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Yüce Başb m Mi li Şeften Bize 
Selim ve Muha be Getiren Aziz pi' 

\. 

: u~ Başveki im z Hoşgeldin! 
ı·IİDün. akşam emsali görülmemiş coşkun ve tasvir 
9~edilemigecek kadar heyecanlı muhabbet tez·ahür 
~:teri arasında Hatayı şereflendiren· Sayın Refik 
~:Saydamf:bize en büyü/<. müjdeyi verdi ve;:~dediki: 
an~ Sayın Hataylılar ! Ankaradan ayrılacağım gün aziz Milli Şefimiz Büyük Reisicümhurumuz İnönüfsize muhabbet ve selamfarını 
~f göndermeğe beni memur buyurdular. Ve en kısa bir zamanda, fırsat bulunca sizin aranızda bulunacaklarını vadettiler. Bunu 
it size sevinçle müjdeliyorum Sayın Hataylılar, hakkımda gösterdiğiniz sevgi tezahürlerinden dolayı arzı şükran ediyorum. 

i~Vilô.yet Hududul}dan itibaren 
ınd Yollara dökülen bütün Hatayltlar bize Milli Şeften re 

ao selam ve muhabbet getiren büyük misafirlerini son 
suz bir sevgi ile karşıladılar 

Antakyada 50 bin şehirli ve köylünün asil heyecanı karşısında çok müte 
hassis olan Başvekilimiz kısa bir nutuk irad ettiler -- Dün akşam bele -
diye 250 kişilik bir ziyafet verdi -- Vali konağında Valimi:ı..le Refikalerı 

tarafından 500 kişilik parlak bir suvare verildi -- Hatay en güz el bay -
ram günlerini yaşıyor 

Hataym uziz we sayın misıtfiri Başvekili
ltıiz Refik Saydam refakatlerinde 'ficaret 
ltekilimiz Nazmi Topçuoğlu olduğu halde 

.. \ dün akşam Ankar.adan Hatayı şereflendirmiş 
lcrdir. 

GünlP.rdcnberi bu ziyaretin sevi ıcile ça • 
ile.anan Hatay şc-hirleri ve bilhasna Hatayın 

k t•lbi olan ;\ntakya . balftan ba~a bayraklar, 
a lllilli renkler Defne dalları ve çiçeklerle 

•ilslenuılş, elektrik ampuUa riyle şehir bir 
'4tk deryasına boğulmuştu. 

Şehirde fevkalade ve müstesna günlere 
ltıahsus bir sevinç uğultusu ve kaynaşma 

e. hareketi hep bu ziyaret hazırlıklarıııa delil !t 
~diyor ve bütün Hataylılar aziz misafirini 
bekliyorlardı. 
llaşvekilimiz ve refakatinde ki zevatı hamil 
illan ve trene 'bağlanan hususi vagon dün 
"'t 13 te Adana istasyonuna varını:; ve 
t,rda pATiak merasimle karşılanarak uğurları 
\ıştır. 

Valimizle Parti Müfettişimiz, Tuğ Gene· 
~,I Fahri Belen ve Tuğbay Şükrü Kanutlı 
"iıayetin hudud · istasyonu olan Erzine 
dtrczine ile gide~ek Başvckilimizi selamlamış 
1i kendilerine vilayet ııamma lıoş geldiniz Sayın Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 

~t:tnişlerdir. Saat 16 da ve tir. Askeri kıtayı ve genç· Çok güzel süslenmiş olan 
~'rn bir saat teahhiu le Dört lik te~kiatını teftiş eden Baş· istasyonda askeri ve mülki 
~l is:asyonuna mu~asalat vekilimiz halkla hashihalde ~rka~n, ~arti, H~lkevi, Belediye 
d >'uran Sayın Refık Say· bulunmuş ve 15 dakika sonr· erkanl ıle Gl\Zt:1ntepten gelen 
~~ltı Orada H&tay mebusla· alkışlar arasında yollarına bir heyet, ecnebi konsoloslar, 
~·~ı: gazetemiz Neşriyat mü devam t':derek saat 16,'.W d~ kalabalık VıJ kesif bir halk 
k lıtl· ve başta kaza kayma· Payasa muvasalat eylemiş- kütlesi, gençlik teşkilatı ve 
~tnı olmak üzere askeri, terdir. 13avekilimiz burada mektepHler Başvekilimizi al· 
~ .

1ki erkan, P;arti ve Halk· da ayni tezahüratla karşılan kış tufaniyle karşılımış, b1r t:1
k. ~•nümessill~ri, gençlik mış ve halkla temas ·ettikten kıta asker selam rt-smini ifa 

~~ tlatı ve binlerce vatanda~ soııra lskenderuna hareket eylemiştir. Gaziantep Bel"di
-b, ~ftnda11 karşılanmış, knr· ederek saat tam17,l0dalsken· ye Reisi Başvekilimizi Antep-
.ti'\ it kesilmiş, bir kıta as· deruna muvasalat eylemiş· lil!r lw:ıretlein beklediklerini 

t selinı rt>ımini ifa cylcmit· Ierdir. Sonu 2 inci sayfadadır Selim ÇELENK 
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öce BaşbuJS~um z Milli Şefte Bize 
Selim ve Muhabbet Geti en Aziz 

Başvekilimiz Hoşge din! 
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Dün akşam emsali görülmemiş coşkun ve tasvir 
edilemiyecek kadar heyecanlı muhabbet tezahüt 
/eri arasında Hatayı şeref lendir en Sayın Refik 
Saydam bize en büyük müjdeyi ve~di ve'.~dediki: 
Sayın Hataylılar ! Ankaradan ayrılacağım gün aziz Milli Şefimiz Büyük Reisicümhurumuz: lnönü size muhabbet ve selamlarını 
göndermeğe beni memur buyurdular. Ve en kısa bir zamanda, fırsat bulunca sizin aranızda bulunacaklarını vadettiler. Bunu 

size sevinçle müjdeliyorum. Sayın Hataylılar, hakkımda gösterdiğiniz sevgi tezahürlerinden dolayı arzı şükran ediyorum.~ 

Vilô.yet Hududundan itibareni ::~:_;~j;~ b~.d~:·~e~~:d:ı · 
nıı~tır . 

yollara dökülen bütün Hataylılar bize Milli Şeften Ziyafetin sonlarına doğ· 

1
"' h bb f t• b •• •• k • f" 1 • . ru Belediye r eisi Sadık Yurt se am ve mu a e ge ıren uyu mısa ır erını son man ayağa kalkarak, bir nu 

b• . ·ı k 1 d 1 tuk okumuş ve Hatayhların suz ır sevgı 1 e arşı a 1 ar bu ziyaretten duydukları se• 

AntaKyada 50 bin şehirli ve köylünün asil heyecanı karşısında çok müte 
hassis olan Başvekilimiz kısa bir nutuk irad ettiler -- Dün akşam bele -
diye 250 kişilik bir ziyafet verdi -- Vali konağında Valimiı:le Refikalerı 
tarafından 500 kişilik parlak bir suvare verildi -- Hatay en güzel bay -

Başı 1 incide 

arzederek kendilerini Gazian· 
tebe davet eylemiş, Refik 
Saydam bu davete t~şP.kkür 
ederek ziyaret programının 

mahdud olduğunu ve müna· 
sip bir ıam:!nda Anteplilerin 
bu arzusunu yerine getirme· 
ğe çalışacaklarını vaid eyle· 
nıişlerdir. 

