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Cuma --1"' 4 ilkteşriu ... < 1940 
Sitlcrll BALCIOOLı, 

Sahibi ve Baş.muharrir-} 

(Sayım beryerde2kurıq) 
~~--------~--------~eüm:ÇELENK i , 

~etriyat Müdürü 

iazeteye ait yuılar:Neşriyat ~ 
~ iiclürü adına ıönderilmelidir: 

~Abone :· Yıllıtı:: ""5 
Yabancı memleketlere 

llinlann her kelimesinden 
.nuruş alınır ücret peşindir 

Günü geçmiş sayılar 5 lcu 

Telefon: 1 • 46 - P.'K. 2 
0 HER B"N UGLEDE~~-~~--Ç~~~~ t3AZETESI - TESiS TARiHi 1928 YIL 12 S~YI 25g•fi ADR_E_S_:_YE_N...;l;.;.G·UN ANTAKYA il --- --

···- - - __ ..,._ 

Başvekilimiz istirahatta Sovgetlerin ge11i Ankara 
Ticaret Vekilimiz tetkiklerine devam ediyor Büqük Elçisi 

Dün İskenderunda yapılan Tüccarlar toplantısında Hatayı alakadar eden Oü,, Ci;mh· rreisimiz:t~rafında nllkcıbul 
meseleler görşüldü -- Bu gün ögleden sonra tekrar bir toplantı yapılacak ~ buyurularak itimatnamesini verdi 

Hatayııı Sayın misafiri bir müddd kati isfüahflt ya• f görüş:.ilmüştür. Bu mt selele· : A~ıkara 3 /:.,, , ~ - .. - So~ tir. Büyük Elçi Çanlcayay 
Başvekilimiz Doktor Refik pacaklan anlaşılmaktadır. rin göriişülmesi dün ikmıl ediJ ~~~lerın ~nkar~ Buyuk elçı_- ·d '- d 

D.. · k · · 1 d'f d b ·· .. v l d lığıne tayrn edılen Bay Lı· gı erKen ve Önerken mu 
Saydam, refaketi~deki zvevatla ~~ g;ceyı ço ıyı geçır· eme 's ı: ~n I ~~un.k~g: b':n no~radof ,bugiin ö~leden sen tad askeri merasim yapılma 
birlikte dün öğleym :sogu~o· mış er ır. sonra OxU o u a 1 ıncı ır ·ç k .d- k c·· k~~>U!. esnasında Hariciye v 
ıu~a varmış ve istirahatleri Ticaret Vekilimiz Nazmi tep)antı yapılacaktır . Dünkü hra a_n. alyayat gıl .~r: ~?1- k 1 Ş k 

5 T vl J•• ··~ı d t l t d v r . ş ··k .. urreısı sme hOnune lh - ı ımız Ü rü Saracoğlu d 
için ikametlerioe tahsis olu· opçuog u ·.~un og e e rı soıt• op.atı 1 a a ımız u ru t ' · · kd' l · hazır bulunmu'1t1Jr. 

l k d 
. d s··k .. d h b mı. namesını ta mı ey emış '6 

nan binaye yerleşmişlerdir. ra s P.n ~run hc:ıret o asın· o mensuer e azır ulun· 
Soğukoluğun serin ve da yap•la_n· bir toplantıy1 rİ• mu~tu~,- Bugünkü .. topla~!~ya Sa karga vapurundan alın 

temiz havasiyle mÜst"esna yaset etmıS Ve bu loplantıda da \Şhrak etmek UZ<.!rc ogle a 
manzarasından hoşlc.nan Baş· Hata~• ala~a~ar ~den mühim den s~nra Soğukoluğa gı· 900 f On bakı 
vekilimizin, bu güzel yaylada ve bırçok ıkttsadı meseleler decektır. r 

m s fmlllEt Hükfır! etimizin teşebbüs J O.zerine hal· 
Piriİıç harmanlarının süratle ! lngi/İz harp yaı.laı tarafından i.:.de edildi 

k a/dl11/maSl için ı' kabinesinde t Ankara - ldanbuldan bu bakırları iade edeceti 
hkenderuna mderken yolda b0 fd' ·ı . - M L b Y 1 d .... . •ki. k 6" ı ırı mıştı . ez11:ur akır 

