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ıe rürkgençliği 1 

tir Milli Şef im izin Kimsesiz ve yoksul .. 
gençliğe iltif atlari fara gardım cemi
Cii'!!~~rre~si!"iz Türk genç- gelinin kongresi 

be' toplanırken 
Mt Beden terbiyesi kanununa• 

tör~ teşkil olunan 900 den 
le ~zla klüp ve Gruplarda şimdi 
şr den 300 bin den fazla genç 
'{e loPlanmıştır. Bunlar mükelle 

İ ' ~Yet çai'ında, yani 18 ile 20 
~aş arasındadırlar; Büyükleri 
~tilaJ, küçükleri zaferle yaşı 
torlar. Bu su retlo yüzde yü4' 
Cuınhuriyet nesli, vatan ve in 
liıap müdafaasmm hizmet saf· 

ıııı· L 

lıgının tazım telqraf ına Dün Halkevinde yapıldı 
ceva.ı ve1 dıler o·· .b. k h. d k f d ı . ı . . . r. . .. ortay gı ı ısa ır zaman a ço ay a ı ış er 

' Gençlerıı!'lzın azım ve ımanJarını Turk başaran cemi1etin mesaisi takdir edildi-
istikbaıinin en kıymetli eseri sayıyo~um• Kongıede bir nutuk söyliyeıı Valimiz, 

Ankara - Gençlik Ku • Reisicümb':1r . t~rafından bu teşekküıüu Antakyalılar için iftihara 
.. tında vazife almaktadır. 

' 2~ Biı. şuursuz bir. p_arol~,~a· 
k• ~ı.ı fikirler gençlığı yetişbr· 
6- Gıek istemiyoruz. Fakat Halk 
eı iO<:uklarını. gel\şi iÜzel tel· 

çı~ ~iıı ve tesirler altında. mad· 
li ve manevi zafa sürüklen· 

il' ı ~ekten korumak vazifesinde 
O' n~. Hür bir vicdan ve tefek 
e) 1Ur terbiyesi ilt-, Yatan ve 

0 -ilki lap d walarında as~a ~aş·. 
ıyanlbir irade ve ahlak ını~ 

:. hoı yerle~tirmek,uyanık bir 
ti' ~ka kadar iyi lıir karakter 

~iniz bir• ahlak kadar sağ· 
i· \rn bir vücut, bilgi kadar i

ln sabibi,bttkkma hürmet et 
diği kadar mükellefiyet:eri 

e~ 

itaat eden, ödemesini bi
ı, faziletli ve cesur millet 

:ııçliğini teşkil etmek iıti-
tuz. 

:,. Olgun bir yaşa kadar 
trıçler üstüne titremek la· 
~dır. 19uncu~sır emperya 

. ~rtıir.in bir usulü vardı.Afri· 
.ı~ ve uzak doğuda halk SÜ· 

~I letıni zehirli keyf •=madde· 
ıt ~İne alıştırır, vücut ve ru-

~ uşturur, enerjiyi [yıpra• 
ı kör ve sağır .bir ataleti 

~iın\yetinin teminah adde· 
~ ~tdi. • Yeni emperyalizm, 

t nevi "genç devşirme" u-
~G bulmuştur. Delikanlı 

rt' ~~k ister bir hareket ve . ~- ' 1
' ,..liyet mefkuresi, bir ~itikat 

~lt, bunlar için her tarafta 
~tlu türlü ideoloji tuzakları 

e ~tılmuştur. Sahip çıkmadı· 
~~ sokakt~ başıboş b~r~k.tı 
l •~, tesadüfe terkkettığinız 
trıç, bir müddet sonra bu 

~lardan birinf! düşmüş· 
· Onun yavaş yavaş siz· 
~ ayrıldığını, uzaklaşa u· 
'l&ıa nihayet kaybolduğu 

RÖrürsünüz. Bazı mağlup 
'lllleketlere ibretle bakınız 
~ ltrdan bir kısmının gençle 
~~tan müdafaası için e-n 
~qk vazife icaplarrııı red
b~Cek kada~, ke~dilerini 

~ıt ve cemıyetlerıne ya· 
~t, 1 telakki ediyorlardı. 'b:- bozgunundan aonra 
tı 14 dbaht memleketin adım 
~I ıençlik,, çığlığı ile ayıl 
~-t~ıı. 
~ b·lıyade masum olan genç 

