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Parti kongrıele;ri 
Ayın 15 in~e toplanıqor 

Amer.ikaga 
megdQnoka 

lsiallbuıu,n ~1.frruluş bag~amı 
Dün ç~k heyecanlı tezahüratla kutlandı 
İstanbul 6(a.a.-kurtuluı bay· polis ve itfaiye müfrezeleri Kong.-el~r evvela nahixeler.de başJı~arak 

merkeze kadar kademe halinde 

devam ede<.·ek 

' 
nuısa 

Amerika derhal kar 
şı koyacak 

Vaşington 6 A.A. - Va· 
şington Polis müdürü söyl~
diği bir nutukta demiştir ki: 

Cümhuriyet Halk Partt· 
si İdare heyeti intihabata için 
bazırhklar devam etmekte· 
dir. ldare heyeti intigabatı 
için yapılıtcak lfongreJer 15 
iJk teŞriiaden itibaren başlı· 
yacak ve en çolc geltcek 
aym 15 ne kadar devan ede 

Örge Evren 
Hatayda konfera!ls 

)ar verecek 
CiamQuriyet Halk Partis in 

ce } urd içinde tertib edilen 
konferanslar serisi devam 
etmektedir. Bu arada M&raş 
Gaziantep, Urfa ve Hatayda 
verilecek seri ~konferrnsları 
vermek içinBalıkesir mebusu 
OrıeEvren evvelki günAda 
nadfıı g~çerek Gaziantebe 
gitmiştir. Ôrge l:.vren Ma· 
raş ve Urfada konferansları 
m verdikten so~ra Hataya 
gelecektir. 

Hı.lkevleri 
müfettişi 

J)oktor Ragip şeb 
rimizde· 

Halkevl~ri M~fetişlerinden· 
Doktor Rag.p: evvelki a,ün 

celctir. 

Nizamname mucibince 
kongreler nahiyelerden llaş
hyarak sır«Jsile kaza vilayet 
kongreleri yapı lac•dc ve ina· 
re h~yeti seçimi vilayet kon 
resinde icrıı edilec .. ktir. 

.. Şayet bize meydan oku 
m.:rsa, Ame,.ikan donanma 
sı denizde, ordusu da kara· 
da bu meydan olC ıı yanlara kır 
şı koyacaklardır. Vazifem iz, 
kimseyi i onların arkadan 
vurmamasana nezarc:t etmek 
tir." 

Vaşington 6 A.A.- Üni Ay,ı.,n 15 inde açılıyor versite tulebesine hitaben bir 
A~.am kız sanat okulu mü nutuk söyliyen Cümhurreisi 

dür ve öğretnmenlerainin ta- Ruzvelt, A vrupadaki dikta• 
yin edildiğini yazmıştık. Uku törleri şiddetle takbih etmiş 
lun tedris levazımı Konya er Amerik"n gençliğinin -tema· 
kek okuluncaı hazırhnmış o- mile demokrat olar!k yetiş· 
lup bu ~Ünlerde Hataya gel- tiril~ceğioi söylemiıtir. 
mesi bekfenilmektedir. Ted- Amerika bahriye 
ris levazımı modern ve son ,-
usullere göre hazırlanmıştır. NazırJD~n bir nutku 
OolculunlSilkteşrın d e açılma Vaşin2ton 6 A. A . - A~ 
sı için hnırhklar devam et· merika hükılcpeti, Avrupada 
mektedir. Okulı;, şimdiden ki torpido muhriplerini Am~ 
bir çolc bayanlar müracaat r ikaya çagırmağa karar ver· 
ederek yazılmışlardır . miştir. Bunud ebebi, son za· 

Erzin - Dörtyol manJa;dıı lngiltereye de~re · 
at asında djlen 50 torpido muhribile 

ViJiyetimizce yapılan te- bunların karıştmlmamasıdır. 
şebbüı iizerine ve köylülerin Amerik11 Bahriye Nazırı 
faydalanması için Erzin ile söylediği bir nutukta şunları 
Dörtyol istasyonları :ırasında· söylemiştir : 
ki Say köyü civarında trenle· " Bizi harbe icbılr eder· 
rin birer dakika durmaları lerse hazırız. Amerika şirn· 
devlet demiryolları idaresince diye kadar biç bir harbi 
kabul ~dilmiştir. kaybetmemiştir. Totaliterler 