ZJ·raat vekaleti Hataya iki çeltik barınan apı an egışı 1 ltalyanlar tarafmdan t~"·kıf lar Saros adasın ·· d ·ı 
Lond 3 A. A İ ·ı· d'I k · · d b J f a gon en ra ·""'· .- ngı ız E' ı ere ıçın ~n oşa tı an Dumlupma "k 

makinesi grupu göndt-rdi Harp kabine~i Reisi Çember 900 b k · d · . . .1 r vapuruna yu .. A ton. ~ ırm ıa esı ıçın l tı miş ve vapur Mersine b 
Amuk ovasındaki çdtik· makinesi göndermiş ve maki· laynın kahine Lordluğundan b .ıkumetımıtce yapılan teşeb rE-ket eylemiştir. 

lerin husad ve harman edil· neler dün İskenderun istasyo· istifaaı üzerine harb kabine büs üzerine Italya hükumeti 
mesi[\e baılanmıştır. Mabsu· nuna vasi( olmuştur. Bunlar sind,. baza değişiklikler yapıl '!IK h ıün bu ıeoe fevkalade bt"re· dan biri Reyhaniy~, diğeri mıştır. Kabine azasının sayı· 1V.I U f OÇ Ve f oprakSlZ çif f • 
kelli olmasa dolaylSiyle hu· Kırıkhan mmtakasına gönde- sı altıdan yediye çıkarılmış· 
manlsrm kıp kaluak yağmur· rile-cektir. Çemberlaymn yerine Dah;li Cİ/erİmİze 
dan müteessir olması tehlike· Harman makineleri üç va· Emniyet Nazırı Sir Con An· 1 
sini önlemek için ziraat veka· ğon ve bir vağooet içinde derson tayin edilmiş, laşe na opra k tevzii işi başlıyor 
leti Hataya iki çeltik harman gelmiştir. zırı . dahili emniyet Nazırhğı Ankara -:: . Muhtaç v~ 1 Y.apılac?.ktır. Maliye Vekil 
••l!!!!ll•••~!!!lll•-----1111!!~-~~llll!~--· na getirilmiştir topraksız ıÇıttçılere topral' h Lu tahrit" işine yaraya 
»ava Kuru- Jngilizle; çeınbeırİaynın tevzii işine ba~ıanmak üzere maızemey· ··b b n j haı.ırhklar ikmal edilmiş ko ' mu ayaaya aı 

MALTAYA Mu .. Hl 1 fAK m kt b · · . - ' . mış olup muhtdif vilaAye 
· ~ · ~ U U mısyonların leşkııı ılerlemış rim· d d h I h . . • m Una VlYt. KlT AA Tl GÖN • Londra 3 A.A.·- Çem· tir. b 1•z e er a ta nr ııı 

TEBERRÜDE BULUNAN DERDlLt.R berlayıı Başvekil Çörçile gön aş anacaktır. Bu tahrir i 
HAMiYETLİ ESNAFIMIZ Londra 4 A. A. lngi- derdiği bir mektupta alh hat ilk İş olarak tevzi edile- d~ ı;arf edilecek malze 