~. ~tirn_kidir.Yalmz kendileri 
~, e~aı üçüncu torunlarına 
~~ bt bütün zürriyetlerine şevk 
~ ~ecın ver~cek büyük 

~inan ibtirMll içindedir· 

1•. l 30 Ağ şu cevap verılnuşhr : "' • •• ., •• 
up ve grup arıaın us ( Beden Terbi}'esi mükel Jayık hır muessese oldugunu tebaruz tos Zafer bayramı günü ya· 
Pılan açıhı törenleri münase lefiyetinin muvaffakiye_tıt3. tat ettirmiş ve cemiyet~ yardım eden 

bika başlandığını bıldıren •• • • 
betile beden terbiyesi genel telgrafınızı memnun olarak vatandaşlara teşekkur eylemıştır 
direktörü C. mi 1 Tan er tara· aldım. Gençlik teşkilô tının Yok su l ve kimsesizi ere Raporda bu tabsilôb n kim· -fından Reisicümhur l 1Jmet k J d J kd b • 

çalışmasım dikkatle ta ip yardım cemiyeti fevkalade er en ve nere e en ta sil.1 İnönü, Başvekil Dr. Refik d" G ı · · · t b ·· d · ıd · ır· ·k d'l 
e ıyorum. enç erımızın a • lcongeresi dün akşam saat ve e erru e ı ı~ı zı re ı • 

Saydama veCümhuriyet Halk ziın ve iınanlarmı Türk istik 18,30 da Halkevi ıalonunda dikten sonra sarf edilen para 
Partisi Geaetsekreteri B.Fik balinin ~n kıymetli eseri sa· yapılmıştır. Kongr~de Valimiz ile 153 yoksul ve kimsesize 
ri Tüzere telgraflar çekilmiş yıyorum. Beden Terbiyesi • Sökmensüer, Hükumet ve Par· dört ay yirmi yt-di gün zar• 
ve bunlara cevaplar gelmiş· nin değerli çahşmnsı için si· ti Erkanı ile «:'Snaf teşekkül- fırıda 9546 kito 700 gram 

tir. ze çok teşekkür ~derim. J Jeri erkanı ve hayirsever ekmek ve yint> 43940 kab 

Amerika ile 
lngiltere 

Bir anlaşmaimzaladılar 
Vaşington 4 (a.a.) ·- A· 

mt>rika Cümhurreisi Ruzvelt 
lngiltere İle Amerika arasın · 
da bir anlaşma yapıldı~ını 
ve bu anl•şma mucibince in · 

, gilterenin Amerika kıtasında· 
ki bazı adalın Amerikaya 
kiraladığıııı, buna mukabil 
lngiltereye Amerikan donan· 
mas,ndan 50 torpido mıhri· 
binin verildiğini söylemiş ve 
lngiltereden kiralanan adala· 
rm hava üssü olarak kulla· 
mlacağmı beyan etoıiştir. 

Amerikan milletine hitaben 
bu hususta bir ırır..saj neşred~ıı 
Ruzvelt bu adaların Ameri· 
kamu ileri karakolu mahiye· 
tinde ve kara, deniz. bavn 
emniyetinin anahtarı mesabe· 
sinde olduğunu bildirmek· 
tedir. 

ler; iyi bir tarih dersi almış
lardır. İçlerine nüfuz etmek 
istiyen beyoe)milel cereyan· 
fardan her birinin altında 
nasıl bir düşman suikasdi sak· 
li olduğunu bilirler; adeta in 
3iyaki bir basiretlt-, dış tesir 
lerden kaçarlar. Hem bu ma 
suniyeti devam ettirmek, hem 
de Türk gençliğinin bütün 
kudretini:vatan ve inkılap.biz 
metinde s~ferber bulundur· 
mak lazımdır. 

Beden ter6iyesi kanuuu İş· 
te bu yüksek disiplin zarure 
tinden doğuyor. 30 ağustoı 
bayramında meml"ketin her 
tarafında gördüğümüz manzara 
edilen ilanın ne kadar zama 
nında v~ yerinde olduğunu 
göstermiştir. Türk gençliği 

emsalsı7 bir vazife ve meau 
liyet devri geçiriyor: böyle 
devirlere bas kuvvetlerle 
mücehhez olmalıdır. 

