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C.H.Partisi 
Ocak kongreleri hazırlığı 

Nahiyelerden başlıyarak Merkeze kadar 
teşmil e:eilecek olan kongrelere yakın

da başlanıyor 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Genel sekreterliğinden gelen 

bir emirde Vilayetinıizde o • 
cak kongrelerinin yRpılması 

için hllZtrhklara başlanmaıu 
bildirilmiştir. 

Nizamname mucibince 
ocak kongreleri Nahiyeler· 
den başlıyarak derecesile Na 
biye, kaza ve Vilayet kon-

greleri yapılacak ve bu korı· 
grelerin neticesinde Nahiye, 
Kaza ve Vilayet idare heyet· 
leri intihap olunacaktır. 

Vilayet İdare l-leyeti ha· 
zırlıklara başlanması icinNa
biyelerdeki teşkilata tamim 
göndermiştir. Kongrelerin 
bu ay içinde başlıyarak ilk 
kinurıda sona ermesi mukar 
rerdir. 

Hava harpleri
ne dair resmi 

tebliğler 
İngiliz tebliği 

Londra 3 (a.a.) -- İngiliz 
resmi tebliği: 

Dün sabah erkenden Tay· 
mis nehri menbaama doğru 
gelen Alman tayyare filoları 
hava difi toplarımızla avcı 
tayyarelerimiz tarafından kar· 
şılanmış ve muharebeye ic· 
bar t:ıdilmişlerdir. B&.ı çarpış· 
malar esnasmda müteaddid 
noktalara bombalar düşmüş· 
tür. Raporlar, ölü, yarala ade· 
di ile hasarın fazla oln.adı-

8ozu··y u·•k ko·~ııu·· B • ğmı bildirmektedir. 
::1 lr ayda Hu muharebel~rde 25 düş-

Bir irfan yuvasına 1097 Alman tayya man tayyaresi düşürülmüştür. 
Kavuşuyor · d ·· .. ··ıd Avcı tayyarderimizden 7 si 

resı uşur U {i kayıptır. Saat 15 te Lon· 
Bozüyük köyünde inşa e• Londra 2 A. A. - Bu· drada al1trm işareti veril• 

dilmeıine karar verilen ve' gün öıc.letJeo evvel Alman D"ğ ı l d 1 ~ miştir. ı er cep ıe er e 
deha evvel bizzat Va· tayyareleri lngiltereye hiicum kayd~ değer birşey yoktur. 
limiz tarafından tedkikab ya· etmişlerdir. Lonı.Jrada alarm Al b 
pılan il\c mtı1ktebin temel at· işareti verilmiş ve 40 daki • man te liği 
ı:ne mer~ıimi dün akşam n· ka sürmüştür. lngiliz avcılan Berlin 3 (a.a.) - Alman 
at 6,30 da yapılmıştır. 9 "A d kararhahmın resmi tebli.li: a lmı1n tayyaresi üşürmüş 

Merasim~ Valimiz namı· lerdir. 4 İngiliz avcı tayyare Alman denizaltı gemileri 
na Mektupçumuz Refik Ku· d '- dün Manş denizinde iki in· si e ııı::ayıphr. 
zucu Riyaset eylemiş ve Ma- R giliz torpido mıbribini batar· öyterin havacıhk muha· 
arı"f mu"'du"'rümüz Rifat Nec· m1şlardır. Hava kuvvetleri· 

biri yazıyor : Bu hafta zar· J 
det Evrimer de hazır bulun miz dün ngiltere üzerine 

fında Almanlar en büyük h ı d 
muştur. h I d ücum arına evam etmjş, 

ücum arını yapm •şlar ır. b k h 
Bütün köy halkımn iştirak irço mü im noktalara mü· 

ettiği temt"l atma merasimi Muharebeyi gözlerile gören teaddid isabetler vaki ol· 
halk Alman za)'iatmm veri· 