Debbağlar Cemiyeti Ha· (izler, Akdeoizdeki durumun ta evvel ameliyat neticesinde cck topraklarm kadaıtroları l 1 bin lira)'ı bulmaktadır. 
va Kurumunıuza üç "oyun aldıgı son vaziyat üzerine ç o k '7 a y ı f düştüğünü l~ı:~5:ıS'fJ~rrln8•••••••lllll•••••••~ 
teberrü eylemiştir· Bun • Maltd ad asma mühim .• ıiktar ve bu zafiyetin harp kabinesi 
daıı başka dokumacılar es · da takviye kıti\atı çıkarmış· gibi mühim güç bir vuife· [ LJ nafı, Leblebiciler esnafı Ia.-dır. Bu kıtaatı götüren ge· yi ifasına mani olduğunu bil· Spanga nİfJer İJe Mı 
da bir koyun teberrü ey· miler Alcd~nizd~ im; >ir dü) dirmiştir. Bir müddet ıçm HARBE GlRMlYECEK / ı,,miılerdir. Marangoz esnafı man gemisine rastlamada istirahat etmesine müsaadesi Londra 4 A. A. - Ro· SO İni 
ile Köşker esnafınm da Ku Maıtaya vasıl olmuşt ır ni rica etmiş ve Başvekll ~.bu madan bildiriliyor : 
ruma birer koyun teberrü ltalya Almanyaya meşru mazereti kabul ed~- Musolini ile lsp oya Da· Bugün görüşecekl 
edecekleri haber ahnm1ştır. d . rek yerine dahili emniyet biliye Nazırı arasındaki gö L d . 

Hava Kurumu kıymetli pilot gön erıyor nazırını tayin etmiştir. riişmelerin müsbet bir neti- . 
0
.n ra 

4 
A . A. - lıvı 

esnafımızın bu alakasına le· Londra 3 A. A. - Al · B k ceye varmadığı talm~in olu· tarıkıle Almanya ve İta 
şekkür eylemektedir. manlarm uğradıkları pilot za• U l Ş nuyor. lspanyayı haı be sii i dan gelan haberlere göre 

Surigede yiatını telafi etmek üzere 5 iVluharebe Akdeniz· rüklemeğe matuf olan bu gö ııerleMusolini Jtalyan budu 
bin ıtalyan pilotu ltalyadan d riişmelerin mt nfi bir şekilde 1 dakı Brenner mevkiinde 

Seker ve pirinç Almanyaya gönd'!rilınistir. \ de evaoı ed ecekmiş neticelendiği ~öylenmektedir.ı ı görü~me yapacakbrdır. 
· ıkıtlığı BaZl ltalyan tayyare filoları· Nevyork 3 A. A. - ls_p~myanın, İtalya gibi ~anlış Gece yarısı Hitleri b 

1 nın da Almanya istik:.ııııetin· .. Nevyork Taymis ~gazete- bır adım atmayacağına şuphe olan hususi tren Münib 
Elimize geç~n Suriye gu- d·e uçtukları göru .. lmu·· .:.tu-·r. sinin yuzdığma göre, bu kış d'I kt d' u··t·· h't 

d 
_ T e ı meıne e ır.uu un muşa ı geçmiştir. Alman Hari 

zetclerinin yaz ığına göre, J •1• j ·· muharebe Akd~nizde devam ı Al lt J ngı iZ apon nu er, manya ve "yanın ıs· N d d'ğ b. 
Suriyede şeker ve pirinç ıto - 1 edecektir. ltalyan kuvveUeri rarına rağmen, gıda ıındde- B uzmnın a.t .'ğ ~r lr trle 
ku çok azalmış ve ramazan nasebetleri nazik bütüıı faaliyetlerine rağmen krini ancak lngiltereden ve y renr~rve gı ttı 1 

ft zanİo l 
münasebetile bu iki zaruri leşiyor şimdiye kadar küçiik tvlalta lngiliz donanmasının ssyes; 11 • ~r ... ı~e~ ar& ~ ta 

4 
ihtiyaç maddeııiııi tedariktl"n Londra 3 A .A. - Röyte adasını bile felce uğralama- de t~min eden lspaııyanm bir :\rdıcıyd~. 8 

Rz rı d orıt c 
· ı. l l Surı"yedeki 1 d A'-d .... k· • . no a • un oma an m acız ,.a mıo ır. rin diplomatik mubaı,iri bil- mış ar ır. Harp "' enizde harbe suru lenmıyece~ıne b. t .. t 'b 