Türk f İpİ Amerikayı çok iyi tıltlırlar. 
Amerika beynelmilel şakile • 

ramı bugün di~er senelere kız ve erkek mektepleri Sul· 
nazaran daha geniı bir 'ıekil- tan A~metten hareket etmiş 
de kutlanmııtır. Sabalnn er· ve ana caddeyi takiben hal· 
kt::.n saatinden itibaren halk kın sÜrt!ldi alk-şlar:ı arasında 
sokaklare dökülmüş, aıkeri taksim meydanına gelmişler
kıtalar ve mektepler S&iltan dir. Merasim istiklal mar· 
Ahmed meydanında toplan· şı ile başlamış, abideye ç~
inıştır. Tam saat 10 da ahlan lenkler lconoiuş, Vali ve Be-
21 pare topla marasim baş· lediye reiıi, lstanbul kuman· 
lamışhr. danı, Parti Reiıi d~fteri im-

En önde yed~k ıubay o- zılamıflardır. Bundan sonra 
kulu bındoJariyle beraber hey,.,canh 

1 mıtulclar irad 
okullar telebel~ri, aak~ri ban• edilmif ve mekteplilerle kıta 
do il~ piyade, suvari kıtaİarı at alliıılar arasında meyaam 

1terk~tmiflerdir. 

Adanağan şehr.im'ze gelmi~· 
tir. Cenup Vıiliyetlerimizde 
bir t~dkik seyahatine çıkan 
Doktor Rağip Ha taydaki ıHal 
kevlerinde teftişlerde bulu· 
nacaklardır. 

M~lkiyel4üfettişi· 
miz ıgeldi 

ilk yerlı tayyaremi re karşı barbedecektir. Üç 
zin ya phğı uçuş taraflı pak tan Amerikaya rnü lllll!!l!lll~~--.-.-1!111""1!1!~1!11!1111'!11-~~---~ 
tecrübeleıi t•veccih olduğu şüphesizdir. l •lt .. 

iki aydanberi Gaziantep 
Viliyetind~ ve civar kaza· 
larda tedkikler~e bulunmak 
ta olan MUJkiye Müfettişimiz 
Nuri Teftişlerj ni bjtirf"r~k ev• 
velki gün şehrimize ge!miıtir 

Milli Pigango 
B~ ~kşam Ad~p!!da 

çekil ct:.k 
Milli Piyangonun uçuncü 

tertip üçüncü keşidesi bugün 
öğleden sonra saat G da Ada 
na stadında celcilecekti r . 

Bu ke idede en bü~ük ikra 
rniye 60

1 
bin İiradır. Kdşide 

· teJgnfnalaAclaqadan Anleara~a 
ve AnklU'a r•dıosungan da 
her tarafa ueşr~dilecektir. 

Ankara 6 A.A.- Nuri Fakat biz bu korkutmaya as • ngz er_e ~ze• 
Demirağ tayyare fabrikası la ehemmiyet vermiyeceğiz. rinde 
tarafından inişa edilen ilk Mubarrbeye mecbur kalırsa~ 
Türk tipi tayy&re dün Divri düımana uzakJarda çok uzak Diin mühim bir faa• 
ğe gitmiş ve orada ftalk tara· Jarda taarruz edecegiz. ,, ... liycei~ olmadı 
fmdan derin memnuniyetle fngİ/fer e ife Londra 7 A. A. - fn. 
karşılanauk uçuşlar yapmış giltere uzerinde dün mühim 

Amerika hava faaliyeti oımamışttr. , hrİnhisarlar Vekilinin Neşr~iİit~n resmi 'tebliğde 
ted. kı. klerı· Bir anlaşnıa imzala- deniliyor ki : Dün güneşin 

batmasından biru ıonra B J k · 6 A A ı h' dıla r · . ı .., 'd '- u: b' a ı ı!Slr . .-- n •· • mıinıen surette uçan ır 
sarlar Vekili Roif Karadeniz Londra 6 A. A. - lngilte- düşman 'tayyaresi bir bomba 
dün Partiyi, Belediyeyi z\yar ~t re ile Amerika arasında bir atmıŞ, fakat hiçbir hasar ol 
ettikten sonra, müstahsillerle anl~şnıa imzalanıştar. Bu an.' maraışhr. Dün giindüı lngi· 
t~maa eylemiş, öğleden son· laşmaya göre: Amerikan do· liz sahilltrini atmağa m.w1tf· 
ra Tütüncülerle hasbihaller· nanması Pasifik denizini, in· fak olan münferid tayyareler 
de bulunmak üzere Akbisa· 1. d d 'k' birkaç bomba atınıtlardır . 

