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30 Ağustos Zafer 
bayramı kutlama 

B. M. Meclisi 
Dün toplanarak mü· 
zakerelerde bulundu 

Ankara 2 l (a.a.) -Büyük 
Millet ı\ileclisi bug~n Reis ve
kili Şemsettin Giinaltayın 
riyasetinde tolanmış ve zelze
leden zarar görenler, be
deli nakdi v~ menba suları 
hakkındaki layıbaları müza· 
kere etmiştir. 

Rome11ler 
Buıgaristana 3 vi 
layet terkediyorlar 
Bükreş 22 A.A.- Röy· 

ter bildiriyor: Dobruca me· 
selesi hakkında Bulgarlarla 
Romenler arasında bir pren· 
sip anlaşmasına varılmıştır. 
Varılan anlaşma 1912 hudu· 
dunun kabulüdür. Bu Vaziye 
te göre Romanya Bulgarista. 
na 3 Vilayet terketmektedir. 

programı 
1 l - 30 Ağustos 940 Za· 11 - Fener alayının ta· 
~t bayramı kutlama merasi· kip edeceği yol : 
~· ,1tıe, Jandarma alay karar· Kışla - Alfan caddesi -
~abında yapılacak tebrikle Köprü - Çarşı ve Kışla Ö· 

aşlanacakttr· nüdür. Kışla önünde fener 
Askeri ceza muh~~k~melcr ı 

kanunun değiştirilmesine aid 
olan layıhanm müstaceliyet 
karariyle müzakeresi Saffet 
arıkan tarafından tekiif edile· 
rek müzakere ve tasvip edil· 

Nihai anlaşmanın imzasını 

müteakip Bulgar kıtaatı 3sa 
atta Dobrucayı işgal edecek 

2 - Bu tebrikler karar· alayı merasimine "nihayet ve· 
iabta Alay Komutanı tara- rilecektir. 

dan kabul edilecektir. 11. - - Ayni gece saat 21 
· 3 - Tebriklere sabah de Hava Kurumu tarafından 

!erdir. 

t 8 de başlanarak saat Turizm oteli bahçesin· 
·~ te nihayet verilecek ve de bir garden parti verile -

miştir. Meclis 11 eyliild~ 
Bulgar askerleri şimdiden 

Romen hududunda tahşid et 
mektedir. Nüfus mübadelesi
ne ait münkerder \ devam 
ediyor. Dobrucada buJunan 

k cektir. y &ıra takip olunaca hr : 
toplanmak üzere celst!ye 
son verilmiştir. 
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arti erkanı, Askerlik şübe · 
1 Vilayet Jandarma Alay 

'T'üyler u••rpeteıı bı•r 150 bin RomenleBulgarista· 

~ ltıutanlıgı, Gümrük tabur 
~utanlığı, Vilayet er1<anı, 
lıye erkanı, Emniyet erka 

r ' Belediye ve Ticaret Oda 
"tkanı mektepler müdür 

' ' . muallimleri, idman teşek 
lleri, Hava Kurumu erka· 

ı lialk teşekkülleri; 
4 - Saat 8,50 de Alay 
argahından Belediyeye 
d i l e r ~ k orada· 
~tatürk ve Mılli Şef lnö· 

!ıı büstlerine çelenkler kona 
'~r. 

• S -- Bu merasimden son 
1 
'Por sahasına xidilecek 

' · Burdaki kıtaat ve ınek • 
~er ve diğer teşekküllerin 

lerj ilişik krokide göste 
~ ~iştir. 

~L.6 - Kıtaat ve aiğer te 
'.'((iller krokideki yerleri· 
tıı geç saat 8,45 e kadar 

) § olmalıdırlar ·İ 

1 Sahadaki merasim ve ge 
il' ~ • tesnıi şu sıra ile olacak . 

l ~ nın diğer 
1 
yerlerindeki 50 

Otu•ebu··s kazası~ bin Romen Romany•y• ia· 
. de edilecektir. 

Alman Ajansı ne 
6 sı ağır olmak:üzere 13 diyor? 