Kendisini karıılamaya ge 
b,len zevatın birf'r birer ellerini 
sıkan Başvekilimiz askeri kı· 
tayı teftiş ettikten sonra hal· 
kı selamlamıı, coşkun teza· 
hürat ve alkışlar arasında oto 
mobillerine binerek refaka· 
tindeki tevatla birHkte Tuğ· 
bay Şükrü Kanadhnm evine 
gitmiş, burada bir müddet 
istirahatle bir kahve içtikten 
sonra saat 17 ,30 da Antakya· 
ya hareket eylemişlerdir. 

ram günlerini yaşıyor 
!erdir. Bedirgede toplanan 
köylülerle, şehrimizden süs
l\i kamyonlarla Bedirg~ye 

gidı n debbağ e!nafı misafiri 
mizi orada karşılamış, kendi 
!erine linıonata sunulmuş 
ve kurbanlar kesilmiştir. 

Saat 18,10 da Bedirge · 
d en ayrılarak Antakyaya hı· 
reket eden aziz misafirlerimiz 
saat 18,40 '.ta şehrimize mu· 
vasalal eylemişlerdir. 

Trenin bir saat !('f"Cikme
si ve gü~ergahta yapılan teza 
hürat dolayısile vaktin olduk 
ça gecikmiş vı~ havanın karar 
mış olmasına ra~men, şehir· 
den çok uza:Clara kadar iki 
taraflı cadd1:yi ve caddelerin 
arkasındaki mey~JanlJk, t~pe · 
ve bahçeleri dolduran 50 hi· 
nt:: yakın şehirli ve köylü halk 
22 yıldanberi hasretini çekti 
ği bugünü ve ilk Ba~vekilleri Belende abided~n itiba-

.. ı · ı b "' "k c d rıi aralarında görmenin "·er· ren sus enmış o an uyu a ., . . 
deyi baştan başa dolduran diği i~~su~ h.eyecan ıçın.de 
h l'- lk ı · t za l basretını dındırmek arzusıle a ıı;ın a ış arı ve sevgı e - . . . 
ı .. ı · da otomobı'lte 1 yanıp tutuşmakta ıdı. Şebır 
ıur erı ıı.rasın • l . . .. 
· J · k h Ik d methahnde l3eledıye Reısı 

rın en ınere a arasın a . . . . .. 
.. - - k ·· · · d ' şehır namına azız mııahrı 

yurumuş ve enaısını can an • d' . 
ık 1 h ık l• l d k selamlamıı:; ve ken ıle rme 

a ı~ ıyan a ı se am a ı • . . . . 
t ıı ıonra yollarına devam e bar buket takdım ~ylemıştır. 
J:rek Topboğazıııa gelmiş Başvekilimiz' Btlediye Reisi· 

ve burada başlarında kayma ne : 
kaınl"rla Belediye, Parti ve " Aıılakyuyr. gel<liğimJen 
Halkevi erkaııı olduğu hal doli,yı çok meınnunuın . An· 
de piyade ve süvari binlerce t tkyalıların gösterdiği ıevgi 
ı<eyfııuıiye ve Kırakh .mlı va · ve muhabbete teşekkür ed~ 
tandaş tarafmd~n sonsuz he· rnn " 
yecaa ve ıevinç tezahürleri· demişl~rdir. 
le karşılanmışlardar. Şehrin m ethalinde mev· 

T~pboğa.ıında otomobil · ki Komutam iie Vail muavi 
lerinden in•m liaşveldtin ayak ni, askeri mülki erkin, Parti 
}arı dibind~ kurbanhır kesil· Halkevi Erkahı, esnaf teşek 
mış ve aziz misafir kendisini külleri,. mektepliler ve bir 
mütemadiyen alkıılıyan bal kıta askerle Gt!nçlik taburu 

km arasında yür~ıyerek sevgi yer almış bulunuyordu. 
tezahürlerine mukabele etmiı Başvekilimiz, kendisini 

se)amlamağa igelen zevatın 
bir~r birer f!llerini sıkarken, 
aoacaddeyi ve etrafı kaphyan 
50 bin kişinin bir anda gök · 
lere yükselen alkış tufanı 
başladı. 

" Yaşa varol ! Büyük 
Milli Şefimizi de görmek isti· 
yoruz ! ,, nidalarile bu alkaş 
sağnağı ~birbine karışarak 
yeri görü titretiyor, mahşeri 
andıran kah1balığın bu h~klı 
heyecanı, en katı yürekleri 
bile ı.ğlatan çok asil bir 
manzara teşkil ediyordu. 

Semalara inleten bu se · 
vinç uğultusu arasın da il erli· 

yen Sayın Refik Saydam 
halkın bu içten gelen derin 
ve sonsuz muhabbet teza· 
hürlerine mütemadiyen mu· 
kctbele ederek Belediye bi· 
nasına kadar yürümüş, dur· 
madan, dinlenmeden ve bat· 
ta nefes almadan kendisini 
alkışlıyan halka hitaben, he· 
yecan ve tabaasüsünden titre 
yen seıile kısa bir hitabe 
irad ederek en büyük müjde 
yi vermiıtir. ( Bu ~hitabe bi 
rinci .sayfamızın başlığında· 
dır. ) 

Baıvekilin bu müideıini 
duyan balkın sevinci ve coş 
kun tezahüratı son haddini 
bulmuştur. 

