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Çeltik ,K,omisyo_11u Dürl. Vı -
limizin_Riyasetinde'Topla dı 

Esit ita ga ı 
Generali 

Düştuğü vaziy~ti 
ağlıyarak anlatıyor 

1 
/11gilizler 

SoJJum'ı z ptettil~Y 
Kahir,. 17 A.A.- Res-

Bir sulh te
şebbüsü olurst.1. 

- Altıbuçuk saat süren bu to lantıya Rey 
haniye, 'lHassa ve Kırıkhan ı;.Kayn.akaI' · 

!arı da iştirik etti 
Vilayet"' Çeltik ,Komisyo

nu dü:ı sabah Vaı:m·z Şükrü 
•Spkrnensüerin Rıyas .. tinde 

toplanmıştır. 

Toplantıya Vilayet Çel· 
tik Komisyonu azalarile Kı· 

nkhaıı, Reyhaniye ve Hassa 
kaymakamları iştirak etmek

te idiler· 

Toplantı Sabahleyin saat 
o •. da başlamı,Ş ye öğleyın ye· 

mek tatilini müteakip tekrar 
devam eyliyerek akşam saat 
17 ,30 sona ermiştir. 

Toplantıda önümüzdeki 
yıl içinde: vilay~t dnhilind~ 
yapılacak çeltık ekme sabala· 
rı tespit olunmuş ve mühim 
kararlar alınmıştır. 

Dörtgo Parti declis 
Parti Kong"esi grupunda 

yapıldı J)eri idhal meselesi 
Dörtyol Parti Kongresi konuşuldu 

evve\ki gün öğleden sonra C H p 
1 .. f tt" · · Ankara 17 AA - • .. ··Valimizle Parti ıv u e ışımı_z 

1 l 1 Parti Meclis Grupu bug'in irı huzuri!e açı mış ve ce sen rı 
açılmasını müteakip ~artinin saat on beşte toplanarak rüz 
Banisi Ebedi Şef Atatürkün namede bulunan ve d eri id· 

a ziz hatırasına hürmeten.. ~eş hali işin:n hükumetçe el(' a · 
k- hnması hukkmda verilen ıtkdakika ayl\kta ihtıram su ~tlı 

pılınış ve Milli Şefe tazım riri müzakere etmiştir. 
~: bağlılık telgrafı çekilmesi· Kı.irsuye gelen ticaret veki 
ne karar verıldikten sonra ruz li bu husu' un hükumetçe te· 

Kahire 17 A. A. -
Deyli Mey! gazetesiııin mu· 
ha~iri, ınoturlü k.t srnın ba 
şınd·ı öle ı, ltalyan generali 
Malı kisinin arkadaşı olan 
ve ı ır düşen bir Italyan ge 
neraiile görüşmüştür. \..lene· 
ral d~miştir ki : 

" Si dibe rraniyi işgal el· 
memiz bir bata olmuştur. Bi 
zim bilmediğımiz şey, si~in 
bukadar kuvvetli motörlü kı 
talanı malik olduğunuzdur. 
Çok mukavem~t ettik ve mo 
törıü kıtalarmıza 14 saat da 
yaı:dık . Fak&t fa:k ve kuv -
vetli tanklara karsı ne yapa 
bilirdik ·~ ,, 

Esir general bunları sÖy· 
!edikten sonra derin bir te
essüre kapılın ş ve gözledn· 
den yaşlar rskmağu başlamış 
hr. 