Y ara/z:var Bükreş 22 A.A.- D.N. 
• B. Ajansı Bulgaristanla Ro 

Kazaya sebep fazla yolcu ve yiik alınması manya arasmda bir prensip 

ve şoförün ehliyetnamesiz olmasıdır anlaşmasına henüz varılmadı 
. Dün ögleyin ~ar!ıca köyü J Kaza mahalline d~rha! ye• ğını, diğer taraftan Macar· 

cıvarın..ia çok facı bır otomo· ı tişer. zabııa yaralılara bastıme· larla Romenler arasındaki 
bi- kazası olmuş ve:: bu kaza ye kaldırmış ve bunlardan müzakerelerin de çıkmau 
13 vat~ndaşın yaralannıasiyJe i altrsmın yarası tehlikeli oldu· girdiğini haber vermektedir. 
neticelenmiştir. Kaza hak· lund:m hastaneye yatmlmıştır . Transilvanya meselesinde .Ma 
kında aldığımız malUmat Yaralılar arasında bulunan culıır feda1'arlık yapmakta· 
şudur: Sabri Bona ile iki kadmın dırlar. Bu mes~lenin mihver 

k k d M b devletlerinin hakemliğine F eti e öyün en t! met yaralan bilhasasa çok ağır 
Yahvu Mmrhya ait ve şoför ve tehlikelidir. havale edilec!ği söylenme 

ktedir. 
Sadık oğlu Baklavacının ida Kaza esnasında yaralanan ClBUTlDEKİ lNGILIZ 
rr>!sindeki 97 numaralı otübüs, yolcuların isimleri şunlardır: ASKERLERİ ÇEKİLİYOR 
20 ye yakın yolcu ve beş Dörtayak mahallesinden Şanghay 21 A.A.- Ja-
çuval buğday ile muhtelif eş· Yahya oğlu Mahmud, Kefer· ponya ile an)aşma neticesi 
yaları yüklü olarak Karbeyaz· allid köyünden Hasanoğlu olarak imtiyazlı mıntakadaki 
d~n şehre gelirken Narlıca Dibo, Mıshanodan Cumaogv lu 1 k 

ngiliz askerleri geri çe ilme 
köyü civarmda muvazenesini Haşim, Antakyadan Halef ğe başlRmışlardır. 
kaybederek devrilmiş ve Esmerli, K.arbeyazdan Musa Berlin21 A.A.-Fransada 
içindeki yolculardan 6 sı oğlu Ahmed, Türkmen maz· bulunan Alman harp esirleri* 
ağır olmak üzere !3 kişi ya· raasından lbralıimoğlu Halil, nin Alman yaya iadesi devam 

Kısaca : 

Ya1ışın sebebi 
Dün :yine çok feci bir 

otomobil kazası oldu. Onbeş 
kadlr vatandaşın kolu, baca· 
ğı kırıldı. Bir şoförün evi 
başına yıkıldı. 

Kazanın ,,sebebi acaba 
nedir? 

Otomobil kazalarının ek
seriya şehirler yakınında olu 
şuna dikkat etmişseniz, se• 
bebini de anlamakte güçlük 
çekmemişsinizdir. Samrım. 

Sebep, asıl sebep bence 
şudur: 

Otomobil garajlarında bir 
usul var, ~kim önce:: gelirse 
sıra onundur. Şoför, bir sü· 
rü ( pahalıhk ) ı ileri sürerek 
011 yerine 20 yolcuyu istif 
ettiği otomobilini, otobüsünü 
şehre yaklaştıkça süratlen -
dirm~kte, öndekini geçmt-k 
arkadakine fırsat vermemek 
ve böylece daha evvel gara• 
ia varmak gayretile çılğına 
döndüğünden, böyle bir an
da birdenbire önüne çıkan 
bir koyun . sürüsünü, bir ine
ği, Lbir insanı çiğnememek 
için haydi bir fren yapınca 
bendeke )'uvarlanıp şifayı 
bulmaktadır. 

Kazaların, kazalara sebep 
olan yarışların asıl illeti iş· 
te budur. 