gi ız onanması a Atlantl ı Huar udır, ölll yoktur. 
ra ve oradan Manisayı geç· müdafaa edecektir. Anla•mı d ı.......'- dM • 1 ·ı 

.. Bunlar an ':!'Afltl un ngı · miştir . nırı resmi metni ıimJi ilan tere üzerinde biç Öir faaliyet •,•alİlr•t•ap•u.-s.İc•i-•tn·u~li·a~fı•zl•ığ•ı•nA•ı edil mi yecektir. lcaydedilmemittir. 
Piyango idaresi Cümhuri· 

}'et bayramı için de fevkala 
de zengin bir tertip hazırla· 
ınıştır. 

Akhisar tapu sicil muhafızı V. d / .. i 
Şevki içd"'nKırıkban tapu sicil ı Urt 8Ş 
mubafızhğına, ebe melde lİ 
me%unlarından MedibaSavaş• 

layin ve nakiller .. ' 
Kmkhan tapu ıicil muba· 

fızı Oımao Nuri Arac:ı Akhi 

eri Erzin nahiyesi belediye 1 
ebeliğine nakil vt tayin edil-
mitlerdir. 

Hava Kurumuna yardım f'tmek, vatın mü~f ~ası~tD 
tt-mcline bir taş daha koyma" demektir.Yırqımın 111 or

1 ğu yoktur. Çtlk veren maldan za verr-n candan v~rır 
derler. 

Fitre ve ze1'itlanııu•ı Ha.va kurumuna verelinı. 
' \) ) ? lt11 

ırla11dada 
( ·1 ' l 

c. I-ıarp hazırlığı 
w Loodra 7 A.A.~ Serbest 

irJanda Başvekili dün ıöyle
diği bir nutukta, ":İrlanda kuv 
~etterjnin harpten evvelkine .J 
nisb~tle yedi misline çıkarıl· 
dıtını,bundan başka memle· 
kette 200 bin ggnüllü 1tayde 
dildiğini. İrlanda ordusunun 
memıcketin istiklalini müdafa· 
sı için her ıamaedan faz!a ha 
zır olduğunu beyan etmiıtir. 

YMS'!>s~1av1ııcta Yahu 
_, diıeı .mes,ı~si 

Belrrad 7 A. A. - Yuao• 
lıy Naurlar meclııi n•Jtetti 
ti bir kararnam" ile, Jakudi 
ırk.andan olan teJel?elerirı bun 
dan sonra iioivaraite ve yük 
sek m~İd•plere ancak diter 
ırklar Aisbetinde kabul edile
ceğini ilin eylemiıtir. Ebev•y 
ni memle~ ete büyük hizmet • 
!er etmiı olan yahudi talebe 
İeriu kattııı ve Ş&l'.Utl alan
muı molcarrerdir. 



B l d • il iyi günlerimiz : 
e e ıge za- c-;; h . . 

bıtası talimatı. ~~ urıg~tz-
1mızıu 17 ncıyılı .. 

names1 
ı 

Havalarda ve 
deıi.izlerde 

Resmi teb
liğ eJ11 

Maltaya yapılan a· İngiliz tebliği 

Küçük ha
berleı 

Bir iki satırla 

. 20 
J :vladde 200 - Şehir içinde 
'çık araba veya küfe ile güb 
~e, süprüntü, veya bunlara 
\>enzer şeyler taşımak yasak 

Yirmibir gün sonra çok 
ıyt gli:-ıl~rimizden birinin17 
rıci yaldönümünü kutlay<&ca • 
gız. 