çok heyecanlı olmuş ve mek muştur. 
len rakamlardan daha çok Alman tayyarderiııin 

tupçu, Refik Kuzucu, Valimi fazla olduğu kanaatindedir. üstünlüğünü ispat eden hava 
lnizin maarife karıı göstedi· Ağus!os aymdaAlman zayıatı muharebeleri olmuş, İngiliz 
ği derin alakayı tebarüz etti 1097 b ı tayyareye aliğ o mu~ limanlarına maym dökülme· 
terek köy mekteblerinin bü· tur. 25 ila 31 Ağustos ara· sine devam edilmiştir. 1 
Yük rolünü anlatan bir hita- sında 293 tayyare k.ıybet • İngili.z tayyarderi Jün ge· 
be irad etmiş bu hitabeye bir mişlerdir. Bizim zayiatımlz ce Berlıne tekrar hücum d· 

kriytü çocuğumukabde ederek İngiltere üzerinde yapılan n:iş, fak,,t şeh1r üzerine bom 
bir ncluk okumuştur· Köylü harplerde ( 113 ) avcı, Ber· ba atamamışlardır. Civara 
lerimizin maarift- karşı gös lin üzerine yapılan hücum· düşt:n bombıilarm yaptığı 
terdiği alikanm ehemmiy~ti tarda 15 bombardıman tay- hasar ehemmiyetsizdir. Dün· 
llİ bir kerre daha ispat ed!n yaresidir. ku muharebelerde 62 fngiliz 
bu samimi hitabeyi aşağıda Alman hücumları son za· tayyaresi düşürülmüştür. Ya· 
•Ynen: naklediyoruz. manlarda bir yenilik göster- hnız 9 Alman tayyaresi üs· 

"Sayın büyükl!rim Kıy· di. Gece münferid uçarak \erine dönmemişlerdir. 
tnetli arkadaşlar. gelişi ~üzel yerlere bombala· ltalyan tebliği 

Cümhuriyetimizin bir eseri nnı atmak endüstri ve istih Roma 3 (a.a.) - ltalyan 
0lan, köyümüı.de kurulan ilk d d k kararhahmm resmi tebli.J.i: 

k sah ur urma , bilhassa sa· "' 0 ul hakkında, huzurunuzda Düşman tayyareleri dün !tal· 
b. k hil ci"·armdaki tayvare mey 
ır aç söz söylemeği bir ııva · ~ yan şehirleri üzerine gelişi 
"f danlarrnı imhaya çahşmak • 

~ı e bilirim. güzel bombalar atmış, Lfakat 
Esaret ve kötü günler de· hr · az hasar yapabilmişlerdir. 3 

folup,HatayAnayurda kavuştu düşman tayyaresi düşürül· 
ktan sonra2 eylul 1940 kadar Bu güne kadar halkımı- müştür . Piyemonle ve LLom· 
~ııa bır zamanda, Cümhu· zm ,limağı, cehalet çamurile ı bardiya eyaletlerinin muhtelif 
tiyetiınizin ilk hamleleri ve yvğrulurkc:ıı, bugünden sonra şehirleri üzerinde uçan lngiliz 
b
1 
Üvükleı im izin sonsuz çalışma ilim veiıJannurile yoğrulııcak tayyareleri hedeflerine vara· 
•rı neticesinde köyümü~e ilk br. mamış, fakat bazı noktalara 
olcul temeli bugün atılJı. N~mutlu bize ki bu günle bombalar atmışhr. Ölü ve 

yarah adedi mahduddur. İki 
.. Bu yüzden, bir bahtiyarl,ık ri görüyoruz... d 

tt S tayyaremiz 5ssüne Önme· 
45llllümuz olan bu gün~ bü özüme son verirken hü· 
tQ ı k miştir. 

n köy halkile birlikte sevinç umetimize ve büyüklerimi~e -------------
Ve neşe içindeyiz. köy kalkı namına .• teşekkür Valimiz dün isken 