Çare : 

İlk iş olarak garajlardan 
sıra usulünü kaldırmak, . bu
nunda devamını temin için 
( dellal ) denilen mutavassıt· 
ları bertaraf etmektir. Fazla 
yolcu meselesinin halledile· 
cek tarafı olmasa gerektir. 
Çünkü bu, zaten bir nizam· 
la tahdit olunmuştur. Biraz 
daha gö:zyummak, biraz da· 
ha acımama1< nizamın 2tatbi 
kine kafi gelir. ,Aı. - Kıtaat ve diger te· 

~uııerin teftişi 
~~ ~ Bando !a~afınd~n 
\ ~tık edilemedığı takdır· 

ralanm•ştır. Ali Kızı Hava, Antakyalı Ha- etmektedir. 
Kaza~.' . müteakip fir~r 1 midoğlu. İna~~t, .. Mahmud !!!!!!El!!N!!!!!!!S!!!O!!!N!!!!!l!:!D=A~K~IKA~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!~~ 

eden şofonin ehhyetnamesız ' kızı \f adıa, Şukru Giirler, 

Ş. B. 

ı:1.ektepliter ve idmıın bir 
,

1 
tı ve halk tarafından 
t.;ecek ) l~tiklal marşı 

\ · Jandarma Alayın • 
en kıdemsiz bir suba • 
~Utku 

\ı~u - Alay Komutanının 

~ti~ - Kıtaat ve teşekklıl· 
a &eçit resmı . 

, '~iı> .. G ... ç·t resmini müte 
) &Undüzkü mcnısmı nı· ;l bulacaktır. 
(! - Gece saat 21 de 

