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ilanların her kciimesinden 
S kuı uş alınır ücret pe~indir 
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Garp cephesinde kan 
gövdeyi~ götürüyor 

r arihin ve devirler in kagdetw 
mediği illi müthiş megitan 

muharebesi haşladı 
Majin-0 ve Mözde farruza geçenAımanlar 
çzfğınca saldııırken, müttefik kuvvetler şid-

detli bir mukabil fuarruzaigeçtiler 
Milyonlarca asker, beş bin tank, on bin tayyare vt: sayısı:t: mo
törlü 'kıtalar ölüm ve ateş yağdırıyot ! - Alman tayyareleri 
dünClenberi sivil hall<ı ve açık şehirleıi merhametsizce bombar-
dımana başladılar - Belçik~ya p a raşütle rle inen Almanlar 

Uamil~n .imha edildi 
Garp cephesinde dünden 

~ti dünya tarihinin muaz· 
. ın iki meydan muharebe
ij başlamış bulunmaktadır. 
\ıcrek bu muharebeye ve ge· 
~tk cephenin diğer yerlerin· 
. e vukua ge1t:n hadiselere da-
1~ Relen haberlerin hiilasası 
hı<tur: 

~ Almanlar, Holandada su-:• 
~Ulu çok yaklaşan Roterd&ma 
l 0hu ıki koldan ilerleme-k
;•ıirler. Sedanden Liyeje ka
ttı4r olan cephede büyük bir 

1 
tydıın muharebesi başlamış · 

tıt. Liyej kaloferi elan kah-
1'ıtıanca mukavemet etmek
btdir. Büyük bir mP-ydan mu· 
b~tcbesi de Möz üzerinde 
~ tilrı şidde:tiyle Öaşlam1ş bu-

inaktadır. 
t Almanlar Liyejin şimal ve 
t trıubunda iki koldan taar· 
ı11
11q geçmişlerdir. Cenup ko· 
lC(J~aha kuvv~tli görünmek· 
~c ır. Buratla taarruza gı-· 
iıı tı Alman kuvvetleri ke~if 
)e~'' dalgaları ha1inde ve 
ltıcPaze gibi açılarak ilerle· 
~~e teşebbüs etmektedir. 
~c ~arın mikdarı hakkrnda 

rı~~ rnalümat yoktur. 
h,tt\ııığe~ taraftan Majino 
~~ ın ıleri nıevtilerirı de 
1tı,,~n derece şiddetli bir 
i~i ~tebe:başlamıştır. Her 
~o~ ~Ychtn muharebesi de 

l•ddetlidir. 
Biith 

tihirı ~o ~evirlerin ve ta· 
tll b.. enuı kaydetmedigw i 

Uy"k d-t\ u ve muazzam mey · 
d. b rouhareb . M.. . . 

1 " il 1 esı oz uzerın· 
'~'I\ tş arnış bulunuyor. Al· 
lb eca" .. l . 
l 't tt uz erıne mukave-
, taj Celtıhe1cte olan Liyej k•-
ttı P e ·· · l)t•i-.· Uzerınde bir çı· 
~'ttların '\ C~fttt!lctc ve Al
\l~\ 'Yleı~e~ı h.areketini ~ iş et-... le(fır. Belçika .... , rn·· 

' Uttefik kuvvetlerle 

• 
beraber müthiş bir mukavt' · ]arın kamilen imha olundu· 
met göstermelctedir. Bu mu· ; ğurıu bildirmektedir. 
harebeler, Fransız motörlü 1 Belçika Kralı ve hükum '! tİ 
kıtalarının kati üstünliiğünü Brükseli tt-rketmeğe karar 
meydana çıkarmış' ır . Alman· vermişlerdir. Şebirde büyük 
lar muazzam zayiat verınek· bir sükun hüküm sürmekte 
tedirlı~ r. Her iki tarnf topçu ve tramvaylar normal şekil· 
ve motörlü kıtaaları kesif de İşlemektedir. 
bir bombardiman faaliyeti Hblauda hükumet~ 
göstermekte ve bu m:ntaka Londraya nakledildi 
mahşerden bir ııümuneye Holanda Kraliçesi ve kı 
benzemektedir .. :\imanlar çıl · zı ile damadının dün Lon· 
ğmca saldırmaktadırlat. draya gittiklerini haber vermiş 

Holandaya son 48 saat tik. Dün akşam alınan ha 
zarfn.ıda çok mühim takviye berlere göre, Holanda bükü 
kıtaatı il~ harp malzemesi meli de Lo:ıdraya gitmiş ve 
çıkarılmıştır. Bdçikalılarla muvakkaten orada yerleşmiş 
iltisak temin eden müttefik· tir . Vaziyet dü7.elinciye kcldar 
)erin Almanların taarruzuna Hol..anda hükumeti Loııdra 
karşı mukabil hücuma hazır da kalacak ve muharebe bu 
~ndıkları an1aşılmaktrtdır. radan idare edilecektir. 