Alkış devam ediyordu. 
Başvekil ve rdakatindeki ze 
vat bu c;ok samimi tezahürat 
içinde ve halkan ı.rasında 
ikametlerine tahsis edılen 
vali konağına gitmiş ve bu 
rada saat 20.30a kadat isti:
rahat ettikten sonra Beledi
ye tarafından Turism oteJin
d~ şereflerine verilen 250 
kişilik ziyafettt: hazır bulun· 
mutlardır. Ziyafet çok aüzel 

vinc~ tercüman olmuş ve sa· 
yın Başveki li Antakyalılur n~ 
mına selamhyarak sıhhat ve 
saadetlerine kRdehini kaldır 
mıştır . 

Bu nutka cevap veren 
Başvekilimiz demişlerdir ki: 

"Türkiye cümhuriyeti hü 
kümttin~n riy~seti Büyük Mil 
li Şefimiz taraf mdan baua 
tevdi e dildiği gündenber i 
Hatayı ziyaret etmek istiyor• 
dum. Bug ün aranızda ve bu 
sevgili vatandaşlarım arasın 

da bulunmaktan duyduğum 
sevinç büyüktür. Eğer Hata 
ym saadet ve refahı için elim 

den gelen gayreti yaptımsa 
bu, benim vazifemdi 

Y enı Türkiye, kurul<luğu 
gündenberi Misakı MilJi dahi· 
!inde mevcut bildiği bu vatan 
parçasını hiçbir zaman unut 
roamış ve en münasip bir 
zamanda ıizi sinesine bas· 
makla kendi vezifesini yap
mıştır. 

Devlet ve hükumet bu 

vatan parçasının saad~ti için 
elinden geleni yapıyoı. Vatan· 
daşlarımızın refahı bizim sa 
adetimiz demektir. Söyledi· 
ğiniz güzel sözlerdeıı dolayı 
size teşekkür ederim. Çok 
asil Hataylıların sıhhati ve sa 
adeti için Kadehimi kaldırıyo 
ru.J.,, 

Sürekı\ alkışlarla karşıla
nan bu nutuktan sonra ziya 
fet sona ermiş ve Başvekili
mizle refakatindeki zevat saat 
22 dt" Vali konağıııu giderek 
Valimizle Refikaları tarafın· 
daıı şereflerin e verıleıı 500 
kişilik suvariyi şe reflendirmi ş 
l .!rdir. 

Suvare çok parlRk ve eğ 
lenceli geçmi~, bilhassa Milli 
kayafetlerile süvareye iştirak 
eden kadın erkek köylülerimi· 
zin oynadığı Milli oyunlar sey 
redilmiş, zengin bir büf ed~n 

izaz ve ikram edilen misafir· 
ler geç vakte kadar eğlen 
mişlerJir 

Dünkü karşılama merasi 
mi11de ubıtamızm ı;ste:iiöği 
gayret ve intizamı muhafaza 

için sarfettiğ: meııaiyi bura· la 
da tebarüz '!ttirmek bir botÇ ~· 
tur. Heyecanla çalkanan elli · 1 

bin kişilik mkaznm bir ka· •ğı 
labuhğın mükemmel bir intİ 
umla harekdini zabıtamızırı 
gösterdiği gayrete borçlu ol 
duğumuzu söylemek bir vaıi 
fedir. 

Busabahkika 
bul resmi ve 

• 
ziyafetler 
Başvekilimiz bu sabah aa' 

a t 9,30 da vilayet makamm 
mebuslarımızla askeri ve 
ki erkanı kabul buyurmuşl,ı 
ve saat 10 da Komutanlığ't 
10,20 da Belediyeyi 10,45 te 
J'icaret o..fasıuı ziyaret eyle' · 
mişlerdir. 

Ticaret odasında tüccar 
ların ve iktisadi işlerle ali"~ 
dar olan zevatm istekleriD1 

ve dileldı!rini birer birer difl' 
lemiş, ibtiyaı;lırını sormaJ~ ha hri 

gerek keııdileri ve gerek f 11 "'~ 
caret Vekilimiz bu dilekle' \ lln 
hakkında not almışlardtr. fi' ~tı~ 
caret Odası Başvekilimiz ı' ~'lu 
refine bir çay ziyafeti ..,et' ~ 
miştir. )~t 

Başv~k ilimiz ve Ti ~di 
vekilimizin t~ccarlarla ha~ S 

hali uzun sürmüş veHatayın 
sadi kalkınması ve hariçle I 
ticnri münasebetleri, lıcosl 
lak ipt kçilik, idhalat ve ibr' tıı 
cat işleri bakkındll çok fı( 
dalı hasbihaller yapmışlarda' ~~ . 1 

Başvekilimizle Ticaret ~ ı~~l 
kilim iz saat 11.. ye kadar ol ' h 
caret odasında meşgul uJ ~~" 
duldan sonra ..,orPdao D".', ~~ 

~· "'"e şellalelef'iııe giderek te ,JI' ' 
katta bulunmuş ve ş~lıal il'' d,91 
hakkında Vahmizden i_. i$ı 
almıılardır. Bııışvekilİ~,df tali 
Hatay için bir servet k•J~, ~"• 
ğı olan şellaleler üıe~~,t 11~tt 
derin bir alaka gösterın•r ~i)• 
d . ~i"' ır. _ ._ılll' ı 

Saat l2,30 da şel~I' t,k 
den ayrılan liaıvekilİ1111~ 
birde otomobille bir ce" ,1 
yaptıktan sonra pro~r~~; 
cibince öğl~ yem~ğioı y. 
si ıurette yemek uzere 



~lmangaga 
~ıiyük hava hücum 
rı devam ediyo" 

Londra 1 A.A.- lngiliz 
Va Nezaretinin İstihbarat 
isi bildiriyor: Pazarı pa• 
esine bağlıyan gece Al· 
Ya üzerine yapılan akın· 

el, demiryoltarına L·arşı 
'ec'. ilen hücum geniş bir 
yı kaplamıştır. Birçok 
iryollarına, emtia hangar 

ııa bombalar ahlmış ve 
ıon tayyare dönerken 
t 23 ten biraz evv~l büyük 
fınlar ve infilaklar gör· 
tür. Bir petrol tasfiye ha 
İn~ atılan bombalardan 20 
ika sonra büyük bir yan· 
görülmüştür . Holandaya 