Atnavutlukta 
ıvluhar~beler 

. . 
1 :U ·ı · t' Mu-ıbft m'ın ,,.d·ıı .. ce"in' ve ica eden nameye geçı QllŞ ır. o· ~ "" 

kattan gel'!n mümessillerin tedbirlerin alandığ1111 EÖyle- metre kc r üze İn-
dilekieri dinlenerek tesı ,jt o· miş ve bu izahat kafi görule de c 4rcyan ediyor 
lunduktan sonra idare heye-t;·. rek celseye .son verilmiştir. Atina 17 A.A. Cephe· 

niu secimine başlanmış ve se· Gediz ve IVI en dt:n gelen haberlere göre 
ç\m n;ticesinde aşağıdaki ze· Yunan Ordusu ilni hareke-
vat idare heyetine intihap O· der es f aştı tine de-vam elmtkt,.,dır. Bu 

lunmuşlardır. s· k. k' •• l"" r muharebeler bitçok yerlerde 
Umer Büyükbaş, Mustafa ır aç oy su a 

I d ikı metr~)'İ bulan kar i.ıze· 
Turanraığ, Ziraat Bankss.ı a tın a 

ı A k 17 A A S -
rinde devanı t!diyor. İtalyan 

ı:.Mu-du'"ru-•Ataı!ddiıı,Hasan kız, n ara . . - on 
1 .. batary:ıları Yunanlılarııı Elba '"H.,.san Akkoyunlu. p-ünlerde yağan Fası asız yag 

" J d K d' M nde san üzerin~ yütüyüş hazırlıgw 1 tdı:ı.re Heyeti Re. isl.iği.r.e mı,;r ~r ıın e ız ve e ·-
ı ..,'l> ı res nehırleri taşmış ve bir 111 s~kteye uğratuıak ıçin a· 

Ömer Buyükbaş seçı mışbr. k d 
ff kısım köylerin e'cilmiş arazı· teş açma t~ ır. Diğer taraf· 

Yen·1 •1d,.re- heyetine n'UVa a· h .. 
°" sıni sular basmıştır. ınsnnca taıı cep e gerısınde nrnavut• 

Jdyetler dilerız . ve huyvanca zayıal yoktur. iarın isyan teşehbu~ü niyetin 
'skenderun Parti Kongr~ Tehlikede olan köylere im- de buluııduklan hab~r veril· 

.~i bugü yanılar.~\ır · Valı · d d ı · · nıe'·.tedı"r. r . a gö11 eti rm~lır. • 
miz Kongrede hazır bulun· -;;;:;-:.;:~;:;;;;;;;,;;;;;;om 
mak üzere bu sabah ·tskt nde ~lsv ·çrede ~ı · i7;giit~;ede 
runa gitmiştir 
Hava. Kurumu ıki şehir- bo mba- üç casus idaıu edildi 

l~ndı Londr 17 A.A. - Bir 

n~ teberrüler Bern 11 A. A. 
Devanı ediyor? viçre ordasu umum: karar · 

Hava KurumuıJa Va.an· galn bildiriyor : 
daşlarırı teherrüü devam et· Diın gece yabancı hıyya· 

ls - düşman ajanı dün hapisbanö 
de idam edilmiştir. Bu ca~us 
1914 t~ doğmuş bir Hoılan· 
dalı idi vr Almanya hesabı
ne. casusluk yapmıştır. 1 Bu ca 

mi teblig e gört, Garp çölün 
deki İngiliz kıtaatı ileri hare· 
katş devam ederek Sollum 
kasabasını ıaptP.ylemişlerdir. 
ileri harekat devam etmekte
dir. 

Üç ka e daha zapte 
difdi 

lngiltere ne yapa
cak? 

Londra 18 - Avam Ka 
marasmda Almanya tarafın
dan bir sulh teklifi yapıldı
ğı takc;lirde nanl hareket e· 
dileceği hakkında sorulan 
bir suale lngiliz Hariciye 
müsteşan şu ı::evabı vermiş· 
tir. " Uzak olmıyan bir 
atide sulh teklıfleri karşısın 
da bulunabiliriz. Bu hususta 