Sabaha karşı alınan ha· Holanda Kraliçesi ile kı 
zı v~ damadı Bukinggam sa· 

berlerde Fronsız, İngiliz ve rayırıa misafir edilmişlerd . r. 
Belçika kuvvP-tleri dün çok Vaziyet düzelinciye kadar 
müthiş bir mukabil taarruza orada ikamet edeceklerdir. 
geçmiş bulunmaktadırlar. H l d . d l 
Alman kumandanlığı elinde o ao aya aıt a a ar 
mevcut 6 bin tayyareye dün· Londra 14 A. A, -
denberi yalınız askeri mev- Holandaya ait olan Antil 

adalarının so .ı kısımları da zileri değil, bütün açık şe 
birleri ve sivil halkı merhamet

1 
!ngiliz donar~ma1tı tarafından 

1. b" y''naz ·trıdı" k ışgal olun muştur. 
sızce ve ııı; ır ş • ı, • -

1 

Ti il d 
kate almadan bombardıman LVIlSlr Q 
etmeleri emrini vNıniştir. 11\/1" h" t db. 1 l d . ' . . . .vıu un e ır er a ın ı 

rın ıkı taraf çok gen : ş 1 K h" 14 A A _ M _ 
· k l f 1- · a ı re . . ı 

mı )Usta 11ava aa ıyetıne k 1 h d b 
ı sır ma anı arı, sa ra a u -

geçmiş bulunm.ıktödır. ·1 b · 
H 1 

..ı • t ı.ı · w. lunan nı uraılarını memnu 
o an"& resını eu ıgıne . _ . . 

.. H l d ..J 1 ·· mıntaka olarak ılan etmıştır. 
gore o an a on.~u arı muş Akd . d k" . t d l .. ' w emz e ı vazıye o ayı-
kul şartlara ragmen kahra sile alınan askeri tedbirler 
manca ça_rpışmağ_aw d e~am arttırılmış ve bütün ihtiyat 
etmektedır . Teblıgde şımal subayları silah altına ça'·ı -
ayaletleriııin Almanlar tara· rılmı~tır. Başvekil Ali M~ • 
fından istil~ edildigi bildiri· bir p .ışa sahra kuman<lanına • 
liyor. verdiği emirde, Tarablusu 

Belçika resmj tebliği, Bü· garp , hududundaki Seli um 
tün hücumlara rağmen, Bd ve Mersa Metruh şehirleri· 
çikahların kahramanca _mukaw nin icabında tah'iye edilebil 
vemet ettiğini, Brüksel cıvarına mesi . hususund_a . kendisine 
paraşütlerle indirilen Alman- salahıyet vermıştır. 

t , 4"'!9 

lca/ga Harbe girc?cekm/? 
İhıl'fa n efkaı ıumun\iy .. si ikiye ayrıhlı 
Paris 15 A.A.- Fransız haberlere göre, İtalya eflci-

matbuatı garr Ct"phesi.ıdt'ki : rıumumiyesi ikiye ayrılmış
vniyeti tedkık ederken, Bal- 1 ~ır Kral, 'l elrafıCI ve Papa 
kanlann durumu ve İtalyanın 1 ıle b~raber . olan büyük bir 
vaziyeti ile de ehemmiyetle kısım harp ısteMeme1cte ve 
alakadar olmaktadır. Mosolininin liethangtbir ser· 

S f 14 A A 
"Z güft!şte ahlmaınna mani ol· 

.. o ya . .- ora,, k' 
gazetesinin Roma mnhabiri m a ca dır· 
gazetesine gönaerdiği bir l~alyan matbll•h taşk.~n 
telgraf ta ltalyanm her tarafın neşrıyat yapar ve kara 'gom 
da müttefikler aleyhine yapı !ektiler nümayişlere detıam 
1 ·· • l · L d d k ed~rken, Papanın gnete~i an numayış erı ıo:ay e •re I Ob 0 
ıt l h b . .c· d o an " servatora ".omana., a yanın ar e gırece~ın en . . . . 

