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Sahibi ve Baş.muharriri 

iazeleye ait yazılar:Neşriyat ~ 
" fülürü adına gönderilmelidir ~ 

llinların her kelimesinden 
.?-"kuıuş alınır ücret peşindir 

[Sayısı heryerde2kuruı) Perşembe 
---~------~-=~~--Seüm ÇELENK . 

~eıriyat Müdürü 

. 
(/Abone :'Yıllığı:: :s Lira~ 
Yabancı memleketlere 8 Lira ~ 

Günü geçrniş sayılar 5 kuruş ~ 
•i. 
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Başvekilimizle Ticaret Ve
ki/imiz bu sabah şehrimiz

den ~ ayrıldılar 
Soğukolukia t tirahat<l çekilecek olan aziz mi
safirimiz ayni coşkun tezahürat ve çok sami. 

mi candan temenniler arasında uğurlandılar 
1 icaret Vekilimiz bugiin İskendt~tunda tet.ki katta buıunae ak 
tüccarlarla temas edecek Başvekilimiz dön parti tarafından 
şeJeflerine verilen çayda 400 vatandaşla ayrı ayrı görÜşt!rek 

kasbihallerde bulundu 

Aziz misafirlerimiz Reyhaniye ve Kırıkhanda son-
suz heyecan ve coşkun tezahüratla karşılandılar 
Sayın misaf~rlerimiz dün leri tetkik evliyecektir. leri arasında saat tam 9,30 da 

öğle yenıeğiui Valimizin ml· Dünkü ziyaretlerin hep· Reyhaniyeye hareket eyle· 

11afiri olarak Vali konağında sinde Part Müfettişimizle mişlerdır. 

ve hususi surette yemiş, saat mebuslarımız Başveki • Antakyadan Reybaniyeyc 
17 de Parti tarafından Halk· . limize refaket etmt"kte idiler. giderken yollarda toplanan 
evi salonunda verilen 400 ki· 1 Program m ucibince Baş· köylülerimiz Saym misafiri· 
şililc çay ziyafetinde hazır 1 vekiıim;zıc: Ticaret Vekilimiz mizi coşkun•ve samimi te· 
bulunmuşlardır. · ve refaketindeki zevat dun zahüratla alkışlanmış ve Bas· 
Başvekilimiz, büyük salonda akşam yemeğini yine hususi vekilimizle Refakatindeki ze 

kt·ndilerinl selamlayan halkla şurette Valikonağında Vali· vat Salt 10,50 de Reyhaniye 
yakandan alakadar olarak bir er mizle birlikte yemiş ve bu yi şereflendirmişlerdir. 
birer isimlerini, sanat ve suretle resmi ziyar"!t dün ak· Kaza hududttnda kayma· 
köylerini sormuş, bazılarına şanı sona ermişti.r: . . kam ve Bel~diye Reisi tara· 
iş ve güçleri hakkında müte· Sayık~ .B~şvekıhmı.z ve! ~ı · fından karşılanan Sav,n misa 
dd'd 11 · d ı · ken'ı caretve ılımızle maıyf>t erı a ı sua er ıra ey emış, • firlerimiz, Kasabanın dışan 

d 'l . 1 k h b"l ll Y' p I erkanı bu sabah saa t 9,30 d b M b d ı erıy e ısa as ı ıa er a · sın a aşta e usl01rımız an 
mışlardır. Halkçı Ciimlıuri· da .şelı::imizden ayrılarak Rey Abdullah Mursal, H11.ındi Sel 

t. •1 B k·ı · · g - s hanıye, Kırıkhan ve Beylan k M yem aıı aşve ı ınıu o • . . . h . . . çıı ve ehınet Tecirli olmak 
d·-· b . a ıa·k bu'' yolıy!e ıstıra atlerı ıçııı tah · 

ter ıgı ıı samımı a e • . • iiıere hükumet, Parti ve 
tün davetliler üzerinde derin sıs olunan .soğu~o!t.ga ha· Belediye erkanı atlı ve yaya 
. . . h l lc d rekct eylemışlerdır. 

bır sempatı ve ayran ı o· A · · f' 1 · · • binlerce Reyhaniyeliııin caıı· 
~ b l d -ıız mısa ır erımız ogur· 
gurruuş u unuyor u. 1 k · · d 1 b h darı ve coşkun alkış ları ara-