Kahire 17 A.A. - Sollu 
mun .ıaptıodaµ sonra İtalyan 
t opraklarında ilerHyen İngi
liz kuvvetleri yeniden üç ka
le daha zaptetmişlerdir. Bar görüne 1 bazı emareler he· • 
diya ci ıarında şiddeHi rr.uha rıüz salahiyetli mahiyet alma 
reb~ıer devam etmekte vı:: rnışhr · ~)manya harpten e\• 
düşman üze.r.ine yapıhm tllZ vel de bize yaphğı teklifler-
yıklar artmaktadır. d~ A~rupada serbest kalmak 

I I T b şartile lngiltere ile iyi müna 
ngiliz er ı·a Jus sebetler idanıesine amad~ ol 

Garp oprağında. duğunu müi:erreren bildir· 

Kahire 1'/ A.A.- İngiliz mişti. Fakat lngiltere dün ol 
tebliği: İlaly.w! 1r sollum civa dtığu gibi bu.sün de Avrupa 
nnc;la kulfvetle müdafaa cdi da Alman boyıınduruğu altm 

1 ·ı · k d K da bulunan milletlerı kurta· en nıevzı era tutma tn ır. uv dk . . 
vetler.imiz hudud~ıı .>bür tara rama 1 ça ve lngılterenm mut 

f ·ı l k d' tefıkierine kaıi bir hu' · t ına geçtffe • ı er eme . te ır- t . rrıye 
ler. l le~m etm:den hiçbir sulh 

K 1. 17 AA -H t muzaketesuıe giri mıyecek-a ııre . . ava , f r 
kuvvetleri karargahmm teb\\ \ 

1 
İt" 

1 
. 

ği: Fena hava şartlarına ırağ- a yar. gaz teıerı 
men Garp çöl "ndeki bütün ne diyor? 
halyan tayyare meydanları mü ı Roma 17 A. A. - Ciyor 
h-maqiyeo bombardıman edil· nale Ditalya gazetesi Afrika 
nıiştir. da cereyan etmektP. olan mu 

Baroına, Tot>ruk ve diğer hareb,.lerden 1 bahsederken, 
limanlar şiddetle bombardı· ltalyamn dünyanın en muaz
man edilmiş. 100 klloınetre· zam imparatorluğu olan in· 
dt 11 görülen yangınlar çık giltere ~le muhareb,. etti~i -
mıştı r. Tobruk Limanında nı, dÜnyanııı dört bucağın· 
ki ci uşman ham gemileri- dan muhtelif lngiliz askerle 

ne üç tam isabe:t kaydedilmiş riııin ItalyanlarJa çarpıştığım 
tir. Tayyareler bütün bomba yazarak d iyor ki : 
baınulelerini bu gemilerin Ü• " Bununla beraber ya • 

b • d kında cereymı edecek olan zerine .ıraKınışlar ır. 
hadi.,eler lngiıizlerin hesabı· 

lngiıterede bir ay· m alt üst edecektir. " 

da ölenlet Ingiliz asketi df::hası 
Londra 18 A .. A Nevyork 17 A. A. 

Neşredil n bir islatistika gö " Nevyork Tribün " gazetesı 
"e geçen sonteşrin aymda şunları y3zıyor: 
hava hücumlarından ölen si " Çörçil ıle elrafmd ki 
villerin sayısı 4588 dir. 6200 1 zümreni:ı barakalar yar ttığı 
kişi de yaralanmıştır. s.unla- m artı; ~üt~!' dunyn anla
rın büyük bir kıı:;mım kadın 1 mış ır. Ç~r?ılm,. as~ en ?eha 
ve çocuklar tt>şkil etmekte - sı en ~z Hıtlerın asken de· 
dir, bası kadardJr. " 

mektedır. Dün Kuı uma teoer relt"r garp istik.!Jmetinden 
rüde bulunan zevatı•ı adlan gelerek Bal ŞC'hri üzerine susıı 1 arkadaşlarıı\d<\t ikisi SONDAKIKA 

