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l' eni Parti mü ~ettiş .. I Alma." iugga 
J 

1 
relerı Londra 

lik1eri·ku uldu üzerinde 
• 

Pr. Tankut Seyhan ve /çel 
müfettişi oluyor 

liatay ve Gz. Antep Parti müfettişliğine 
Balıkesir mebusu Fahrettin Tiritoğlu 

tayin edildi 
U Cümhuriyet Halk Partisi rettin Tiritoğlu 

1llumi merkezi Parti Parti Umum idare Heyeti 
tiifettişlikleri teşekilatmda azasından tekirda~ M~busu 

tı değişiklikler yapmak ka Rahmi Aı: ak Kocaeli mıntaka 
tııt • • 

ını vermışhr. sı müfettişliğine tayin olun· 
Bu arada teftiş mmtakala· muştur. 

tı dahiline üç vilayet isabet General Zeki Parti Umumi 
~en Müfettişliklerin faaliyet idare heyeti azalığına tayin 
~ .. alan daratılmış ve her edilmiştir. Mm takamız Parti 
~ ltfettişe azami iki vilayet Müfettişi Maraş mebusu sayın 
"akılmıştır. Bu karar neti· 

t Hasan Reşidin teftiş dairesi .esinde mevcut müfettişlikle 
~ Sey!ıan ve Mnsin Vilayetleri 11 adedine 5 müfettişlik da 
~ olarak tahdid ed i lmiş, Hatay ilavesi zarureti hasıl ol· 
~ ve Antep vilayetleri mıntaka 
ıcl tur M üfettişl · ği Balıkesir Mebusu 
1· ıss edilen bu yeni Müfet· Fahrettin Tiritoglu uhdesine 
~klere tayinleri mukarrer M~ verilmiştir. 
-t star arasında şu zatlar var 
•ıt Ziya Arkan tın teftiş mın ta 
D• hb D · Y kası Burdur ve Denizlidir. oktor Ve i emır, oz 

~t Mebusu Ziya Ar kent, Doktor Vehbi Demirin tefti l 

~tor Vasıf, Agnh Sırrı Le I mıntakası Erzurum ve Kars 
~ Ba1ıkesirMebusu Fuh· olacakhr. 

Segrisef er Romen - Ma· 
işleri car müzake 

l'anzjm ediliyor relerinde 
Son günlerde vukua g~· 

.,.~ kazalar üzerine, Belediye 
~~tisefer işlerini tanzim et· 

b ~e karar vermiştir. 
llu işi yoluna koymak 

~'il .. Beatdiyede dai~i ~ir 
~husefer bürosu tesıs edıle· 
~ ."e şehirden çıkaca_k Otl) 

, ~"bıllerin, harek7tterın_d :n 
~ el bu bürod~ı makınıst 

ı ~.~fından frenleri muayene 
~ ılerek vesika verildikten 
~ı 11ta hareketine müsaade 
~~acakhr. çok yerind~ ve 
.. ''P olan bu tedbiri mem· 
'41\' 