Pılan hücumda amsterdam 
Yük tayyare fabrikasına 

betler ol.nuş ve yangınlar 
tülmüştür. Bu fabrıka Ho 
danın istilasından sonra 
lllanlar tarafrnı:lan müsade· 
edilmişti. Yin~ bu fabrika 
yakınında bulunan do"la· 

da isabetler kaydedilmiş· 
· Birçok tıtyyare meydanla 
•ğır bombardıman tayya· 
~ri tarafından bombalan· 

ve tahrip edilmiştir . 
Amsterdam tayyare is-

Yonunda bombalftr infilak 
iı ve yangınlar bulutlara 

dınlatmıştır. istila altında 
, unan deniz üslerine üçün 
, hücumlar yapılmış ve bü 
k basarlar ika edilmiıtir. 
"iyet kabiliyetinin a:ulma· 
na rağmen bu hücumlarda 

Harbin dördün Amerikan ı 
cü saf hası f aygt.releri 
Almanya harb1 bir En iyi lngiliz tayya 

diioya harbi yapmak releri ayarındadır 
istiyor Londra 2 A .A. - ıngi · 

Londra A.A.- Dakar liz barp Sanayii Nazırı Ame
önnndeki hadiselerin tarzı C f' rikada bu\unan Ticaret odası· 
rey&nı ve G "! r.eral Dügolün na ve Amerikan mille tine 
vatandcaşlarmm kırnını dökme hitaben bir beyanneme gö n· 
nıek için harekattan sarfına• d,.rmi ştir. Bu be-yannamede 
kar etmek mecburiyf'tind~ ezcümle denıliyor ki: Ame
kalmış olması ve sarih ol mı· rikan ırı biz .. gönde rdiği tayya 
yan malum11tın hür Fransız reler muzafferiyetimiz hakkm 
kuvvetleri ısdini, Vişinin Dadaki itimadımızı bir kat daha 
h1r halkı üzerind~ki htzyikini arttırmaktadır. Bu üç tip tay 
tak.iir edememeğe levkedişi yarelerden pi lotlarımız oka· 
Londrada suhuu hayal ve te dar memnundurlar ki onları 
essür uyandırmıştır. Fakat en iyi İngiliz tayyareleri a· 
şimdi harbin yelli bir sufha· yarmd:'l. görmektedirler. 
ya girdiğini göst~rmektt: olan B /k [ 
dünya vaziy~tinin inkişalındaki a a '' arı 
ebemmiyelini karşısındaDaka r Bir baş tan bir başa 
hadisesi, İngiliz efkarıumu· 
miyesi muvacehesinde ehem geçecek yol 
miyeti kaybetmt.ktadir. Dai· Roma 1 (a.a .) - D.N.B. 
ma isıikbale ait meseleleri Ajansı bildiriyor: 

Tem~:nb~::ı~dildll 
Sofya 2 .(a.a.) - Bulgar 

kıtaatı cenubi ~ Dobrucanın 
üçüncü mıntakasını da işgal 
etmiştır. Bu mıntaka il~ ce· 
nubi Dobruca BuJaarlar ' ta• 

1 6 • 

~rafından temamen '' işgal ... edil·. 
miş .bulunuyor. . -

Romanya Nazizme da
ha çok yaklaştı 
Bükreş 2 (a.a.) - Alman 

ekalliyetleri reisi birçok ~şe· 
bir le re f Belediye reislerini 
tayin -etmiştir. Bu hareketle 
Romanya Nazizme d•ha 'çok 
yaklaşmış bulunuyor. Diğer 
taraftan Alman ve İtalyan 
pilotlal't Romen pilotlarmt yt!· 
tiştirmek için Bük reşe gel· 
meye baş1amtşltr . 

Türk - Yugos
lav ticaret 

paktı 
göz önünde tutmak, lngiliz B:r Yugoslav gazetesine 
baleti ruhiyeıinin bariz bir göre bütün Balkanları boydan Ankara - Türkiye - Yu· 
hususiyetidir. İngilizler uzcn boya katedecek olan otomobil goslavya arasınd• geçen ay 
vadeli düşünürler. Bunun ~ol~n~n inşası tekarrür ey· ı imzalanan yeni ticaret anlaş· 
içiııd!r ki şimdi efkarı umumi ıemıştır. Bu yolu İtalyan - masının metni alakadarlara 
ye, Almanların lspcrnyaya Romen ve ltaly11n- Yugoslav bildirilmiştir. 
ve Japonyaya yeni menfaat şirketleri insa edeceklerdir. • Anlaşmaya göre,Yuğoslav 
ler temin etmek için sarfet· Paktın Çindeki yaya başta pumuk olmak Ü· 

tikleri gayretlerle meşgul ol· k• l · ze t\ftik, keten tohumu, su · 

k d 
a ıs erı • h 1 h"l ~ ma ta ~r. sam ,o umu, pa amut u asa 

Salahiyettar mehafilin ka Çıngkin 1 (a.a.) - Röy· sı, mazı, somak ağacı, pala-
naatlerine göre, Cmuhasamat ter Ajansının Çi'lgkindeki mut, zeytin yatı, zeytin lcüa 
dördüncü safhasına ~irmekte muhabiri üç taraflı pakt hak- pesi gönderilecek mukabil 

d
. kında Çin resmi meh"filİ'\İn olarak clarak baıııta şellüloz 
ır . b .. k v 

Fransızlar 
Vişi hükfımetiuden 
nefret e:d iyorlar 

Bern 2 (a .a .) :-- Burada 
çıkan Burıt:gazetesinin ~neş· 
rettiği bir makaleye göre: 

:Fransada halkın Peteı ı hüku· 
metine karşı olan itimadı 
temam en kırılmıştır. Dikta
tör Laval Almanlardan aldı
ğı dir~ktif!ere o kadar sadık 
kalmışdar ki halk ondan so
vumuş o da katolik klisesini 
tutarak katoliklere yaranmaya 
çalışmaktadır. Lavala :aad1k 
kalan Flaodr ve Mone bir 
kııım matbuatı kontrol et• 
mektedir. Halkm çektiği ız· 
tırabı yazamayan gazetelerin 

hiç itibarı kalmamıştır. Mu
harrire göre D:igol'ün hare· 
keti bir kısım halküzerine tesir 
etmektedir. amele ve işçi 
grupu işleri yoluaa girdiği 
için vaziyetten "memnun gö
rünüyorlar. Fakat asker ve: 
subayların vaziyeti bambaş
kadır. Onlar Dügolün nutuk· 
larmı radyoda dinlerken 
sözleri • ta kalplerine 
kadar işlemekte ve Dügolün 
mücadele istikbalinin Peten ' 1 

hükümetinin istikbalinden 
daha açık ve parlak olduğu 
kanaatindedirler. 