şunlardır: 
Lir 

Rabını. A<lah 300 
Osman Hor~it j0 

·~1~ly~a~s~SÜa~y,~ğ~~~~~~~ 
Laval n e yapmak İb

tiyordu ? 
ıürih 17 A. A. - Vişideıı 

buraya gelen hi:!.berlere göre 
Lava! Pari.s'e mtıvakkat b'r 

12 bomb~ atmışlardır Bom 
'ıal~rdaıı bir rn;ml .:lemiryo· 
lu eşya ıstasyoııuna dı.işnıl.İş 
tür. Çok nıuhım maddı h >. • 

sar oldugu gibi 4 ölü ve bir 
çok yaralı dd Vc.ı.rdır. 

Hücumun demiryolu m~r 
kezini istihdaf etliği şüphe
sizdir. Hücum geç vakit tek 
rar edilmiştir. 200 kilo 11gır 
lığında ve 1 metre 30 $an· 

hiıklımP.t kurar,<ık Almanya . ı - d d .. 
· ı b Jl k t F ltn\ u:ı:un u~uıı a u~eo Vt! 
ı e ır su ıı " ı ve r.rnsa· . . 
yı ltalyunm yerine Almanya patl ıı.mıyqp bı'. bombvamn rıan 
ile birleştirmek tasavvurıınclü gi devle.le aıt oldugu hak· 
idi. \ kında tahkikata başlanmıştır. 

dt" <l:ıha evvel idam olunmuş - h.. b 
!ard\r, Bunun yanında oiger Müf İŞ ir 
led gıbi tdsız aleti 1 ulun• bomba "dımnn 
makta idt ~M~ 

Papa htu p esiri~ri 
ne heaiy~ verecek 

~o a 17 A .A. · Noel 
yortusiı.müııasebetile Papa bü 
h.iıı hcırp esirle~ine hirer h~ 
diye gönderecektir.öu hediye 
paketleri alakadar hükumet· 
lerle işbirliği yapılmak sureti
le bizzat papanın Vekilleıi 
tarafından dağıtılacaktır. · 

l ordo a tüs\. ed'Idi 
Londra 18 A. A - Ha 

va Nezaretinin t ... bJiği : 
Dün sabdh erkenden sahil 
müdafaa tayyarelerimiz Bor 
dodt\ki denizblll usıerine a
ğır hücumlardn bulunmuş ve 
ağır bombaların tesiri oka · 
dar şiddetli olmuştur ki, bom 
baların infilakile binaların 
havaya uçtuğu götülmüştür. 

[t,llyan esirle-
• • • rz ıçın 

Hiı dı.standa kamp
lar ha;,;ıtla ıyor 

Y enidelhi 18 A.A. -
Garp çölürıdekı muharebeler 
le t>sir edilen İtatyan askerle 

rimn Hindistana sevkine baş 
lanmıştır. 20 bin ltalyan esiri 
İÇİQ Hindistanm muhtelif yer
lerinde kamplar hazırlıtnmı~ 
tır. 



Sayfa 2- Yf.NIGON -
Ya1 dımsevenler Cemiqeli 

Nizamnamesi 

Alman ordu
su EE.ege ha-

Balkanlarda 
- Müthiş-bi·r-soğ-uk-

ilan 
uSüveydiyenin hııcıhabip· 

li köyündeki bağ ve bahçe· 
ı~rde bulunan 1940 sen~si gar J 
tanesini ihale alan Antalcya· 
.nm kardeşler :mahallesinden-! 

1928 senesinde Bayan Mev I 
hibe ismet İnönünün hima· 
selerinde vı• aşağıda isimle 

si yazılı rnuessisler tarafm· 
dan teşkil edilml:i oııın ka· 
dm Yardım Cemiyeti bu de· 
h Yardmısevenler Ceuıiyeti 

Aıa senelık tuhhüdünü de· 
ğiştirebilir. ancak senu içinde 
bunu hab~r verm~ğe mı:.cbur 
dur. 