.. Beteriyetin zuhurundan bu etmeyi bir borç bilirim. de"'una gitti 
hne kadar mektep yüzü gör Yaşasın. Türkiye Cümhu Valimiz Sökmensüer dün 
llıeyen köyümüz, bugün hüku riyeti Vt- Milli Şef İsmet lnö· öğleden sonra İskenderuna 
::ı~nıiz ve bizi g~ce gündüz nu giderek teftişlerde bulunmuş 
<l U~uncrı büyüklerimiz sayesin Yaşasın bizi düşünen kıy ve akşam geç vakit şeh· 

" bu saadete kavutuyoruı. metli büyüklerimiz. rimize döomüştür. 
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Transilvan 
yada 

Macar orduları 5 
eylô.lde işgale baş 

lıyacak 

Bükreş 3~!A .A.- Alı.ntrn 
Ajansı bildiriyor: 

Romanya tarafından Ma· 
caristana terkediien Transil· 
vanyanın Macar orduları ta· 
rafından işgali tespit edil· 
miştir. ·Macar ordulara 5 ey· 
lillde bütün hudut boyunca iş· 
gale başlamak üzere hareke· 
te geoçecek ve işgal 15 eylUI 
de sona erecektir. 

, Romen orduları tah 
!iyeye başladı 

Bükreş 3 A.A.- Romen 
ordusu dün öğleden itibaren 
Transilvanyayı tahlıyeye 
başlamışhr. Öğleden sonra 
Transilvanyanın bıızı şehirle 
rinde Macari~tan aleyhind 
tez'\hürat yapılmış, Fakat bu 
tez&hürat Romen Polisi tara 
fından havaya kurşun atılmak 
suretile dağıhlmıştır. 

Alman ekalliyetinin mer
kezi olan Taşvardaki Alwan 
ve ltalyan konsoloshaneleri 
önünde hasmane nümayişler 
yapılmış, ltalyan Konsolosha 
nesinin CRmları kmlmıştır. 

··- . - - . - . -

Romanyada 
acıklı vaziyet 

Halk, Viyana kon 
gresinin kararını 
protesto ediyor 
Bükreş 2 A. A. - Röy· 

ter Ajansı bildiriyor : 
Mihver devletlerinin Tran 

ı silvanya hakkmda verdiği ka 
~ar. bütün RomHnyada hayat 
mkısarı ve bedbinlik doğur· 
makta berdevamdır. Memle· 
ketin ber tarafında nümayiş 
ter yapılmakta ve protesto· 
lar çekilmektedir. Daha bir 
hafta evvel, Macarlara karşı 
kanlarının so. ı damlasına ka 
dar mukavemet edecekleri· 
ne yemin eden Transilvanya 
hlarm kafile halinde memle 
ket dahiline çekilmeleri çok 
acıklı bir manzara teşkil ey· 
(emektedir. HitlerlveJMusoli· 
niye şiddetli birer protesto 
telgrafı gönderen Romen 
köylü Partisi lideri rrransil· 
vanyaya gitmiştir. Mumaiıey 
hin orada bir mukavemet 
teşkilatı vücude getirerek ba 
şrna geçeceği söyleniyor. 

. qa~"!teler eski Romanya 
tarıbının henk edildiğini ve 
Romen ruhunun kmldığmı J 

yazarak, balkı sükuta davet 
etmektedirler. 

Bükreşte niimayişler ya· 
pan halk kütleleri etfaiye 
?o~tuml&rile dağıtılmış ve 
ınzıbatı muhafaza için sokak 
larda kuvvetli devriye kolla
n dolaşmaktadır. 

. ' -
Hava Kurumuna aza yazılmak milletçe yerine 

getireceğimiz bir vazifedir. Az veya çok taahhüt .. 
te bulunmayı düşünmeksizin, bütün vatandaşların 
Hava:Kurumuna aza yazıldığını gördüğümüz gün, 
bu memleketin emniyet ve selameti teminat 
altına alınmış olacaktır. Bu neticeye varmak için 
birbirimize yol göstererek herkesin Hava Ku
rumuna aza yazılmasını temine çalışalım. Kur
tuluş bundadır. 

