
r. H~va Kurumuna teber Tür-Bulgar Çokmüthiş 
anlvşmasın bir bomba 

rii.de bulunan vatandaşlara dan sonra icad edilmiş 
ı\i d Bulgar-Y tJgos Bir tek bomba bir ş~h 

Q rıl9a tevzii merasimi garın öğle- lav anlaşması ,; yerle yeksan 
d LJ /k · d J k edecekmiş! fi en SORTU. nQ eVltı e gapz QCQ pekleniyor Bern' 21 A .A.-lsviçre 

alkey) . ld.. .. .. . . d b .. L Belgrat 21 A.A. - Türk gazetele;inin haber verdi· 
h .. ~rınin yı ouumu merasınn e yarın uyüK teza· Bulgar anlaımaaının imza• tine göre İngiliz ve Al· 

T Uratia kutlanacak - Bütün hazırlıkla' ikmal edildi ımdan ıonra {imdi bir mın Laboratuvarlarında 
t iirk Hıv K · ıı· h ı ı ·ıı· l · B · l le Bulgar Yuaoslav anlaşma çok müthiş v~ medeniyeti ebc-iid a urumuna mı ı ava ara mı ı oyun· lir. u pıyeı er yararı a • • 

.... e b 1 1 k ıını ·ım••sı pek mubte• yerinden sökecek bir ke· dtılıra ._ \1 Unan vatan· lar takip ey iyece tir. Mü ıam saat 9 da ve pazarte n - ıı·f yapılmışbr. 
'- ll\l... G . ._ f ı d H mel olarak beklenm~kte· llez·ı tı fi· .. 111 enelmer• zı" as ın an sonra ava si günü ak•amı saat 20 B le f d kad ra d v d. u eşi tim iye ar 
lar 1.. n •n madalya· Kurumuna tebr.rrüde bu • 30 da tekrar temıil edile· ır. iosanlarm bir şeyde kulla• 

k 1 ~•dıı;,~~;riıdFiti ve bu lunan vatandaşlara Yali • cektir. rar 5.:~:.ı?lp!~·-lide~İ~: namadJkları " Uranyum" 
ati ll•n V r ~·ı ahri Baş • miz Şükrü Sökmeasüer ri bir beyenname neşrede ınaddesidir.Ve bu bombalar 
k•' hlena" • nnıı Şükrü Sök· tarafındın madalyaların Pazar günü Mat 19. 20 rek rürk -Buıoar anlaı· da kullanılmtştm Bu yeni 
re Uer t fı t ·ı·k · · ı k ye kadar ve paıarteıi aii • 

~ edil·c, . ~ra ndan talik a 1 meraaımı yapı aca •- maainı tasvip ve bunu mem bombalardan 100 kiloluk 
ele"J '" tin b b · d nü s·at 16 • 18 e kadar \ik . 1 aber vermiş· ve u m~raaım en ıonra nuniyetle lcartıladıklarım bir tanesi bir şehrin su 
ra~ Al Hallcevi temsil kolu tara· Halkevi naşriyat kolu tara ilin etmişlerdir. şelalelerini ve , 8 · milyon 

d•n i~1111 Iİİınüı ve bronz fından hazırlanan " Him • hodan hoparlörle Halkevi 200bin kişi- kilovatlık bir elektrik ener• edj dılyıla:~t olan bu ma .r metin oğlu "ve " istiklal" mevzuu etrafında neşriyat jeıini bir saniyede imha 
~·-.$. 200. IÜ ..... ll •ltmlar en az piyesleri temsil edilec"k. yapılacaktır. l ik bir I ngi - etmektedir. Şimdi kbulla 
"'gır 7S ... lifler en en az c.-.lı."'.ı.~rn:.cn~ ....... ~ ..,., 1 .a- W'H":JP nılmalcta olan bom alar 

O
l il~ bı·'Onzltr da yine en iaşe müste• Japon9a ni- liz ordusu bu bouıba(arın yanında 
" ıra teb d b • h d coçuk oyuncağı mesabe• j 

·ıe ' nan Vıta errü e ulu lıaına çın vec e e Mısırdan Yunanisla ıh.de kalacalchr. 
; 1ı tektir. E~daılara verile . şar o J na mı geliyor? Yeni bombalardan yüz 
şidJ~ ~evditiıniz el~~. de haber Kayseri valisi ~ ğişf İr İ Londra 2l A.A.-Dey kiloluk bir bomba bir atı·; 
ri ~ ""'oaıı... .. il~ ı bunlard!ln fik Soyt Buna sebeb .. 