Madde 9 - Cemiyete filen 

zırlanıyor? 
Fransanın cenubu 
garbisinde inühi'n 
tahşid:.tt yapılmış 

hükum sü üyor 
Belgrad 17 A.A,- Bütün 

,Yugoslavyad .. müdhiş bir 
soğuk bükum sürmekte ve 
hararet derecesi sifırdan a· 
,.ağı 19 dereceyi bulmuştur. 

Adriyatik der..i:.inde ~iddet 
li bir fırtma devtlm etmekte 
dir. Tun& nehri donmuş ve 
sefer tat\\ edilmiştir. Ediry<i · 
tik denizın,de bir kısım kıyı· 
ları da buz tutmuştur. Soğuk 
dan ö[enier vardır. 

ibrahim dökmeci ihale bede~ 
lini ı yatırmadığrndan dolayı ı 
2490 sayıi;-kanuna · nazaran 

hizmet etmevi taahhüt eden-.. Londra 17 A.•A. - Bu 
raya g,.len hab"'rlere göre 
Almanlar Fransanın cenubu 
garbi kısmında mühim aske· 
rl tahşidatta bulunmaktadır 
lar. lngiliz askeri mehafili· 
ne göre, Almanyamn bu kış 
ortasmda ispanya ya.ylasm· 
da bir harekete geçmesi 
müstabad görülnı~kte ir. 
İkinci ibtinıale göre Alınan· 
yanın Fransıının diger kısım 
!arını da işgale .,_hazlrlanmış 
ol:nasıdır. Uçuncu ibtımal da 
Hillerin lı gıliz nıukav,.ıımti· 
ni kıruıak ıçırı lııgiıt"reye 
bir \stila te:?ebbü~unde bu -

lf"r Merkez heyeti kararile 

ismini alarak 28,2,1938 ta· ih 
ve 3512 numarııh cemiyet
ler lonumma intibak etmek 
uzere nizamnamesini tadil 
etmiştir. 

senelik taRhhutlerinden istis· 
na edilebilirler. 

Müessisleri; 
Bayan. Mevhibe ismet İnönü 

.. Reşide Celal B•yar 
., fıtııat Çakmak 

" 
Nevber Sevüktekin 

" Nimet Uybadın 
., W'lelahat Özbudun 

Dr . Fuat Umay 
Bayan Tezer 'faşkııımı 

Madde 2 - Yardımseven· 
!er Cemiyeti Bayan M evhi· 
be İsmet [ııönünün hiınuye1e 

ri altındadır. 
Madde 3 - Ceınıyet Türk 

Milletinin lıir tek kurtul~ş ve 
yükselİ:i yolu olan vt: milleti 
bir az d.ılıa yükselten A\a· 
tür" rejimine bttğh kalmayı 
ve lceııdi faa3ıyet şabderirıde 
C. H. P. prensiplerini tabak 
kuk ettirmeyi en esaslı bir 
gaye olara · kabu\ etmiştir. 

Madde 4 - Cem~yetiıı Mer 

lcez\ Ankaradır. 
Madde S - Cemiyetin 2'a· 

si annelerin ş1hhi, içtim1:1i, 
ruhi ihtiyaçluım tatmindir. 
Bu g;,yey~ ermek içm aşa· 
ğıJa yaztlı şekil\ erde çalışır. 

A - Neşriyat. 

ı3 ~Tetkikat. 
C - Mü akabe usulü 
iundaıı b.ışka Cemiyet a~rı 

~ıda yazılı "şlerı de yapar. 
A -- İş evleri tesisi 

Madde 1 O - Cemiyete de 
fatan elli liradtln fazla veren 
aza daimi aza sırasına gire· 
rek artık senelik taahhüt ver 

mez. 
Madde 11 - Cemiyete 

maddeten ve filen fevkalade 
hizmetleri olan kimseler Mer 
kez heyetinin te-klifi Vf! kong 
re kararile cemiyet fahri aza 
sı olarttk kabul ve Han olu· 

nur. 
Madde"12 - Aza " an sene 

hk teahhütlerini iki sene ar· 
ka arknya yerin~ getirmeyen 
ler veya bu taahhüt\ere be· 
del deruhte ettikleri hizmet· 
leri biıa mazaret ifa e:tmeyen 
Jer ve üç içtimada bulunma· 
ycınıar Merkez heyeti kara· 
rile müstafi addedilirler. 

