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Paza~ günü 
Ebedi Şef'in ölümünün 

ikinci gıldöııümü münase
betile muazziım bir ihtifal 

yap1.Jacak 
Biiyük Kurtarıcının hatırası taziz edi
lecek ve radyo o giiu için müzik neş

riyatı yapmıyacak 

Halkevinde muazzam bir 
ihtifal programı huzırl'-!:nıg'!r 

Ebedi Şef AT ATÜRK'ün ölümünün y1l1lonümü gu· 
nü olan 10 ikinciteırin pazar;günü Halkevlerinde ve 
odalarında Parti merkezlerinde ve bütün mekteplerde 
ihtifal toplantıları yapılarak E.bedi Şef'in aziz hatırası 
anılacaktır. O günü radyo, neşriyatında yalnız Ana· 
dolu Ajansı bal erlerini verecek ve bu haberlerin aka 
binde sabah neşriyMhnda Milli Şef İsmet lrıönü'nün 
Tiirk milletine beyannamesi ve akşam neşriyatında 
ATATÜRK'ün Cümhuriyetin onuncu ,yıldönümü müna· 

:sebetiy)e Türk milletine yapmış oldukları hitabesi OKU· 

nacaktır. 
O günü Ankarada Halkevinde yap:lacak merasimi 

takiben Ebedi Şef'in muvakkat kabirlerinin bulunduğu 
bina umumun ziyar~tine açık bulundurulac:1khr, 

•• • 
Gazetemiz o gürı 4 sayfa halinde ve bt.iyük kurta· 

rıcımız Ebedi Şef'in ölmez hatıraı:nnı taziz eden ya· 
zılarla intişar edecektir. 

Diğer vilayetlerimizde olduğu gibi şehrimiz ı-lal· 
vinı.(e de o gün yapılacak ihtifal için şimdi len ırnzır· 

laklar., başlanmıştır· 
Bu büyük ihtifal için Hallcevimizde muazzam bir 

bir program hazırlanmaktadır. 

Ankara 4 (a.a.)- Dil ta· 
rib ve cografya fakültesi bu· 
gün yeni b nasını t~şıı~~ış 
ve bu -uünasebetle bar toren 
yapılmıştır. Bu töreni bir rıu· 
tukla açan Başvekil Doktor 
Refik Saydam, Ebedi Şef 
Atatürkün yüksek irşadlariy· 
le kurulan bu müesseseanin ·ye· 

.1.4 lmangada 1 Bulgar m_atbuatının ı' Sovljetler 
• • • neşrayatı . 

bır ıçfıma qa- Mil/AŞ fl ··n .. 1lngılte enın pratesto 
-~ e no u notasına cevap 

pılacakmış nun nutku verdiler 
lçtimaa Kofıt Ciya-
no, Fon Patpen ve 

Lav al iştirak ıedecek 
Londra 4 A. A. - Ro· 

madaıı gele-n Ajans haberie 
rine göre, kont Ciyano bugün 
Almanyada Alman Hariciy~ 
Nazıril e görüşecektir. Müli· 
katın Sudet şehirlerinden bi
rinde vuku bulacağı bildiril
mektedir. Berlindeki ecnebi 
muhabirler, Almanyaıım An 
kara büyük elçisi Fon Papen 
ile F :-ansız Başvekil muavi · 
ni La va lan da bu mülakata 
iştirak edeceklerini, lspan • 
yol gazete muhabirleri de 
çok mühim bir siyasi toplan 
tının mevzuubahis olduğunu 
yazıyorlar. 

ltalga ile Al-
manga ara

sında 
!şbirliği yok mu ? 

Londru 4 A. A. - Yu· 
nanİslana kar.l,fl yapdan taar 
ruzda mihver devletleri ara• 

smda bir İş birliği olmadığı 
ve bu devletlerin ricali ara· 
sında nokhıi nazar ayrılığı 
mevcud olduğu hakkında A· 
merikada dolaşan şayialar 
Loııclrada büyük bir ihtiyat· 
la karşılanmaktadır. Lcmdra 
siyasi mahfilleri A!manyanın 
bugün Yunan sefiriPP- karşı 
yol verir gibi oldugunu kay 
detmekte ve bundan mana 
çıkarmağa dahi lüzum gör· 
memektt!dir. 