/i.;f ;rt";~ııa-
t11 •• k 
~ l'ltuna asası 
~~~letçe tastikedildi 

)ili Y•layet dahilindeki asfalt 
lı11~1 '1şaatı ile tanıiratı hak · 
\~ı ~ki rnönaknsa Nafıa Ve· 
~ ~lırı . k . 1 • • ı4,. c~ tastı ed ı mışhr. 

~~ı 'la bir kaç güne kadar 
~.'lı~~rnası 1çin sür~tle ha· 
~ı~ qta devam edılmekte· 
s· 1'-'asta panayır 
s· açılacak 

'1 tıt< '"as 24 A . A. - Her 
~~ s· Olduğu gibi bu sene 
~~tı~"asta bir pnnayır açıla· 
~ t,~ · 

1
3 gün müddetle açı-

~ıı 6 ° an panayır 3 eylUl· 
t~~c: ._ cyluıe kadar devam 

Cııttit, 

Almanca esas, Fr~n 
sızca yat dımcı Jİsan 
olarak kabul ediıdı 

Bükreş 25 A . A. - Ro· 
men - Macar görüşmeleri 
hukkında dün burada müşte 
rek bir tebliğ neşredilmiştir. 
Bu tebliğde heyetlerin 24 
Ağustos günü saat 10,30 da 
toplanarak Almancanın esns 
Fransızcanm yardımcı lisan 
olarak kabul edildiğini v"e 
anlaşma.un metninin Alman· 
ca olacağı yaıılmaktadır. 

Macar heyeti bir mubtı· 
ra vermiştir. Mubtıra tetkik 
edilmek üzere celse tatil 
edilmiştir. Müzakerelerin ya 
kında tekr:ar başlıyacağmı 

ümit etmek mümkündür. 
D . N. B. Ajansı da Bük ,·eş · 
ten şu haberi veriyor : Ro 
men - Bulgar görüşmeleri 
hakkında emin bir menba • 
dan öğre~iıdigine göre ku· 
nuşmalar esnasında cenubi 
Dobrucanın tahliyesi 10 teş· 
rinievvelde yapılacaktır. 

Pirede bir yangın 
Atiııa 25 A. A. - Röy-

ter Ajansının bildirdiğine 
göre Pire civarlOdaki aske 
ri elbise depoları meçhul 
bir sebepten dolayı yanmış· 
tır. 

hücumlar mühim bir 
zarar yapmadı 
Londra 26 A.A.- Dün 

kü Alman hücumlarmda tah
minen 200 metrelik bir ara· 
zi üz~rine yüksek infilak ve 
yangm bombaları atılmıştır 
yangın bombalarından bir ta
nesi bir hastaneye düşmüş 
çıkan yangınlar etrafa sira· 
yet etmeden söudürülmüştür. 
bir fabrikaya 'isabet kayde
dilmiş basar pek azdır. Bu 
sırada bazı ticarethanelere 
az hasar ika edilmiştir. 

Loudra 26 A.A.- - Saba 
hın il" saalarındu Alman tay· 
yareleri uskeri üsleri bom· 
bardıman etmek ~istedilerse 
de buna muvaffak olamadılar 
Alman pilotları bombardıman 
ettikleri yerleri ziyaret etse· 
ler inkis&rı hayale uğrıyacak 
lan muhakkaktır. Hiçbir ha
sar yoktur. Y .-Inız ticı.tretba· 
neler bulunan bir mahalle 
bazı bombalar düşmüş içlerin 
de kimse olmadığından zayi· 
at kaydedilmP-miştir. 

Alman tebliği 

B~rHn 26 A.A.- Al· 
mao Resmi tebliği: 24 ağus· 
tosta tayyarelerimiz, harbin 
i,laresinde büyük bir ehem· 
miyeti haiz olan İngiliz za· 
nayi müesseselerini tahrib 
işine muvaffakiyetle devam 
eylemiş, lngiliz adalarına 
baskın şeklinde hücumlar yap· 
mıştır. Bu hücumlar esnasın 
da, kışlalar, tayyare hangar· 
hırı, Fabrika ve liman tesisa 
tmrn büyük bir kısmını tahri· 
be muvaffak olduk. 

Birçok depolar, hangar
lar yanmış petrol depoların 
da yangınlar çıkarılarak mü 
him hasarat ika edilmiştir. 
İrıgiliz Hmanlarına mayuı do
külmt>sine devam olunmakta
dır. Düşman 24 ağustoa gü· 
nü 64 tayyare kaybetmiş, 10 
tayyaremiz üslerine dönme · 