EN SON DAKiKA 

Hava Kuru
muna: 

Yiizüklerini veren 
vatandaşlar 

Ankara 3 A.Ai~ Hava 
Kurumuna ni~an yüzükferiııi 
veren vatandaşların sayısı 

lier gün mütemadiyen artmak 
tadır. lstanbulda bugün Ha
va Kurumuna mühim !paralar 
teberrü edilmiştir . 

Romen- Bulgar an-
laşması 

Bükreş 3 (e.a.) - Ro· 
men ordusunun Transilvan· 
yayı tahliyesi devam ediyor . 
Romanya ile Bulgaristan 
arasındaki müzakereler de 
sona ermek üzeredir. Ahali 
mübadeleıi üzerinde de bir 
anlaşma meydana gelmiştir. 

ı Fransız müs
temlekelerinde 
Kargaşalık devam 

edjyor 
Vi~i 3 A. A. - Fransaııın 

Antil adaları ileMartinik müs 
temlekelerinde kargaşah~m 
hükiim sürdüğü bildirilmekte 
dir . f eslim olmağa aleyhdar 
olırnlarla Jandarma ku\1.vetle 
ri arasında ınüsademaler ol· 
muştur. Halk teslim olmanın 
aleyhindedir. İktisadi vaziyet 
bozuktnr. 

Hava hücuınları 

Londra 3 A.A. - Dün 
öğleden sonra İngiliz adaları 
üzerine yapılan hücumlarda 
42 Alman tayyaresi düşürül
müştür. 13 1 ngiliz tayyaresi 
kayıptır. 
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Zafer Bayramı lngiltfJ're 
münasebetiyle Alı~~nyanın bir tale 
B.. ..ki . . k" bını kabul etmiyor 

uyu erımıze çe ı- L d 
2 

( ) Al 
on ra a.a. - man· 

len telgraflar ve hükumeti, İsviçre hükOmeti 

ah ll30 cevaplar vastasiyle Jngiltereye biı nota. 

REISı CUMHUR tNôNU gönder~r.ek ~4 gemiyi hasta: 
A KARA ne gemısı hatme koy•cağını, 

N binaenaleyh hu gemilerin Büyük gu- nümüzü temin 
beynelmilel Kızılhaç kanunla· 

eden şanlı askerimizin ba· d · 'f d k b ' 
rm an ııtl a a edere om· 

şında Milli Şefim'zin ölmez bardıman edilmemelerini iste· 
eseri olan 30 ağustos bayra- · · f • b 

mıştır. ngiltere b'41Wmeti, ey 
mımızı kutlularken bütün nelmild kanunlara amade 
Hataylı kardeşlerimizin min- bulunmakla berab~r, ayni ka· 
net ve şükraalarını sunar 

nuna riayet etmiyen Alman· ellerinizden öperim. 
yanın paraşJtçüferi toplayan 

Hatay Vilayeti C.t-1.P. Reis V, İngiliz gemilerin~ ateş '8Çtı· 
Samih Bil' al 

ğım ve bu 64 geminin Al· 
SAMiH BiLAL mantar tarafından askeri İş· 

PARTl REİS VE.KlLl ferde kultamlmasından şupbe 
ANTAKYA eylediğinden bu muafiyeti 

Teşekkür eder im tanımamak kararında bulundu· 
iSMET INÔNÜ ğunu yine lsvjçre vastasiyJe 

BÜYÜK MıLLET ME.CLlSı Almanyaya bildirmiştir. 
REISı ABDÜLHAUK RENDA Bir lugiıiz vaput u 