B S 
B kT . ama ıçrn a ıa sa a m t"r· 

. aşta ay_ı~ . aş ve ı ıı~ı z· ken sıuıtleriııden A ıı tokya - sında otoınobillerind'.!ıı ine-

l mavaf f akiget 1 Suriyede11 
. siz/iğini fe/Q I Yeni istekler 

Kahire 2 A. A. - Bey-
( i İÇ İn ruttan gal'!n haberlere naza· 

Hitler ltalyayı r\lfı- ran Suriyedeki ltalyan milta· 
r"ke komisyonu ort~ şarkta 

sıra bir taa"'ruza ikamet etmekte iken harp do f 
sevkedecek miş luyısile hudut harici edilen .J 

Londra 2A.A. - lngiliz Alman ve İtalyanların tekrar 
1 

Suriyeye dönerek işlerine E 
matbu?.tı bu günlerde bilhaı b 

aşlamalarırıı Fransızlardan 1 
sa Mısırın vaziyeti ile Mosko 

f istemişlerdir. Bunlardan bir 
vanın üç tara h pakttan ' 
sonraki vaziyetini incelemek çoğunun propaganda memu 

ru olduğuna işarel edilmektedir. Taymis gazetesi Mısır 
tedir. halyaıılar ayni zaman• hakkında şunları yaziyor; 

"İngitereye kar~ı uğra· da Beyrutta bir İtalyanca 
dığı muvaffakiyetsizliği tela· gazetenin neşrini. Suriye ve 

Lübnan matbuatında Alman fi iç\n Hitlerin. Mısıra karşı 
hureketini tacil eylemek için ve Italyan resmi tebliğlerinin 
Musoliniyi teşvik ettiği tah· intişarına istemektedirler. 

ınin olunabilir. Bu itibarbt ispanyanın harbe 
son baharda vukubulacak girmesi çok zor 
harf!lcat mevsimin en mühim Nevyo k 2 A A _ N • 1 

mes~lesi gibi telakki oluna· l york Tav~is aM~et.es·ı t ev 
b. · • ,, e. · , span 
ılır. yanan lngiltereye karşı harbe 

/spt.nganzn ı girmesinin i'<tisadi ba· ~ 
• • kımdarı çok zor olduğunu, 

Vazıgef l /ıak- üç ta~afh p~kt .k~!"ş.ısında Sov 

k d yetlerın vazıyetanın henüz es. 
ın a rarla dolu olduğunu, fakat bu 

İngiliz gazeteleri· paktın imıasından evvel Sov 
yetlerin vaziyetten haberdar 

nin neşriyatı edilmiş olmalarınm kuvveti~ 
Londra 2 A. A. - Ro· muhteme-1 buıunduğunu, ya· 

m11dan buray• gelen haber • kında bir Japon _ Sovyet 
lere göre , ispanya Dı.hiliye ademi tecavüz paktımn imza 
Nazırı Berlinden Ronıaya edilmesini beklemek lizım 
gittikten sonra ltalyrı n Hari- gddiğini, Bu vaziyetten Ja· 
dye Nazırı tarafından kabul ponlardan :ziyade Rusların 1 J; 
edilmiştir. müstefid o)acacağını yazmak 

İngiliz gazeteleri İspanya tadır . 
Dahiliye Nazırının Rora1a zi. -~.---111.!1-----119 

neşrıyatından ispanyanın ken 
yaretinı dikkatle takip eyle· disini bir maceraya atmak 
mektedirler. lııgiliz matbuatı· tasavvurunda olmadığı istid· 
na göre, lcalyan gc.zetelrinin lal edilmektedir. 

• le tıcaret vekılımız oldugu Reybaniy~ yolu Üzf·rinde on rek Beldiye Binasına kadar 

halde bütün dave~hler hazır.- binlerce insan toplanmıştı. halkın :,rasıııdLt yii rümüş ve l•erNr'lsrıo~N~O~A'::KT:fK~Aflli"•il*mm~?•t11·•~·11n••••••••• 
lanan büfelerden ızaz edılmış· Ba~v~kiiinıiz rdab1 t· Belt-:diyede bir müddet isti· 
ler ve ziyafet bu suretle çok lerindt: Ticar~t Vekilimizle, rahat buyurarak bir kahve 
aamimi birhava içind~ .saat Valimiz, Tuibay Şükrü Ka· c. ldıktarı sonra saat lli 10 
19 a kadar devam etmıştır. natlı MebHslarır .. ızd uı Ab- geçe ayni tt!zalı ürat ve"ya~a 