Mandater hükumet, şeker ve .ı· · · başlana, bu Hitlerin zaafa 1·anidirlcr. ark sem el m~ ~vecHc~ eni 
k
. · -

1 
k uırıyor! ._ • r~ et ey emıştir . ıtler 

pirinç tedari ı ıçın ça ışmıı O .. .. d k' ıs ·· düştüğüne bir alamet gibi I gılt R taiıedegerekdenizyolunun ' d ' a·numuz e 11 gunkıçm o ere omanyayı sulini uasındaki mülika 

k 

1 
e ırmanya yo unun ,te rar tdakki edilt:cektir. l . 1 

k l b lu:ıması ve g~re pretes O t Uı gün öğ e ü:teri vukub 

k
•padı u •

1 1 
m·s·ı · yu·· •çılmaama karar verildiği za _ . ._ _________ _ 

ara an 
ma geme ço • Bükrec 4 A. A. Burada· tır . 

•• ..J b ff k · 1 ma , man lngiltere ile Japonya a· :rr yunuen ur.a muva a o a d . .. . man tayyaresi Suriye toprak· ki lngiti~ elçisi hfü:ümetinden 

" 
d Od 

,_ .. .. rasm akı munasebetlerın na l · · t ' B ı d b. ld l R ma ta ır. un ve a.omur . . . . arı.1a mmış ır. un ar an ı· a ığı ta imat üzerine oman 

f
. ti d _t d. .. k zık bır saf haycıı gırmesı muh · · ·· tt b t d b. H N ıa arı a mu eme& ıyeıı yu ld' rının mure e a ' arasın a ır ya ariciye azırıııt ziyaret 

:-c k d. o·· ft teme ır. At va d T ·ı d k k.f d'l S ı . Lor:d 4 ( ) aeıme te 1r. ıger tara an Siifıl man r ır . ayyarecı e· e ere , tev ı e ı en ngı- · ra a.a. -
Suriyedeıı Lübnana zahire ib· SURlYEYE lNEN lTALY AN: rin tevkif ve tayyarelerin mü· }iz tabaasının niçin tevkif~ yedeki İtalyan Mütareke 
racı yasak edilmiştir. Çünkü TAYYARELERİ sadere edilmesi hakkında Bey· dildığirıi ve n~ zaman tahli misyonunun taleplerinin 

• Suriyenin mahsulü ancak Kahire 4 (a.a.) --- Hayfa rutteki lngiliz elçisi Fransız: ye olunacağinı sormuş, Ro- tarafından reddedilditi 
Suriyeye yetiıecek nisbette· bombardımanmdıı sakatlanan Ali Komi~erine bir nota ver· manya hükumetini protesto kında henüz buraya m 
dir. iki büyük İtalyan bombardı· 

1 
miştir. "den bir nota vermiştir. bir haber 2'elmemiıtir. 
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Belediye za
bıtası ialimrı.t 

Belediye Rei-
• • 

sının 

Akşam kız a· 
ııat okuluna 

• 
namesı Ziyafette söyledi- Müdür ve öğretmeler 

gi nutuk tayin oluudu 19 Başvekilimiz şerefine Be- Şehrimiz akşam kız san:ıt 
Madde 190 - Vahşi hay lediye tuafmdan verilen ziy.ı okulu müdürlüğü ile biçki ve 

yanların şehre sokulmaları fette Belediye Reisi Sadık dikiş öğrr;tmenliğioe Bursa 
veya bunların şebir içitıde bir Müftünün öylediği nutuktan Necati bey kız enstttüsü biçki 
yerden başka bir yerevgötü bahsetmiştik. Bu nutkun met dikiş öğretmeni bayan 
rülmeleri için be1ediyeden ni bugün elimize gı.:'çtiğind~n Muz:tffer Kurmayıı biçki 
ızin almak ve uakle ait ter· aynen neşrediyoruz: ve dikiş öğretmenliklerine 
tibatın kifayeti belediyenin Savın Haşvekilimiz Adana lsmet lnönü akş~mı 
nıutah"Bsaıs memurlarına tu 