~ t \' d 'I\ l · eemektepliler ve i · 
lı l°k Qq

1 
t ı leri ve halk taza 

~~~'t· fener ahyı tertip edi-
lt, 

,1 lo 
~ ''r.ı - Feııer alayına sa· 

r , 4liltı 21 de Kışla önünden 
ı acak k 

ı "~ b ve en önde ıtaı· 
>liJ(!t Unu müteakip mek· 
' 'V .d "~ b e ı man teşekkülle 

ilik bulunacaktır. 

oolduğu ve kazaya fazla yük l Sabri Bona. 
ve yolcu almaktan başka 1 Ehliy~tnamesiz şofor jan
şoförün acemiliğinin sebebiyet \ darma tarafından aranmak-
verdiği anlaşılmaktadır. ~ tadır. 

Feci bir cinayet 
Bir yeğen amcasını öldürdü 
Katilin tabancasından çıkan kurşuular
dan biri kendi başına isabet ederek ağır 

su..-ette yaralandı 
Bu sab~lı saut 10 a doğru sına birl de kendi başına isa 

çok feci bir cinayet olmuş, bet ederek ağır surette yara 
tticcardnn Osman Mıstıkoğ- lanmasma sebep olmu~ Vf'

lu Abdurralıman Mıstık adlı katil hastaneye kaldırılmış· 
bir genç bir para meselesi tır. 
yüzünden münakaşa yaptığı Hadist>nin akabinde vaka 
öiılcası Ömer Mıstıkı kendi mahalline giden müddeiumu 
sabuııhaneleriııi ı ı odasında mi hadiseye el koymuş ve 
tabanca kur~unile öldürmüş polis tahkikata başlamıştır. 
tür, 

Katilin tabancasından, çı- Hastaneye kaldırılan ka 
kım üç kurşundan ikisi anıca tiJin hayatından ümit yoktur." 

lııgiliz So
ma/isi 

Niçin tahliye edildi? 
Kahire 22 A. A. - Röy 

ter Ajansıııın muhabiri İngi
lizlerin Ha beşil4tandaki lngi· 
liz Somalisinin niçin tahliye 
edildiğini bildirirken, İtalyan 
larm Mısıra karşı hazırladık 
ları bir taarruzu önlemek 
için lngiliz Başkumandanlığı 
nın bu tedbiri aldığını, çün
kü ltalya için Süveyş kana· 
ima hakim olm4dığ• takdir
de Habeşistanın elinden gi· 
deceği muhakkak olduğunu 
beyan :ve izah etmektedir. 

Par iste 
Esayiş yok 

Nevyork 22 (a.a.) - Pa· 
risten buraya ''gelen Anıe 

rikalı kadın gazetecilerden 
Mis Baket, Pariste esayiş na• 
mına birşey kaımad ığını. h"r 
gün birçok evlerin soyuldu· 
ğunu, kiymetli ve eski eser· 
lerin Almanlar tara!mdan 
toplanarak Almanyaya nıık· 

iedildiğini, demir parmaklıkıarm 
ve tezyini eşyalarııı da ayni 
suretle sökülerek götürüldü· 
ğünü, sanat eserleri satan 
dükkanların boşaldığını yaz· 
maktadır. 

Vatandaş! 
Hava Kurumuna aza ol 



• 
isken derun-Ar 

suz yolu 
Blokaj ve tesviye . 
işi kıştan evvel bi

tirilecek 
Vilayet asfalt yollarının 

inşa ve tamirine başlanacağı
nı düıı yazmıştık Aldığlmız 
malumata göre, Arsuz- ls
kenderun yolunun blokaj ve 
tesviyei turabiye işi eylülde 
başhyarak kıştan evvel ik· 
mal edilecektir. Arsuz köp· 
rüsünün bırinci kısmı inşa 
edilmiştir. ikinci kısmın inşa 
sı işi de bu günlerde ihale 
olunacacaktır. Bu suretle ar· 
suz köprü:;ün<le:: en büyük 
kamyonların geçmesi imkan 
dahiline girmiş bulunacaktır. 

Aktepe- Hassa yolunda 
ki blokaj işim• de 15 güne 
kadar mükellef amele ile baş· 
!anacak ve bu yol da kıştan 
evvel ikmal olunacaktır. 

Halkevimiz 
Faydalı bir teşeb

büse geçti 
Halkevimiz, fakir hastala 

rı muayene v ~ tedavi ettir· 
mek için faydalı bir teşebbü 
se geçmiş ve bu teşebbüste 
muvaffak olmuştur. Dün ak· 
şam Halkevinde toplanan 
doktorlarımız her perşembe 
günü sıra ile Halkevinde 
fakir hastalan muayene ve 
tedavi etmeyi karar altına 
almışlardır. ~Doktorlarımızın 
gösterdiği bu insani hareketi 
takdir ederiz 

Yeni tayin ve na· 