1 
li Skeç ıaı:etelİ ameri lışta bir şeb bakile yeksan 

01.I Iİİrı de r-aute ve ~ümü"• edı.ldı· kada Buıtön radyosundan edecek kadar kuvvet ve 
,, kii,,dü,.•:n• tahvili müm tere ve Amer 1 ıiO ·naklen fU haberi vermek . dehşetindir. 
tJ teberr6d eıeıa 60 lira Ankara 2o (Hususi) i enerjik hareketidir tedir: 12 Q da da 
/f. tandı1111 e l»ulunın bir va· Yeni kurulan iaşe müste- Londra: 21 A.A.- Mü· Mullrda bulunan lngiliz 

ıtıadaıy,a alıcatı bronz şarlığma Kayseri Valisi him miktarda Avuıtralyah ordusundan ilci yüz bin ki Kıtlıkve açlık başladı 
ra dat:, •r. lıterıe 15 li- kıtalar bütün tecbizatıarile ıilik bir kuvvetin Yuna· Radyo gazetesinden: 

Q v Şdilc Soyerin tayini ta • b b M ı 5· 
hlüı lllıd 

1
ererek bir gü • era er • ezya ve rnga• niıtana gitmek üzere yol· Son bıberlere göre, 12 

tı ı Ya 1 b karrür eylemiı;tir . Ankara pura çıkarlar• Amerika d b d 1 k adada da kıtbk ve açhk 
~ hleaeıa ı 1 

• ilir · Yi· ya davet edilen Şefik So- hükumeti de mühim t~dbir da ol utu il iri me te· başlamıştır. Bur ada va 
'Ude O\l\u SQ lira teber· yer dün buraya gelmiştir ler ahr ve Amf'rilcan do· dir. 
ltn al nın bir v t d lnailizler, Almanlar ziyet hergün biraz daha 

•tıı11. a an " Ta"iıı kararanın yarm ( bu nanması her ihtimale kar· • 
ln"·tii- &l hlıdalya g·· 1 l Balkanlarda hücuma geç· ciddileşmektedir. Yunan 
). "'~. Ar u • gün) çıKması bel lenmekte şı ·' "- r JJ( 1 ' ll '"'1 ' ur'< ~n b b' d l trı d L ıu ederse 50 

1
. d meden önce kendileri taar ltalyan ar m en evve 

d laa "" di,.. Jıponyanın ıunı etit· d biraz itlıalit yapan bu a· ''Y•"ı 1 rerek bu ma· mektedir. ruza geçecekler ir • 
b·ı · 1 8 tına h B ••ı •• B h be · g dalar harbin başlaması 1 •r. ta vil ede· o ge gureş Eveli Japon hariciye u a n veren aze 

t baben·n ı·htı·yatla tf'!lik u'"zerine ltatya tarafmdan Talile nazırı Matsuka başka top e, · 
den ıo.. lnerllRinıi Öğle· bı· rı·n cil ikl e, i ~raklarda emelleri olmadı· ki edilmesi lüzumuna işa• büsbütün unutulmuş ve ken 