Yunan asker 
leriılİn kahra 

mani ığı 
Yunanistana İngi· 

liz askeri çıktı-Harp 
çok şiddetıenecek 

ALMANYA YUNANIST A 
NA HARP ıLAN EDE· 

• CEK MI? 
Atina 4 A.A.- Ct"phe-den 

gden haberlere göre Yunan 
lılar arnavutlukta bir şehri 

zaptederek Göriceyi tehdi 
de başlamı~ ve yan yayı tehdid 

Sonu ikincide 

Ortaşarktaki vazıyeti 
bol ve rahat verici bir 

ışı~ vermiştir 
Sofya 4 (a.a.) - Bütün 

Bulgar gazeteleri, Türkiye 
Cümhurreisi İsmet İnÖ'ıünün 
nutkunu aynen ve bazı kı· 
sımlarmın altını çizerek neş· 
retmekte ve bu mühim nutka 
uzun mütalealar hasretmek· 
tedirler G~zetelerin mütale
aları şöyle hülasa edilebilir: 

.. lnönünün nutku Orta· 
şarktelti vaziyete yol ve rahat 
verici bir aydırılık vermiştir. 
Türkiye, İngiltere ile ittif~kı· 
na muhafaza ve Sovyet Rus• 
ya eski dostluğunu iade eyle
miştir. Bunun manası ~ udur: 
Türkiye lıarbetmekaizin, fakat 
silahı elinde l>larak Balkanlar· 
daki vıeziyetin inkişafmıb~kle· 
mektedir. Nutuk bütün B11I· 
garistanda çok iyi karşılanmış· 
br. Bu nutkun Balkanlarda 
yeni bir bava vücude getir· 
diğine ve Türkiyeye karşı 
şamimi bir his doğurduğuna 
şijphe yoktur. Ki}asetli bir 
diplomasi, Türkiye Cümbur
reisinin söylediklerini tabak· 
kuk ettirecektir. Türk hüku· 
melinin noktainazan, bizzat 
Cümburreisi lsmet İnönü ta· 
rafından ilin edilmiştir. Bu 
nutkun en mühim' kısmını, Tür 
kiyenin lngiltereye olan bağ· 
lıhğı ve Sovyetlerle müna· 
sebatının iyileştiği teşk:l edi • 

Moskovn 4 (a.a.) 
Ajansı bildiriyor: lngilter!nİn 
Moskova Büyük elçisi 29 
ilk.teşrinde Sovyet Hariciye 
Komiseri Molotof,, bır aota 
vermiştir. Bu not~da Alman, 
1 talyan ve Romen murah 
tarının iştirak ettiği Tuna 
komisyonuna Sovyetlerin de 
istirakı protesto edilmekte· 
dir. Jngiltere bu hususta 
mevcut muahedeleri ihlil 
edecek ber hangi bir ani ... 
mttyı kabul etmeyeceğini ve 
bu hususta serbestii hareke
tini muhafaza eyliyeceğini 
de ilave etmiştir. ıkincitetri
nin ikinci günü lngilterenin 
Mosko•a Büyük elçisini ka-
bul eden Sovyet Hariciye 
Komiseri lngifü~ notaaına 

yor. Ne Almanya ve ne de !••••••••••••·~ 
ltalya bu bağları çözeme· 

SovyetleTİn cevabi notaaııu 
kendisine t~vdi eylemiıtir. 
Bu notada lngiliz noktaina
zarının yanhş olduğu, Tuna 
komisyonunun t~şkiü, Venar 
ınuahedesil .. ihlal edilen hU· 
ların yeniden tesisini iatila• 
daf ettiği, Tuna komiıyonu• 
nun Tuna devletleriyle Tu
nacia sıkı surett~ alakadar 
devlet murabbaslarından ID 

teşekkil 'llduğu, halbuki Tu 
nadan bınlerce 1'ilometre 
uzak olan lngilterenin Tuna 
işile alakadar olamıyacağı 
binaenaleyh Sovyetlerin bM 
lngiliz protestosunu kabul 
edemiyeceği bildirilmektedir. 

mişl~rdir. Türkiye lngihere• 
den başka Sovyet Ruıyaya 
da güvenmemektedir. Tür ki 
yenin takip ettiği bu siyaset• 
le. Balkanlarda yangın tah· 
did P.dilmiştir. Herhalde sulh 
veya harp Türk zimamdaı • 
larının eliıde bulun maktadır. 
Eier Türk devlet adamları 
durbin davranırlarsa, bir hafta 
evvel Balkanlaı ın garbinde 
çıl:an yangın mahdud kala 
cakhr." 