Dünyada tek bir eşi daha 
bulunmıyan kahramanlık men 
kibelerile Jolu zafer özümüz 
olan Cünıhuriyetimizin bu 17 
nci yılı yurdumuz ve ulusu · 
muz içiıı r~fah, saadet. sulh 
ve selamet günleri olacağına 
şüphe yoktur. 

kın neticesiz kaldı: Londra 6 A.A.- tngiliz 
Kahire 6 A. A. _ Bir t~bliğindan: Bugün bilhaJsa 

İtalyan tayyare filoııu, Malta 1 L~ndrayı istihdaf eden ha~.a 
üzerinde uçarak bombalar at 1 hucumlan olmuştur. Bu hu· 
mak istemiş, lngiliz hava da· cumlar ufak mikyasta ive kı· 
fi tepları v~ tayyarelerile har sa fasılalarla y~pılmıştır. Lon 
be tutuşmuştur. Bir ltalyan drada bazı fabrıkalar)a evler· 

_tayyaresi denize düşürülmüş has::tra uğramış, yangınlar çık 
mış ise de hepsi söndürül

tür. ltalyan şarki Afrikası na 

Atine 6 (a.a .) - Harbiye 
Nezaretinin bir tebliğine göre, 
yabancılar Maraton civarın· 
daki baz\ mahallerden geçe· 
miyeceklerdir. 

- Moskova 6 (a.a.) Tas 
Ajansı bildiriyor: Sovyetler· 
le Almanlar arBsında doğru 
demiryolu müııakelitına ait 
bir anlaşma imzalanımştır, 

• 
adde 201 Hayvan sır· 

\ı ıda t posteki, k rı>ste. taş 
• uğla, demir ve saire gibi gö 
1, iınu ü çirkin gelip ·~eğenle 
re ve yolhıra zarar vermesi 
ıhtimali ohm şeylerin taşın

ması yasakttr . 

müştür. Bir miktar ölü ve 
lcıgiliz tayyarelerinin hücumu 
müessir olmuş ve birçok he yaralı vardır. Diğer rnıntaka 
defler~ isabetler vuku bul • lara yapılan 'hücumlarda ö . 

. - Madri·.' 6 (a.a.) -~İs· 
paııyolcmilli müdafaa neuret i 
telsiz tel~raf ve telefon lesi· 
satiyle muhabereleriııi kon· 
trol alt ıı almıştır. 

• • t 

Nenıutlu bize .. bugünle· 

lü ve yarali mikturırıın az ol· 
uıuş, demir yolları bombardı 

duğu bildirilrııektedir. 
man edilmişlerdir. Tayyare - lngiliz hava kuvvetleriin 

Madde 202 - Araba ve 
1hayvan yi\kletip. boşaltmak 
iiçin yollarda, Meyılanlardtı 
1 v umuma mahsus bıı g'lbi 
ly lerd .. rampa yapmak ya
r' saktır. 

re kavuştuk. yıllan~;( tahas • 

1 

sür ve iftiraktan sonra Ana· 
vntan kucağında bu mutlu 
günü tesiae hazırlanıyoruz. 

Göğüslcrimi3 kabarıyor, 
başlarımız dimdik, hepimiz 

y ÜKLERlN AGtRLlGı milli gurur ve sürur içinde 
sonsuz bir sevinç denizinde 

\hdde 203 Yük ta~ıma yüzÜ)'Oruz. Aziz Cümburiyeti 
ı ğa mahsus molörlü -~ak:ı va miz·ıı 17 ııci yılını da idrak 
~ ıtalarının kaldıracağından faz ~dıyoruz •. Her geçen yılda 
~ la a~ rlıkta ve tek beygirii asırlara sığ011yacak hızla baş 

VP kanatlı aral>aya 300, çift dön..:1üracü bir süratle ilerli • 
f bc-ygırli arabaya 600, ö~üz yoruz. Gözlerimiz daima ile-
1 arabasın t 900 manra araba· ridedir .. Amacımız bittiği 
1. sırın 1200, eşege 70 kilo.:laQ yerde tekr.ır başlıyor .. 

f lzla yuk yııkletmek y~·sak· * * 
tıı. Çıblak ha;van sırtı a doğ B''t" ~• • ·k bı'r k "ki u un ounya nazı 

uddn o ruya } u } u • rt- ı oevrc~ yııışarken; biz emin ve 
11 yusahır. sakin bir ıulh havuı içinde 

7 ı-1 " ALı"R . 