1 
Uzun yılların acı ve ıztırap kız sanat okulu biçki dikiş 

dik edilmek şarthr. Hilafına 1 ayrılığından sonra Türk K 
milletinin sarsılmaz azmi, ye · öğretm~ni Saime Ardıç, .ıy· 

hareket etmek yasakt:r. seri akşam kız sanat okulu 
16 YÜKl,ER nilm~z gücu ve mahirane ida 

- d l f biçki dikiş öğretmeni Neriman 
(YOKLE·r.ı"E, 'fAŞl'ı.,'A, re e i en iyueti ile Anava 

m ıvı Tola nakil ve tayin edil· 
BOŞALTMA tana kavuşan Hatay ve Ha· mişlerdir . 

Madde 19l _ Yüklt> tm ... , tayın büyük şehri Antakya D 
" b d ig"' er nakil. ve yükün bir kısmını veya ht-p ugün zatı evletlerani bağrına 

sini yolda dökülmemesini ara basmakla uzun tarihin tın şe tayinler 
hanrn ve hayv.tuırı d evrilme· elli giinlcr.•nden birini idrak Kınkhan seyyar sıhhat 
sini şuraya buraya takılması etmiş oluy,or. memurluğuna Göksun sey-
oı mucip olmuyacak yollara Cümhuriyet\mizin Büyük yar sıhhat memuru Rıza Do-
ve seyrüsefere en ufak bir devlet adamı: Bugün üstüne ğan, Antakya trahum mü· 
zarar dahi ver miyecek suret ayak bastığımız bu topraklar cadele di6panseri sıhhat me· 
te yapılacaktır . yıllarca müstevilerin tahakkü mnrlµ~una Pazarcık t,·abom 

Madde 192 - Yüklerin ge mii altına inledi, fakat bir gün mücadelesi eski sıhhat memu· 
nişliği 2,30 ve yüksekliği yer bile ümitsizliğe düşmiyerek ru Tevfik Ô tder, Hassa Bel~· 
deo itibaren 3,70 metreyi geç ergeç Atamızın bizi bağrına diye ebeliğine Erzin Belediye 
miyecektir. Bu halden fazla basacağmdan e mindik. ebesi Arife Tamtunç 
~nişlik ve irtifade olan her Bizi ka~anlıktan kurtararak nakit ve tayin olunmuşlard•r. 
eıya ancc1k belediyece tayin nure yükselten Ebedi .Şet Ata Bursaya giden 
edilcc zamanlarda nakil (olu· türküu azimli idaresinde 
nkbilir· başlayıp MiHı Şef lnö- sporcularımız 

Madde 19.3 -- hler tnrlü eş nünün mesut devrindt: te"tviç Türkiye birinciliklerine 
yanın, yenecek ve içilecek edilen mili! dava oldu, bu İştirak etmek üzere Bursaya 
'şeylerin yüklenilme, taşıma büyük davayı başaran vesika bir sporcu ~afilemizin gitti· 
ve boşahlmalarrnda temizliğe nın altında siain imzamz var· ğini yazmıştık. Giden spor-
ıson dert'ce riayet edilmesi 

1 
dır, Bundan dolayı büyükle· cul"rımız atletlerimiz d~ğil, 

lf&rttır. (Gıda madde 'Tİmize, 'Sİ2e karfı Juytluğumuz bisikletçilcrimizdir. .Biailclet
leı'mi tHşınıaya mahsus oları min ııet ve ,şühan hisl rini ar çilerimiz~ ajanları F..uzıl lial· 
araba ve lcaplarm nevi ve şe zedece'c kelime bulam ıyorum. tanın idaresinde lstanbul yo· 
•Hir.ri belediye lenbihlerile Büyük Başvt>kilimir. liyle Bursaya gitmiştir. 
ıtesbit ve ilin edilebilir.) Bu sevgili yurt parçası Üs· Türkiye bisiklet sürat ve 