Başvekılimiz Haıkevini dülğ~ni Türkmen, Bekir Sıtk1 varol!,,ni.inlan arasında Kırık· 
teşri! ederken ve ayrılırken, Kunt, ve maiyetleri erkanı hana müteveccihen yollarına 
bahçeyi ve Halkevi civannı olduğu haldt! saat 9,25 te devam etmişlerdır. 
dolduran kalabalık halk küt· Vali konağından yay.ı olarak ! Reyhaniye ile Kırıkhan 
lesi ve davetliler tarafından l B J d ' d k. ı a:ra mış ve Ae ~ ~~e. mey Aan- arasında ı yo üzerinde yer 
tezahüratla ve alkışlarla kar· hgında .asken, mul~ı erk .. an yt r toplanan köylüler, 
şılanmışlarchr. Çaydan evvel ile Partı ve Halkevı erkanı Hahym aziz misafirıni ~elam 
başvekilimiz müzeyi ziyaret meydanlığı dolduran kesif Jamış ve alkışl.ımıştır. 
eylemi~ ve tetkiklerde bu· b' ı lk k- tı · · l' ı K kh k h d v ır .ıa u esını s~ am amış ın an ,,za ududun a 
ıunmuştur. b~r kıta asker selam resmini kaymakam Askerlik ~übesi 

Öğleden sonra 'ficaret ifa eylemiştir. Re;~i,Belediye veParti Reisk· 
Vekilimiz Na1mi Topçuoğlu Sa.)ın Rdik Saydam, ya- ri turafmdaıı kar~ılarıan BKş 
ile Valimiz Şükrü Sökaı~nsü· ya olarak yollaruıa devam vekilimiz, şeh rin methaliııden 
er ticart:I edasına giderek ora· etmiş ve köprüyü geçtikten itibaren büyük caddeyi dol· 
da toplanan tüccarlarla tekrar sonra caddenin iki tarafınd11 duran lcaduı erkek binlerce 
leınas etmiş dileklerini tetkik yer ahmş olan mektE-pliler, kırıkharılıııın candan, coşkun 
~derek hasbiballer yapmış, bu gençl:k t~şkilatı, halk ve es· ve samimi tezabürutıle karşı 
toplantıda Tic.nc::t Vekilimiz naf teşkkülleri i!e halk kut· ıann ıaş ve otomobillerinden 
lllühinı notlar alarak bunlar· terinin ar.asından ve hir tür· inerek halk arasında yaya 
daıı mümkün olanJarmın te· lü sonu gelmiyen alkış sağı- yürıiınek suretile Belediye bi 
bakkuk ettirileceğini ke.ıdi· nağı arasında halkı selamla· nasına kadar gitmiş ve bura 
leriııe vaJeylemiştir. yarah gençlik kışlama ka- da bir müddet istirahattan 

Ticar~t Vekilimiz bugün Jar yollarına devam etmiş sonra ayni tezahürf\t arasan· 
İakerıderundaki tüccarlarla ve kışla önünde canJen ve I da yollarını. devamla Suğuk 
lemaı t!de.rek oradaki dilek· samimi iyi yolculuk temenni- • oluğa hareket eylemişle~dir. 

Sovgetler Havalarda ;. 
ALMAN HUDUDUNDA . Londra 3 A. A. - Alın n • 

T AHŞIDA T Y APlYORLAR f tayyar~l~ri ~ün gece yeniden ~ 
Londra 3 (a.a) - Bük- ; Lorıdra uzermde uçarak bam P 

reşlen bildirildiğine göre, Po-' ba atmışlardır. Bir kaç ev ha 
lonyadan Romanyaya ge-len sara uğramış, bir kişi ölmüş 
yolcular, Alman - Sovyet tür. 
hududu boyunca Ruslarm mÜ· ı Dün 10 Alman tayyaresi 
him mikdarda ve kütle halin· düşürülmüıstür . 
de asker tahşit ettiklerini müt Berlin 3 A. A. - Alman 
tefiken söylemeldedirler. Karf tebli2i, dün gece Üir kaç ln· 
patlar mmtaka.sındaki orman· giliz tayyaresinin Berlin üze
larda gizlenmiş motörlü ve rinde uçtuğunu fakat bomba 
metralyöz kıtaatı mü tema :fj. atmadıklarını bildirmek-
yen tehşit edilmekteJir. tedir. 