1\ı dd 2. 1 ~ehirde ham 
, ık 1 c . k kimseler sıhhat 
u ·> vnesine tabi olup bunun 

.çın de belt·diycye mürecaat 
l alacakları markayı iyice gö 
rı.ıh.c.ek sur ~tte yakalarına tak 
maga me"burdurlar. Markasız 
hammaıhk e mel.: yasaktır. 

Madde 205 Yaşları, bede 

çalışıyoruz. Bu 6mnıyet; yur 
dumuzda büküm süren tesa · 
nüd ve sükunetin pek güzel 

bir nıakesidir. 
Cümhuriyet Türkiyesinin 

sulh ve milletler arasındaki 
samimi işbirliğine verdiği 
e hemmiyet bugünkü hareke· 
tile te'Jarüz etmekte ve hari· 
d politikamızın daima açık 
ve dürüst olan vechesi bu· 
nunla kendini bir kerre daha" 
göstermektedir. 

Nemutlu bize ki: Cümhu 
riyetim~zin 17 nci yalı•ı ı uya· 
mk, ha iretli hükumetimizin 
yurtta sulh cihanda suUı 
prentsiplerioe sadık kalarak 
kavuşuyorve obüyükgüne layik 
tezahürathdZ\rhklan yapıyorLız 

Hatayh Şükrü O...>UZ 

ı ı ve rubi vasıfları musait 
olmıaanhs rla hırs.ızllk, dorao· 
dmcılık ve t-ınniyeti suyiisti· 
mal suçlarından ve burılara 
benzersuçlarJan birile mah! 
küm edilmış ol11nıar, iy; haı 
ve hctreket sabıpleı i olduk la 
rı zhbıta raporile tasdık edıl 
miyenlt:r ve hamallar hakkm 
daki talimat hukuml~rine ay
kırı hareketlerden dolayı be 
lediyece U\:- dafodan fazla ce 

ıaıandırauıar hamaı ak ede- Keten dokuma 
ınezler. tlu g ibilere evvelce l 

• • 
marka v~rılmışse. geri ahn.ır .\ san oy ll 
vtu"ilmemışse ) enıden verıl· ~ 
mez. t Yeni usullerle inkişaf 

adde 206 -- Göninüşe . ettirilecek 
göre ınsan gücıle ezıci sayı· 

lerin hepsi sağ salim dön - Almanyc. ve Almanyanm işga 
ınüşlerdir. li altındaki araziye hücumla 

lskenderiyedeki lngiliz 
deniz filosuna mensup ~bir rı her gün devam etnıt'kte-
harp·gemisi 12 Adadaki ltal dir. Berlinin elektrik santral 

larile- mühim fabrikalarına 
yan üslerini bombardıman 

- Madrid 6 (a.a.) lspan
yul gazeteleri, Brenerdeki gö· 
rüşmelerin neticesini sükunet· 
le beklemekte ve bu hususta; 
gelen haberleri neşrile iktifa 
etm~ktedirler. Yakanda İtal· ettikten sonra dönmüştür. isabetler kaydedil.niştir. 

Londra 6 A.
0

'A. - lngi· 1 Aln1an tebliği 
Jiz Hava v~ Dahili Emniyet Berlin 6 A.A - Alman 

1 
mareşah 1Bononun ispanyayı ~ 
z"yaret edeceği söylenmek
tedir. 

Nezareti teb!iğ ediyor : tebliği: Dün huva filolaramız 
Dün birçok tayyere fılo· Londrada Uman ve iaşe tı:si 

larile sahillt}ı'imiz üzerinde ~tlarııu ıdab fabrik.'\larını ve 
muhtelif h Ü c u m l a r da diaer hedefıari bombardım;ın 

le' 

bulunmuş. bu hücumların 
bepıi ciddi bir ir.kişaf gös• 
termeden müdafaa kuvvetle
rimiz tarafmdan püskürtül· 
müşlerdir. 20 dtişmarı tayya 
resi imha ediJmiş, dört in • 
giliz tayyaresi kaybolmuştur. 