·•rı ve H ğı ·· ı d ' b da ret etmektedir. di haline terkedilmiş vazt· '"tn Pto alkevi bay nı ıoy e ı ve nn n ıon A 
)1pıitc,k~r1 ıın1nı müteakip Yarın Gençlik kış· ra Avrupa harbine tavas· LONDRAD yettedir. 
buı r T b ' d 1 k sut ederek bir sulh tekli· yalanlanıyor SONDAKIKA . llnın . c errüde ıasın a yapı aca finde bulundu -

o o ;.vetiyeler "'~nda,ıara da • Böl&e güreş birincilik· Japonların birden bire T ')l'\dra 21 A.A.- Al y il nan i st an 
,:"~/, Kon.derilmi~tir. leri müsabakası, evvelce lisan değiştirmeleri logil· man ... ·rnaklarr son gün· 
--~j d d ·b· 1 d d lk ' d Tekzib ediyor . 1 Yine • • e yaz ığımız g ı ı, yarın tere ve Amerilranın aldığı ~r t. a an iYarıma a· 
tı~i ~in 9 un!''1rı ~ılkc\'leri· öğleden sonra ıaat 15 te enerjik te,Jbirlerin netice· 110a dair birçok ıayıalar Atina 22 A . A. - A· 
• ~~· her t:/~donümü yur G ençlik Kışlasında yapda si olduğuna şiipbr. yoktur çıkarmaktadır. tina Ajansı bildiriyor : 

tlui ıehrirn·a rıda olduğu caktır. Yoksa Japonyanm takmdı Bu yalan ıarialardırn lngiliz kıtalarınm Lim 
1ie Patlak 

11 Hallc~vinde Müs&bakalara şehriıniz ğı tavır büyüle bir blöften iki tanesi son günlerde · ni adasma ihraç edi lerek 
~ll•caktır. "'a~~••i~lc kut- 1 G '!nçlik klübü güreş takı· mi iberettir.1 Belgrattan kaydile çıkarıl· burasın: tahkim ettikl ~ri 
"' -. .. ınu L ~ ., ~ 'li b fil· d bakkmda çıkarılan hatber· 'e"ıin b naıeuct· mından başka kaza ve na "eımı ogı z me a ı mqtır ki bu11lar şu ur: 

' lırt,nını,h ır Program ha hiyelerden de guMrecçı·lerı·n bu hususta pek ihtiyatlı 1- lkiyüz bin lnailiz ler yalandır. 
l• r. y L d e· f a Keza Yunanistane gel· 

· Qlerııiıın iştirak edeceği anla•ılmıo.:- davranmada ır. ıtara askeri Yunanistan• gelmek 
••tikli) ••at 14 55 t '" y mebafil iıe muhtelif tefı İr· mele üzere Mısırdan 200 

1 lllar•il b • e hr. Bu itibarla müauL-ka üzere yolJadır. b. k. ·ı· k b. ·ı · <'r Ve •tikıa~ I v e •thy1 ..... k -.u.a lerde buluauyor. Bu lca~ m 111 ı ır ıngı ız · 
r 8 illa """ larm çok heyecanlı olaca• ._ ' j 2 - - lngiliz kıtaların· dusunun hareketi de ka · r:ı.•ef. •ıv"'-1•1,._.1"111ndan ıon ğ h na~lara göre. ıponyanın 
"' :L " ... ' şüp "sizdir. 1 'it d" d Ih dan bir kısmı daha şimdi· ti ıurette yalandır. Lı ~ Sayda Doktor ngı ere nez ın e ıu • 
d-.lkevindenının Arıkara Yarınki güreşlerde bi- tavassutu Almanya ve ltal· den Limni ada1ına ihraç Edenin tetkiklerı 

d~ verllece'- na1'len radyo. rincilik kazananlardan teş yanın arzu:lile yapılmaıbr. edilmiıtir. Kahire 22 A.A.- lngi 
"'lenec ._ ~ ~lan nutk kil olunacak Bölge takım• Diğer tarftan Japonya Av· Bu buıusta Alibiyet aa liz Hariciye r-\aztrı Eden 

li" emı;tir. 8 . . u Türkiye birinciliklerine iş rupa barbinin devamını bibi lnlfiliz makamları ıu· dün askeri vaziyet hakkın 
lcev·""1k•rıdan aıvekıhnıi lirik etmek üzere önümüz kendisi için faydab detiı nu aöylemektedir: da müteaddit göriişmeler 
tvr: R.eiai Rif,:0