.. ·d v gazetesının tırap artmış ve 
şupheyu mahal olma \gını h ık h .. .., . b" k 
b·'l'...ı· k d' a. ;1 h b" Ak a ın uyu...- ır ısmı 
ııuırme te ır. ıv u a ır bu gazeteyi okuınağa başla 

denizde ve bilhassa Yunan mıştır. 
limanlarında bulunan İtalyan Bu vaziyet üzerine gaze 
gemilerinin siiretle ltalyaya teyi okutmamak için kara 
av.Jet için Emir aldıklarına gömleklilerin • eıra· 
dair henüz resmi bir haber rengiz teşkilatı gazete çıkar 
olmamakla beraber, bunun çıkmaz hanları toptan satın 
muhtemel olması lazım gel· • alarak mümkün olduğu ka· 
diğine işaret etmektedir. dar okunmasına çalışmamak 

Diö-er taraftan v:rilen tadır. s ,;:.s m · ,,, s · :omrı: · , 
EN SON DAKiKA 

Cephelerde vaziyet 
Flo1antliı orduları'lıin bir 
kısmı silah'ları terketti 

Meydan ınuha• ebeleri lşiddetle devamediyor 
Belçikada Alman hücumları püskürtüldü 

Paris 15 A. A - Burada'ki Holanda elçilij'i neşr.,tti· 
ği bir tebliğde Holanda ordularının silahlarını terk h;in 
emir aldıklılrıııı ve Rotterdamın Almanlar tuafıhdan İş· 
galinden sonra bu harekete mecburiyet hasıl oldufunu 
ilaıı etmiştir. 

Londra 15A A. - Holandct kıfalarmın5ilihlanni lerketmesine 
dair Holanda Başkumandanlığı tarafından verilen emir 
yalnız şimaldeki kıtaata şamil olup, cenuptaki Holanoa 
Kıfaalı harbe devam etmektedir. 

Paris 15 A.A. - BelçikatiJICi müttefik L-ıtaahn hare· 
katı devam etmektedir. Uyej kaleleri düşmana mukavemet 

etmdkte ve ağır ~.yiat verdirmektedir. Almanların şi· 
•mhlde yaptlkfarı hucum tamahıdtı püskürtülmüştür. Vazi· 
yet 'Salah kes~ıetmeğe devem ediyor. HavaCla büyük bır 
faaliyet vardır. -



Çağlıyanlar bölgesinden 

Karav na başında 
Vefalı ve kıymet bilen bir dostum nazikane ifadelerle 

yazılmış bir davetname ile taburca geçirilecek aile eğlen· 
tilerinden mahru.n kalmamaklığım için beni de çağlıyan· 
lar bölgesine çağırmak lutfunda bulunmuştu. 

Neşeli bir asker kalabalığı arasında mesud bjr gün 
geçirmek ve geçmiş askerlik ve kahramanlık hatıralarile 
ba~başa kalmak, çadırda doğan ve at üstünde can ve • 
ren kahraman bir milletin torunu olduğuna inanmış es· 
ki bir asker için ne biıyiık bahtiyarlıktır. 

Köpüklü çağlıyanların kol kol dağıttıkları berrak de· 
recikler ortasında hazırlanmış yemek sofrasm:::ı hep bir· 
likte oturunca taburun kahraı:nan I~omutanına saygı ve 

sevgi dolu sesimle : 
- Ne mutlu bana ki 21 sene sonra sizinle bir kerre 

<laha karavana başında buluşmuş oluyorum. 
Ded\m ve kibar e.şlerin , şen ve sevimli yavrularile 

omul omuza yemek yiyen yiğit. subaylarımıza şdkat do 
hı gözlerimle bakarak cınların hayata göz açtıkları yıl · 
Jarda benim de kendilerinin şimdiki çağında bulunan 
müşfik komutanlarile tanışmış olduğumu düşündüm ve 
hayatta en büyük servetin. servetle kazanılmasına im -
kan bulunmıyan mütekamil bir vatandaş sevgisinin can
dan kopan tezahi:ratını görmekten ibaret olduğuna bir 

kerre daha inanmış oldum. 
M. YELTEPE 

..................... ~mıııı .............. ... 