mişcir. Bir Alman denizaltı· 
gemisi bir İngiliz torpido 
muhribini batırmiştır. 

Alman tayyarelerinin Lon
draya akım dün ve evvelki 
ak~am iki defa tekrar ey 
Jemiştir. 

Alman tebliğinin 
kıymetsizliği 

Londra A.A.- Londra 
selahiyettar mebafilinin beyan 
ettiğine >IÖre Alman tebliğle 
rinin bu derece bakik«ttten u· 
zak olması ve İngiliz tayya· 
releri tarafından yapılan ha 
sarların bahis mevzuu olma· 
yışı Alman tebliğlerinin kıy· 
metsizliğini göstermt:>ktedir. 

Gençlik kztalarz 
Bu sabah saat 6 da spor meyd~,nında 
toplanarak ilk beden harekt:ti ve yürü

yüş tallmlerini yaptılar 
Antakya Gençlik klübü Ağustos Zafer ve tayyarö 

kıtaları bu sabıb saat 6 da' bayramıoa muntazam bir su· 
spor meydanında toplanarak rette ve kısmc:m örnek .elbi
ilk jimı.astik ve yürüyüş ta • selerile iştirak edebilecekleri 
)imlerini yapmışlardır. bugüokü tÔplantı ile anlaşd-

Sabahın erken saatind~ mıştır. 
va:life ba~ına koşarak gelen O gün ayni zamanda klü 
gençler ve öğretmenleri bü- bün de açllma töreni yapı· 
yük bir şevk ve heyecanla lacakhr. Hazırlık talimleri 
işe başlamış ve iki saat bü- için ikinci toplanb 28 Ağus 
yük bir intizam içinde ta • tos çarşamba günü saat 6,30 
Jimleriui yapmışlardır. da ayni yerde yapılacaktır. 

Gençlerimizin gösterdik· 
leri olğunluk bilhassa öğret· 
menlerinin de takdirlerini 
kazanmış ve gençler tam ıa· 
at · 8 de köprü başına gele· 
rek buradan Jşleri 1 başına~' 
dağılmışlardır. 

Bu talim esnasında Bfilge 
Asbaşkanı ve Gençlik klüp 
Reisi de hazır bulunmuılar, 
geçlerin talim hareketlerini 
sonuna kadar takip eylemiş· 
lerdir. 

Gençlik kıtalarınm 30 

NAHiYELER GENÇLiK 
TEŞKıLATI 

Kaza merkezlerinden son 
r a nahiye merkezlerinde de 
gençlik klüp ve gruplarmrn 
açılmasına başlanmıştır.~ 

Dünkü cumartesi günü 
Bölge Asbaşkanının da ha· 
zır bulunduğu bu toplantıda 
Beylan Gençlik grubu teşkil 
edilmiş ve Grup Reisliğine 
Nahiye Poıta Şefi Rüştü 'Ay 
han seçilmiştir. 

Idhaliit için 
Basradan istifade edilecek 

Bir lngiliz lordu bu işler hakkında gör.üş
mek üzere lzmir ve Ankaraya geldi 

lzmir 25 (a.a.) - Buraya Blenton da bilmukabele Tür· 
gelmiş bulunan Lort Blen· kiye hükumetinin gösterdiği 
ton İzmir panayırını ve lngi- kolaylık ve sempatiye teşek· 
liz pavyonunu gezmiştir. Be- kür etmiştir. 
lediye Reisi şerefine bir ziya· Gazetelt'rin mütaleasına 
fet vermiş, bu ziyaft"tte lngi· göre l..;ord BI~nton buradan 
liz ticaret şefleri ve birçok Ankaraya gidecek orada 
davetliler hazır bulunmuştur. incir üzüm piyasasiyle alaka. 

Ticaret Vekili Nazmi dar olacaktır. ve lugiliz ma· 
Topçuoğlu Lord Blentonla mulatmın satışuu temin ede· 
görüşmüş ve lzmir panayırı- cektir. 
na böyle mükemmel şekilde Gazetelerin yazdıklarına 
iştirak ettiklerinden kendile· göre Baara yolu ihtiyar edi-
rine teşekkür etmiş, Lord lecektir · 
2

EN SON DAK1KA 

Macar heyeti 
Budapeşteye döndü 

Biikr~ş 26 (a.a.) Transil
vanya meselesini müzaker~ye 
memur olan Macar heyeti 