Bazı kimselere göre ya
kında bir ihtilal çıkacak ve· 
yahutta Lavahn kabinesi is· 
kam bil kiğıdm :lan yapılan 

bir şato gibi dağılacaktır. 

vafsakiy~tli hücumlar ol 
tur.Almanların uzun men 

· toplarının yakınlarında 
'laklar olmuttur. Ostand 
y.!ni liman ve doklarda 

çok yanginlar çıkarılmış · 

Birinci safhayı, Alman!a· erıuz anaatini ~izlediğini olmak üzere maden direğı, 
rın esas prensipleri mucibin· f~kat. Y.akında ademı memnu· üzüm, şeker ve bu gibi 
ce seri ve mevzii olmasını nıye~ı ızhar. ed~cek, beyanna· maddelere muhıuı aandıklarm 
arzu ettikleri şarki Avrupa memn n~şrıne ın l izar ~dilmek tahtaları fu;ı tahtası sigara 
muharebesi teşidl etmi~ti. Po t~ olduğunu haber vermekte· ·ı kağıdı, ~adenı mev~d, elek· 

d1r· 'k 1 . 1 k 
lonya muharebesi filhakika tı ma :ıeme1t a maca tır. 

Muhripler 
İngiltereye geldi 
Londra A· A. - Amerika 

Birletik devletleri tarafından 
lngiltt"reye devredilen torpi· 
do muhriplerinden mürekkep 
ilk filotilla, bir lngiliz lima· 
nına varmıştır. Bu münaıe· 

ıe 

le' . 

Japongaııın 
~ 2600 üncti lmpara-
irı• torluk yıh 
iO' l'okyo 2 A. A. - Japon 
ft briye N~zareti imparatorlu 

1i' ha" 2600 üncü yıl dönümü 
ıet ~6nasebetile Yokohama açık 
1i' t!"nda, 20 birinci teşrinde 
ti •yük bir deniz geçidı yapa 

s<'n derece seri olmuştur.Fa 
kat nazilerin ümitleri hilafı· 
na olarak mevzii kalamamış 
tır . Zira bu h·areket Fransa 
ve lngilterenin b,,rbe girme 
leri11i inttlr etmiştir . 

lkinci ~afhayı : da.Fransa 
ya yapılan taarruzun hazır· 
lanması teş\:il etmiştir. 

et' ~tar. 

Üçüncü safha Fransız mu 
kavemetinin yıkılmacıile niha· 
yet bulan ve Fransaya karşı 

avd 
... t 

1 
• l yapılan taarruzla başlarFıktıt 

" ey el4ış· b d d A 1 .. · 1 un a a lman ar umıt e 

S B 
._.

1
. . h 1 ri hilafına olarak harbi m~v 

ay:n aşveKı ımız er .1 . . 1 d' 
t
. w. d dd I d b' 

1
. zı eştirenıemış er ır. 

. ıgı yer e. ca e er e ı z· F k t 
b 

'k t af d lk ıra raıısanın su u u 
1. ~en aı ar ın an a ış· · · h 
'.'t' " ı 'd 1 .1 Ingıltere ıle olan mu asama· 
t- yaıa varo " nı a arı e · 'h d ' • · "b' Al 't• l l d ta nı ayet verme ıgı gı ı . 

w• anmış ar ır. h · · 
8 k·ı· · "ğl d manyanın arzusu ancınd~ 

IA aşve • ımız o e en son . . . 
af ~· Halkavinde şereflerine harp sahneıı yemden genış· 
~ ~lecek 400 kişilik ziyafet· lemış bulunmaktadır . 
( ~ huır bulunacaklardır. İngiltereye karşı olan mü 

Ticaret Vekilimiz öğle • cadele ise .~imanların sürat· 
. , ~il ıonra saat t 4,30 da 'fi li ve mevzii harp prensiple

ı:~t odıasma tekrar giderek r\ bariz bir muvaffakiyetsiz· 
1 ~•rlanmızla temaslarına liğe uğramıştır. Gerek hava 
1 ~•ın edece~tir. hücumlarına karşı gösteril~n 

~İl' B.aşvekilimizle f i<:arel V ~ mukaveme't, gerekse istihza· 
~"'Knıı. akşam yemeğini yi ne rah lngiliz bava kuvvetlt"ri· 

' ~~ •\lıi olarak Valimizle bir· nin hücumları karşısınd çok 
)it~ ve Viliyet konağında yıpranmış ve tahakkuku şüp
~:~celder bu suretle resmi he ye düşürülmü bulunan iıı· 
c~k~~t bu akşam ıon!l ere· tili projesi bakımmdaıı lngi· 

lır lizlerin ınağlub olmıyacakla· 
"'1 ~~tvekilimiz yarm sabah rı münakaşa kabul etmiyen 
--~ltıt~.baren isti rahata çekil· bir keyfiyet olmuştur. 
~ \laere ıebrimizden ayrı Diğer taraftan Büyük Bri 

tldardar. ·1 h t tanya ı e mu asama ın mev 

zii bırakılab i lmesi imkansız mesele büsbütün başka bir 
bir ~e-yd ir. Zira rngiliz ada· şekildedir,zira lngiterenin mağ 
ları büyük bir imparat nlu· lup edilmiyeceği ' ishat edil 
ğun ~albini teşkil etmektedir miş bulunmaktadır. 

lngiltereye karşı mücade A . ._ fk" merııun e arıumumiye 
leye edevam adebilmek için sininİngiltereye yardım yapıl· 
~!manya muhasamatı lngiliz. ması lehindeki tezahürü son 

müstemlekelerine teşmil et· k zamanlarda 50 deıtroyerin 
:re mecburiyetinde bulun· verilmeıi ve Pasifikte müda-
maktadır. Amerikan yarıma· faa tedbirlerinin ahnmasile 
dastnd!in t vvel lngiltere mağ teceli etmiştir 
lup edilmeyince harbin dör· 
düncü s afhası olan dü:~ya lapımyayı elde etmek 
harbi safhasına sokmak lüzu· için Almanya kendisine Ce· 
mu hastl olmuştur. belüttarıkı ve Fransız Fasını 

Geçen harpte Marne mu vadetmiştir 
kavemeti esnasında harbe de- Arzusun& rağmen dünya 
vanı edebilmek için, 1918 savaşına sürüklenmiş olan 
de hezimete sürüklediği müt Alman diplomasisinin mütte
tefiklerin\ aramağa mecbur fik bulmak ic;in yaptığı diğer 
kaldığı gibi bugün de Alman 1 bir hareket te Madrid ve 
ya, İspanya ve Japonyaya Tokyoyu kendile ı ine d:.işen 
dönerek yardım istemekte· rolü oynamadıkları takdirde 

d
. Büyük Britanya ile sulh yap 
ır . 