Falih Rafk, Atay 

1 
İngilte~ege 

Dün biiyük bır hü 
cum daha yapıldı 

Londra 4 A. A. - Röy· 
ter Ajansı bildiriyor : Büyük 
mikdarda Alnıaa tayyarele· 
rinden mürekkep filolar dün 
sabahtan itibaren lngiJtere· 
nin cenup sahilinden lngil • 
tere üzerine hücum etmişler 
dir. Londrada iki defa alarm 
işareti verilmiştir. Birinci 
alarm işareti verilirken, Baş 
vekil Çörçil. Lord Halifaks 
Eden ve diğer hükumet aza 
ldrı, harbin birinci yıldönü · 
mü münasebe-tile Rest Minis· 
ter klisesinde yapılmakta O· 

lan ayine iştirak etmekte 
idiler. Alarm işaretine rağ· 
men iyin devam etmiştir. 

Hücum eden Alman ~y
yart-leri, hava dafi toplarile 
lngiliz avcıları tarafından 
püslcürtülmüş, denize doğru 
kaçan Alman bombardıman 
tayyareleri bombalarıııı geli
şigüzel atarak ç~kilmişlerdir. 
lngilterenin cenubu şarkisin· 
de bir Sl:lat süren büyük 
bir muharebe \)lmuş ve 23 
Alman tayyaresi düşürülmüş 
tür. 15 lngiliz avcı tayyare· 
si kayıptır . Atılan bombalar 
dan pek az hasar ile: bir kaç 
ölü ve yaralı vardır. 

Amerikada tayyare 
imalatı 

Vaşinğton 4 (a.e.) - A· 
merikan milli müdafaa komİs· 
yonu tarafından nuşredilen 
bir tebliğe gör~, Amerika· 
nın endüstti faaliyeti günden 
güne artmaktadır. Tayyare 
imalatı yüz de 50 yükselmiş 
180 bin ton kauçuk '9mevcu· 
dunu 416 bin tona çıkarmak 
için tedbirler alınmıştır. 

kalabalık bir haik kütlesi yemek verilmiştir. Meyveler 
hazır bulunmuştur. İlk olarak bu hesaba dahil değildir. Bir 
cemiyetin raporu okunmuş, fakirin günlük yemek masra· 
bunu \,füftü Servet Akdağ fı vasati olarak 6 kuruş !4 
bir nutku takip eylemiştir. santim tutmaktadır. 

Cemiyetin raporuna göre 
bu dör1 ay yirmi yedi gün zar 
fında 5367 lira bir kuruş nak· 
ten 814 lira 46 kuruş ayniyat 
ki ceman 6181 lira 47 kuruş 
tahsilat yapılmış; 1665 lira 
38 kuruş n!tkten 226 lira 14 
kuruş ki camaıı 1891 lira 52 
kuruş sarfedilmiştir. 3701 lira 
63 kuruş nakden ve 588 lira 
32 kuruş tt:berruan ki cenıan 

4289 lira 95 kuruş 21 ağus· 
tosa devredilmiştir. Şu halde 
21 ağustosa devrolunan ye .. 
kun 4406 lircı 34 kuruş nakit 
ve ayniyattir ki. hunun 3125 j 
lira 80 kuruşu Zıraat banka· 
sında ihtiyat akçası olarak ı 
durmaktadır. 

EN SON UAKJKA 

Romanyada 
Mukavenıct hareketi 

gittikçe kuvvetlen "yor 
Bükreş 4 A .A.-.- Röy-

Bunda" sonra Reis acıklı 
vaziyeti anlatmış ve müracaat 
eden birçok kimsesiz ve yok· 
su!lara maddi imkan olma
dığın~an yardım edilemedi· 
gini teessürle kaydetmiştir. 

Reisten sonra söz alanP. T. T. 
müdüru Besim Tecer cemi ye· 
tin faaliyetini memnuniyetle 
annuş raporun ve taksimatı· 

nın mükemmeliyetinden bah· 
setmiş ve senede bir giinün 
yokslll ve kimsesizleri düşün-
me günü olarak kabul edil
mesini teklif etmiştir. bu 
teklif kabul edilmiştir. Ve 

her sene 15 teşrinsani yok· 
sul ve kimsesizlere yardım 
günü olarak tespit edilmiştir. 

Sayfoyi çeviriniz 

Japonya 
Hındi Çini makam 

larına bir iiltimatom . 
vermış 

Tokyo 4 A. A. - Japon bü 
kiimetın in geçen pazar günü 
Hindi Çini makamlarrna bir 
iiltimatom verdigi bildirilme~ 
tedir. 