Sahil müd,.faa teşkilütı • 
na m"nsup tayyareler evvel 
ki gün gündüz Şerburgda Al 
manlar tarafından harp leva 

zımı nakil için kullanılan de 
mir yoluna hücum etmiş, 
tam isab~tlerle bu demiryo• 
lunu tahrip eylemi~ yolda 
büyük jZedikler açmışlardır. 
Civardaki hangarlar yakılmış 
havr c\varında düsman işga 
lindeki tayyare meydam Vt' 

hangarlarda tanı isabetlerle 

baraı: edilmiştir. 

Matay 
.~en: 

ilan 
Nafıa Müdürlüğü!l· 

1 - lskenderun Ortaokulun 
da yapıl~calc t!saslı tamırut 

işi pazarlıkla eksiltmeyi:! ko· 
ııulmuştur. 

2 Keşit beddi (200(') lira· 

dır. 

3 - ısteyenler evrakı keş· 
fiy, yi Nafıa Müdürlüğüıde gö 
re bilirler. 

etmişlerdir. Petrol v~ hava ı 
gazı depolarına isabetler kay 
dedilmiştir. lngilterenin Doğu 

sahili açıklaruı.ia üç kafileyi 
tayyarelerimiz dağıtmıştır. 

lngiliz limanlarına Mayin dö· 
külmesi işine devdm edil· 
miştir: Düşmanın Almanymıın 
şimal1ne yapmak isted.i?i a· 
kmlar tardcdilmiştır. Uç Al· 

man mevziin"' ve bir Holnn· 

da şehrine b0mbı lar dJşmuş 
tür. ıııgilter iizerin f,. lıa"r'a 
muharebrlerinJe duşmao 38 
tayyare k y •!" ni . 7 t Y!'a· 
remız dönmemiştir. 

Itaıyan tebligi 
Roma 6 tJt..A - ltalyan 

tt!bliği; Bir d nizaltımızla se· 
ri motörbotlarimızdan biri 
iki düşman Denizaltısını ha· 
tırmı ~tır. ŞimıJlı Afrikada 
tayyar~ muharebeleri olmuıj 

tu:-. Zayıatımız yok ur. Düş· 
man Uı.yyarderi f.şia \'e As· 
n1 Lumbıu dmıan etıni'llerdir 
az hasar vardır . 

Işviçr~ üzerinde 
yabancı tayyareler 

Londra 6 .'l. .A. lsviçre 

- Bonos Ayres 6 (a.a.) 
Arjantin filosu .,Atlas Okya
nosunun cenubi sularında 
manevralar yapmaktadır. Bu 
manevralar aym yirmisine ka· 
dar devam edecekttir. 

- Londri\ 6 (a . .ı.) - - Ka· 
ne.danın garp sahilindeki bir 
limana gelen ticaret krovazö
rü, Rober adındaki Alman ge· 
misini 27 eylU!da nasıl torpil·~ 
!eyerek batırdığı hakkında 
raporunu vermiştir. 

lskendt'riye 6 (a.a.) - -
Dün buruda hiır Fransızl11r 
k'>mitesınin ınişadresm1 he-

yecanlı merasimle açılmış, 
merasimde lngili, Belçika ve 

1 Hollanda konsolosları da 
hazır bulunmuştur. 

- Madrit. 7 (a.a.) - h.11 
ya İle ispanya arasında doğ· 
ru trmı nzıkliyatı tekrar tesis 
edilmiştir. 

- Moskova 7 (a.a.) -
Leningratta büyük mikyasta 
hava müdafaa lc:crübeler dün 
sona ermiştir. 

- Bükreş 7 (a.a.) - Bin 
den fazla demir muhafız 
tez~hürat yapmış, bu 
tezahüratta Alma•\ ordusu 
şeflP-ri de hazır bu\unmuş· 
la'rdır. Başvekil Antı.>nesko 

bir nutuk söylemiştir. 

ilan 
Hatay Gümrük muhafaza 

taburu sahn alma komisyo ~ 
nundan: 

lacak derecede ağır olan yük Sinop 6 (a.a.) ~ Viliye· 
lerm nakıl ya.saktır. tin sahil uölgelelerinde istih· 

sal edilen keten . cinıinin }.,la 

4 -· Eksiltme 24,10,940 Pt!r 
şembe .8ünü ..;aat 15 te Nafıa 
Müdürliiğü odasında müteşe1< 
kil komisyonc!l yapılacaktır. 
. 5 - Muvakkat teminat (150) 
liradır. 