ANKARA torpillendi 
Bsşkumandanlık meydan 

Londra 2 (a.a .) - 4ıeana· 
muharebesi Za!er Bayramının daya nakledilen İngiliz ÇO· 
18 ne\ yıl dönümü günü k 

cuktarım ıgötürme te olan bi ,jQ ağustos (Zafe r bayrmımıza) 
vapur, Alman denizaltıları kutlDrkcn bütün höılkımızın 
tarafınC:an torpillenmiş, gemi-

minnet ve ;iÜkranlarım yük· deki çocuklar kuttardmışhr. 
sek Meclisinize sunmayı borç l . J ·J_ 
bilir sonsuz say~ ıfarımı SU· lngi ter.eae «0 
naram. 
Hatay vilayeti C .H. Partisi 

Reis Vekili 
Samih Bilal 

C.H. PARTtSl GE.NEL 
SEKRETERLlGı YOKSE.K 

KATıNA 
ANKARA 

Büyük günümüz olan Baş 
kumandanlık meydan muha· 
rebesi zaferinin 18 nci yıl 
dönümü 30 ağustos zafer 
Ba) ramunızı coşkun tt"zabü· 
ratla bütün Hataylı kardeş
lerimizle kutlarken heyeti 
ıdaremiz ve bütün halkımızın 
minnet ~ükranlarnu sunmakla 
fahreder tükenmez saygıla· 

rımla e ller inizi öperim. 
Hatay Vilaye ti C.H. P .Reis V. 

Samih Bil'al 

SAMiH BıLAL 
HATAY VILAYE fi C.H.P. 

RElS VEKİLi 
ANfAKYA 

Tarihin bir eşini kaydet
mediği 30 Ağu tos zafer bay 
ram1 müııasebetile izhar bu· 
yurulan hissiyata teşekkür e· 
der saygılar sunaram. 

C. H. P. Genelsekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. F. Tu2t:r 
SAMİ~ BIL'AL 

lan Fraı;:sızla 
Mütereddit wazi 

yette 
Uc>ntlra -'heh "Pnm bil-

diriyor: ' 
Taymis gazetesi, :elyevm İn 

gilteredo bulunan Franıız n 
kerleri hakkmda y•tdığı ıhir 
makal;ode, lngiliz t~lerı 
da kalmağa karar Y&l'mit ~ 
lan askerler hakkında ibükQ
metin serian bir. catatü~uu~ 
gt>tirmesini talep etmektedir.. 

Bu gazete, F-ramade aile 
ler:ini-barakcrnt olanıbıiıt~F.f'an 
s&Zlartn "tvdehelmek waula· 
rın1 çok tabii l>ulmalct•dır. 
-Bunlara dönmek için kolay-
ıık!ar yapılacaktır. 
Taymiı ~zı1nn11 şöyle tf evam 

tıtmektedir. 

Bunların bepsi, ~A'filtıereye 
gelmekte .olan iki vapbrlaıdön 
miyecek yeya dönmek istemi 
yecektir. i}iğer mrA'ftan ı:bü 
yülr maluller. .Wuğ .. 't'ibi in 
gilterede kalnıağ• kreih eden 
ler de vardır. Fakat bunların 
çogu ter.6ddüt a,lnde bulun 
maktadır. Esas itibarile lofi 
liz tabiiyttine reeebilecelde 
rini bibnektedirJer. Fakat Ge 
neral dö Gol ile B. Çörçil 

araamda ~ renıip itibarile husul , 

Almungndtiki 
Methur ~unke tay 
;yare fabrikaları tah 

rib edildi 
L.endra ....... .H.Ya•Nenreti 

isttbbwrat erviıinin bil
dirdiğine göre, Dessodaki 
büyük Yünkers fabrikal~ımn 
bir sut ~m"eÜen bombar 
dımanı esııutnda on beş ton 
dın •fazla yuneic infitlkh bom 
ba ile angın bombaları ahi· 
mışttr. -Bir · çôk' Jliigınlar ve 
infiliidar. miifAhede t'!dilmiı· 
tir.Tahmin ıediıditioe göre bu 
abrika büyük.-yiata duçar ol 
mııftur. Fabrüaaların yakinin• 
de bulunan bir t..,,.,_re ımey 
danana, bir homb.rdMRancı
maz iki aahıoluk tam.bir İsa· 