Bu ültimatomda Japon as
kerle rinin Hindi Çini araıi
sinden geçmesi ist~nmiş, fakat) 
Hindi Çini makamlara iiltima 
tomu reddeylemiştir. 

et ajansı bildiriyor: Transit· 
vanyanın üçte ikisinin Macaris 
tana terkinden sonra Roman 
yanın her tarafında husule g,. 
len galeyan devam etmek· 
tedir. Bilhassa Transilvarı· 
ya şehirlerinde nümayişler 
mütemadiyen artmaktadır. 
Yüz kadar nümayişçi tevkif 
olunmuştur. Sokaklarda oto 
büs, otomobil ve kamyon 

yoktur. Bütün mağazalar ka 
palıdır. 

dikleriKöyiü veFırkasıReisiMan 
yununun mukavemet hareke 

MusallabMacarların Transilvan· 
yadaki bankalara ve nıües· 
seselere hücum ederek bir 
çok Romen\eri öldürdükleri 
haber verilmektedir. 

Diğer taraftan Transilvan 
yadaki Romen ordularının 
burasını terketmeğe kar ar ver 

tinin başına geçtiği ve müca 1 
deleye devam edeceği anla
~ılıyor. 

Biitün Romen gazeteleri iki 
buçuk m~lyon nüfus terkeden 
bir Roman yanın aCJk!ı halini 
tasvir ederek insanın buna inan 
mıyacağı geldiğini yazmakta 
dırlar. 



Sayfa 

Gün aşırı : 

Nişa 
Yüzüklt ri 

2= 

D imkü ( Yenigünde ) 
Anadolu Ajansın· 
dan naklen şu ha· 

ber vardı. : 
" Hava Kurumuna nişan 

yüzükleri veren vatandaşlnın 
say1S1 her gün mütemadiyen 
artmaktadır." 

• • 
* 

En yeni zamanlarm içeri 
sine bürünmüş en yeni hadi· 
seler karşısında varımızı yo· 
ğumuzu verircesine fedakar· 
hğa katlanarak vaziyet alma 
mız muvaffak olmnmızın. en· 
geller yıkmamızın ve yüksek 
b;r nıillt:t oluşumuzuıı sırla -
rmdan biridir. 

Bugün memleketleri yı • 
kan, milletleri mahveden teh 
tikenin tepeden gelişi bizi 
yerı i tedbirler ulmıya sevkd 
miştir : 

Bu da, sağında solunda, 
evinde, bahçesinde ne varsa 
hepsini toplayıp havaya at • 
ınak, gökler:e fırlatmak ve o 
canavar kılıklt tehlikenin Ö· 

,' nüne sed çekmektir. 
İşte son günlerde saade· 

tinin temeli olan nişan yüzü 
ğimü parmağından çıkarıp 
atalarımızın, ,damlalardan 
meydana gelen gölüne yeni 
bir damla katan yurtdaşlar 
görmekteyız . 

Saadetinin nişanesi olan 
yüzüğunü Hava Kurumuna 
veren o vatıı =ı<.iaş çok iyi bi 
liyor ki, saadet ancak vatan 
müdafaasını teminle mümkün 
dür. 

Bugünkü müdafaanın ilk 
planında göklerde alınma 
sı İcab ettiği için vatandaş
lar da kendi yüziiklerini gök 
terin parmaklarına geçirerek 
yerleri göklere nişanlıyor ve 
vazif elerirı1 böylece ifa etmiş 
oluyorlar. 

Bir ze ngin Hava Kuru· 
muna yüzl~c .. , binlerce lira 
teherrü e<lebilir ve bu hare 
keti takdirle. karşılanabilir, 
fakat bir tek nişım yüzüğünü 
veren kadur alkışlanmaz. 
Çünkü olandan verenle, ola· 
nı veren aras11 da büyük 
fark vardır. 

Yüzüklerini verenlerle if
tihar c~dt r ve örnek alınma· 
larıı11 tt•menni ederiz. 