11N H.ı deki ay içinde Seyhırna zararlı görmektedtr. Sonra Eter Almanlar bu gi· de bulunmuştur. 
\\ak ille., t •ta'-- • ecdet gidecektir. Almanya ve halyamn oibai b. l · l rt Edenı·n bare'-et'ınden ev • 
it 1Öylenec

1

k•rı bir nu S zaferi ka~an\catına Japon· 1 ya •n şayıa art 0 aya ~ 
" lltiiziltk~ ve Lu nut porsever halkımızın yanm itimadı yoktur. Eter atmakla ınriltere vel askeri kıtaları ziyaret 

-.anllG Çatacatı bu güz.el hraab kaçırmat· \timada olsaydı auıb tqeb- den haber almayı beiLIİJOI' edeceği haber verilmekte 
malanm tavsiye ederiz. büıüne ablmazdı. laraa çok aldanıyOl"lar. dir. . 



• 
Japon sulh 
tavassutu 

1ngiffere tarafın
dan kabul edilmedi 

Lcndra 21 A. A. -
Japonynmn muhısripler a· 
rasrnda yapmak istediği 
sulh tavass• ıtunun İngilte· 
re tarafmdun reddedildi
ği haber verilmektedir . İn 
giltere pek tahii olarak 
böyle bir tavassuttan mem 
nun olamazdı. Esasen Al
manyıı ve İtalya He müt· 
tefik olan japonyanın höy 
le bir tavassutta bulunmak 
evsafına haiı olmadığı söy 
lenmt!ktedir. 

Ber:n 21 A. A . -
Berlinden buraya gelen 
haberlere göre, Japonya• 
rnn sulh tavassutu müsl>et 
bir netice vermiyecek ve 
harp mecburen devam e
decektir. Japonyal ın a · 
va11ut teklifi, tarihte ne • 
ıicesiz bir hadise olarak 

:kılıatktlr. 
wı:~l"W:;i.t:~~"'l:'r"..i:r :;r::;;. 

Uu fıatları 
Dün bildirdiğimiz un 

fiata hakkmda bir anlaş· 
mazlık olduğu anlaşılmış· 
tır . 

1090 kuruş un parası• 
dır. bunun üzerine 45 1cu 
ruş çuval parası konula 
cak ve çuval iade- edildiği 
takdirde fabrikı'llar 40 
kuruş•iade edeceklerdir. 

Ayrıca Hava kuı umu 
için de çuval başımı 5 ku 
ruşlulr.. tutkallı makbuz be 
delini furunrular ödeye· 
ceklerdir ki bir çuval un 
torbasile beraber 1140 
kuruşa sahlacalc demektir 

P. T. T. müdiitü 
Vilayetimiz P. T. T. 

müdürü Beıim Tecer An· 
lcar•da Umum Müdürlük 
muamelat işleri müdürlü· 
güne terfian nakil ve tayin 
edilmiştir. Vilayet P. T. T. 
müdür vekaletini muavin 
Faik ' Aydaş yapacaktır. 

Ölüm 
AvukatSuni At~rın 

annesi Bayan Saniye dün 
sahah velat etmiş v~ cena 
zesi kalabalık bir kütlenin 
huzudle le aldırılmıştır. Ôm 
riinü hayre vakft'tmiş olan 
merhuma tanrıdan rahmet 
diler, Avukat Suni Attar· 
la kedt~rli ailesine samimi 
taziyelerimiz\ sunarız. 

Belediye meclisini 
içtimaa davet 
20- 2- 941 Perşembe 

günü saat 15de içtimai 
mukarrer belediye meclisi 
hP.yeti umumiyesi tarihi 

1' mezkurde ekseriyet basıl 
olmamasına binaan belediye 
kanununun69 mcı ,maddesi· 
ne tevfikan 24 - 2- 941 ta 
rihine müsadif pazartesi 
günü toalanmak üzere teci 
edilmiştir. 

Belediye Reisi Sadık 

Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P.matbaasıANT AKYA 

: a = 

ltaluan1.ar 
eJ 

Habeşistan da Dev tayya
reler 

Yakında lngiıtere
ye geliyor 

E:lektirik ~ 
si satı gopJJI 

lar.a 
Eıektirik idare~iıJ' .. 