-bet k.,betmittir. Fabwikala• 
rın şarki nıhayotlerinde bu
lunan büyıik binalarda yan· 
gmlar çıkm'fltr. Merlce&tk1a

· mı binat.Rnd. ıd. ıtam · bet 
.Jer olmut ve Ne&tlar. fiddet 1 

li .infilaldarla bir çok yangın 
Iar kaydetmiflerdir. Diğer 
bir ı.aaıt da,..ztkredilıenl~rden 
-.ka ·bi• pupları ve ımer• 
kezde de bir •binanın 1iffrine 
bombala" iaabet ett1ğini ve 
evde Jan1mlar•9•ldığını ~yan 
etanittir. 

"""-•nlana it•irilc etmit ~lan 
bir ~ilot da, yangmharın son 
derece büyük bir tiddetıe 
devam etmekte oldu 
tnnu ve avd&tinde bunları 
~ü:r. kilom-,tre}le yakan bir mil 
safoden görebildiğini .Oyle· 
miştir. 

Fabrikaların motör imaline 
mahıus olan kısmını da boaı 
barJıman. etmit -0lan pilot tlın 
ları nlatmııbr: 

- Bu f abrikalann bir miid 
det yeni V.ünkerı tayyarele 
r.i imal etmiyece!'inden eml· 
ıaim. Hatti fabrika,ar heyeti 
um.allliyelerile yanayor irİHi 
•lÖrünmekte .wliler. 

dtfg'iliz ~ticileri 
nin mahareti 

:Almanlar ' Çeltik ekinı' ~ 
Tıansilvanya hudu hakkında 

11 
duoda tahşidat ya Tetkikat için bir s 

pıyorlarmış 
Bükreş - Mihver devlet· heyet geldi 

Amık ovasında ge!ecek Si letinin ültimatonuna Roman . . . b 
•• t d'ğ. t ı· · t ne yaı ııla cak çe l tık ekımı yanm gos er ı ı es ımıye .. 

hakkmda bükreşte basıl otan kında tetkikatta bulunmak uı. 
A k ··ı eti oLC! ••k ) t bir heyet Şehrimi:te ge)miştıf 

'JU am uuyu o mu., ur. lk· k. 'd kk be" 
Romanya arazi ve2 7)0 000 ı ışı ffi müre ep 
mıfus ·aybetm6 ktedlr." Bu nü .yetin biri Adana, tliğeri .. 
futum ı milyon 500 bini Ro ın himtakasındandır. 

1 
tor 

ı -.nyalı tahminen 1 milyonu Kay ıp şehadetnal11 '-ı 
Macard:r. 82 numaralı şoförlük f deQ 

badetnamem·ı kaybettı'm, '{• "'-ı Transilvanyamn üçte ikisi· ""P 
nin terki ile Macaristan Ro· nisisini alacağımdan eski.ti' ~Yel 
manya 'era"!iaine giren bir kı nin hükmü yoktur · >•ı 
ım ve işgal altında bulunan Şoför Mehmed Fikri ~ti 

Plilonya ile rmüşterek bır hu odun ~e kömür torı 
dut elde etmiştir. alınacak tiiın 

Emin bir membadan öğre Vilayet makamından ijli 
1- Vilayetimiz _ilkokullt ~" nikliğine göre, Almanlar, Pi 

0 ,.orda ayni zamanda işgal al rı için pazarlıkla atanacak f 
tanda bulunan Polonya-Sov lan 6200 kilo odun ve l:l ~ 

kilo kömür arttırma ve ı! ~11 yet hududu boyunca l<ıtaat si itme kanunlarına göre 26' ~- ._ 
•tt4htit emıektedırler. 8 940 11 9 940 'h' e "'C 

iyi. h,"ber alan Bu.'kr~ş mah . tan • - tarı ıP t ij, 
" - kadar 15 gün müddetle af ' 