Milli Şef Şiddetli 
yağmurlar 

Valimiz yukarı ma
halleleri dolaşarak 
tetkikatta bulundu 

Dün sabah şiddetli gök 
jgürültülerile başlıyan yağmur 
gündül fasılalarla devam et 

miş ve gece (durmadan bü
tün şiddetile sağnak halin • 
<le yağmıştır. Dağdan inen 

:seller ışehrin bilhassa yuka· 
n kısmını taş, çakıl ve kunt· 
larla doldurmuş, suların hü· 

' ~umuna uğrayan caddeler • 
den geçmek imkansız bir 
hale gelmiştir. Y dğmur bü • 
tün ş!ddetile bu sabah da 
Jevam etmi:;;tir. 

Valimiz, dağdan yağmur 
sellerinin yukarı mahallelere 
sürükle::diği kum ve taşlan 
ve sel vaziyetini tetkik e !· 
mek üzc-ı e sağanak halinde
ki ş\dJetlı yağmura rağn cı ı 

bu sabah yukarı mahallt·1e i 
gezmiş ve evl er için tehlike 
olup olmadığım te tkik e} le 
miştir. Bir tek evin sellerin 
hücumuna maruz kalması ih 
timali nazarı dikkate nlına · 
rak bu evin etrafınJa lazım 
gel~ıı tedbirler alınmış ve 
handekler açtınlmışhr . 

\ nğmuruıı nıiilhakatta za· 
rar yapıp yapmadığı hlıkkın 

Ja henüz bir lıaber alınama 

mıştır. 

Belediye Meclisi 
dün toplar dı 

940 bütçesini it rıkik et· 
mc~kte olan B ·lediye Mecli
si dün tekt ar torlanmış ve 
bütçe üzerindeki münakaşa 

ve t~dkikler~ne d ;va n et mi~ 
tir. 

Belçika Sefirini ka
bul buyurdular 
An'<ara 14 A.A.- Milli 

Şef ismet İnönü bugün öğ· 
leden sonra Belçika orta El 
çisini kabul buyur muşlardır. 
Kabul esnasmda Hariciye 
Gt"nt:I Sekreteri Güman Ri
f at Mer.emencioğlu h~•zır bu 
lunmak ta idi 

, Pa,ti Gru~ unda 
Ankara 14 AA. - Cüın 

huriyet Halk Partisi Meclis 
ürupu bugün öğleden sonr~ 
toplanmış ve Ruznameye ge 
çilmeden evvel kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Şııkı ~ Sara· 
coglu son 15 günlük siyasi 
vaziyet ve bizi uzaktan ve 
yakından alakadar eden ha 
diseler hakkında Grupa iza 
hat vermi~tir. Hariciye Veki 
li bu mevzu üzerinde muh
telif hatipler tarafmdan so· 
rulan suallere de mufassal 
cevap vermiş ve vaktin geç 
olması dolayıs!le ruznamenin 
diğer maddeleri müzakere e 
dilmeden celseye so, veril· 
miştir. 

Donanmamız 
Manevra yapıyor 

lstaııbul - Donanmamız 
Marmarada 22 mayısa kadar 
devam . edt:cf'k bir manevra 
ya başlamıştır. Bu münasebet 
le hakiki top yapmkata oldu 
ğumlan ay:~i mıntakadan geç~ 
cek olan ticaret gemilerinin 
~dikkatli olmaları liınan reis· 
liğirdan bildirilmiştir. 

Mecfüıçe tt'5pit edilen büt 
çe bu günlerde tasdik edil· 
mek üzere Vi ayet makamı-

1 na gönderilecektir. 

Tahtell>ahirleriınizde Siliv· 
ri ve Büyükçekmece ile Kü
çiikçekmece ve Bababurnu a
ralarında manevralara başla· 
nıış olduğundan buradan te<; 
meğe mecbur olan gemilerin 
de dikkatli geçmeleri bildi· 
rilıniştir. 