Madde 13 - Cemiyetin 

haysiyet ve maksadına uygun 
olmayan hararetlerde bulunan 
aza Merkez heyetinin raporu 

• 
ve kongrenin kararile Cemi· 
yetten çıkarihr. 
Cemiyet ve Urnuıu'-

Kongre 
Madde 14 - Cemiyetin U· 

mumi Kongrt:si, merkez heye 
ti, Vilayet ve kazalarda id": 
re heyeti, köylerde şubelerı 
Vdrdır . 

Madde 15 - Kongre mer 

lunmasıdır. 
o~ylı r elgraf g~zctesi 

bu tah~idattan bahs~aerken 
şuulan yazm:ıktadır : " Ge 
çen sonbaharda A\manlar 
Belçika ve I-loıarıda hudu· 
<luudct tah~idat yaı-ımışlardı. 
Eğer ;.\lmaııya halyayı ısttla 
ya teşebbus ederse bu hare 
ket ıınh veri )'ıkacaktır. lngil 
terey~ karşı bır taarrut. ise 
harbi bitirmiş olur . iitll,rin 
buyuk bir plan hazırlamakta 
olduğu ve lngiıtercn\n isti · 
\brna t ~eubus etmesi im an 

ıarı vardır. Bu takdırde Hit-
lerin süratle ıarekete geç· 
mesi lazımdır. Çüııkü Akde 
nizac- ki vaziyet çok .suratle 
ve Almanycının aleyhine m· 
kişaf dmektedir. ,, 

.)i ,ndli Ualy ışgal 
r .. ı;ı edilecek? 

B - - Kütür; haneler, ders· 

kez de dahil olduğu halde 
dağrudan doğruya merkezle 
muhabere eden merkezlt:rden 
azaların sayısı iki yüz <: ka· 
dar olanlar için bir ve fazla· 
sı için b~r yüz aıada bir aza 

Londra 17 A. A. -
Nıvz Kronikl gazete-si şunla· 
rı yazıyor . 

haneler tesısı. 

C - . ıUll)'t:nehaneler tesi 

!o li . • 
D - ÇocuKlu annelenn ışe 

yerleştiril ı ııelr!ri. 
E - Gündüzleri işe giden 

annelerin çocuk\arı .. ı Cem!ye 
tin çocuk yuvalarına yerle~ 

tirmek. 
F - uhtaç annelerin do· 

olmak üıere intihap ~dilt•cek 
murahhaslardan terelcküb eder. 

Madde 16 - Kongre adi 
veya fevkalad e olarak topl"· 
nır. Adi toplantı lıer sen" 
mart ortasınd~ Merkez beye . 

·· Ş:roali liıtlyaoın Alman 
lar tarafından asken ışgal 
altına ehıımasl yakındu. ltal 
>a Haricwe Naıuı Kont Cı· 
yanouun vu.ifesınderı uzak · 
}aştır llarak yerine mr.şhur Fa 
şistlerden Kariııacinin geti • 
riımesi mümkündur. Zaııne· 
dildiğini:! göre Faşist Par· 
tisi ı<ont Ciyarıoy!ı kabahat· 
li ve mesut gö .. nıektedlr. 

:ibaleJ ı fesbedil'!rek yeniden , 
müzav~deye:Çlkan1mıştır. Ta 
lip olanların· 26- 12- 940 · 
perşembe günü saatl lde mu· 
vakkat temin~tlarile birlikte 1 

,Defterdarhğa mür cntları ı· 

lngiltere 
Amerikad 'n rnali 
yardım istedi mi ? 