d~1n akşam Budapeştt":ye dön
müştür. Yapılan müzakereler 
hakkında resmi hiç bir taf · 
silat yoktur. Yalnız Romen 
gazeteleri, 'Romany~nın vazi· 
yeti tamamile müdrik oldu· 
ğunu~ Macaristanm fazla ta· 
leplerine şiddeti~ mukave· 
met edeceğini yazmakta· 
dırlar. 

Bununla bt-raber siyasi 
mebafil, bir neticeye varı~aca 
ğından ümidvardır: Dığer 
taraftan Bulgaristanla yapıl· 

ı Londraga 
BU SABAH YiNE BAS· 

KIN YAPıLDI 

Londra 26 A. A. - Bu 
sabah ikinci defa olarak 
Londrada tehlike işareti ve· 
rilmiş ve tayyare dafi topları 
faaliyete geçmiştir. Alman 
tayyarelerinin hücumu .. ~aat 
14 de kadar sürmüş ve ba· 
zı fabrikalara bombalar düş· 
müştür. İngiliz tayyareleri 
dün akşam garbi Almanya -
daki askri üsleri ve sanayi 
merkezlerini ~ bombardıman 
etmiş ağır hasar verdirmiştir. 

makta olan müzaker~lerin de 
sona ermek üzere olduğu 
bildirilmektedir. 



Sabunlukta 
kögbagramı 

Halkevi, programına göre 
sıraya koyduğu köy bayram· 
larmdan ikincisini usabunluk,, 
köyünde yapmıştır. 

Köycüıük kolunun tertip 
ettiği bu geziye Halkevinin 
dokuz kolundan üyeler alın· 
mış hususile Sıhhat ve lçtimai 
Muavenet, Ziraat, İktisat ve 
Tahsilat müdürleriyle maa
riften öğrenen arkad1tşlar ve 
ormandan hir mamurun da 
hazır bulunduğu bu heyet 
dün sabah saat dokuzda 
Halkevinden otomobillerle ha· 

Asker aileleı ine 
Yardım etmek için 

Vekiller Heyeti mühiın bir kararuame 
hazırlıyor 

Ar.kara - Dahiliye V""ka lacak yardımların mahalli 
leti, asker ailelerine yardım icap ve şartlara ~uygun ola· 
hakkında ViJayetl~re bir ta· rak teıbit edilecek usul daire 
mim yapmı:ıhr. Vilayet bu ta sinde yapılmasını bidirmiştir. 

mimind~ tudika arzedilmiş Talimatname. biri köylü, di·~ 
bulunan talimatnamenin mt!· şehir ve>kasabalı asker aiJeleL 
riyet mevkiine konulmasına rine ol mak iizere iki kısmı 
kadar asker ailelerine yapı- ihtiva etmektedir· 

Yeni lzmir Fuarı Troçki 
pullara Bir F.-ansız Yahudi-! 

Ankara 25 A. A. - " 
reket etmiştir. Beynelmild lzmir furı mü. si tarafından öl 

Sabunluk köyünde topla· nasebetile 3 puldan ibaret dürüldü 
nan civar köy heılkı kadın, bir seri sürsajh pul tedavü· Meksiko - B: Leon Troç• 
erkek köyün medhaline gel· le çıkarılmıştır. Kıymeti 28 ki ölmüştür. Bu eski bolşe· 
mi;f ve otomobillerin köye kuruş tiraj miktarı da 12: vik şefi evvelki gün şehrni ci· 
yaklaşmasiyle bayram başla- bindir. 1 varında kain t-ski bir kale o 
mış, duvul ve zurnalarla gt'\· Ebedi Sefiıı Çankırıya lan ilcametgabır.da öğle ye· 
len heyet karşılanmış ve ayak bastığı gün 1 mtığine davet etmiş olduğu 
selamlanmıştır. F h d' · F k J h Çankırı 24 (a.a.) _ Ebe· ' rı>rsız ya u ısı ran~ o 

Programa göre evvel:\ bay· d. Ş f Atar· 1_ •• Ç k 1 nsonun taarruzuna ugramış· 
rak merasimi yapılmış top· 1 e ur~un an mya 
lanan halkla berabt"r Halkevi ayak bastığı günün yıl dönü· l tır. .. ı d'" b" "k · Johnson, Troçkiyi izcilerin 