• s 

Bir yanlışlık ve bir niikte 
Dünkü sa~~m~zı~~v ~ehir ba?er!eri sütununda Vilayetimiz 

muh~v~e~e nıudu:-lugune Tayın olunan tahsinin şelırimize 
g~ldıgını haber verirken "Vilayf' t muhasebe müdürü,, de 
nılecek yerde bir tertip hatası olarak "hususi muhasebe 
~üdürü" şP.klinde çıkmıştır. Bu tertib hatan , üzerine za· 
rıf muhasebe müdürümüz Yılmaz Dokuzoğuzdan diin bir 
nükte aldık Bu yanlışlıktan dolayı üzür dilerken, arka-
daşımızm bu manzum nüktesini de aynen aşağıya koyu
yoruz: 

Y enigün gazetesi rnyın müdürlüğüne: 
Sekizaydır geldim şirin Hataya 
Rahmetler sunarak Ulu Ataya 

• Çokmu gördü bilmem "Yeııigün,,bana 
Doğan, Y enigiin düştü hataya 

14- 5-940 
Yılmaz Dokuzoğuz 

GURBET 
Gurbette bunalan bir beu mi varım 
Derdime eş olan yoktur bir yarım 
Çektiğim acıyla seni duyarım 
İçime bir hüzün, çöktü kadeşim. 

* * • 
Gençliğim eridi yanan mum gibi 
Boynumu büb,rim bir masun gibi 
Sıla} ı özley,·n bir rr.ahkunı gibi 
Yolunu gözlerim heran kardeşim . 

Belrnli 
l\lehınet SOYDAN 

Örfi idare Kanunu 
Fevkalade vaziyet lerde alınacık tl!bbi-- ler 

Büyük Millet Meclisinde lunan eşyayı zabıt ve radyo 
örfi idare kanun layihasının telt<fon ve telsiz gibi bilcüm 
müzaker~si yapılmış ve layi- le muhabere b~sıtalarıııı kon 
ha kabul edilmişt?r. rol 've icabında tatil veya 

Bu kanuna göre, umumi menetmek. 
veya mevzii idarei örfiye ka 2 - Memleketin im:ibat 
rarı Dahiliye Vekaleti tara· ve emniyetini ihlal etmek 
fıııdan münasip vasıtalarla suçlarile sabıkalı olanları 

ilan olunacaktır. Örfi idare ve emniyeti umumiye neza· 

:.!tına alınan yerlerde umu- reli altında bulunanları ve 
mi emniyet ve esayişe taal- örfi idare altına alınan yer-
luk eden ve lcra Vekllleri lerd~ muayyen bir ikametga 
Ht'yctiııce tayin ve tesbit olu hı olmıyanları ve şüphP-E 
nan zabıta selfıhiyet ve va- olan sair kimseleri örfi idare 
zifele.ıi askeri r:ıakam!ara in mınlakasından çıkarmak. 
tikal edece~ t\r. 3 T" k - ur ceza kanununun 

Bu m:ıkamlar kendılerine 189 uncu mrtddesinde yazılı 
intikal eden salahiyet ve va oları ~ilahlarln alat ve cephane 
zifelere tualllık eden karar terin ve dinamit, boğucu gaz 
ve emirleri mahallı" zab· a b b b .. om a ve una mümasil ala 
marifetile icra ettirec ·kler· tı muhribe ve mevaddı infila 
dir . kiye ve imalına yarayan ede· 

Örfi İılare altına alınan yer vat vesaitin teslimi için emir 
len.le askeri idare aşağıda ler vermek ve lmnları ara· 
y"zılı fevkalad e tedbirleri it- yıp toplanrnk . 
tihaz ve tatbika sdahiyeti 4 ·- Gazete, Kitap ve 51. 

olacaktır . ir nıatbuaların .. tabı veya neşri 
1 - Görülecek lüzum üze 

rine meskenleri, h ~r türlü ce 
mıyet ve klüp gibi h·şekkül 
lert> aid binaları ve bunlara 

veya iı iriçten ithalini menet• 
mek ve saıısiir koymak. 

5 Kapalı ve açık yer· 
1 rde her türıü toplantıları 

menetmek ve cemiyetlerin 
faaliyt'lini durdurmak. 

6 Kalıvehaııc, birahane 

Amerikada 
Harbe hazırlık 

Vaşington 14 A . A. -
huber verildiğine göre Ame 
rika Cümhurreisi Rozvelt 
Avrupadaki vaziyeti dikkat· 
le takip etmektedir. Ameri· 
kan ordusunun silahlanması· 
na sarf edilmek üzere } en iden 
500 milyon Dolarlık tahsisat 
istiyecek tir. 