SEZER 

Besim Tecerin sözlerini 
izah eden cemiyetin fahri Rei 

Vali Sökmem:üer Besim Te· 
c •rin fikrinde olduğmıu ve 
Bemiyetin muayyen bir geli· 
ri olmadığmdan: CP-miye· 
tin yaşaması lazım geldiğinden 
bahsetmiş dörtay gi!:i kısa 

bir Zflmanda bö) le bir le• 
şekkiılün faaliyete geçerek 
ylıksul ve kimsesizleri doyur· 
masmm Antakyalılar için me 
darı iftihar olduğunu tebarüz 
ettirmiş, Müesseseye yardım 
edenlere teşekkür etmiş ve 
bu arada izzet zt:keriyyanm 

itiraz tedkik 
komisyonu 

işe başladı 
GP.çen sene içinde yapJ· 

lan arazi tahrir kıy.ııetleri· 

ne itiraz edenlerin itirazları
m yerinde tetkik etmek üze· 
re hususi muhasebe müdürü 
nün riyasetinde müteşekkil 

komisyon mesaisine başlamış 
tır. Komisyon her sabah köy 
lere giderek oralardaki iti • 
razları tedkik eylemektedir. 

Tashih ve itizar 
Dünkü sayımızın birinci 

sayfasmdaki C.H.P. kongre· 
sine aid haberin başhlc ve' 
metninde bir tertip hatası ol· 
muştur. Gazetemizin ilk bas· 
kısı postaya verildiği ıçın 
gazetelerin bir kısmı postaya 
verildikten sonra farkına va• 
rılan hata tashih edilmiş, fa
kat bittabı postaya verilen 
gazeteler hatalı şekilde git· 
miştir. Hata şudur: 

C .H P. Ocak Kongresi,, 
yazılacak y~rde C.H.P. Uçak 
kongrt-si,, olarak dizilmiştir. 

Tashih ve itizar eyleriz. 

Mahkemeler 6 eyliil
de açılıyor 

Yaz tatili yapmakta olan 
mahkemelerin tatil müddeti 
yarm sona erecek ve mah• 
kemeier 6 eyliilden itibaren 
işe başhyacaklardır. 

Süvevdiye Nahiye 
müdür)üğüJ 

Münhal bulunan ~üveydi· 

ye Nahiye Müdürliiğüne veka 
Jetinde bulunan Ştmköy Na· 
hiye Müdürü E&p Ôzyaman 
tayi ıı edilmiştir. 

e 1 VENIGtlN 

Türkiye'nin emniyet ve istikbali havalarda ku
vetli olmasına bağlıdır. Bunu daima gözlerimiı:in 
önünde tutalım ve havalarda kuvetli olmakJga· 
yesine bizi kısa yoldan ulaşhrmağa çalışan -Ha
va Kurumurya aza yazılarak yardım etmek v,3 .. 

zifemizi unutmıyalım. •.,_:: 

Almanguga ihracat baş
lıgor 

Büyük Millet Meclisince tasdik edilen 
anlaşma muvakkaten meriyete girdi 

Ankara - Verilen haber· yısiyle anlallmanın kendisi ta 
lere göre geçen ağustos ayın rafından tasdikinin bir müd 
da Almanya İle yaptığımız det gecikeceğini; bunun için 
ticaret anlaşmaaı muvakka· Büyük Millet Meclisinin tas 
ten meriyet mavkine girmi~tir. dik taribi olan 7 ağustostan 

Ma!um olduğu üzere anlaş itibaren anlaşmanın muvakkat 
ma 7 a~ustosta Büyük Millet olarak meriyete gırmesini 
Meclisi tarafından tasdik edil teklif etmişti, bu feklif hüku 
mişti. Meriyete girmesi için metimiz tarafından qa kabul 
iki tarafoa tasdik edilmiş nüs edildiğinden anla~ma meriyP. 
halarm teati edilmesi icap te girmişt:r. Bugünlerde Al· 

ediyordu.Fakat, Alman hüku· manyaya ihracat" başlanacak 
meti hükometimize müracaat ve oradan da mal gelecek 
etmiş ve bazı sebepler dola· tir. 

Almanganın ~ Harbin ikin 
Bütün Romanyayı } ci yılı 
işgal etmesi muh- Ve lngiliz matbuatı 

temelmişl Londra 3 A. A. - Har· 
Bükreş - Röyter Ajansı· bin ikinci yılına girilmesi mü· 

nm uildirdiğine göre, Tran· naaebetile geçen bir yıl için 

l 
de vnlcua gden hadiseleri 

si vanya meselesinden dolayı 
Romanyadaki gerginlik son gözden geç;ren İngiliz mat· 

buatı diyor ki : 
haddini bulmuş ve bazı yt-r· .. _ Seferin sıkmhh saf-
lerde Alman otomobillerin*' balarına rağmen, bugün ıngi 
hücum eden Romen halkı liz ordusu iki buçuk milyon 
bu otomobillerdeki gamalı erdeo:n mürekkep ve bu ordu 
haç iş:ıretlerini parçalamış· mükemmel vaziyettedir. Ge· 
lardır. Afmanyanm bu hadise · çeıı seneki askeri mağlubi • 
leri bahane ederek bütün Ro· yet, İngilterenin büyük bir 
manyayı işgal etmesinden kor· kara ordusu vücud~ getir · 
kulmaktadır. ı mesi lüzumunu doğurmuştur. 