lngiltere için 
Amerikan yardımı 
ga,anti edilmiştir 

Nc:vyork 3 A,A.- Klev
lımd da söylediği bir seçim 
nutkunda Amerikan C .imhu 
riyt>t Partisinin Cümhurreisi 
Namzedi Vilkiv Amerikayı 
sulh içinde muhafaza e lmt"k 
azmini tekralaınıştır. Vilki v 
İcab eden müddaa tedbirle-
rinin alınmasını istemi~ ve:" A
merikanın aleyhine dahi olsa 
fngi ltereye yardımı g a ranti 

etmiştir. " Demiştir. Vılkiv 

Amerikahları '1 müdafaa hazır· 
lığmın çok geçikmiş olduğu 
nu ve Amerikalıların h a zıla· 
nmcıya kadar yeni enternas 
yona} hadiseler istemed1kle
ri ni ilave eylemiştir. 

lngiJtereye yapılan 
dünkü hücumlar 

Londra 3 A .A. Alman 
tayyareleri dün gece Londra 
ya ve Cenubu Şarki İngilte
reye hncum etmiş, bazı yer 
lerde çıkmı yangınlar süratle 
söndürülmüştür. Ölü ve yara 
h miktarı yükst-k değildir . 
Hasarın ganiş mikyasta olma 
dığı gelen raporlardan a:ıla· 
şalmaktadır. Üç ev yıkılmış· 
hr. 

L >ndra 3 A .A . - Londra 
da resmen bild irilJiğioe gö
re, kuvvetli lngiliz bombar
dıman tayyareleri Alın ' nlar, 
işgali altınd~ bulunan istila 
limanlarını dü~rnanm müna
kale hatlarını benzin fabriica
larını , Almanyada sair he· 
defler i bombardıman etmiş
lerdir. 

Silah fabrikala• ı 
MJdde 194 Tuğla, kire- tünde artik b;ıim bayrağımız yol mukavemet yarışları bu 

uıit gib~ eşyaları taşıyan ara dalğa!anacak ve yalnız Cüm- r ayın 8 inCle ve 10 unda Mu· çalı:;ıyor 
Jalara euaz 10 santim yük· huriyetin kanunlan yürüye· danya Bursa asfalt yolu üze Londra 3 A.A. - İngiliz 
ekliğinde saqlam kenar talı cek.tir. Yüzlnimizde okudu· rinde yapılacaktır. silah fabrıkalaruun müteka-

talan konacaktar. Kum, top-- ğunuzsevinçsize aram11da veba Açıkta kala'tl yurddaş- sif olduğu "Yorkşayr" şeh-
rak, kömür ve bunlara ben· şımızda görmekten müteve)- ri düşmanın bütün hücumla· 
zer qya çuvallar içinde tB~ı lit olduğu kadar hurriyete ve lar a yar dun nn& rağmen oradaki fahri 

hacaltttr. Veyahut bunlar için Anavatana ka\'UJmaktan duy A nkara 3 (a.a.) - 30 t;y· kaların kamilen faal\yetlerine 
dört tarafı kapalı ve altı çin ı duğumuz eb~<li se"mcia d ,· IUI gecesi SimaoJa vulcu bu- devam ettikl~ri bildirilmek-
ko kaplı <&rabalctr kullanıle- ifadesidir. Artık hiç bır ızh lan yangında evleri yanan yurt tedir. 

caktır . • rabımız yoktur, mesuduz, bah daşhmn en zaruri ihtiyaçla · iki Jngiliz tayyare 
Madd 195 - Toz yapan i tiyarız muvaffak idar.~miz al· ıranı Jcarcılamak için Kızılay • G d d• l y sı it it a asına in 1 yüklerin gerek taşınmalann· tında her güu yeni bir inki · umumi merkezi tarahntJan 

k l 
1 

f d k Atina3 A .A. - fotörl'!rİ da g~rek yu letme v~ boşa şa a • oğru oşuyoruz. telgrafla 1500 lira gönderil· 
;ılmalarmds toz çıkarmamak Yirmi ytl nıilli idaremiz- mi tir. arı:ır.ya uğrıjan ve lıenzi n!e 
ıçin ne Jiıımsa yapılacak ve ı den vr. Cümhuriyet devrinin İ ş ,. lı" "' 1 1 ı i biten iki lngiliz tayyare· 

f l zmııı manınca ge en · . G' · Ad · k ıcabcCliyorsa arabaların üstü • eyiz ve nimetinden ma ı rum smın ırat asına. mme mec 
örtülecektir. 