Fakat ispanya ile Japon m4k tehdididir.Bu husus bak 
yanın akibetlerini Almanya· kında ingiliz salahiyetdar me
mn akibetine bağlamaları için hafili bitaraf memleketlerde
ltalya gibi sebepleri mevcut yapılabilecek her türlü ırulh 
değildir . ltıtlya harbe girdigi tekliflerini istihdaf ,.den dip 
zaman Fransa hemen mağlup lomatik teşebbüslerin surt"ti 
olmuş bulunduğu ve lngilte katiyede reddedilmesi kana 
re'lin yalmz başına harbe de atindedir. 

betle hiç bir merasim yapıl· 
mamışhr. Bir büyük deniz 
tayyaresi, yolun büyük bir 
kısmmda bu gemilere refakat 
etmiş ve gemiler, hiç bir ba 
dise çıkmadan doklara girer 
kende liman üzerinde ucmuş 
tur. 

Gelen torpido muhripleri 
1200 tonilatoluk ve "VV "ve 
"V,, lng\liz torpido mubrip
lerioin hemen hemen ayni es 
lihayı bamiıdir. Bu torı ıido 
muhriplerinin sürati 36 mil· 
dir. ve hepsinde 4 pusluk 
toplar, 21 pusluk torpil ko· 
vanlara ve 3 pusluk bir ha va 
dafi topu vardır. 

Mektepler açıldı 
Mekt~plerin yaz tatili sona 

ermiş ve Lisel~r dünden il-
' 

kokullar da bugünden itiba· 
r~n açılarak tedrisata başla• 

mışlardır. 

Yarın rama:ıan 
Diyanet işleri Reisliğin• 

den aldığımız bir tezkerede 
yarm Ramazan olduğu bildi 
rilmektedir. 

vam etmeğe kudreti olm 11dı 
ğı t.ihmin edildiği cihetle, 1-
talyanan süratli bir harbe gir· 
diği kanaati m~vcut bıılunyor 

Almanya şimdi uzun süre ... ---------
cek olan bir dünya bar bine G Ün d ii.zde 
siirüklenmiş bulunmıktadır. 
Azametinin yılalmaıma kadar İki film birden 

du. 
İspanya ve Japonya için 

mücadeleye devam etmek POLİS AVCı TABURU 
mecburiyotinde.Jir Gizlenen iztiraplar .~Aşkheyacan 
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Belediye zalJıtası tolimrıt R.ibbentrop Çor çil 
• 

namesı 
ıvladde 159- Motosik

let ve bisi kl~tler diğer _nakil 
vasıtalarına yol vermeğe mec 
buraurlar. 

Madde 160- Motosiklet 
ve bisiklet gezintilerini Bele 
diye te ml>ihl~rile b:ız, yer· 
Ier ve zamanlar için yasak 
ediımesi caizdir. 

Madde 161- Önünde 
tek t ekerleği o!ıın el ar aba 
larıııı büyük v .. ytJ. kalabalık 
yollarda kullanmak ve bun· 
lan kaldırımlar üzerinde yürü 

tnı .. k yasaktır .bunhtr ancak pek 
zaruri işler içın kalabalık ol 
mıyan yerinde kullanılabile 

cek ve- bu takdirde Öiçimleri 
vesaireleri çirkin o!mıyacaga 
~ibi içinde taşıdlkları ş eyden 
koku toz gibi şeyl er çıkmas•· 
na ve dökülmesine meydan 
\'erilmiyecek şekilde ya~ıl
n11ş bu l uııacl\ktır. Yap• ynle 
rinde kullanılan bu gibi va• 
sılaların umumi yerl ı·ri kir 
lelmeınel t> r İ ne dıkkat edile 
cektir . El arabaları yayala· 
ra ve her türlii nakil vasıtalcı 
riua yol vt:rm,.ğe mecbuı dur 
)ar. El arabalarile öteberi 
satmak yasAktır. 

I\ııadd • 162 - İki vıaya 
daha fazla tekerlt-ği olup elle 
itilmek surctile kullanılan sa 
tırılara muhsus arabalar las· 
tik teb!rlekli ola~ak ve Lurı· 
larm ne vakit nerelerde 
ve ne gilıi şatlarda kullanıla 
bilec.-ğir.ı belediyf'! tembih 

teri tayin edect-klerdır.Bunla 
rın temiz ve görünüşü güzel 
oı maldı' ~arttır. Bu çeşit a · 
rabaJa r da seyrüs::fer husu· 
suııda yukarıdaki maddele· 
rin hükmüne tabidirler. T~· 
kt:rlekleri lastıkli olmıyan a• 
.sf alt yollardan geçemezler. 
HAYVANLA. ÇEKİLEN Bı 
NEK VE YÜKARABALARı 

ARAl3ALAR: 
Madde 163 - Şehir yol· 

larında işletilecek dan binek 
ve yük arabalarının her ta· 
rafları sağlam v~ kullanışa 
elvt rişli olduklara beleciiye· 
et: muayene: edilerek anıaşıl 
thktıtıı sonra a~aca '<an pla· 
kaları muayyen yerlerinde 
taşımaları şarhr. Bu .yapılın& 
dıtr. araba işletmek yasaktır 

Mudde 164 - Binek ve 
yülıc arabalarmın önlerinde 
b ~ r tarafa gormeğe elvt-rişli 
bir anoucı yeri bulunacaktır 
Madde 165 - Binek arabala 
rrnın lrc n t~rti batı yük ara . 
balaruıtıı yoku~lardan iııerkeıı 

kullanılacak zincirleri buluna 
caktıı· . 

Mttdı.le 166 - ilinek ara· 
balarınııı dö~enıelcri maro 
keıı veya maroken taklidi mu 
şamba olacaktır. Döşemeleri 

11 
amele edilir. 
Madd~ 169 - Bir.ek araba 

farı nın öoderinde biri sağ, 
biri solda olmak üzere iki 

fener bulunacak ve bunların 
lamJarınrn ilzerinde yandan 
okunacak surette numarala· 
rı da yazılı olacaktır . ~ 

Madde 170 - Bmek ara· 
balıril~ alabileceklerir:den 
fazla yolcu taşımak yasaktır. 

Ma ide 171 - Binek ve yük 
arabalarının belediyece tayin 
edile-n bekleme verlerinden 
başka yerlerde beklemeleri 
yasaktır. Yolun almak, indir 
mek ve yük ahp boşaltm.tk 
ve saire hususunda motörlü 
ııakil vasıtaları hakkında ca· 
ri olan hükümler. buularada 
şamildir. 