Romen ma,tbuatı 
ne diyor? 

Bükreş 4 (a.a.) - Romen 
ren• = -EN SONDAKIKA 

Türkiyenirı. 
Hattı hareketi katidir 

Belgrad 5 A.A. ETür• 

matbuatı Türkiye Cümhurre
isinin nutkuna geniş sütun• 
lar tahsis etmişlerdır. Bu ga• 
zetelerin mütalealarının hüli· 
sası şudur: 

•- ltalya ile Yunaoi .. 
tan ar asındaki harp, Türkiy 
nin ~mniyet sahasına girmit
tir. Bu saha, Türkiye için bi· 
rinci derecede (•hemmiyetiba· 
izdir. Türkiye, bu harbe In
giltere il~ birlikte müdahale 
kararını henüz almamışbr. 
Netice şudur: Türkiyt- bir 
İntizar hattı hareketi tutmqtur ,,_..._ .. 
Bur.un mihveriTürk 
selametidir .• --
Bir lta!yan Genralı 

esir edildi 
Atina 5 A. A - Yunaa 

Aziz Hataylılar! 
kiye Cümburreisinin nutkunu 
tefsir eden Dirom3 gazetesi 
diyor ki: "Bu nutuk Türkiye
nin hattıhareke-tini izah eylt'· 
miştir. 

tebliği : Yunan kıtalanArn• 
vutlu.:c topraklarında ileri 
hareket~ devam etmektedir. 
Birçok ha\a !opu, harp mal 
zeme<;i metralyöz v,. bir mi~ 
dar esir ahnmışhr. Dünkiı DIJI 
harebe1earde bes ltalyan taY•MlllNI 15 lkinciteşrin Cuma günü sizin ve sizin fakirlerinizin 

günüdür. Hatayın şefkat ve yurt severliğini bir kerre 
daha isbat edecek olan bu büyük güne hazırlanınızl 

Tür~iye bugüı kü gayri mu 
barip vaziyetinden vaıgeçrni 
yecek ve Türk menfaatlerine 
dokunuluncuya kadar hattı 
hareketini deti~tirmiyecektir. 

yaresi düşürülmüş ve · 
yan generah esir düşoa 
Esir ltalyanlar, Arnavutlu 
hiyanete uğradıklarım sö 
yorlar. • 



Canavar düdüğü 
Habersiz ve gagri muayyen 
zamanlarda tehlike işareti 

verecek 

YUNAN ASKER
LERiNiN KAHRA 

MANLIGI 
Beşı 1 ncide 

eden ltalyan ordusun hattı 
rücutin ke.!'miştir. Bu muha
rebelerde 20 düşman tankm· 
dan dokuzu imha ve müteha· 

Düdük sesını duyan halk derhal ve pa- kisi firara icbar olunmuştur. 
sif korunma denemelerindr:- oJduğu gibi Bir Yunan fırkası ileri hare· 

vazifesi başına ve sığınaklara koşac k kefo,. devam etmektedir. 50 

Canavar d~dü~ü, gayri mu 
ayyen zrtmanlarde ve daha e 
yelce hiç bir haber verilme
den tehlike işareti Vt!recek 

~ tir. Bu dübük sesini işi tan 
~:ılk derhal v~ geçen pasif 
~orunma dı>nemelerinde oldu 

t ğu gıbi sığınaklara iltica ede 
ı ek ve vazifesi olan muvazztiflar 

. . a Trablusgarplı asker esir edil 
da vazı{ elen başına koşacak-" · b' A t • · b' 
l d 

mış, ır rnavu çe .. esı ır 

ar ı r. • l . k 1 d • t 
H b

. .k. d f ıta yan ıaşe o unu agı mış 
er ay ır veya ı ı e a tı 

1 r. 
yapı acak olan b~ .dc:meme-~ Diğer taraftarı cepheye bü· 
lerde halk~n vazıfesını . yap· yük mikyasta takviye kıtaatı 
mak suretıyle .. denemeyı ko· gönderilmektedir. Muharebe· 
laylaştırması lazımdtr. Cana· nin yakmda çok şiddetlenece 
~ar d~~ü~ü yalınız tehlike ğine şüphesi-z nazarile bakıl· 
ışaretı ıç111 kullanılar.aktır · maktudır. lngili :r. harp gemi· 