'.lflltc!r1nde şimdi tahmin edil- eksiltmeye konulmuştur. ~ Y 

ditinlt na.ıran, kanşıklikları rl 2- Odunun kilosunu aı~ 1 ,ekı 
önüne geçmek üzere Alman hammen bf!deli l kurut, kO' 
kıtaatımn Transi1vanyada muh mürün kilosunun mnhamdJel "r 
telif iftatejik ııoktnları işgal bedeli 2 kırruştur. ~~i 
etmesi muhtemel bulunmak- 3- ihale 11- 9 - 94() 
tadar. çarşamba günü"Saat 10 d• 

11
• 

Bükr111•, anlaşma haberini, Vilayet makamında toplaol' 
"Y cak olan Daimi Encümen ti 

Alman "ttlarınm kabul edil rafından yapılacaktır. · . 
ı:diğini bildiren gazetelerin 4 -Taliplt>rİn ihale taribr 
fevbtide aüı ltJarıa,dan öğ· k d 3 ı 80 k ... ıf ne a ar 1 ira U•• 
renmittir. teminat akçasını hususi mub' 
:'880 'Kamyon tabii sebe müdürlüğüne yatırma~ 
ye işine başladı rı ve makbuz 1tlmaları lası 

dır. ı. 
Bükreş 3 A .A.- Tran 5-- Şartnameyi gör111r 

silvanyad1ki devlet dair ele- isti yenlerin Maarif ~idareıld~ 
rinin tabliyesi için 500 kam müracaat etmeleri İcab e 
yon Bükreşten hareket eyle 6undüzde 
miştir. Tabliyanin Sulh ve Gazino Dö Pari 
sükun içinde ~ereyanını te- Fransızça sözlü eğlene::~~.. v 
min için Romen v~ Macar şaheser film Pek yakında 1'~ 
ordularındKn müteşekkil müş çe sözlü ve şarkılı BOCiAZIV 
terek bir kuvvet teı;ktl olun Şarkısı fırsatı kaçırmay:nı1· 
muıtur. Tranıilvanyada .umu· J-lalkta 
mi bayat durmuştur. Her ta İki film birden Türkçt 
raf kapalıdır. Yalnız lokan· Lorel-Hardi çocuk hırsızlar' 
talar öğle ve 1akşam üzeri ve Solmuş gHller görmek fıf 

Jbirer saat açık kalroaktadır. satını kaÇırmavımz ._..., 6 
Nevyork 2 (a.a.) ~ Ber• o··k 2A A - Ve ı'le h"k ·· -· , - ' ~ '-

• !J_ uu reş . . r n u um 1 d 6 b' Trsll ~ııı; imde bulunan ?\merıKa1ı ga- L .. • b .. k t-L..ld e en sonra ın o' L n 

·ı . -d ı,ı_ .. K:arara uzerıne u reş """ u silvanyı.lı bir papazın "" °'liy zetecı erın y..,, ııua'rana ""gore w .b. R manya h t ı rt 
d 

' 

gu gı ı o nın er e yaselinde toplanarak yurtı~ . 'r, Alman devlet a am arı ve _L ·-'- 1 8 
ı ·· "' l 

.b .. . d rannua ga t.J'f n ar ve numa- m düşmana terketmemek f1Y. ij 
m~murla80n ~du~~·ı. 1.ukzeno .e 'Jİtlf!lr deva.m etmektedir. andiçmiŞlerdir. 1ier tarar,. ı 
yapılan , aK:ıaa ı çetm R.. t A' b::ı. . 

1 
. 