Şof örleriıı na' 
zarı dikkatini 

Belediye Reisliğinden: . . S Q 
1 - 5,9,940 tarihinden ıtı 

b::.ren ~M saat zarfında ber' 
förün birer fotoğr ıfla ber•: 
ber Seyrisefer amirliğine IJl~ 
racaat etmesi lazımdır. AkSI 
takdirde sanattan menoluıı•' 
caktır. 

2 - Otobüsler, üzerine i~ 
rek arka~ma yolcunun d;,6 V. 
eşyasından başka hiç bir Y~ 
alamazlar. açık kamyonlar f 
tondan fazla yük alamazl•' 
Hilafında hareket edenlerill 
cezal11 ndırılacağı. . 

3 - Hatay Vilayeti dab1 dıın 
lirrd~ yalnız 3 adat altı ta' baa 
luk :lfamyon mevcuttur. Bul buy 
lar altı ton yük alabilirler• ) . 

Otobüsler: 9·13·15 22 kit1 ~ti 
liktir bundan fazla yolcu a1' 
mazi ar 

Londonlar. 4-5·7-8 kişilik~' ~~k 
bundan fazla yolcu nlamaf 1 

lar. t! 

Bunun haricinde harek.,C "'ii 
eden şoförlerin hakkında ıs- '-i 
nuni muamele yapılacağı ili' tı,VI! 
olunur. t•~ 

• • 1111 

Belediye R~isliğinden ~~a 
Ev dükkan ve sair bin,ı. >,ç j 

rını kiraya verenlerle but' , td 
!arda kira ile oturanlar e1 YI 
lulün 20 sine kadar mukı"e OtQ 

lename yaparak Noterlile ~ 
tasdik v~ belediyeye kaydj,I 
tireceklerdir. Bu müddette" 
sonra yapılacak umumi koll' 
t .. olda mukavt!lesi buluıı 
yan bina sahip ve müstecirl 
hakkmda kanuııi takibat 
Iacağı ilan olunur. 

* •• Belediye Keisliğinden : 

Belediye muhasibi 
iştifa etti Italya,da deınir ve 

Belediy~ muhasibi Faik bakır kıtlığı 

~ Holanda ve Belçikanan işga 
~ li ile Majinonun yarılmasını 
~ takip eden hadiseler, lngiliz 
f ordusunun rolüne tnmamile 

Bisiklete: binmek istiy 
lerin nüfus ciizdam, sahta' 
raporu ve iki fotografha ~ 
likte Eylulun 7,10,12,14,1"' 

Balcı dün istita etmiş ve i.sa Bern 3 A.A.- İsviçre ga 
tifası Belediye Riya.,etince ka zetelerinin ltalyadaki muha· yeni bir veche vermiştir. ,, 

20 ııci giinleri belediye ',ti r' 
rüs~fe~ amirliğine müra~ ' 
la ımtıban olarak ehliyet,"* bul edilmiştir. birleri, ltalya hükumetinin 

ZıraatVekili Yozgalta ~vlerde ve lokantalı.rda ne 
Kayıp mühür sikası almalara iJan olunur· 1. 

Yozgat 4 A.A.- Düu Kır kadar demir ve bakır eşya 
şehirden buraya gelen Z•ra· varsa hc.psine el koyduğunu 

Cemile Hüseyin" adına • 
1 

mahkuk mührü kaybettim Bu Belediye Reisliğind~n: 1 ~L 

at Vekili muhlisErkmen, köy bildirmektedirler. 
mühürle hiç kimıeye borcum Bazı ev ve dükkan sahipJeP q 

yokutr. Cemilt" Hüseyin İspır ~ · nin ev)erini ve dükkanlBf"' 
lerde ve zelzele mıntaka· 
sında tedkiklerde bulunduk· 1 

Antakya - Süv~>ydige ara- bir kaç kısma ayırarak e"İ~ld t ... 
"' ya dıikkanııı umuma ait er ~tir 

tan sonra şehre dönmüştür. : sında icar bedelınden fazlaya ki''f e 
ı ve tedkikatmı ikmal ederek İ vermeye teşebbüs ettikler~ k 

buradan ayrılmı~laı dır. ı Posta nakliyatı münakasası ber alınmıştır. Bu kabil b1 t-~k 
lzmirde şiddetli 1 P. r. T, Müdürlüğünden: lar kaç kısma aynltrsa af ' r. 