Madcie 172 - Yük ar . ba 
ları, rtncak oelediy~nin tt nbi 
bihi ile tayin edilen yollardan 
ve ayni vechile gösterilen za 
ınaıı l arda geçebileceklerdir. 

Maôde 173 - Öküz ve man 
da arabalarınm ve uzun şey· 
leri taşımak için ön ve arka 
tekerlekleri ayrılarak utatılan 
arabaların büyük veya kala· 
balı'r. yollardan geçmelı~ri va 
S'\khr. Uunlar münliasıran l>t
lediyı-ııin gösterdiği yollardan 
geçt'cek:lerdir· 

ARABAClLAR 
Madde 174 - Araba kul 

!anmasını iyice bilmiyt"nler 
bedeni Vf! ruhi vasıfları bu iş · 
yapmağa f'lvf'ri,li olmayanlar 
vı:- sarhoşluk verici veya uyuş 

· Moskovaya gitmemiş Çekoslovak mille· 
B~rlin 2 A. A . - Stefani tine hitaben bir 

ajansından, Hariciye Nazarı nutuk söyledi 
Fon Ribbentropun Moskova 
ya gittiği hakkında yabancı a Londra l (a.a.) - Çorçil 
jans ve gazeteler tarafından Çekoslovak milletine hitaben 
yaytlan haberler tekzip edil· dün akşam radyo.la bir be· 
edilmekte ve Bibbentropuıı yaımame okumuştur. Bü .,.be-
B~rlin civarında istirabatta yan namede ezcümle diyor ki: 
bulunduğu söyleomekt~dir. "Hürriyet ebedidir. Öı-
Bir İspanyol gemisi mez ve ölıniyecektir. Bugün 

Munih anlaşmasının ikinci 
batırıldı yıl dönümüdür. Bu tarihi be· 

Londra 2 A. A. - 4291 to şeriyet hiç bir vakit unut· 
nilatoluk İspanyol bandıralı mıyacakhr. Almanlur anlaş· 
bir gt mi 28 eylUJde bir ltal· ruayı 6 ayda ı;iğnt:diler . Bir 
yan denizıtlhsı tarafuıdan tor mamure olan memleketinize 
pillenerek batırılmıştır. Müret maddi ve manevi harabi ge· 
tebJ;ıodau 4 kişi ölmüştür. tirdiler. Cümhurreisiniz en 
28 eylUlden beri ltalyanlar ta ağır işkencelere maruz kal· 
rafırıöan batırılan ıspanyo ! ge maktadır. Zulüm gören siz· 
milerini:-ı bu ijçüncüsü olnııış lere hitap ettiğim bu saatte yap 

t makta oldunuınuz muhareb e ur. 6 

İk! F ra t . d yahmz bizim harbimiz değil 
1 

• n~ız orpı O ayni zamanda sizin de harbi· 

muhr~b_ı Atlas de· 1 Il~.z~!ir. Hürriyetini kaybeden 
n1zıne çıktı • butun mılletl erin harbidir. Bu 

Madrid 2 A. A. -- lki Franl gun tarih yaşamcsk için sizin 
sız torpido m.uh.ribi Cebelüt kada~ ~ayık .b~r kim~e kaydet· 
tanktan geç ;mştır. Muhrip!eri nıemıştır. Bızım, sızın ve her· 
uzaktan mgiliz harp gemileri kesin harbi oları ve gittikçe 
takip etmekte idi. artan bir muva!fakiye:tle de· 

logiliz tebliği v~~n : d.en bu lıarp için bin 
Londra2A.-A.lngiliz Hava mu~kulaı la ka~arak buraya 

Nezaretinin tebliği: düşoun g.eı.e~ ta!.y~rec~ ve askerle· 
tayyereleri bugün lngilteııin rı~ızı buyuk hır gurur ve se• 
cenubu garbisine akim kalan vınçle kürşıiadak. İkimizin 
bir hücum yapmışlardır. ol~n b .u . h a. _r P t e 

Pek az dıişman tayyaresi muc.adelemızın boşuna gitme· 
m~mleketin iç taraflarına gi· me~ıne azm~t~n~ş bulunuyo· 
rebilmiş bir kaç tayyare Lond ru~ .. ~~uretı•ıızı mubaf a •fi 
ra üzerine bomb l t • t-dmız kurtuluş güııü gele· 

B
. k 1 a ar a mış cektir. 

hr. ır aç yara ı vardlr. 41 
Alman tayyaresi düşürülmüş ----------• 
üç lrıgiliz tayyaresi kaybol· 
muştur. ilan 

turucu maddeleri kullanmayı 

itiyat edenler ve 18 yaşını 

bitirmeyenl~r aı abacılık yapa 
mazlar. Arabacılık yapacak· 
larJan; B~lediyece muayene 
ve imtihan ,~dilerek bu şart y · . . ! Hatay Gümrük muhafaza 
lan haiz oldukları anlaşllan enı ta.yın ve nakıller taburu satınalma komisyo· 
lara ehliyet vesikası verile · Mardın Trahom mücad e· 1 nundan: 
cektir . Ves;kası olmıyunlmn le ve hastahane Dispanseri 1- Taburumuz ~eratırım 
arab1lcıhk y'apm:ısı ve bu gi· ikinci tabibi Doktor Aziz: senelik ihtiyacı için 219.277 
bileı in araba sahipleri tarii· Kogay ~ntakya trahom mü· kilo buğdaydan 182.000 kilo 
frndan sürücü olarak kulla· c~delesı _tal>ib:iğine, An.~ara 1 Jüz kırma un üğütülmesi ka 
nılmaları yasaktır. ~ıl, ~arıh,Cogrefyea Fakulı !• palı zarf usulile eksiltmeye 

Maddr. 175 - İş başında sı .t.uıh şuhesi mezunlarmdan konulmuştur. Buğdayların 
ki ari>.bacıların sarhoşluk ve A!ı ~aci . Berkijz Antalı.ya İskenderunda toprak mahsul· 
rici veya uyuşturucu madde Lısesa tarıh öğretmenliğine. leri ofisi ambarmdan Antak 
ler kullanmaları yasaktır. Antakya merkez vaizi Mah · yaya ve unların da fabrikadan 
Madd~ 176 - Ayakta ara mut Hamdi diyanet işleri tabur ambarına nakli ve mu· 

ba kullanmak, ~elip geçene reiıliki zat işleri kitabetine amele, koruma vesair vergi 
dokunacak ·şekilde kırbaç ı nakil ve tayin edilmişlerdir. ve resimlerle çuvallar müteab 
sallı.mak ve hayvanları döv • T f. bide ait olmak şartile beher 
mek yasaktır. er 1 kilo un üğütmesinin muham 