Mütemadiyen geri 
çekiliyorlar 

Londra 21 A.A.-Dey 
(imeyl gazetesi babeşistan 
hududundan haber ahyOT: 

ltalyan ordulan f.ritre 
ve habeşistanda her nok· 
tada çe~ilmektedirlf'lr. Aşa 
ğı Hao~şistanda bulunan 
ltalyanlar ırı yakında mer· 
kez yayla laf ına doğru rü· 
cate b3şhyacakları tahmin 
edilmektedir: 

Bir lngiliz kolu Keren 
şehrin~ doğru ilerlemekte 
dir. Adis Ababa cıvarın· 

da toplanan 10 - 15 bin 
liabeş ~önüllüsü bu ş~hre 
yürümeğe hazır1anayorlar: 
ıtalyanların mevzii bir mü 
tareke teklif ederek Adis· 
abebadald ıiv!I 1talyanlan 
tahliye e tmek niyetinde 
oldukları söylenmektedir. 
Maltada seferberlik 

Matta 21 A.A.-
Maltada seferberlik ilan 
edilmiş ve Malta Valisine 
18 den 45 yaşına kadar 

olan erkel<leri silah altı · 
na çağırm rtk ıalibi~ti ve 
rilmiştir. 

Yun3rılılarUerata O 
kilometr.e yaklaştılar 

Radyo gazetesinden: 
Arnavutlukta şimal cep 

he.ı;inde ileri hut"kete devam 
edt'n Yunan ordusu Berat 
şehrinin J O kilorn,.tre şar
kına kadar il~rlemiş bu.· 
lunuyorl1Jrl Bu ch•arda Piş 
ta kasabası Yunan ordusu .ı 
tarafından zaptedilmiştir. 

Tepedelen gibi Berat şeh 
ri de çok yaktndan tehdit 
~dilmeğe başlanmıştır. 

EDEN•N SEYA 
JiATI ETRAFINDA 

Londra 21 A .A.- in· 
giliz Hariciye Nazırı Eden 
le Erkam Harbiye Reisi· 
nin Mısır seya~ah h1tkkın· 
da Londra Siyasi mebafili 
şu mütalead.dır: 

Seyahat OrtaŞılrlctı. Z!IJ> 
tediten ltalyan imparator· 
lugunun müfö:m kıuın ile 
ali kadardır. logil;z dev14't 
adamları aynı zamanda 
stratejik me8eleleri de 
görüşec~!clcrdir. 

Birlfalgan 
Garnizonu 

Ingilizle re teslimoldu 
Kahire 21 A.A· Ha· 

beşistauda ileri hareket 
devam etmektedir Neg.tda 
ki ltalyan garrıiıonu ln· 
gilizlere teslim olmuş ve 
burada 600 Ualyan askeri 
esir e.:liln:iştir . Çok mü· 
him miktarda harp levazı 
mı lngiliıl~rfo eline geç· 
mişti r. ıngiliz kıt&atı Joba 
nehrini muvaffakiyetle geç 
miştir. 

Trablusgarpta Ualyao 
ve Alman tayyareleri Bin 
gazi üzerine bir akın yapa· 
ralc' bombalar atmışlardır 
Uç ltalyan ıtayyare!Ji dü· 
şürülmüştür. 

ıtalyan esirleri 
7000 i buldu 
Kahire 22 A. A. -

Resmi Tebliğ : 
Bingazi mmtakasmda 

İtalyanlardan alınan harp 
ganimetlerinin sayılmasına 
deva na edilmektedir. İğtj · 
nam olunan ltalyan tank
larının say111 107 yi bul • 
muştU'ı . 

Habeşisbrnda c;raların· 
da b;r ltalyan liva kuman 
danı bulunan 698 ltalyan 
"ole 5576 yerli askar esir 
edilmiştir. Bundan ba,ka 
yukarı ıve mavi nil vadi • 
sinde de bir kısım ltalyan 
askeri esir düşmüştür. 