Diğer taraftan Moskova· ı .•-~-------
dan Bükr~şı• gelen bitaraf l ·nı~~. b.r zat Alman yanın işgal ~ 
mijşahitler,Sovyd R usyc.da AlJ ettigı. me~ıleketlerden yağma t 
mao tehlikesinin yakınl · ' • eyledıklerı petrol mevcudunu 

aş.ı b' · k ·· ld v 

ğına dair hergün arta a bir ıtırme uz.ere o ugunu, Al· 
propagandayapıldığııu söyle· ma~ıyada bılhassa Petrol ile ~ 
roP.ktt-dirler. lde~~r,kurşun ~akır ve kauçuk 

ALMANYA DA :MADEN 1 gıbı .. mad~elerın t;ok ~zaldığı 
VE PEl'ROL EKSJKLIGl 01 soylemı ve Avrupadaki 

Nevyc,rk 3 A.A. - Avru ~l~evcu: erzak iyi tevzi edildi 
pada bir tedkik ,seyahatin• ! gı takdırde bu kış achk ol· 
den döneıı Ameril·ala tarım : mıyacağını beyan "etmiştir. 
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Beleilige za- 1 

bıtası talimat 
A__tıetlerimiz 1 Erzfocan f t?./Ô.-

1
1 lng iltered e H<ıstane icin 

Dun ak~a~ Bursar ketzedeler ıne ve Alma ,_yada Erzak S'1.tın alınacak 
ya gıthler y I b .. 

1 
. ı h .. Hastane için 29 kalemden I 

B · 7 8 . .. apı an te errn erın Karşılıklı hava u ibaı ei oları erzak ihtiyacı u ayın ve ncı gu:ı- • 
!eri Bursada }apılacak olan tnıkdarı cun1ları d . vam ıo:diyor münakasaya konulmu~tur. lha 

• namesz 
atletizm Türkiye hiriocilik. Ankara 3 (a.a.) - Er- ı Loudra2A .A.- Almaularlngi· le 17 birioci teşrirı 940 per 
müsabakalarına iştirak etmek zincan zelzele felaketzelerine )iz şehirleri üzerine havadan şembe günü öğl~den son1·a 

18 
vladde 180 Koşum takım· üzere- Ger.çlik t(>şkilatıııa şimdiye kAdar yapllan teber- hücumlarına dün ve bu gun saat 16 da hastanede müte 

larınm sağlam ve temi:: ve mt'nsup atletlerden bir kafi· rülerin mikdan 5 milyon 319 de d't>vam etmiş!erdır. şekkil komisyon huzurunda 
hayvanları yar'1laanyacak şe- le, Bı:-den l'erbjyesi Bölge bin 260 liraya baliğ olduğu Londramn şark mıntakıı· yapılacektır. 
kilde olmaları şarttır. İpt .. n Asbaşkaol·kı tarafından Bur Kızılay merkezinden bildiri!· smda bazt binalar yıkılmıştlr Tulipleriu tafsilat elm k için 
ve buna ben:ıer dayanıksız saya yollannuştır. mektedir. Hasar azdır. ölu ve yarah hergün hastane idare memur 
şeylerden yapılmış i<oşumlar Soıı günlerde iyi untreıı· Iuhisarlar vekili var~ır. !uğuna müracaatları İlan olu 
yasaktır. .. man yaptıklarına şahit c.\du· B d lngiliz hava kuvetleri· nur. 

5 ulNEK VE YUK • tI J ı · · · b ursa a f 1 1 d .. T-' k i •t l - D · ~ gumuz 8 et et ertml7.lll U , !l~ llleo_up I 0 ar Un g ece Ya l l an arı 
HA YVANLARl VE ŞEHiR müsabakalarda iyi derece ala· Bursa 3 (a .a) İnlı .sar· Berlinin birçok askeri hed ef 
IÇlNE!J AYVAN SEVK caklarfnı ümit ~Jer,kerıdı!e· la r vekili Raif K'lradeniz dün~ ıerini, Elektrik s.ıntralları· Jağ mnhallesinde çakıllık illt!V 

