe giderek 
yt-rleştiler 

Bükr,.ş 13 (a.a.) - Röy· 
ter bildiriyor: 

150 Alman subayı Bükr~· 
şe gtlmistir. Bu subaylar Ro· 
manyaya muallim olarak gön· 
der\lecegi sanılan iki fırkanın 
idare kadrosunu te~kil eyle
mektedir. Bükreşte c~sur 
Mihail kışlası umumi karur· 
szah olmuştur.Taşvada Ro· 
men kıta)an yerlerini Alınan 
kıtalarına vermek üzere tahıi · 
ye etmişlerdir. Bükreşte Al· 
man subayları ve kolonisi 
şerefine yann •kşam bir kabul 
resmi tertip edilmiştir. Ôğre· 
nildiğine göre, Romanya ma· 
Jiye nezareti Alman fırkala· 
rırnn barınması için 12 mil· 
yon -lngiliz liralık tahsisat 
vermiştir. 

Romen-Macar ihtilafı 
Budapeşte 12 (a.a.) - Ma· 

car Ajansı bildiriyor: Macar -
Romen ihtilafı }eniden Viya· 
na hakemlerine · verilmiştir. 

Macar hükumeti Romanyadaki 
Maca:- halkının şikayetlerinin 

Macar gazetel~rinde mün~1ka· 

şe edilmemesi için talimat 
vermiştir. 

Bağ ve bahçe ·mt.hsulalı 
icara verilecek 

Cinsi Kilo Beher k o ıuı.u:ı Yek un Kıymeti muv. ı.; 

muh. kıy. T eıninatıf. 
ZEYTUNiYE 
Kuru ncır 501 3.' kuruş 171 .. ı)}K l l ı ra 31 
Zeyli dan esin400 
MAGARACI" 

5,0 
" 20 " 00 " 1 

" 
50 

Kuru incir 1500 3 5 
' 

,, 52 ,, 50 " 3 " 91 
Zt•ytin Jat si300 
Y OGUNOLUK 

5,0 
" 

15 ,, 00 ., 1 ,, O! 

Kuru incır oOJ 3,0 '. 18 
" 00 " 1 " 

35 
z_.vtin dan .. s 'sO JO 5,0 " 400 " 

00 ,, 30 
" 

00 
HBCı HA i Ll 
Kuru incir 1 o 3,0 30 .• 03 ,, 2 ,. 50 

Ze) i '1 d Dt>S 000 5,0 
" 

400 ,, Ql) ,, 30 ,. o 
VA"ıF 
z ,..ytin 18JO 5,0 ,, J ,, 00 ,, 6 ,, 70 

Yukarda köy v_. sat ıg,, çıkarıldn mahsulntı'l cinslerı mu 
ham men kıymPt ve bedP e-ri) aıılı.~öç e lı>nlerden metruk 
bag ve bahç (Prd .. ki 94J S"IH' i mahsu ah 16 -10 9 lO 
çarşamba guııu saat l H dP'tnJarlıkta açık artt ı r ın sure 
til .. sat ıg-a çık rı'mıştır . 

Talıp erın mı sarıJıı?ına m:.ıh mm n bPd lin yüzde 7,5 
olan tenııııalı muv kkate akç larıııı yat rmaları. 

Cinsı Kilo Beher kilonun 
muh. be<lt!li 

Yekun 
Kıymeti 

muv. Temi 
nah yüzde 7 ,S 

ZEYTUNıYE 
Portakal lOOOOadet 
MAGARACIK 
Üzüm 200 kilo 
Portakal 4000adet 
YüGUNOLUK 
Gar dan esi 18000 kilo 
Portakal 4000adet 
HAC! HABLI 

3 bini 

1,SOK. 
3bini 

3 " 
2bini 

301iraOOK, 2 lira 25 K. 