Sovyet havacılık 
Şefi Ber Jinde 

Berlin 14 A. A. - So~ 
yeller birliği havacılık Şefi, 

Alman hava nazırının dave· 
ti üzerine, beş kişi ile be· 
raiJa, bugüıı Moskovadaıı 
Berline gelmiştir. 

Satılık boş 
çuval 

T. C. Ziraat Bankası An· 
takya Şubesinden: 

Bin yüzelıi kadar boş çu· ~ 
val. satılacaktır. Talip olanla· 
rın 25,5,940 tarihine kadar 
teklif edecekleri fia~ları ya· 
ı.ı ile Şube Müdürlüğüne bil 
dirm~leri lazımdır. Çuvalları 
banka binasında görmek müt11 ı 
kündür. 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden: 
Vakıflrtr idaresine aid mub 

telif bahçe, tarla zeytinlerit1 

940 mahsulü zamam icarB 
rapt olunmak üzere müza)'e 
deye konulmuş ve buna ait 
müfredat ilanı idare korida· 
runa asılmıştır. lhale 16,5,94() 
carşamba günü saat 14 ,te 
vakıflar idaresinde icra olu' 
nacağından isteklilerin vakıf 
lar idareshe mürac~atla'1 

ilan olunur. 

ilan 
Kırıkhan icra dai~esindef1: 
Kırıkhanın Topboğazt lciİ 

yünden zortuk oğullarındıı11 

dede tarafından hkenderuflıl~ 
Çay mahallesinden iken ik-'' 
metgahları meçhul bulurı11ıl 
Girkor Basmc:cı ve Lusapef 
bin ti Haci milidos ve Agoı' P 
Basmacıyan kızı Marisa ale) 
!erinde dairemizde açtıkl11'1 

icra takibtnde borçlular 50' 

ğuksu köyünde ki gayri ~e 
kullerin\ satm.,k üzere bı~. 
kıta aid ısenetlP. almış 0 

dukları 200 Suriye lirasırı10 
ki 

,, 
mezkur malları satmgdı s 

telgraf ve saire gibi mersul· 
ferini, şalıısların;üzelerinı ge· 
ce ve gündüz aran·ak ve bun 
larda sübut vasttcıları olan 
veyahut müsadereye tabi bu 
... "lfWP 1 ·~ 

Y ~ni •ayin ve 
nakiller 

llassa kazası hak\m mu· 
avinliğine namzet hakim
lerden Akif Kop, Süveydiye 
Nahiyesi müdurlüğüne eski 

meyh~ııe, tiyatro, sinema, bar 
ve cmsiıli gibi uınum<t açik 
yedni kapatmak veya bun· 
ların açılma ve kapanma za 

nrnııını t.,yin ve tahdit et· 
mek. 

<lan me;.kur 200 liranın tu~; 
n Türk par ası 220 lira ol ( 
~undan tahs\li istenmiş " 
borçluların ikametgahı rııe~, 
hu\9 olduğundan ilanen tel\ 
ğa t yapı iması tensib ed~ldl;f 
Vt" 20 gün nıübd:-t ver1.1

111d, 
olmakla bu miiddet zarf111 ~ 
itiraz edilmedigi veya b~e 
ödenmediği haldee ıı' 
me emri tebliği maks011~ 
kaim olarak cebri icraYı\ 

Canut Nahiyesi müdürü Hü· 
seyin, lskenderunlnp,ıliz orta 
okulu Tarih ve coğrafya öğ 
retmenliğine İskenderun or 
ta okulu Tarih ve coğrafya 
öğretmeni TurguJ ÔnJer 
ilaveten nakil ve tayin olun 

muşlardır. 

7 Örfi idare mıntaka· 
sına girip çıkmak ist..•yenler 
hakkmda takyi<lat ve tahdi · 
dal koymak 

8 - Geceleri dolaşmayı 
takyit veya menetmek. 

9 - İcra Vekilleri H~ye· 
ti tarafmdan ittihaz ve teb· 
liğ edil<>n emirleri ve ilan e 
dilen sair tedbirleri takip ve 

icra etmek. 

ıanacağı ilan o luıı ur. ,, 
Ne~riyut Müdürü: 
Seliın ÇELENK 1 siı 
C.H .P.Matbaasın<labaslıll1 