1 kaldık, bunu tdafi etmt!k, . vapur 1 buriy~tinde kaldıkları ve mü · 
Madde 196 - Taşınacak kardeş vilayetimizin s~viyesi Izmır 3 (a.a.) - Jtalyanm rettebahnın sağ ve salim ol · 

ber nevi sulu şeylerin lcaµla · ! ne y~lcı~l~ek için. b~~ün gay harbe girmesinden sonra ilk duğu bildirilmektedir. 
ra d!)külmiy!!cek ve s?zmaya· retlerım~zı ve azm~mızı sefrr defa olmalc üzere bugün eşya R d 
"'ak ŞPkilde yapılacalıthr ber etmış bulunuyoruz. yüklJ 1>İr lngiliz vapuru İzmir omang a a 

Mad e 197 _ Beledi~ece Cü~huriyet hü~u~ıe~i~in limanına gelmiştir. Vapur, Neler oluyor ? 
. 1 k 1 d ba şefkatlı ve kudreth eh bızı he Portsaid limanından gelmek- Bu'"kreş 3 A. A. _ o .. m·ır &lıym o unaca yer er en ş .. k. 1 • .. le l .. -

lra yerlerde aüriiklenerek yu ı· rb~n yu se tıyborba. mu .. emmeli tedir · mubafızlar •n taşkınlıkları , Ba! 
. ır ana ve a nın oz ev • • 

ırarlanarak yük nakh yasak· · dına gösterdigi ihtimamın cüm Bikili V~ Be,ğamt~de vekil General Antonosokoyu 
lır • .. leıiue mazhar bulunuyoruz. zelzele endişeye düşürecek bir mahi· 

Madde 198 - Yukletmcd... Anavatam.a deterli evlat ol · yet almıştır. Romen Petrol 
1,&11mada v~ boşaltmada hal- mık ,.melinde ve Yt 'lu ııdttyaz lzmir 3 (a.a . ı E.vvelki şirketi idar~ meclisi azasın 
" ~·l~atsız edecek der~ced·: Sayın B.ışvekilinıiı gece saat ıo,3o da Dikilide don ve İngiliz tabaasuıdan 
rurııltu yupmak V"' y uklerı Hoş geldir' İZ, bize sürur Vt: biti hafif diğ~ri şiddetlice iki bir zat uıeçhul ~ahıslar tard A 

fo!lara, kaldınrnlan bozacak saadet getirdiniz, zatı !evlet- zelzele olmuştur· Berğamede fından gizli bir semte kaldı· 
tekılde yukarıdan atmak ra· terinize .e~. samimi duygula de fasalah orta :;;idd~tte iki, rılmıştar. Huna benzer sık 

L..... l bu' yulc ,_ .. tak'l .. Foçada de beş saniye süren ••mr. rım a ' •uUI 1 ve: mu sık zübur eden vakalarm önü 
Madde 199 _ Bir araba 11effeb Türkiyemizin idaresi bir zelzele olmuştur. ne gf'çmeğe General Ante-

başmda uzun ve muvaffak V d f • • 
ıeya hayvan yürürken yükün yıllar temenni ederim. na ın erzısı nesko azmeylemiş bulunma k:· 
~en bir kısmı veya tam•mı Burada beşımtzda ve gön· AZiZE SELıM tadır. 
fOI• dökülürse, ~~nlar en kı lüm ıi:ıt.de geçireceğiniz günler Tanı11mış kadın terzileri- Diğer taraftan Romanya 
a l:Sir zamanda ıyıee kaldı· bizim için unutamayacağımız mi2:den Azize Selim eyiıilun nm eski matbuat ve propa· 
imadan yola devam etmek günler olRcaktır. 7 sinden itibaren bu yılan tın ganda müsteşarı Titaano h:ık-
asaktır. Kadelıimi sıbhatanıza ve ~e yeni modelleriyle işe başladığı kında bir tevkif ınüzekeresi 

(Sona var) refiııize lcaldırıyorum. nıSayın müıt~rilerine bildirir. ıadar edilmiıtir. 