VE ' AKLl rin~ İ) i ~olc_uluk ve ınuvai· ~uraya ~elmiş: Parti ~n('rke· ı nı, Fabrika\arı, antrepo.lan kiindej hacı Yusuf vakfmdan 
Ma ide .l8l - Ata binııı e fakayet dılerız. ı.md'! mustalısıllerle bır ko· bombar,hman etmiş v~ ağır· 1116mahzarNo:20ağaç lu zeyli 

vi bilmıyederle bed eıı i "~ ru VQl~abu·· k Ue• nusma ~y~pn_uş.tır. I3u konuş· basarat ik.l eylemiştir. Bu nin 9 40mabsiilü ihalesi20,10,940 
J fij mııda tuturı ısbhsah ve alışve· .. 9 Al t . du"· perşembe günü vakıflar idare 
hi v;ısılları veyahut çok kil· I • b .k . . ._. gun man ayyar~st . d l 

ı 1 m l ~ fa r l ası rışı hakk11ıda foydulı hdSUI. ..u- rt' lnıu''ştu"r. sın e icra o uoacağındanı İs· 
Çük ve çok ya~h o nıa.arı , ... 

haller olmuştur. •• teklilerin müracaatları ilin 
dolayısiL~ hayvan idare ede· lHRACATA BAŞLADi • "' Alınanlara gore oiunur 
miyecek vaziyette bulunrt1Jl· l~tanbul - Karabükte //if ıkar l Q Berliıı 2 A.A.- Alman • • 

larmm şehir içinde bir hay- tesis ed\len demir ve çelik .. d l resmi tebliği, dün Alman tay Mansurlu kö~ünde vakfa 
vana binm:ş olarak gezinme fabrikaları istihsalata başla- muca e e yarc lerinin Londra ve Jngil- ait Zt'Y.tin danelerinin arttır 
leri ve bu gibilere binmek maş ve mamulatmı piyasay.s y urduıııuza ithal 1~:-t?nin muhtehf şehirleri üze rna müddeti on gün uzahl 
U .. zere hayvan teslim edılme· b ı kt J d b b ı k çıkarmış u unma • a ır. d k l ritı e uçarak om a (lr attı mıştır. ihale 10,10,940 per.şem 
si yasaktır . Bu fabrikaıarımıwı oıa· frdUf! rı o urna ar !arını şidd~tli yangıııl {i r çıka be gü ,ü saat 10 da vakıflar 

Madde182 -'-Gehp geçeni~ lilUlatın<lan bir parti demir \a ipliklerin azami \ rak infılaklar i şitildiğ\ni bil· idar~sinde yapılacaktır. 
re za~ar verebi iet!ek. derece l eşyanın ({()1ncıı1yaya.. ihracı .. • fıatlar tespit edildi l dirmektedir. lstekhlerin müracaatları ilan 
de azgın Vt:.ya huysuz olan na Vekiller beyetMCt' mu· Ankara . T;caret Veki· ı Rornanyada yahın olunur. ' 
hayvanlara umumi yerlerde saade edildiğinden ilk parti limiz, ibtikarla m~cadele fa· lanan bir haber Vakıf mülkiyet ilanı 
hiumek ve bunları pek sı~ı eşya Romanyaya gönderilmiş aliyeti cüm\es\naen olmak 5 inci nımtakanın 1777 mah 
tedbırler almudım yedekt! ~- tır. !3u mal, mem!eketimizde 1 Bükreş 2 A.A. - Alman 

k b 'b' 1 d üzere yeııi ve mühim bir karar l R p~trol mm zar No: lu arsanın mütkiyeti 
lara u gı 1 yn er ı· geçır demir" ve çelik sanay,iinin · l3 k l arın omanyunııı sath~a çıkarılmışhr. lbal•si 
mek yasaktır. i •1kişnfına en büyük delildir. ittihaz etmiştır. ud ar~fr aky.a takasında Ve diğar yerlerde 3,10,9.40 tarihin~ ra"layaq per 

bancı memleketl""r en ür ı· d · d · "' 
l~Aadde183 - Brnak, yük hay Yaz saati sona eriyor 'th l 1 an mensücat tayyare mey anlarıle enız şembe günü saat 16 ,dadll'. 
~vı yeye 1 8 0 un ' ' üsleri tesis cttiP.in~ dair ya· 
l "k ' l \' A k 2 l V k' ll · k A f' ~ Taı:plc:-rin muvakkat teminat van arı yu · araua itrının ışı- n ara - cra e ·ı en ve ipli terin azamı satış ıat bancı ka)'n~klardan çık?n ha 

Yebil<"Cekh•ri sokaklurl.a say- he)'t:~ince ahı~an karar muci larmua. wa\lyet fıatma ilave bt!rler burada resmen yalan· akçalarile birlikte vakıfler . ~ 
h d 5 · · · t · · 6 f' kA idaresine müracaatları. fiye yollarında ve şa ır ,. bince bırıncı e~rım ya edilelıilecek gayri sa 1 ar lanınaktadır. 