gençleri istik lal marşı söyle· mu 0 an un UE} ~ d~eras~m·, kullandığı küçük kazmaya 

Fransa 
Almanyay a 800 
tayyare vermiş 
Londr- General Dügol 

radyoda aşağıdaki hital·ede 
bulunmuştur: 

1 Paraşütçüle~ 
1 r iı kılığı hak11 

kında 

"Menfnr mütareke imza• 
edileli iki ay oldu. İki aydan 
beri Fransa çok ;bHyar bir ına 
reşahn erorile silahlarını ter 
ketmiş bulunuyor. 

Vişideki sözde hükıime· 
tin oynıyacak başka bir 
rotu dRha vardı: Oda .impara 
torluk dahilinde müca 
deleye devam etmek istiyen 
lerl teslimiy"' t göstermiye 
mecbur etmekti. Bu suretle 
Kayablanka.JTunus, Çattgölii 
Dakıır, Cibuti, ve Beyrut iiıe 
rine Hitlerin kartalı, ve Mu 
solninin akbabası kolRyca 
konabilirdi. Tabii Vişi adam 
ları, efendilerini memnun et 
m~k için bu işe şiddetle te· 

Vt>ssül ettiler. şu anda bile, 
Fransız afrikası müdafaasının 
yegane ümidi ülan 800 tayya 
re düşmanm emrine verilmek 
üzere İsiers 't: gitmek için Fas 
Cni!yir Vı! Tunusc terketmek 
tedirler. 

Almanya sviçıe vası 
tasile lngiltereye 
bir nota· verdi 

Berlin - D. N. B. bildiri 
yor. . 

Alman paraşütçülerinin ü0', 

formaları hakkında eHariciY~ 
Nezaretinin lngiliz hükunıetı 
ne İsviçre vasıtasile verıniş 
olduğu bir notada şunlar Y9 

zılmaktadır: 
Tayyare ve paraşütçü ekiP 

lerimiz b •ynelmilel kaideıete 
uygun iiniformalar taşımak!' 
dır. Tayyare mürettebatı ve 
paraşütcülerin milli üniforıf18 

tarı, Alman tayyarecileriııi0 

üniformalarının aynidir. " 

~Un 
•i 
~t 

bu 
\'•k 
4ak miştir. Bu töreni müteakip le kutl~nmıştır. oe 1 Şefm 1

, benzer bir aletle başından 
hatipler bu bayramın mak• heykelıne çelenkler konmu:s sağ omuzundan ve şağ dizin 
sad ve gayesini izah L. etmiş ve dün gece Halkevinde bir d~n yaralanm1ştı,., 
ve bu faydalı hitabeler ara· toplantı yapılmıştır. Hatıı )ardadır ki Troçki iki 
sında vatandaşın hiç bir ara· Yunan Krala ataşa . ay evvel evine yapılan bir 
cıya lüzum görmeden doğ· militerimizi ka taarruzdan yara[anmadaıı kur 
rudan doğru)·a kendi işlerini tutmuştu. Ozamandanberi ye 

k h bul etti ni bir taarruza lıedef olmak 

Kanadada ll bir ko
lordu geliyor 

Londra - Verilen ha· 
berler~ göre kanadadan İn 
giltereye tam teşkilatlı bir 
kolordu gelmel: üzeredir. 

Bu kolurdu i.ıç fırkadan mü· 

Bütün Modern devletlerde 
olduğu gibi, fay)'are müret· 
tnbatı ile paraşütçü askerle! 
üniformalarının üstüne hustJ 
si bi; elbise giymektedirler· 
Bu ise 1936 danberi bütiifl 
geçit resimlerinde gösteril· 
miştir. Yin~ bu elbiseler s0•

1
0 

kol üstünde askeri rütbeleri 
bariz bir surette görülebite· 
cek işaretlerini taşı maktadıt tın 
lar. Bunun içindir ki mezk"

1
f ~tı 

hususi elbiseler da.hi beyrıe llıe 
milel hukuk kaide-lerinin tıı 5 llıis 
rihatma muvafık bulunmaklS br. 

Cümhuriyet hü ıimetinin er 
dairesinde kendilerinin gÖ· Atina 26 A.A.- Stefani tan çok korkuyordu 
rebilecekleri, Cümhuriyet aiansı bild\riyor: Yunan Ge- KATİL VERL>IGl IF ADE· 
hükumetinde aracı diye hiç nel Kurmay Ba:skanı, Do· DE NE SÔYLÜYOR't 