Vaşington 17 A. A. -
Röyter Ajaı sı bildirivor : 

Yü1,sek Amerikan siyasi 
meh. fili, lngilterenin Amori· 
kı:ıd n rPsmen mali yardım 
talebinde bulunduğunu bildır 
mekte fAkat bunun miktarı 
hakkında ketumİ) et mulıafa· 
za etmı~ktl!dir. 

Gazdeciler Maliye Naıı· 
rı ı\ı1organtavi ziyar~t ede 
re~ kendisindıaıı hu haberin 
doğru olup olmadığını sor· 
mu,.llir. Nazır verdi~i beya· 
naHla bu haberin surı·ti umu 
mivede doğruluğunu ima et• 
mişti:, Gazeteciler yat Jumn 
zevaldt:"n evvc-l mi yokc;·ı son 

vaki oldu · 
unu z men N -

zır bu suale : 
.. Saatım işlemiyor " ce 

vabını vermişti ... Gazeteciler 
verilen cevabın mühim ol· 
duğunu ileri sürerek fazla 
izahat istemişlerse ele. l lazır 
bundan fazla beyanatta bu • 
lunmaktan katiyen imtina ey 
lemi1,1tir. 

Ba1·s<ık satı
lacak 

lan olunur. 

Eıbise ve kasket 
yaptırılacak 

İskenderun Belediy~ .Re· ; 
isıiğindeıı: 
:,Be\ediyemiz~müshbdemini : 

,için 18 adet kabut ve 36 ta· j 
«kım şapkasile beraber kışlık 
elbise yaptırılacaktır. Keşi( 
b~ddi 684 lira ve muvakkat 
teminat 57 lira 30 lruruştur. 
raliplerin 30 -12 -940 pa· .. 

zartesi günii saat 10 da Beie· 
diye encümeninde temiuatla· 
rile beraber haz~r bulunmala· 
rı ve şartnameyi öğrenmek 
istiye·ılerin de hergün Bde· 
diye muhasebesin müracaatla~ 
n ilan tJlunar. 

K-.ıyıp tasdikna1iıe 
Adtarıa Lisesinden aldı· 

ğıın tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini alacağlmdan eskİ4lİ· 
nin hülcmü yoktur. 

lskcnderuu P.T .T. m 

Şoförlerin ehliyetna lıe 
imtihaui ·-

Yeniden ehliyetname al· 
mak istt!ğinde bulunan veya 
eski ehliyetn~melerini tebdil 
etmek istiyen şolörlerin im· 
tihanı 23,12,940 hıribine mü 
sadif pazartesi günü saat 9 da · 

Türk Hava Kurumu Baş· 

1 

Belediyemizde icra edilece· 
ğinden bu gibi şoförlerm 
y~vmi mezkfırda Antakya Be
lediye dairesinde teşekkül 
e f ecek komisyona müracaPt 
ları ilan olunur. 

karrlığından: Gu".ndu··zde 
1 - l'ürk Hava Kurumu 

taraiındcsn Knrban bııyraının iki fiırri birden : ZINCIR· 
da toplanacak bağarsaklar a- Ll MAHKÜMLAR ve 
çtk arttırma ile satıl cnk tır INSAN A VC1SI ! 

2 - Arttırma 27,12,940 d T · k .. t • O Yakm a ..: ur çe soz üı • ğumlarında muavenet etmek 
ehe tedarik etmek. 