şrnda kalım yollardan geçe· bağhyan yece srı at .24 ten nisbttleri t .. spit oluıımuştur. Üç taraflı anlaşma E/ekfrik 
bilirler. tiunlıum büvük ve~·s itıbaren y.az sualine nihayet pamuklu ve yünlii mensüca~ ı 
kaı .. balık yollardaıı geçmele v(~rilecek ve bütün nıcıntek~t pamuk ve yün iplikleri ve ma ve Japon m ntbuah Kaynak .makinesi 
:ri yasaktır. Süvari, ask~r, içi nd~ s<· atlı·r bir iHat f{t-n karalarıo satışl>ırında bu fi· Tokyo2 A.A. Japon alınacak 
Jaııdarm ıı v,., polis kıtaları ) al.nacaktır. atlara uyulacak Vt! bu mal· gazetderi, üç iaraflı paktın Hatay Vilayetinden: 
nıusteJnadır. Binicilik mekte 1 Elbestanda bir or- lanı tesbit edilen ııisbettt:n ehe mmiyetinden bahisle bil· 1- Nafıa atölyesi için(l20) 
b i veytt ldülü gibi müessese 1 ta okul fazla fiat koyanll\r mllıi ko- hassa Sovlıet hiikfimeti ile Ja a mperlik (ASEA) marka elek 
ere mensup olanlarda mü· Elbesta ıi 2 A. A. _ Hal runma kanununa göre ceza· ponya arasındaki münaseba· trik kaynak makinesi satın ., 
essesel rin bulunduğu yere landırılacaklaraır. Bu karar tın normalleşmesi lü7 umunu lınmak üzere açık ekıiltmt"ye 

kın ve Maarif Vt>kaletiııin k d 
atla gidip gelebilirler. d · ı . dl t • hükı1.nıeri bu günden itibarer! te barüz ettirme te irler . konulmuştur. 

B. k h yar ırnı ~ ınşo c en or ao A •k • b 
Madde 184 . . ~ne ~y· kulun açııma tör eni yapı~mış meriyete girmiş bulunmaktadır ınerı a nar e 2 - Muhammen bedeli (785 

van)armın şehır ıçınde sur.,t ~r ııc= MM doğru gidiyor liradır. 
tiye· ve>a dörtnala kaldırılmü tTır. l . d .., d · ~ d Çember/ayn Roma 3 A. A. - Stefa· 3 - Eksihme 17,10,940 per 
l k• 1 e ur ag a t>ug ay .. t fi kt cembe günü saat 10 da An· arı yasa ır. • Lortluktan istifa etti ni Ajansı, uç ara ı ra v 

Madde185 -- Binek ve yük alınıyor hakkında Amerikanın takın· takya hükumet konağında 
1 d l w t ra 

1 
, k d '2 " A Londra 3 A. A. -·- İııgiliz k d · A .. d ı k ba) van arı a yo un aag .a - ı 1 e ir ağ ' r\. . dığt tavırların, Ameri ayı 1 aımı encumen e yapa aca • 

fınd.ın gitmı>ğ~ m~cburdur- Ziraat Baukası Traky~. köy· harp kabir.esi reisi Çember harbe sürüklemekte olduğu·. tır. 
lar. • lüsün~ tohl:nıluk tevzıı mak· ba)n Ba~vekalet Lonrlugun· nu bildirmektedir. 4 - Muvakkat teminat (58) 

Madd t- 186 -- .Ş;-hir !çin· sadile, Tekirdağı borsıısındarıll dan ishla etmiş ve istifası Orta Şarkta vaziyet lira (87) kuruştur. 
de hıı}vunların dızı haltrıde ve Tüccar elınde ınevcud Kral tarafından kabul olun- O Kayıp mühu··r 

Londra 3 A. A. - r · 
yiik taşı maları yasaktır . stolf buğdtlym kilosuııu oıuştur. Alaaddin köy muhtarı 

Madde 187 Sokaklarda ı 10,5 kurusa kadar almakta. GANDıNlN BlR TAV· ta şarktaki harp vaziye ti hak ı>tlahmul oğlu 11Mustafa,azadafl 
binPk ve yük hayvanlartnı d 