1
. k dl 

. . I oy er ıansının ~reş nümayış er ve gergan ı muharebeyı s~yretmıı er ve ten bildi dl~· gi' <J" "ğ vam ediyor. 
lrıaoiliz piıottannm ınaharet- r gme :>re on o 

e· ·~ .......................... ıiili? ııiiımM' M'5iiiıililİlıiııl!!T?iıiF .. ....,. terini giiliytmemifli!rdir. -~ 

Oiin geceki tayyar~ hü· Posta sürücülüğü ~ 
c:umlaranda '°9ijtf ine "bômba 11' l · < 

Antakya ile Rcyhaniye posta merkezi arasında her f .lll 
diqmeClij'ini fakat llzaktan gidip gelmek şartile posta sıfrücülüğü 2,9,94 J tarihinde \ı,~ 
ınlilAk ıeıleri gel<lijini ayni eksiltmeye çıkarılmıştır. Eks lme 17,9,940 tarihine müd. '•' 

HATAY C.H.P. ReisVekiti 
ANTAKYA 

Zafer bayrammın yıldönü 
münün kutlanması dolayısile 
izbar edilen hissiyata teşek
kür eder bilmukabele kutla· 
rım. 

gelmiş olan~tiJifın tafıilihm .,..., ... _____ liıı•••• 
gazeteciler ileri ıörmektedir· (j f S M d .. r• \. IU 

i ah günü saat 11 de Antakya P. T. T. ü il ~~I. 
lük binasında yapılacaktır. Müteab1ıit kati "teminattan ~ ?"I, 
ka arttırma, eksiltme veihale kb'nunumın on yedinci 10' il':'' 
desindeki esaslar dairesinde son liralık kefalette ver~· l~ 

Türkiye B. M. M. REiSi 
M. A. Renda 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

Hipokrat Ecıaneaidir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P .matbaaaı-ANT AKY A 

öğrenmek arzu ediyorlar 

Çor.çil bir nutuk 
söyliyecek 

AÇılt t~ıekkür 

Kı11m :ı\yıel ~h .. 
ö'fın1 tedavi 'İçin adttyeyc 

Londra 2 (a.a.) - Röy- 1.-adarg~le'relr'liiıi 'bOyülc bir 
terin Parlamento muhabirine felik~tten kurtarmak: büyük 
gör~, Parlimelltonun per• 1ütGnda bulunan ve yavru· 
şembe günkü celeeainde Baı· ..mun .. a•bbaa&ai,M.<Je eden hü· 
vekil çörçilin he,,.•tta bu- kG .. t dbkt0ruı&lvit .Vartma 
Iunmak İhtimali lcu•vetüdir. na ...... mt......_rbk ve te 

beyan•tta bulanduğtr.1tllt-dir· ~- al•u• ibliğına 
de hava harbinden ve i<a· ~Y• ,...teni&ln v .. tatAna 
nadaya götirütüfken blatın- nıiacilerim. 
lan ıwocuk do1u fıirilizıyeaıi· ~run ~ahi,_ 11Diidürü 
lindea baa.deeektir. .,..... Ulu 

eektir· Aylık muhammen bedel 75 ·li ra m ıvakkat telll' ~~ 
nat 67 ,5 liradır. ~t 

ıiy~=k~~~~::;i c~;Jm •::b~.~::::1:~;· h::;:u;.;: ;1; 1'.'-. 
tocede cezayı icap ettirecek bir fiille flıahkilm balflb:~ ~ ~ 
drklarına ve dai'reci iktidarlarına itimat olunur tWkıdl • ~ 

~ olda'<lanrJa1 dair velikalar gö>terıne l eri okur yaziir ot111•; kı~ , 
yantaran noterden tnusaddak bir vekaletname H• okLI \ ~ 
yazar 'ıbirer vekil bulundurmalan lazımdır. . ti· ~. t 

:E.ttliltrneye iştirak etmek ve şartnameyi ğörmek 11 ~'1 
yenlerin yukarıda yazıla vesaiki ve muvakkat temih•t1.f. ~~ 
file birlilete her gürı m~sai saatleri dabilind!' p, r. ' 
müdürltttüne müncilatleri ilin otanur. 