B d t b • • leri hiçbir manile karşılaşma· e en er ıye s l dan ltalyan m~vzilerini bom· 
bardıman eylemişlerdir. Ati· 

.nıu··kelleflerı· naya mühim miktarda ıngiliz l ,VI j subayları gelrr.iş ve Girid 
adasına da tngiliz kıtaları çı 

Talimleri.ni pazar günleri karılmıştır. 
Selanik, Patras ve Atiııa 

yapacak/ar ya yapılan ıtaiyan htıva hücum 
larmda d>ir kaç ıtalyan tebaa
c:~ da ölmüştür. Atinahların 

maneviyatı çok mükemmel· 
dir. 

Beden terbiyesi mükellef 
!erinin talim v~ terbiyeleri· re ehemmiyetli surette de • 
tvam edilmektedir. Ancak 
lnüicelleflerden bir çogu iş 
~e güç.sahibi olduğundım ve 

günlerinde talim için top 
makta güçllik çektiklerini 
ren şehrimiz gençl;k klübü 

sdare h yeti, şimdiye kadar 

tzartesi, perşembe günleri 
ışer saat olaral: yapılmak· 

bulunan talimlerin bu haf 

1 tadan itibaren pazar günleri 
ıaat 8 den 12 ye kadar 4 sa 
llt olarak yapılmasına karar 
vermiştir. Buna göre mükeı 

t
fıerin önümüzdeki pazar 

ününde ı itibaren muntaza
an saat 7 ,30 da Gençlik 

, kışlasında hazır bulunmaları 

• Cümhuriget 
Bayramı mü
nasebetile 

lazımdır. 

Klübe aza kabulüne 
başlanıyor 

Beden terbiyesi kanunu 
mucibince birleştirilerek G~nç 
lik Klübü adı altında topla
nan şehrimizdekiSµor kıüple 
riuin azalan yeni müesse:;eye 
aza sayılacaklardır. Gençlik 
klüuüne yeniden ihtiyari ve 
yardımcı aza kaydına başlan 
masma karar verilmistir Es· 
ki klüp azaJarı en son 15ikin 
ci teşrine kadar Gençlik 
kıübü idare heyetine müra· 
caalla kayıtlarını yeniliyect"k 
ve aylık taahhütlerini bildire 
ceklerdir. Yardımcı aza kay 
dma da birkaç güne kadar 
başlanacaktır. 

: Bit iki satır/ 

Almaııyanııı Yunanistana 
harp ilan edip . etm ·}'t!C "ceği 

henüz kati surette belli de· 
ğildir. Faka~ Alın-a y nm harp 
ilanı da Yunanİ!itanı gerilet 
miyecektir. Almany t m Yu. 
nistana bu haf ta sonuna doğ
ru ~ harp ilan etmesi beki~ 

niyor:. 

Korfunun şimalinde bir 
deniz muharebesi vukua gf"l· 
miş ve büyük bir ıtalyan ge 
misi yanarak kaçmıştır. 

Roma radyosu ne 
dlyor ? 

Londra 4 A.A.- Roma 
radyosuna göre Korfu cıdasınm 
36 miı doğu cenubunda ıııgi 
liz donanması görünmüştür 

Kudüs 4 A. A. - Filis Radyo spikeri hiçbir. harp 
tınde bulunan bütün Yunan· gemisinin Mernad Limanına 
lılar Filistindeki İngiliz ordu demirlemediğini söylemekte· 
suna g·önüllü yazılmışlardır. dir. 

Kahire 4 A. A. - Dün Mnsolininin iki oğ 
büyük bir kalabalık Yıınarı C 

8ayda 
Alınanlar 2442tay· 
yare kaybettiler 
Londra 4 A A. Hava 

Nezaretinin dün neşrettiği 
rakamlara göre son bir haf ta 
içindeki Alman ve lngıliz ha 
va zayıatı nisbeti bir l1JgiJiz 
tayyaresine karşı Ü~ Alman 
ve bir !ngiliz pilotuna 14 
Alman pilotudur. Hava ı:nu
harebderinin başladığı s kiz 
ydanberi Almanların tayya:

re zayıatı 2442 dir Ôlü ve· 
ya esir edil~n Alman pilotla 
rımn adedi 6 bin olarak tah 
nı:n edilmektedir. Ayni dev 
re içinde lngilizler 1300 pi· 
lot kaybetmişlerdir. 