{ 

.. Antakya - Süveydiye puta merlcezi arasmda haftada sın eıki umum icar bed~, \kt 
Yagv murlar f k b d f l I""' uç ~~ er. yapma otomo il ve hayvanla olmak üıer~ iki en a~ aya kiraya verı ..... "' ~ 

İzmir 3 A. A. - Dün ıık uzermden poıta sürücülüğü 3,9,940 tarihinde eksilt yasaktır. Hilifmda :ha~~ 
sabahleyin başlıyan yağmur· meye çıkarılmıştır. Eksiltme 13,~.940 tarihine müsadif çar ed ecckler hakkında k 
lar öğleye doğru diomeğe şamba günü saat 11 de Anttakyı P. T. T, binasmda yapı takibat yapılacağı ilan ol 
haşlamış fakat ö~leden son· lacaktır, Müteahhit kati teminattan başka arttırma eksilt * • • 
ra yine şiddetini arttırmış me ve ihale lcımununun on yedinci maddesindeki esaslar Belediye Reisliğinden: I_ 
gece bir arahk fırtına ha· dairesinde beş yüz liralık kafalette verecektir, Aylık mu Lokanta, Gazino,~Kab~1 ~ 
line gelmiştir. hammen bedel otomobil altmış hayvan 24 liradır Muvak ne, Meyhane, Han, otel,~ \ 

Bağlardaki üzümler ıergi kat teminat 54ve 21,60 liradır. • marn, Sinemalarla berb~jt "e 
de olduğundan 11lanmıştır. lateklilerirı iyi huy sahibi olduklarına namus ve haysi Eyhilün 15 ine kadar Bell'J \ .S 
Hasıtr henüz malum değildir. yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya 0 dere ye .müracaatla Vilayette~ •'fl'tı 

binl !rce lirayı aşan yardımı· 
na ve Rasım Adalının 300 Ji. 
ra teberrü etmekle yardıma 
başl•dığmdan kendilerine a· 
len en taşekkür etmiştir. 

Cemiyetin defterini Kon 
trol için bir heyet seçilmit 
ve bu heyt1t derhal faaliyete 
geçmi11tir. Bu suretle kongre 
uat 20 den · sonraya kadar 
mesaisine devam etmiotir. 

cede ceznyı icap ~ttirecek bir fiille mahkum bulunmadık dıkları açış rabsatnaaıeldtt' ~·tı 
arına \•ederecei iktidarlarına itimat olunur takımdan olduklarına ibrazetmel~ri, sanatları ~ :;: 
dair vesikalar göstermeleri okur yazar olmuyınlıran noterden celerini bild irerek ücre.t1 C' \i 
muıraddak bir vekaletname ile okur yazar birer vekil bu lelerini tesbit ve ibraJ 

1.e fi ~ ı 
lundurmaları lazımdu·. kik ve tasdik ettirmel~l'I tJ s: 

Eksiltmeye iştirak etmek ve ve şartnameyi görmek ıs· ' buralarda çalışanlar ;çıll ;I,. ' 
teyerif!rin yukarıda yanlı vesaik ve muvakkat teminat· beyanname: tanzim "~ ~ lt 
larile birlikte her gün mesai saatları dahilinde P. T. T. cüzdanların: ve sıhhat 't1eı-' \ t 
müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. J rını bi~li~te ifa ile. el~JI \ b 

Bu gece N . t M"d·· .. -ıçahşına ıznı almaları ~e '.ti it- t 

1 

eşnya u uru · . · de r' .J ~ 
Nöbetçi Eczane muayyen müddet ıç•n : 

Selim Çr:LENK tırmaybnların <'ez•lancb' 
Defn~ Eczaneaidir. C.H.P.matbaaıı-ANTAKYA l ·1a" 1 ı arı ı n o unur.~ 