1 
SJYESl kında buraya gelen haberler Hasan oğlu Sült:yman. Ham· 

dövmek yasaklar. ' ırV •:J.. R• ' 1J Bombay 3 A. A. - Hind muvafıktır. İngiliz kuvvetleri mud oğlu Hasan Adlarına 
Madde 188 ~ehir içiı1dc . .n.. UaUS Q - halkına hitaden bir beyanna 11in her güıı biraz daha te mahkuk zati mühürlerimizi 

yollr.ırdan başı boş ve sürü ı me naşreden GanJi, harp i· favvuk etmekle oldugu bifdi kaybettik. Y enisiı'i çıkaractt 
ha\ı rı<l e her türlü hayvan gt- 'lJ OSU çind~ lugiltereye müzaharet riliyor . Mısırın müdafaası şid ğımızdan eskiler;nin hüknıı.i 
ç.ir:nek yasaktır . l3irer ikişe r 'fiirkçe neş~ iyata lüzumunu kayd ederek hal· Jetle takviye olunmuştur. yoktur. 

:vt-ya sürıi hatiııdt• s~vk t>di haşladı ka sivil itaah~i:tlikte bulunma --· ... Alaaddin köyünden: , 
lt'r.+•k hayv.wiarın ııe vukit m .. tre ınayı tavsiye eylemiştir . GÜ n d ;; z de İVJ usta fa ,Süleyman, Abdullah 

1 Orta di11Y, 449 ,, f4' Hasan 

çırılebilece lde ri be e ıye t~n KlYATıNüAN VAZGEÇ- POI tS AVCı TABU RU .Neşriyat Müdürü 
uerelt rd ı::n ve ıı stu~: t e gt> ıiz .. rinden çah~makta olan iNGILiZLt.R ÇOCUK S~ V- lki film birden 1 
bibnile ila ıı ~daecekt;r . Bııı• Kudüs l{adyosu l t~ riai.:: v· 'flLEL> . ,. ~ . . Seıim ÇELENK 

k v .. ı 940 s"lt gu"nu" odt!ıı iıibı. "' Gızlent>ıı ıztıraplar. Aşkheyacan C H p b N 
1
. "'K'( A 

lı.ra a)kırı hareke t etme . 'J r1 ... l k r·· k Loıı<lra 3 A .A. lngiliı. . . mat lnı - A ~· ,,. 
saktır. reı1ı ~er 

1
a şum ur

8 
çeRuejşrı 

~ dd 89 c 1 k. ya a oaş cU\llllŞtır. u ~a yo ı~r bi .. l eşik Amerikaya çocuk Satılık zeytinlik ve gayrimenkuller 
Ma e 1 · ~an ı umes . h 3 d kt kk t d l 

t 
ıs!asyoııu er akşam s;;~ıt 'l. gön erme en muva a en Vakfı cinsi ağaç tahmin olunan mubamm~n öe e 

hayvanlarının ayaklanndaı ,.0 d k k ı ... d d · ı d' u b te ı. a ı ·a ~ ar evam vaz~eçmış er ır.uuna se ep Nakip camii zeytun 276 zeytun kilo 
bağlı ve aşa\!ı r,arkıltı\ınış 0 d Türkç~ havadis bülteni yainıı Almıın Denızaltılarırıın 1275 00 

h
. . e en 

lerak taşınmaları va şe ır ı- ktt>dir . çC'cuk yüklü gemHeri torpil 
ç.inde sürü halinde . ·~ötürü!- •verme lemesi değil, ayni zaman· 

meleri ve kafesle nakil edl· Jia[kf a da denizlerde ve · havalarda 
lirken kafeslerin stmsıkı dol fırtına olmasıdır. Şimdiye ka· 
durulmaları yasakhr. 1 ürkçe Sözlü dar Birleşik Amerikaya 2600 

(Sonu var) Üçahhap çavuşlar at yarışlarında çocuk yollann~ tır. 

51 
Ahrnediye camii oda 3 

Zulfikar ,, 1 
Yukarda yar.ılı gayri menkullerle zeytunları 940.,icat" 

lan açık arthrnıaya çıkan!ll'ıştır: lha~esi 4,10,940 cu:: 
>{Ü rı ü saat 15 de vakıflar ı<l aresmde ıcra olunacatın • 
teminat akçalarile birlikte u üracaatları İlan olunur. 