~bir kimsenin yeri olmadığı nanma Nazırı v~ Türkiye Meksiko -- Troçkinin ka· 
tebarüz ettirilmi~ ve Tarkiye ataşemiiiteri Rral tarafından tili aşağıdolki beyanatta bulun 
Cümhuriyetinin, sınıf sız, im ti· kabul edilmiştir· - muştur: 

rekk~ptir. 

Altran!arın istila 
harelf e:ti bekleniyor 

Londra 25 A.A. İyi :ha· 
ber alan İngiliz mehafiii, Hit 

yazsız bir halk idarnsi oldu· Bulgar ·- Romen "Bir Beı~ika diplomatının 
1 oğiuyum. Tahranda dog~ dum lerin umumi karargaha gitme 

ğu anlatılmıştır. anlaşmas•ndan n · · ı· ·ı · · ı b 
Troçkinin ülkülerine hayran sını, ngı tereyı ısti a teşe · Spor kolu gençleri çeş itlı ·ıt 

k . gı ere memnun olarak P.ırisjen MeLs"ık"ya büsile alakadar görmektedir spor hare etleri gösternuş .ı " ,. 
. . Lorıdra - Times cazete gt.ldim, fakat kendı'sı"nı'n ı't'ı· Bu mehafil, Almanların toplu, canlı oyunlar Vt! gü· l 

si cenubi dobrucanm Bulga· madını kazandıkları soııra in ngilız adalarını istila için ya 
reşler yapılmıştır. kl h * * riıtana terki hakkında şunla kisara uğradım ve 0 zaman paca arı acumu her an 

"' rı yazıyor: dünyan n seli ;neti için ken· beklemektedirler. 
Sıhhat ve İctimai Muave· Süratle alde edilen bu ne· disini ortadan kaldırmıığa kc1 lsviçrenin bitaraf-

net Müdürü tarafından' birçok tice her iki memleket diplo d. 
rar ver ım" lığı ihlal edilmiş 

hastalar muayene edilmiş ve masisinin çok lehine bir şey Troçkinin evinde neşredi- I 
kinin tevzi olunmuştut. dir. 27 senedir devam etm !k l b' b d Bern 26 A.A. - sviçre ~n ır ülten e şöyle denil f 1 I k . l .1. Dio: doktoru Züber göç· te olan lıakiki ihtilaf bu su kt d' . eııera onseyı ngı ız tayya-

v mf' e ır. I · l · . · d 
mtn 60 kadar vatandaşm retle bertaraf edildiği v~çhi· L T re erının svıçre araztsın en 

eon roçki, Gepeunu bir k B"t fiğ 'hrl 
dişlerini tedavi etmiş, bir le, Tunanınm şimal ve cenu ajam tarafından katledilmiş· geçere. 1 ara 1 mı 1 a 
kısmını da çekmiştir. • bunda bulunan bu iki devlet tir. Katil Trank Johnson Fran, ettiHerınden dolayı İngiıiz 

Ziraat Müdürü köylüyü : arasındaki münasebatan de· sa ve Amerikadaki Troçkist hü\cumetine enerjik bir pr:> 
zirai ernslar üzerinde tenvir vamlı bir surette iyi bir seyir bareketl~rle ofan münasebe· teşto göndermiştir. t~viçre or 
etmiş, maarifçi arkadaşlar takib edeceRi ümid edilebilir. ti do!ayısile Troçkinin itima dusu Başkumandanlığı cvvd 
okuma ve yazmanın faide· Harici unsurların t'!Sİrile dına mazhar bulunmakta idi. ki akşam İsviçre üzerinde 
lerini uıılatmış ·ve İktisad husule g .. len itiıifa bir halel Kendisinin Gepeunun bir aja İngiliz tiplerine hem.iyen tay 
Müdüni halkla temas ederek gelmiyecek olursa, Balkanla· m olduğuna asla ihtimal ve· yareler uçarak İsviçrenin bi-
istilısalın arttırılması ve istih· rın dahili muvazenesi takvi· rilmemişti. Uir makale hak taraflığını ihlal ettiğmi bildir· 
lakın auılnıası için kiymetli ye edilmiş bulunacaktır. kında istişare vasıtasiyl.! ziya m'!ktedir . 