3 ,, 00,, o ,, 23 
" 12 " 00 " o 

" 
80 ti 

540 
" 00" 40 " . 50 

" 
8 " 00" o ,, 60 ,, 

Amerikaya hücum Gar danesi'.t200 kilo 3 
Portakal 25000 adet 2 hini 

66 ,, 00 ,, 4 ,, 95 ,. 
50 " 00 ,. 3 75 

olursa VAKıFLAR 
,, ,, 

Nevyork 13 A.A.- Cüm P t k l 220000 3 660 00 49 O or a a ,, ,, ,, ,, ., 5 ,, 
hurreisi Ruzvelt büyük çelik L' 2000 8 ı 6 00 ı ımon ,, ,, ,. ,, ,, O"l ~ ,, 
fabrikalarını ge7dikten sonra -M 1 l" 3000 2 - 7 50 1 OQ aıı. a ıne ,, ,) ,, ,, ,, ,, ,, ~..._____,. 

kendisini heyecanla alkışhyan Car danesi2503kilo 3 75 00 - 63 
b ık 1 ,, ,, " J ,, ,, 
a a şun ttrı söylemiştir· Yukarıda köy ve satlı~a çıkarılan mahsulatın :cinsleri, 

"Başka birisinin Amerika muhammen kıymet ve bedelleri yazılı \{ÖÇ edenlerd'!n 
ıılara hücumu neticesinde metruk Bağ ve bahçelerdeki 940 senesi mahsulatı28-10·940 
harbe sürüklenmenin onun,.. pazartesi günü ~aat 14 te defterdarlıkta a;ık arttırma su-
g P-çebileceg;mize itimadım re tile satlığa çıkarılmıştır. 
\•ardır. Faka bir hücuma kar Taliplerin Malsandığına malıammeıı bedelin yüzde 7,5ğu 

bu husustaki şartnamesine uy 
gun olarak i ~ bu mecralara 
Vt"rilc>ceklir . 

şı koymağa hazır bulunduğu olan teminatı mlıvakkate akçalarım yatırmalan 
ni 13 e bağlıyan gece de ı muzada kaniim ••11111!!11!!11!~~!!!11111!11~!111•1D•n•llll!I-••••-• 
riye gezen harp gemilerimiz A 'k 11 t hl" 18500 ki/o Açık feş1>kku··r 

Madde 232 · Umumi mec 
ra!ara verilc-cek sular. 

A) Ev işlt', inde kullanılarak 

Malta civarında lngiliz gemi 1 merı a 1 arın a ıy e '--' 
lt:rine taarruz ederek bir İn· hazırhgı ; Un alınacak Yakalandığım fıtık hasta 
giliz krov&zörünü batırmış· V ~şington . _12 (a.a ./ - t 1 _ Hatay Seyrar Jantlar· lığını büyük bir hazakatle a· 

pislenmiş sular, 
B) İdrar ve: mavaddı gai 

tır. İngiliz tAyyareieriniıı Ta- ı ~.merıka Harıcıye. Nazırı, ma piyade alayınca cins ve meiiyat yapan Antakya has· 
rablusgarp şehirleri üzerin· d~n a~şa~ ~.aıetectler!e yap· mikdarı aşağıda yazılı erzak ka tanesi baştabibi Mahmud De 
d k tt ki b b I 1 tıgı bır goruşm~d~ halen te- pah zarf usulılt> mübayaa edile veli i!e asistan Reşad Esen ta 1l t> bunların sevklerine la 

zım oları sular. 
C) Ya:.;mur ve kar suları 

ÜJ Fabrikalar, sı:~ ai ve mi· 
hırnikl müesseselerle umun:i 
çamaşırhaneler L>anyolar ve 

b
e uçara 

1 
a : a~·ı <.'m a ar mizıenmek için Kızakta bu-

azı hasar nra seı .ep olmuş· 
1 

M h t V . 
1 

tir. kana ve hastpnede bulundu-: 
tur. 

Bedin vine bom· 
J 

bardıman edildi 
i.amamlardan çıkan her türlü Londra 12 AA. ~ Res· 
sular ve yer altı drenaj su· men bildirildiğiı~e göre, dün 

laı ı. gece lngiliz bombardıman 
E) 1ı şaat esnasında kulla· hıyyarderi Berlin üzerine ve 

nılan sular Alınanyanın diğer mıntakala· 
.1a Jd t> 233 - Umumi mec rında askeri hedt"fter ve mü 

r alara veril ·cek sular:n hara nakalat üzerine, işgal altmda 
rt"t de-rt-ct•si 35 santigrattan ki Manş limanlarına hücum et 
fazla olm1yacaktır. Mecralara 

rnişlerdir. 
sıcak su vereıı müesseseler 
bf'ıediyeniıı göstereceği yerd~ Amerika hava mü 
t>n yüksek hararet derecesi- daf a a kumandanı 
Jlı göstermE-k üzere teı nıo· Londra 12 A.A. - Ame 
tnetrt"" koymağa mı!cburdur· rikcn Hava müdafaa ku.nan 