Habeş vatanper·! 
v~rlerinin muvaf 

fakiyeti 
Londra 22 A. A. -

Habeşistandaki Iogiliı mu 
bahirleri bilciriyor : 

Habeş lmpautorunun 
muntazam kuvvetlerile çe-· 
teleri lngiliz ıubaylanmn 
kumandasında ilk hareket 
)erini yapmış ve Gojan 
ş~brine hücum ederek 4bu 
şehre ateşler arasında gir 
mişlerdir.. Bu kıtaların 
cephane, top ve s&tr mal· 
zemeleri d"v,e sırtında ta 
şmmaktadır. Taarruzdan eV' 
vel lngitiz tayyareleri ıtal· 
yan siperlerini bombahya 
rak tel örgülerini tahrip 
eylemiş bulunuyurlat.dı. 
Yunanistana.ısıhhi 

yardımlar 
Londra 21 A.A. - Lon .. 

dradeki ilaç fabrikaları Yu· 
naniıtana beşbin İngiliz' 
Liraıı kıymatinde bir mil 
yon komprime hedye etmiş· 
lerdir. 

3 -Y:ıldrz un 
fi atları 

Belediye reisliğinden 
Vilayet Fiat murakabe 

komisiyonu Vali Şükrü Sö· 
kmensüerin başkanlığında 
mantaka ticaret müdürü Sa .. 
mi Seyrun, mıntak11 iktisad 
müdürii Halil Ôııien, vele· 
riner müdürü Şevket Tuca 
boylu, tücardan Nasahm 
iştirakite 19- 2- 941 
çarmba günu toplandı. 

Müteahhidi tarafından 
'lÜmrük taburuna verilme· 
si mulcav~len•meleri muce 
bince mecburi btUunan 

Vaşington A . A. -
İngiltere için Amerikada 
yapılmak ta olan yeni tay· 
yar~ tipleri arasıacAa Doug 
las 19 ismi verilen çok 
büyük bir bombardıman 
tayyaresi bulunmaktadır ki 
buna" Hitlerin bnşbelası,,da 
denilmektedir. Bu yeı i bay 
yare en büyük Jngiliz bom 
bardıman lMyyarelerinin 
iki misli büyüklüğünde o· 
lup dünyanın aılcer naklin· 
de de kullanılabilecek en 
muazzam tayyaresidir. Fil 
balcika mezkQr: tayyare 
129 askeri bütün techiza· 
h ile nakledebilecek ve 
yeniden benzin almağa ih
tiyaç hisaetmelcsizin 1500 
millik bir m'"safe kated.! • 
biıecektir. 

Bu tayyarenin meyda· 
naı getirilmesi için 500 ka 
kadar mühendis 4 sened~n 
fezla çalışmıştır. 

Amerikada imal edilen 
diğer bir tayyıtre tipi de 
İngiltereden Avrupanııı 
herhangi bir noktasıoa 4 
ton bomba taşıyabilecek 
kabiliyette büyük bir bom 
bardıman tayyar-esisir. Bu 
tip tayyarelerden biri ln
gilterey°' gitm"k üzere yo 
la çıkmıştır. Diğer 6 tane· 
si de teslima haıır bir hal 
d,.dir. 

Buffalo şehri İngiliz 
hava kuvvdlerine emsal· 
ıiz avcı tayyareleri imal 
etmek için azami randı • 
mania çahşan birinci Ame 
rilıcan şehridir. Bu şehrin 
har.bin sonuna kadar ha~ 
hca vazifesi lngiltereye on 
binlerce tayyare yetiştir · 
mekten ,ibaret olacakhr. , 

Bir kaç aya kadar di· 
ğer şehirlerde Bufflloya 
yetiısecelc ve Atıantik de 
nizinin öbür tarafına &Ön· 
derilccek avcı vebombardı 
mın tayyareıeri hakiki bir 
şellale halinde akıµ gide· 
cektir. 