killer 

AntakyaMmtakaTicaret müdür 
lügü raportörü Şinasi Bilker 
lııeboluya, Mersin ihracat kon 
trolörlerind~n Kemal Kazanç 
Hatay mıntaka ticaret müdür 
lüğü raportörlüğüne nakil ve 
tayin edilmişlerdir. Kışlak 
nahiye müdürü Cemil Ôz· 
yüreğin istifası kabul edilmiş 
tir. 

Antakya ve Hassa 
Belediye talimatna

meleri 
Antakya ve Hassa Bele-di

ye zahııası talimatnameleri 
Dahiliye Vekaletince tasdik 
edilmiştir. 

Askeri veteriner ol 
mak isteyenler 

Askeri Veteriner okuluna 
talebe alınacaktır. istekli le· 
rin şartnameyı görmek üze· 
re Antakya AS. Şubesi.ne 
müracaatları 

ZARADA ZELZELE 
Zara 21 A.A.- Bugün 

saat 3 te 15 saniye suren 
şiddetli, saat 3,30 ela 8 sa· 
niye süren orta şiddette iki 
zelzt-ıle kaydedilmiştir. Ha
sar yoi..tur. 

Diyarbakırda nıüt 
hiş sıcaklar 

Diyarbakır - Diyarbakır· 
da bu yıl müthiş sıcaklar hü 
kiim aürm~ktedir. Sıcaktan 
ölenler vardı~· uiyarl>a· 
kır belediyesi halkın öğle za 

mana uyumaması için şehrin 
lıeı tarahnda ilanlar yapmak 
tadır. 

lzmirde 
Tütün kumpanya 
Iarı Belediyeye yar 
dım edecekler 
İzmir 21 A.A.- Ticaret 

Vekili Nınmi T opçuoğlu fu-
arı açmadc>n evvel İzmirin 
tüccarlara, ecnebi tütün kum 
paoyaları mümessillerile 

görüşmüş VP bunlar tarafm 
dan Belediye· varidatına bir 
yardım olmak üzere tütün ka 
rından bir kısmının Belediye 
ye terkedılmesi t~klifini ka
bul etmiştir. 

Tütün vaziyeti hakkmda 
izahat almış ve ayrıca tüccar 
!aramızın dileklerini dinlemiş 
tir. 

lzmir Fuarı 
ınünasebetile 

lngiliz iaşe Nazırı 
le Hindistan Na-
zırlarının tiiıkçe 

nutukları 

Ankara21 A.A.- lzmir 
Fuarının açılması dolayısile 
bir türkçe nutuk söyliyen İn· 
giliı iaşe Nazırı Lord Loid 
veHin.iistan Nazırı Em~rinin 
nutuklarının Anadolu Ajansı 

lsfihbarat servisi tarafından 
zaptolunan metinleri ~unlar· 
dır: 

LORD LO!DIN NUTKU 

Bu harp yıh içinde lz· 
mir Fuarının ıtçıhıı hepimiz 
dt: büyiık bir memn\miyet v~ 

sevinç uyandırdı. Deniz aşı 
rı meml~ketlerle olan tica
retimize ehemmiyet verdiği
mizdt"n İzmir fuarına gemş 
mikyasta iştirak ettik. Hindis 
tan t a r a f ı n dra n hu 
fuara iştir ak ıçın ya 
pılan teklife bilhassa mem
nun oldum ve kabul ettim. 
lzmir fuarını hazırlayanlara 
bu ve bundan sonraki sene
ler muvaffakiyetler dilerim.,, 

EMER1Nf N HIT A BESi: 

40 senedenheri Türkiyenin 
her tarafım eski lstanbulu, 
Yeşil Bursnyı, ıüzel lzauri 
gördüm. Halkla temas ettim. 
Bilhas~a asker ve köylüler a· 
rctsmda tt!miz, necip ve asıl 
dostlarım vardır. 
Çalışkan Türk Milletine ev 

vele~ kıym~t verilmezdi. Ata· 
türk Türkiyı"ıyi yeni haftan 
kurarken Türk halkım dotru 
yola sevketmeyi ve onlarm sa 
adet ve selameti biliyordu. 

Atatürkün kurduğu ve İnö· 
nünün kuvvetle devam ettirdi 
ği bu güzel ülkede bugün 
olmayı ne kadar isterdim. 
Gönlüm sizinle beraberdır. Ya· 
kında in,allah görüşüz Şimdi
lik aUahasmaclık 

Parti grupunda 
Ankara 21 (a.a.) - C.H.P. 

Gün aşırı : • 
Rus lngiliz 

Kal eleşen münasebatı 
mektep iyiliğe yüz tutmuş 

ise~.iri b~hçe du_v~rı ön~· Londra 21(a.a.) - Lord· 
mıızdekı sene ıçm btr lar kamarasında bir nutuk 
iki metre daha yükselti· 1 .. • D · 1 N 

l
. B b 1 . k b k .. { soylıyen omınyon ar azm 
ıyor. u a ıl a ışta mu Ç" ·1· K d . orçı m avam amnrasm a 