Jar. danı Şaııey, yanında kur· 
M ıdde 234 - Mutfak ar- mayından bir Yüzbaşı oldu· 

tık an, sıiprüntüler, kum, kül, 
"illik parçaları ve saire gı· ğu halde dün Amerikadan 
akıntı va eııget ol.ırak şey tayyare ile Londraya gelmiş 

rle pa tlayıcı maddeleri ve tir. General, hava hücumla· 
rarlı gazlar çıkarak katı t rıııa karşı lugilizlerin müda· 

ı yle:-i ve buharları umumi 1 fcaaslllı ve sivil halkın bom~ 
ecralara dökmek ve sevketl baHI manlarmı müşahit sıfa· 
ek yasaktır. t tile tespit edecektir. 

unaıı an a an ve aşıng on 2 - lhalı:: 15 birinci teşrin dd ğum mü etçe gördüğüm ih 
Trausatlantikleriııin servise sah günü saat 16 da icra e· 
b b 

timama teşekkür etmeyi bir 
aşlar aşlamaz Amerikalı · dilecektir. 

ı hl d h borç bilirim. 
arın ta ıyesi için er al 3 - Buna ait ~artname 
Uzakşarka gönderileceğini Ankarada Vilayet j. K. lstan · Tapu Sicil Muhafızı 
ve halen Uzakşarkte bu tah· bulda Vilayet J. Komutaııltğııı Ömer Lütfü Arığ 
liy"' işinde kullanılabilecek da Antakyadu Levazım müdür Hukuk işleri mÜ-
diğer beş Amerikan yolcu va lüğünde görülebilir. dürlüğü 

Puru ile bir kaç şilebi bulun· 4 ·-Talip olanlar ihaleden M h 
·h b' ı· k ün al bulunan vilayeti. 

dug· unu söylemiştir. Nazır nı ayet ır saat evve ıne a• 
d ·r· d d ıniz hukuk işleri m 'ı<lürlügv ü 

Birmanya yolunun İngiltere ar ıcaret o asına musa • 
d k 'k ı ·ı .. d 7 5 ne Seyhan vilayeti Hukuk 

tarafından açılmasından a vesı a arı e ve yuz ı! ' 
son· muvakkat teminat ve teklif işleri müdürü Ekrem Giiverıç 

ra Japonların Şanghay im- kt 1 ·1 b" l'kt A k nakıen tayin edilmi .. tir. . k . . , me up arı e ır ı e nta ya y 

ttyazlı nıınt• asını ışgal rnye ' d k ı b. d ··t k . d . ı a ış a ınasııı a mu eşe . 
tınde bulun l1kların~ datr i kil satın alma· komisyonuna 
haberler hakkında hiç bir ' ·· ti t muracaa arı. 

malumatı olmadığını da bil- Mu teminat Li. 2289 Kr. 38 
dirmiştir. Muham. kıymet Li. 30525 kuruş 
İngiıterenin Mad· Miktarı Kilo 185000 

rit sefiri Cebelüt - Erzakiıı cinsi: Un 

tankta '\Jt"şr iyat Mfüiürü 

C b k 13 A A Setim ÇELE K 
e elüttarı · · ;-\. - H.P.mathaası - AN J'AK'{ A 

fngilterenin Madrid Büyük 
Elçisi dün <tkşaıo buraya 
gelmiştir. Buradii üç gün ka· 
lacak!ır. Elcezire, İspanyol 
askeri Valisi de 1-:1çi ile Pa 

zartesi günü Cebelüttarık Va 
!iliği konağında verilecek 
öğl" yemeğinde bulunacak · 
tır. 

J)ukkan devri 
Reşit K.araman\a müşte

rt'keıı çalıştığımız Cumapaza· 
rıııdaki kunduracı dükkanını 
blilün vesaitile devren üze· 
rime aldım. Kunduracı Reşit 
Karaman ustanın mezkur 
dükkanla bir alakesi kalma· 
dığrnı, bu şirkete borçlu ola11 
z.evatın borçlarım b:zzat ba· 
na ödemt"leri lüzumunu il:i o 
ederim. 
Kunduracı Bekır Kanmaz 