vesayelerde bulunmuştur. Diğer taraftan bu itili.ın r.~t etmiş TrQçki kendisini -==ıı===B=--====;;;;.....:;. 

u gece 
akdi Romauyayı Macaristan bürosuna devet etmiştir. Mü 
la olan çetin müzakerelerin teakib~n korkunç sesler du· Nöbetçi Eczane 
d d b b t b l Defne Eczanesidir. e a a ser es ırakmış o a yulmuştur. 

Tahsilat müdürü köylü ile 

dır. 
Esir edilan Alman tayyare 

ci veya puraşütçüleri, be.f 
nelmilel, hukukun harp asirfe 
ri hakkındaki tasribatına te' 
fikan muamele görmedikle'

1 

takdirde, İngiliz tayyarelet' 
mürettebatına karşı derb' 
~n şiddetli mukabele bilı11r 
sil yapılacağın\ Alman hii~~ ~~ 
me!i y"!niden İşaret eder· l ~e 

Hindistandan çuvıı 'i 

geldi ~. 
İstanbul - HindistarıdB~ 

5000 toıı boş çuval yükliİ 0~ 
Jarak buraya gef ~n bir yuo8,. 
vapuru hamu!esi rıi çıkarıll 1,'~ 
tır. Bu çuvallar memlekt11İ' 
boş çuvııl ihtiyacıııı tanısıı1 

le kırşılayac!aktar. 

Oahıliyeye katip 
alınacak 

Vilayet makamıııdao : ı' 
Vilayet merkezi ilr. .1!9 f 

lar dahiliye daireleri içın .. 
25, 30 liı a asli maaşlı ~· 
tipliklere Lise mezunlıı' 
bu miktdr maaşlara musts~~ 
katip ve memurlardan tll~ 
olanların vesaiklerile birh 

.. ,ı.ı 
te Ağustosun 27 nci g~! 

1
cJ 

kadar Mektupçuluğa ınu' 
atları ilan olunur. _,/ L hayvan vergileri ve tahsilat 

üzerinde konuşmuş ve halkın 
dertlerini dinlemiştir. köylü 
altın borçlar hakkındaki son 
temyiz kararlermdan haber• 
dhr ediln.iş ve dertleri dinle· 
nerek kolay yollar gösteril· 
miştir. 

caktır. Maltaya yapılan 
Yunanlıların çete teş- hava hücuınlan llan 

kili yalanlanıyor Malta 26 A.A.- Avcı 
Atina 26 (a.a.) - Ati na tayyareleri refakatindeki düş 

Ajal'\s1, Yunaniıtanın çeteler man ağır bombardıman tayya 
teşkil ederek Arnavutluğa relerinin dünkü hücumunda hü 

• * • gönderdiği hakkında çıka· kümete ait bazı binalar ha· 
Sabunluk"' köyünun misa· rılan şayıaları bir kerre daha sara uğramış bir dü~man tay 

firlere karşı gösterdiği ıyı yalanlamakta, sulh ve sükun yaresi düşürülmüştür. Bir 
kabul muamelesi herkesi içinde yaşamaktan b&şka bir diğeriain de hasara uğradığı 
memnun bırakmış saatlerce ı emeli olmıyan Yunanistaoın zannolunmaktadır. 
siiren bu .ba~r.am şehirlii ile böyle ha.re.ketler~ ~sli. n_ıü~a· Neşriyat Müdürü 
köylüyü bırbırıne daha çok { ade edemıyeceğını bıldır- Selim ÇELENK 
yaklaştırmıştır. mektedir. C.H.P.matbaaaı-ANTAKYA 

Muhammen bedel nevı teminatı 
Lira Kr. 

15 00 taş 113 
o 06 <lirek bah~ri 
o 04 ağaç üzninde zeytin danes: r/ 
O, 

beher kilosu mahallat, kıır>'~e ;~ 
2,50 beher har zeytunu dakiye: Yakto 0e 

re• köyler ., 
• b'' 

Dullar değirmeninden çıkan ağaç dırek ve taşlarla _rııu q~ 
lif köylerde mevcut vakfa ait zeytun danelerinırlo r~· 
mahsulü açık arttırmaya çıkarıl mı ~tır. ihalesi 2,9,94 i~'' 
zartesi güııü saat 11 de Hatay vakıflar idaresin~e bil" 
oluııacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatıle 
tikte müra.:aatları ilan olunur. 