büb1meti 3 tesrinievvelde 
İsviçr e toprdklar.ı uzerınde 
uçarak oombıt. a l f'ayyarelc 
ri, ingiıiz t.ıyyııre l ıanııede· 
rek lngıliz hükum ·tin~ bir 
protesto notası vermiş ı. lu· 
giliz. hava nezareti bugüıı neş 

rcltiğı bir teblığde, hiçbir 
lngilız tayy.,re iniıı l ıviçr 
touraklan uıerınd~ uçmadı· 

1-Tabur hayvanatınm 
senelik ihtiyacı olan 151.500 
kiıo kuru ot kapalı zarf usu 
hi ile eksiltmeye konulmuştur 
Beher kilosuııun muhammen 
fiatı 4 Kuru~ olup muvakkat 
teminatı 495 liradır. İsleldi 
leri n 10- 10- 940 perşem 
be günü saat 17 d~ komis
yonumuza müncaatları 

207 .Hammallar kalabalık hı ve ketencilik sanatınrn 
yerlerden geçerken ~imseye bütün köylere yayılar.ak iııki· 
çarpmaınaga dıkkat edecek- şafı üzerinde telkil.der yap· 
ler ve bunun içiıı geleni ge mak ·için Şt"hriıniıe gelmiş 
çen1 icabettıkçe nezaketle, g:u ol~ıı llc.tisad Vekaleti sanayi 
rultusuzce ıkaz edeceklerdu mudüru ile tetkik heyeti 

ıadde ıü8 Hamtnalla· reisı merkez !<azası ile Ayan-
rııı ıstc:ısyonlarda yolcularuı cı köylerinde flialİ)etle bu· 
ark.as• ctıınnıııdan yük götür· ıunaıı tezgahları görmüşler 
ınelerı yeya çıkarmalan ya· ve kehm sanayii için çok 
saktır. elverişli olduğu anlaşılan bu 

dd 2uu H il nun'takanın nahiye 't'e köyle· 
ı.ıa e 7 amma arın . b" ~ b 

rınd<· her evın ırc:r tezga 
vu~ sahıp ~rmc herne ;,urdle 1 • k d ' l 
~ ~ salıı ·,i olması ma sa lY e ve· 
Olursa olsun tena ve kaba .. d ·ı · k- ı f d ı gon erı e-
m Jamelede bıılunmaları yasak: a et tara ın ~ı . 1 d 

cek 300 adeu yem usu o• 
kuo a tezaablarınm çalışma lı:-. 

(Sonu var} 

6 Taliplerin ticaret oda 
wıa kayıtlı bulunduklarma da 
ir vesik:t ile uıuvukkat temi
r.ah tediye ettiklerini göstt· 
rir t!Vrakı müsbitt.! ve ehliyet 
vesikası ııı ibrctz t<tmeleri la 
zımdır. 

P"f Gf1 RC QD 
sahalermı tespıt eylemişler· 

dir. Bu t~zgablarda köylü 
kadınH\ra y~ni usul imalat 
göskrilecek ve bu sayede 
köylerimizde keten ipliği ve 
keten bez1 istibsalatı arttırı

laralc dabih ihtiyacın önlen· 
meai temin edalccc:ktir. 

• 
ğmı ıları etmektedır. 

,Afrikada 
lsk~uderiye6 A. A Res· 

mi tebiığ; Dün dü ıııau tdy· 

yareleri • aersa Matruh üze· 
rioe taarru1 etmi~. üç ki~i 
ölmiıştür. Maddi .ı.araı: azdır 
bir itaıyttn tayyaresi <lüşürı.il· 

...... 
muş.ur. 

Neşrıyat Miı~ uru 
Seıım ÇELENK 

1C.H.P.matbaaliı AN l'AKY A 

2- Şartnamenin Antak 
yada tabur binası dahilinde 
ki satına.im komisyonunda 

her zaman görülebilect:ği ,,~ 
kapalı zarfın muayyen sll.J 
attan en az bir saat evvelis1 

ne kadar getirilmiş oıoıas1• 
ve gecikmelerin kabul edilrll' 
veceği ilan olunur. 

Güdiizde 
Kaıı Lekesi 

1 1 ürkçe sözlü çok heye3Ö J,. 
Matine saat 3 Süvare 8, 
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