Diplomasız 
Ebeler hak

kında 
Belediye reisliğinden 

dört yıldız un imalından 
hasıl olacak ve mikclara tak 
riben 1200 çuvala varacak 
olan üç yıtdız unun piya· 
Eada çuvalsız olarak sekiz 
yüz kırlc kııru!)a sıtumasına 
vtı: keykyetin belediye va• \ 
sitaıile gaxete ile ilimna 
karar verildi. 

Yeter nisbette diplo· 
malt ebesi olan yerlerde 
doğumların mahal!~ veya 
permili ebeler tarafındım 
yapılması kanunen ya11ak· 
tır. Şehrimizde Fatma le· 
zel va Hadiye Ôznur Ad• 

&ılarmda iki diplomalı b~le· 
diy~ ebesi mevcut 11oldu· 
ğundan bilumum doğum· 
harın bu ebeler tarafından 
belediye namına mcccan~n 
yapılınası kanun iktizuın· 
dandır. Bu ebeler fakirler· 
den para istemiyecekleri 
gibi ZMgin ve orta halliler 
tarlandan babtaş kabilinden 

Gündüzde 
Pazardan itiltaren 
ÇIWlN BAKlRE 

Filmini görecekıini:. İlave· 
ten enıon dünya haberleri 

N.tfıa •elıealetinc~ ~ ~ 
( 

ziın ve Vekiller he~ ı 
19:...ı-.9 --939"'-iarih ve 1~ ~ 
sayıh kararnamesil~ ta J 
edilen (Dahili tesiaat _t,.,: 
matnamıesi e dat.iile"' 
f~nr.i şartnamesi hukuoılf 
rine tevfikan Antak.f!~ 
lskendt run da elek"', 
tesisatı ile iştiğal ed~ 
en5talatörle:-İll' Naha ~~ 
Jetine müracnat ec:UP~ 
ehliyetn~me almaları{; 
bu eliliyetnaftl'l!yİ ti.~~ 
elektidk idaresi mücl~ 
güne ibı az vtıı kayıt eV 

melen l11ıımdır. Ebliy~ 
meli o\maym enataL!~~ 
rin yapacakları teaiP;", 
idaremizce kabul ~I~ 
ceği ve halklmtıaaı. ewUr 
na.mHiz enıtalatörlere ~ 
sisat y-pbrmamalırı '

1 

mmiyetle ilin oiumır. 

Şof örlerill 
dikkatin~ 

Belediye Reis~ 
ğinden 

Yolcu ve eıy~ • nJ 
den kaıay0Jl1 otobüs 
tenezzüh otomobil!•-': 
sabipl~rine evelce ve;, 
karnele:rde yazıla Y ~ 
adedi ile yUlc tonaj 1111~ 
ri, belediye ıeyrüıef~r ıt 
!erinde muvakkaten il"', 
dam edilen sabık itli~ 
amiri TevfilC Güngöt ti 1 
fmdan hotbehot taıtiib ~ 
tezyit edili:liditi anllf 

m•ştır. ~ 
Belediye fen .;da I_ 

deki kayit :_harici ol f. 
işbu "arneler üzerind~~ 
palaµ tahrifatın hiç bir 
mü yoktur. 

a) Sene başı olaı~t" 
barile ellerindeki "' / 
leri değiştirm~ll ,üzer~ 
mobii s~hipl~rinin .~".lı 
yeye acılen müt"'" ' 
etmeleri. 
b) Son defa belediytr~ 

planan komiaiyon tar•fı 
tesbit edilen k•yud~ 
yeni karne almalart• ı / 

c) Tahrif ediımif .
1
/ 

~ arneleri ku11anaolaf'f1J 
la yolcu t8fty•lar ~J 
kal'ne alnnyanlanaı ~ 
le tecziye edileceld İ1 
lüm olmak üzere u.-

Ha/kflJ 
CEZAYİR BATA 
LERl ve DOKTO~ 
DONUN (3üncü) 111 

verilcek parayı 
bilirler, 

Mahalle ebelctrİ 
odan yaptlacak ô• 
dan hem dolu_. 
mahalle ebeelıi h• 
ğum ıabiplerininı 
olacakları ilin 