lngilizHarbige 
Nazırı 

Kahir eye döndü 
Kahire 4 A .A. lngiliz 

Harbiye Nazm Eden Orta 
Şarktaki bütün cepheleri gez 
dikten sonra Kabireye dön· 
müştür. Eden şimdiye kadar 
Fılistini, Şarki deniz mıntaka 
ların,Garp çölünü, Port Sai 
di ve Sudanı ziyaret ~eyl~ıoiş 

Gıyap kararı 
ilanen tebiigat 
Antakyanın Salihiye maha\ 

lf!sinden V t'di Akerci Veki· 
li Avukat Ahmet Sırrı tarafın 
dan Ayni mahalleden Davut 
Düvek aleyhine Antakya Sur 
lh hukuk mahkemesine açı· 

lan alacak davasında 
Müddeialeyh Selim davuda 

mahalli Gazete ile tebliğat 

yapıldıgı halde 24,10,940 ta· 
rihli ct.lsede hazır olmadığı 
gibı vekil dabi göndermedı· 
ği ve maziretindende mah
kemeyi haberdar etmediği 
anlaşılmasına binaı:!n hakkın· 
da gı)'HP kararı çıkarılması· 
na ve bu gıyap kararınında 
yine mahalli gazete ile tebli 
ğine karar verildiğinden bu
kuk usulü mahkemeleri kaııu 
nunun 401 vr. 402 inci mad· 

.deleii ahkamına tevfikan 3,12, 
940 tarihine tesadüf eden Sa 
11 güoü Antakya sulh hukuk 
mahkemesine- gelmeniz ve 

beş gün zartlnda ıtjraz etme 
niz aksi halinde hakkınızda 
kanuni muamele yapılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 

Açık arttırma 
ve bu ı:yaretler esnasında a:; Antakya icra memurluğun· 
keri Kumandanlarla müstak dan: 
bel planlar üzerind görüş· Bir alacağın temini istifası 
ınüş Hava ve deniz şeflerile 11mmmda haciz altHıa alınıp 
koııferdnslar yllpmıştır Bura paraya çevrilmesine karar ve 
lara gönderilen askeri malze rilen ve temamma (2000) Türk 
menin çok iyi kullanıldığını evrakı nakliyesi kıymal tak· 
mevzilerin kati surette takvi dir edilen Antakyanın beşin
ye edildiğini görmu~tür. Her ci mıntakasmda kain 310 nu 
yerde subaylarla erler arasın maralı bir diıkkin'ln 192 ac-

da tam bir itimad hissi mü· him itibarilel28segmı açıl< arttır 
şahade edilmiştir. Erlerle su tıı<l ile 25, 11,940 pazartesi 
bayların yegane arzu ve emel günu saat 9 dan 12 ye ka da ili 
feri düşman!a karşı karşıya dairede sanlacaktır. 
gelmekdir. Arttırma mukadder kıyme 

Askerlik işleri 
Harp okuluna talebe ka· 

bul edıleceğinden ş.ırtname· 
yi gorıııek istirt-n isiekhıe 
rin AS. şubesine müracaat· 
ları. 

* • • 
Askeri Gedikti okullara 

ortaokul rnezuıılarından talebe 
alm ıcaktır. 

tin yüzdn 75 ini bulmadığı 
surette on gıin geri bırakıla• 
rak 6,12,940 cuma günü ay· 
nı saatte yapılacaktır. 

Gayri ,menkulün teraküm 
etmiş vergi ve rüsum della· 
liye ve bilcümle tapu masraf 
ları alıcıya aittir daha fazla 
mallımat almak isteyenler 4, 
11,940 tarihir.den itibaren a• 
çık bulundurulacak şartname 

Büyükleriınize çeki· 
len tazinı telgrafları 
ve alınau cevaplar 

sefarethanesi He İngiliz Baş- lu ve Kont ıyano 
kumandanlığ~ karargahı ö . Londr.a 4 A.A. Roma-

1 

nünde sempatl tezahüratı dan bildirildiğine göre, Mu· 

Talipler in Şubeye müraca· 
atlurı ilan oıunur. 

Kayıp mühür ve 
cüzdan 

sine ve 940,1158 numaralı dos 
yasına müracaat etmeleri lü· 
zumu ilan olunur. 

ilan 

Rei&icümhur ismet lnönü 
Ankara 

Cümhuriyetimizin 17 inci 
~l donümünü coşkun tezahü 
atla kutiarken bütün Partili 
urtdnşlarıının minnet ve ta· 

timlerini sunar elJerinizden 

>perım. 