Madde 6 - Anneleıio lıa· 
yatım tel.tikeye koyan çocuk 
düşürıne fenalıklarının önün i 
..ı\mak için hükumet neıdin 
et : teşebbüslerde bulunur. 
Müddeiumumiyi tahr11' eder, 
genç aı•nP-lerin dairelerde ve 
nıahıcemelerde hakıannı mu· 
aafaza iç\n çalışır ve genç 

tinin gösterdiği yerde topla· 
r.ır.Bundan başKa merkez ht-· 
yelinin daveti üzerıne tayin e.· 
dilecek mühim i~lerı görmek 
üzere tevkalade olarak topla 
nabilir. F evkulade kongre 
azaıı ondan evvel toplanmış 
olan adi kon~reye ıntihap 

edilenlerdir. 
Maddde 17 - Kongre Mer 

kez bey~tinin baş kanı veya 
vekil edec~ği kil!lse taraftı.· 
dan et.çıhr. mr reis. blr rels 

Bu takdirde Musolini Hitle· 
rio bütün taleplerini yapma· 
ğa karar vndiği zu•n n ıtal· 
yada dahili harp bu am sı 
ve Alman işgaıinif' hu su
retle kolaylaşması da .nlıh
temeldir. ,, 

cuma gunü sae\t 16 da U!u MiT Şarkısı 
camide Kızıl y Kurumu mer 
kezinde yapılacaktır. "leşriyat Miidürü 

3 Muvakkat teminat 100 Selim ÇELENK 
liradır . ..:H P mAth""cıı ANT~KYA" 

4 - Şart na rn c yi gör m '"k c:mı:OXD::ezatıi~li!l!!flilll!!'.El'l! 

i!iliyenler h .. rgün "Yenigün,, 5 -· Taliplerin muayyen 
gazt-tesi idaresirıt> miırncııa t ı gün ve saatte Kızılay merke 

.1 
k1zları korur. 

Cemiyetiıı azaları 
ve teşkilatı 

Madde 7 - :iayırseven ve 
t.:emi)ete hizmet etmek i ,ti· 
yen herkes Cemiyete aza o· 
ınbilir. Ancak cemiyete aza 
olaniarın1 medeni haklarına 
sahip v" 18 ,y~şını bitirmiş 

ı.. 

olmaları lazımdır. 
Madde 8 - Cemiyete gi· 

ren herkes senede eo az bir 
lıra vermeli taahhüt ~er. 

Alman-Fı ansız 

vekili, iki katip intibup edi· 

lir. 
Madde 18 - Kongre ıdi 

toplantısına çolcluğunun üçte 
ikisile başlar. Kongr'! adi 
toplanbsmda aşugıdaki işler 
\e meşgu\ olur. 

ı -- Merkez heyetinin se 
nelik r~porunu ve g t.k 
senenin bütçe layıhasını kong 
reye u.neder. Bundan sonrcı 
he~ abat müfettişlerinin rapo 

ru okunur. 

münasebatı 
A manlar Vişiy e bir 

elçi tayin ettiler 
Vi~i 17 A. A. Almaııy.ı 

hükumeti Fon Abt"nı Viş ye 
göndôrmiştir . Fon Aben Mare 

şal Petenl~ uzun bir mülakat yap 
mış ve bu görüşm~ 3 saat 
devanı etmiştir. 

Bu ziyareti mevzuubahse ı 
den gazeteler· Abeuin Vişi. 
büyük elçiliğine tayin edılc· j 
ce&ioı y azmaktadu-lar. 

eJt bilirler. 
1 

zinde hazır bulunmaları, 

Zeytin qağı. satılacak 
MıHi Enılak Müdürlüğünden: 

Mikdan Muhv.nınrnn 
kılo ur. Klymeti 

Cmsi 

z~ytin yağ' 350 91 • Uru. 
Zeytin yaği 31 750 . 9 lira 85 kuruş . 

Yukarıt1c., yar.ılı zeytin vağlan uçık arthrma suretıle 
miizayedcye çıkarılmıştır· Taliv olanların teminljflaril~ J 
b:rlikte 28,12,940 cuınaertsi günü saat 11 de defterdarh· 

ğa muracaatları. 
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