Fransada 
Peten hükumetine 

itimad kalmadı 
Zürih: - Rern de c;*an 

Bund gazetesi işgal altında 
bıılunmıyan halkın hiuiyatın 
dan bahsederek Mareşal Pe· 
tene olan imanın artık kırıl 
dığıaı ve diktatör Lavalar kar 
şı duyuları mfiali yazmakt!\ 
ve şöyle demektedir: 

Bazı kimseler bir iıyan 
çıkacağını yazmakta, bazıları 
da Lanı kabbeıinin y-1lcıla 
cağını tahmin etmektedirler 
Dügolün hareketi halkın 
bir kı~mma tesir etmiştir. 

Köylü ve amele rahatça 
yaşayıp hayatlarım kazanma· 

yı arzu etmektedir. Subayla 
rrn noktainazarı da başkadır. 
Buolar Dügolün söılerini 
dinledikleri zamım bu IÖzler 
kalplerine işlemektedir. 

Umumiy~tle mevcut olan 
kanaat Dügol hareketinin is 
tikbalin dı• mukivemetin ıor 
la kurduğu rejimiıı istikba
Jin den daha ıparlak olduğl! 
merkezindedir 

A-ğır yaralı Fransalar 
Vişi 3 A .A. - Geçen 

harpte yaralanmış olan 18 
bin ağır Fransız yaralı•ı .{aer 
besl mıntakaya nakledilmiş
lerdir. 

Polonyaya yerleşen 
Almanlar 

Londra 3 A.A.- Alman 
işgali albnda bulunan toprak 
lara ve bilhaua Polonyaya 
mühim mikdarda Alman yer 
leşmiştir. Fakat polon,yaya 
yerleşen 7\)maular araıında 
bedbinlik hükün• . sürmete! 
bllşlamışhr. :nunun sebebi 
Alnıanyanm zaferine olar. 
i timadm azalması ve buradan 
A lmanyaya dönmeleri ibtirnft· 
lidir. 
ÇıN GENEL KURMAY RE· 

ıs ISTıF A ETTi 
Tokyo 3 (a.a.) - Ordu 

Genel Kurmay Reiıi iıtifa et
miştir. Yerine eski Harliiye 
Nazırı ve timali Çindeki 
Japon orduları Baıkumanda· 
nı tayin eailmiştir. 

ilanen tebligat 
Kır ık ban icra .Jaireıindeıı 
Hırıkhaoaa !iaçaturKara· l 

baoakyan 4aarı11 borips:ma , 
tarafından l.f<arabacalCyan Ka 
rabet kızı akabi aleyhine a· 
çılan 2- 12-936 tarihli ve 

l 

uç sene dokuz ay vadeli adi i 
senetle madeni elli oımanh 
altmı alacak t.kibi emaımda 
borcıu ak11binin hakkı biya· 
rmı suriye lehine iıtimıl ede· 
reK mahalli ikametinin meç
hul bulunduğu zabıta tahki-
katından anhlıılarak iAinen 
tebliğ-at ifuı tenaib edildi;in ' 
den muayyen iki ay içinde 
itiraz edilmediji halde •cebri 
ıcraya devam olunaca~ı ilin 
olunur. 

T~LLI MAK1Nl.5Tı lS· 
TE.NIYOR 

Ürküpte Kolordu muha· 
bere taburuna 60 lira üretl~ 
bır telli makinist almacaj'ın 
dan talip oıanların şübeye 
muracaab. 