C. H. P. Vilayet ıda· 
re Heyeti R"'is vekili 

Samih Bilal 
Samih Bilal 
Parti Reisi 

Antakya 
Teşekkür ve muhabbetler. 

"ebrik edt"riın 
ismet lnönü 

C. H. P. Genel Sekreterli· 

Ankara 
Ulu Cumhuriyetimizin 17 

ci yıl dönümünü kutlarken 
tün Partıli arkadaşlarımın 
nnet ve şükranlarını sunar 
rin saygılarımın kabulünü ~ 

yapmıştır. solinin iki oğlu1 200 sivilin 
Bükreş 4 A. A. _ Al . ölümüne sebep olan selanik 

ınan polis teşkilatı Reisi Him bombardımanına iştirak eyle 
ıer dün Berıinden buraya nıişlerdir. Hariciye Nazırı 
gelmiştir. 

rıca ederim. 
C. H. P. Vilayet tda· 

re heyeti Reis Vekili 
Samih Bilaı 

Samih Bilal 
C. H. P. Vilayet ldar" He 

yeti Reisi 

Kont Ciyanoı>un da Selanik 
üzereriııde yapılan hava baskın 
Iaı ına iştirak ettiği si)ylenmek 

tedir. 

Sulh şartlan ve 
Almanya 

Berlin 4 A.A.- ~Berlin· 
deki epnebi gazete muhabir 

Hatay leri son günterqe Amerikada 
Yüce Genel Başkanımız dolaşan Vt". Almarya tarafın· 

Milli Şefimiz Bayrağı altında darı ıngilt~reye teklif edildi· 
aziz milletimizin heyec-lnla gi söylt-nen sulh şartları lıak 
kutlamtikta olduğumuz en bii kında Alman Hariciyesinden 
yük bayramımız münasebeti· sarih lllolı1mat istemi~lerdir. 
le gösterilen içten doğan duy Alman haricİ)'e memurları, 
gulara teşekkür eder saygıla , bu günkü şerait içinde sulh 
rımı sunarım tekli{inin yersiz olduğunun 

C. H. P. Gt1nel Sek- tebarüz ettirilmesine bile lü
reteri E.rzurum Me· zum olmadıgıoı beysan eyle 

buau · Dr. A. Tuzer mitlerdir. 

Hatay Gümrük Muhafaza , 
taburu sahnıılma komisyonun· 

lçerisind~ eski harflerle dan: 
"Necip Hacı Hasan Hallo,, Taburun altı aylık ,ihtiya 
adma mnhkuk zah mühı·ümle cı olan 90000 ,kilo tahlilli.,un 
39 altmhk iki sened, yüz lira kapalı zarf usulile eksiltm~·" 
26 kuruş, mektep ilmühaber- ye konulmuştur. Beher kilo 
leri, vergi makbuzları vesair uııuu 11ınubammen fiatı yirmi 
evrak bulunan cüzdanımı kuruş elli santim olup eksilt· 
30-10~940 tarihinde kay- me 8 -11--940 cuma Jgüniı 
bettinı. M~zkur nıüburle hiç 1 sa~t 16 da ~ntak~ada .. ~abur 
kimseye borcum olmadığını bınası da!ııhndekı komısyon 
·ıa ederim da yapılacaktır. 'isteklilerin 
1 M n h ı ". _ d 1383 lira 75 kuruş muvakkat 

ıs ~no :oyun en teminat makbuzları ve ticaret
1 

Necıp Hacı Hasan Hallo odası vesikaları ile beraber 
Kayıp ikaınet teske· eksiltme saatind .. n bir saat 

resı 

938 t rihirıde Antakya em 
!:iyet müdurlü~ütıden almış ol 
duğum 5,26 sayılı iki aylık 
ikamet kağıdımı zayi ettiğim 
den yamsini ala~ğımdaıı es· 
kisin:n hiıkmü kalmamış oldu 
ğunu ilan ederim. 

Ali oğlu Niyazi. 

evvelisinc kadar teklif mek
tuplarını komisyona tevdı e~ 
ıneleri ve postadcı vukubuta
cak gecıkmelerin kabul edil 
nıiyeceği ve şartrıamehin ko
misyonda her zaman görülebi 
leceği ilan olunur. 
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