HA YV ANL.:AR VE KO· Emniyet muamelat me· men fiah alta kuruş olup 
ŞUMLAR murlatindan Mevlud üçüncü muvakkat teminata da 819 li 

Matide 177 - Çok zayıf f radır. lsteklilerin17 10 940 
'iianı tan ikinci sirııla terli 

ve )' anılı veya bulıt•ıcı hasta perşembe günü 1aat 11 de 
W' ~tmiştir. Tebrik edereriz. k lıgı veya fena huylu ol.tn ve ominyona mür"caatları 

ya topallık, körlük ve s;ıi e Köylere Radyo ve 2 - Tabur hayvanatrnın 
gibi sakatlı2ı bulunan ve ara senelik ihtiyacı olan 151.500 
ba çekmeğe iy:ce ah~,k . ol· riliyor kiıo kuru ot kapall zarf usn 
mıyan hayvanları ko~uında D lü ile eksiltmeye konulınuştur 
kullanmak yasakhr. ·· i>:a~bakır 3o A .A.- Köy Beher kilosunun muhammen 

lulorimızı tenvir :naksadile 
iyıce sekimiş olan arabaları 
işletmek yasaktır. 

Madde 167- Yük araba 
Jarı yüklerinden hi~bir ~ !'Y 
dışarıyıt serpmiyecek,sızdırmı 
yacak, toz ve saire çakarmı· 
yacak tertibatı havi olacaktır 

Madde 178 - Çtft hayvan Diyarbakır Hıtlkevi tarafın· fi ah 4 Kuruş olup muvakkat 

l 
ların kuvvet ve boyca eş ol d L_ k ·· l teminatı 495 liradır. İstekli au uezı oy ere radyo veril ı 10 O ma\arı •arttır . . k erin - 1 - 940 perşem 

v meıı ararlaştırılmış ve bu be günü saat 17 de komis· 
Madde 179 - Binek ara· maksatla temin edılen ilk rad Y<'numuza mürrcaatları 

balarına ikiden fazla hayvan yo Karabaş Göçmen köyü· 3 - Şartnamelerin Anlak 
koşmı-k yaşaktır. ne götürülmüıtür. Karabaş yada tabur binası dahilinde 

llô.neıı f ehli 
ğat 

Antakyaoııı Salihiye KD' 
lesinden Vedi Aker tar 
dan ayni Mahalleden S 
davut Düvek aleyhine Atı 
ya Sulh hukuk mahkemesi 
açhğı alacak davası durut 
smda 

Müddeialeyhin ikametı• 
meçhul olduğu hakkında 
kıırılan devetiye.:ieki me 
hattan anlaşilmasma me 
-usuliin 141 inci maddesi 
kamına tevfıkan Mahalli 
zete ile Hanen tebli,ıı..at i 

o 

sına karar verilmiş oldu 
dan duru~ma günü olan 9, 
940 tarihine tesadüf ed 
çarşamba günü saat 9 da 
takya Sulh hukuk mahke 
sine gelmı.!nİz veya bir ve 
göndermeniz aksi halında 
kımzda kanuni muamele ~ 
pılacağı ilanen tebliğ olun~ 

ilan 
Antakya icra me
murluğundan 

Bir alacağın temini ısti 
zunnında haciz altına ah 
paraya çevrilmesine karar 
rilen ve üç ehli vukuf m 
fetiyl~ lamamlarma kiydi 
takdir ettirilen Antalıcyao 
Bak:!anus köyünde kain i · 
de 150 zeytin ağacı 240 r' 
lirası takdir edilen (6629) "1 
gayri menkulün iki sülsü 
içinde 36 zeytin iki zeviz i 
armut iki incir (400) r 
d

. ıra 

ır edilen 6397 nu te 

ve içinde 32 zeytin 448 · 
takdir edilen 6394 nu t • 

ml Vf' içinde 12 zeytin ıl 
lira takdir edilen 6668 nu 
manıı ve 31.0 lira takdir le 

len 6910 nu tarlanın bir ıe 
tin ağacmdanfllaadası ve ifİ 
de 30 incir 15 . bıdem 1 
lira takdir t~dile~ı 6784 11u 1 

mama ve 320 lira takdir ed 
len 97S4 nH temamı ve· 
lira takdir edilen 6342 nu ıe' 
mamı ve 1600 lira tık 
edilen 6910 nu temsmı 
370 metn, murabbmda : 
lira takdir t"dilcn 6231 ıı' 
arsanın le-mıtmı ve içinde 
zeytin 7 nar 400 lira tak 
edilen bahçenin üç zeY' 
ağacı temamından ve 45 
süls:inden maadesi ve .. 11 
1. k • ' ıra ta dir edılerı 6910 ~ 
temamı 26. l 0,940 tarihi 
cumartesi günü saat 9 ~ 
12 ye kadar d11irede biri" 
açık arttırması yapılaca~~ıl 

Arttırma takdir ed~ 
kıymetin yüzde yetmiş b4":1 
1 ıulmadığı surette on t'~ 
müddetle temdid oJurı•~ 
5,11.940 sah günü ayni _1 
attı ikinci ihalesi yapıl•C'I' 
ilan olunur. 

Halkta 
'1 ürkçe Sözlil 

Madde \68 - Binek ara· 
balarının tekerlek1e ri lastikli 
olacaktır. (Yük ur abaları hak 
kıııda bu faslın nıüşterel hü· 
kiımledndeki kayde göre ınu 

Parçalara ayrılmayan yük· köyü bu vesile ile civar köy ki satınalma komisyonunda 
leri taşımak gibi müstesna leri de davet ederek güzel her zaman görulebilect:ği ve 
bir lıal olmadıkça yük araba bir toplantı yapmışlar ve bu kapalı zarfların muayyen sa 
larııı ı ikiden fazla hayvan ko toplantıda Halkevi temsil attan en az bir saat evvel isi 

Oç ahbap çavuşlar at yaı·ıtl 

şulmıyacakhr. lıcolu lıtiklaı piye.sini temsil ne kadar getirilmiş olması 
4<Sonuvar~ · · ve gecikmel~rin kabul edilmi 

etmıthr. veceği ilan olunur. 
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