dafaa tertıbatı alınan bir şato .. 1 d'J1.' tk t ·d tt"kt 

d k d l 
soy ~ 115 ı nu u eyı e ı en 

yu an lrma ta ır. S 1 ·1· .. 1 . . v. • .. • • sonra, ov yet- ngı ız muna• 
Şlttıgtmlze gore Lıse ıda- 1 sehellerinden bahsle iki memle 

tal\ can baz talebelere lcısrşı miştir. 

Ejganistan 
Bita.raf kalacak 
Peşavir - Kabilde EY \1~ 

gan parlamentosunun ilk 1 

timaında bir nutuk söylite ~ 
Efgan Kralı Zahir Şah. N' 
rupa harbi karşısında ıne~· ...... 
lek~tinin bitaraflığını il• "'9 
etmiş olduğunu ve poıitikr 
yı sonunn k dar takipte d~ 
va.ıı edeceğini beyan etıniştı 

resi bu tedbiri, ~ngin duva· ket arasmndaki konuşmaların 
rı aşarak, zor dersleri, atla· ı iyiliğe yüz tuttuğunu söyle· 

a1ıy0•muş! . . . Fransız Hindi- ~ t Bakalım o bır sene ıçın bu du g Q ; 
var~ .. bir iki. me~re tuğla da_ \ çinisinde Antakya hükumet cadde 
ha ılave ettırebılecek yem de Kahveci Hamit Urfalı 1 

canbazl1ır türeyecek mi? Vazjyet gerginleşti, rafından yine Antakya 

Uzun çarşının te Fransa Japonyaya Gazipaşa (S~lihiye, mahll1 

sellisi kafa tutuyor terinden Abdülmesih klZ
1 ~ 

rin ve Circis Abduş çocll 
• Nevyork - Tas Ajansl ~ 

ki üç sent"denberi her H· bildiriyor: ları Rufuil ve Sıdıka ve 
bah 9 la 10 arasındaki Amerikan Ajansının ha• hail ve Rizkalla veYakop 
zamanın 5 ila 10 dakika· ' larında Antakya Sulh H0 

smda uzun çarşının başından her aldığına göre, Fransız mahkemesinde açılan 8~ 
hiikiimeti, Hindiçinideki Fran· 

k.. .. k k da taksimi davasında. 
opru aşına a r uzayan sız makamatma Japonyamn Dava olunanlardan Ro 

dükkan ve mağazalarda: Dül metalibatını reddetmesini ~ 
ger keserini vurduğu yerde emreylemiştir. Fransız deniz ve Sıdıka ve Mihail va 
bırakır, marangoz ren· kuvv~tleri Fransız Hindiçi· kalla ve Yakobun ikamet 
desini durdurtur, terzi ma· j 1'\isi s1lhillerinde toplanmağa ları meçhul olduğundan 1 

ki nesini işletmez, berber sa• başlanHş bulunuyor. Birçok 8,94 ' tarihli ce!sede h~ 
bmladığı yüzü öyle bırakır, mevkiler tahkim edilmekte- olanlar hususunda mahalh 
kunduracı mumlu ipliği c;e· dir. Toı•kin körfeziı:de demir· zate il~ ilanen tebliğat Y 
kt'!relc kollarım savurmaz, Bak li bulunan Japon deııiz kuv· dığı halde gelmediklerind 
kal bir kaptan diğer kaba vetleri de Fransız Karf\sula· haklaı mda usulün 401 iP 
yağ boşaltan Hazreti Ademin rma girmiştir. maddesine göre gıyap k•' 
kepçesini çalıştırmaz, Furun• Diğer taraftan Alman A· rı çıkarılmasına ve bu k' 
cu ocağm karşısından çevir· jaıısmın aldığı habere göre, ran da yine gazete ile ili~ 
<liği yüzünden önündeki ha Hindiçini ile Japonya hudu·l tebliğat iğrasına kB' 
mura çiğ damlaları gibi ter dunda l>irkaç gündcmberi va· verilmiş <'lduğundan 26,9, 
ler döker, kasap pıçağını tez ziyet çok gergindir. Birçok tarihine tesadüf edP.n pe 
gahın üstüne kor,kadayıfçı ocak Siyam fırkalarının hududa tah· be giinü saat 11 ,:le Ao 
ta ki saca~dairel~r çizmez,Veıha şidat yaptıkları haber verll· Sulh Hukuk mahkemesinB il 

sil bütün iş sahipleri işleri· mektedir. meniz ve itiraz ftmeniı ,., 
ni bırakıp çarşının ortasın· Japonyada İngiliz halinde hakkınızda kanu 
dan geçen ve arkasından mu aleyhdarlıgv 

1 
durdu amele yapılacağı ilanen 

azzam hir halabalığı sürükle liğ olunur. 
yen şalvarlı birini gözlerile Tokyo 20 (a.a.) Röy· Daktilo ahnac'~. 
takip etmekte ve onu a'kış· terden: d 1" 

Japonyada İngiliz aleyh- Hatay Defterdnrlı~ın '.' JJ 
lar arasmdtt argo lisanile se· D · · d .. h 1 b": 

darlığl kurulmuş bir saatin a\remız e mun a 
limaktadırlar. ıı· ·1· - ı· d ~tı duruşu gibi tevukkuf etmiştir. nan e ı ıra ucret ı o .. 

Geçen de hakikat~n büyük Japon matbuatı yabancılarla luk için ağustosun 24 j, 
bir adammış gibi yine ayni olan münasebetlerin k~silme· cumartesi günü saat 9 ~p 
dille iltifatlarda buıunup vü· sinin budalaca bir hareket sabaka imtihanı yapllac'blı 
cudünün her kısmına ayrı Memurin kanununun f 

olduğunu yazmakta ve de· ci maddeiirıde yazlh evs' ·' 
ayn pozlar v~rerek yerden d k ,. 

mekte ir i: "japo:ıyada bu· şeraiti haiz olanların ft 
avuçladığı ta~ları konfeti gibi l ı 

lunan ngilizlerden zarar de· kile birlikte müracaatlar 
dükkanların içltrine serper 
L· d k ğil faide gelmektedir. Hem lan olunur. , ı' 
odin e i, kemeri çözer~k unutmamalı ki lngiltere bura• uastahaneıt. 
etrafa serpantin gibi savurur daki İngilizlerden daha fazla n ~ y 
Şimdı çarşı bir bayram yeri d E k ı al< Japon var ır.,, rz~ a ınac 
kadar ;,;evk, neşe ve kahka· Mı.sırda tevkif at Hastaı:ıenio etten ~~ 
balar içindedir· Kahire 20 a.a.) ~ D.N.B. dokuz aylık bütün erzak 

Bu adam kim mi dediniz'? 1 Ajansı Mısır hududundan bil- yacı mümıkasaya 'kon° .. 
Meşhur (Tık~}! d" · '111 

ı ırıyor: 1 tur. Talip olanlcıırın 
şte kaç senedir bu çarşının İngiliz makamları Mısrın em·t yedibuçuk muvakkat tetı!' 

u~nmadan ve Ttkı denen niyetiiçin memleketin mehtelif ~ akçası makbuzile birlikte' 
o zavallı aktı hastası çocu~a yerle !erinde 2000 den fazla t 940berşembe giinü saat16 

insan ağzına yaraşmayan laf Mısırlı tevkif etmişlerdir. 1 hastanede müteşekkil ı1' 
lar söyletmeğe mecbur ettir~ HlTLER MUSOLINlYi yaa komisyonunıı v~ btJ ~ 
rek devam edegelen teseıh TEBRİK ETTi ta tafsilat almak ishYe.~ ~ 
si! Berlin 21 A.A.- lngiliz d .. daha evvel her gu•'1ıı 

Fakat bilmem şu sozum Somalit.in\n ftalyaıılar tarafın tane idaresine mürnca' 
onların neşelerini kaçıracRk dan işgali münasebetile Hit· 
key'ıfle:-ine mani olacak mı: ler Mus~liniye . . bi~ tebrik tel

- Hastaları düşünelim, has grafı gondermıştır. 
taiara hürmet edelim, hasta 
lara acıyalım! 

--~ 
Belediye ebesi 

SEZER 
Belediye Reisliğinden: 

ilan olunur· "tif 
· Dahiliyeye kıı 

alınacak : 

Meclis Gmpu b1ıgün saat 10 
da Reis VekiJiHilmi Oianın 
riyasetinde toplanmıı ve Ha- Bu gece 
riciye Vekilimiz harici siyHeti Nöbetçi Eczane 

İkinci Belediye eb liğine 
tayin edilmiş olan Hadiye 
Ôınur 19 ağuştos ~4() da va 
zifeye başlayarak ikametgahı 
Güllü mahallesindeki evinde 
olduğundan erbabl mcsalihiıı 

VJlayet makamın~ıı" 1" 
Vilayet merkezi ~1 \iıı 

lar dahiliye daireler• 
1

11 r. 
25, 30 liı a asli Rl881111,ı"J 
tipliklere Lise ıneı&Jst•"' 
bu miktdr maaşlara (illi t•I 

~ • 1 ds"' 1 ~ 

ve son dünya hadiseleri hak Hipokrat Eczanesidir. 
kmda iıatiat vermiş birçok . --- Neşriyat Müdürü 
hatipler· tarafından sorulan Selim ÇELENK 
ıuallere de cevap vermiıtir. C.H.P.matbaaaa-ANTAKYA 

· doğum isleri için müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

kalıp ve memur a~ e bir 1 

olanbrın veı;nik\erıl. gii"~ 
te Ağustosun 27 ne• ı1'~ 
kadar Mektupçuluğa 
atları ilan olunur. 


