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19 mayıs gençlik 
ve spor bayramı 

Dün taşkın bir heyecaıı ve 
coşkun:bir neşe içinde 

kutlandı 
Atatürk büstüne çelenkler kondu ve 
spor sahasında çok güzel spor Şenlik-

1 Ieri yapıldı-Gece halk evinde t~rtib edi 
tn eğlencede valimiz de hazır bulundular 
b 19 mayıs Gerçlik ve s~.Ot d~man ~lmış,, marşını söylra 
ayı·amı dü, yurdun her ko- mışlerdır. 
~esinde oldu~u gibi şehrimiz· Sık sık ve şiddt•tle alkış 
c de içten ge!en coşkun te· larıan nutuklarla marştan son 
~hüratla ve çok c.ınlı ra Valimiz Sökmensüer,g~çen 
it~ şekilde kutlulanmıştır. hafta gazetemiz tanıfın<lan 
t3asan günlerden beri de· konulan Kupayı kazaıurn 
Vaıtı eden bayram hazırlığı Gençspor kaptanına şctmpi-
d.u,, sabaha kadar ~ütün hı · yonluk kur ası ile yine geçen 
~ıle devam etmiş ve bütün haf ta bisiklet koşularında 
:~bir baştanbaşa Milli renk birinci gelen Süleyman Uçar 
tİınizıe süslendiği gibi, şe la ikinci gelee Mustafa ~u~t· 

~ lf\ muhtelif yerlerint: tak- c_ebeye madalyaları verılnıış 
t kurulmuş, büyük günü tır. . 
~lllandıran dövizler cadde· . Bundan sonra geçıt. res-
te asılmıştı. mı başlavınış, . mektepl: lerl~ 

1
• Dün sabah saat sekizden spor ve gırnçlık teşelckullerı 
~baren halkevi önüne top· ve onları tal:iben atlı spor 
~!lan spor ve esnaf teşek- ve esııaf cemiyetleri muıı t.1-
bllcri başta gençspor ban- zam bir ş~kilde tribü ıün 
\ <>au olduğu halde şehrin önünden geçmişlerdir. 
t~l caddelerin! tukıben bele- Geçit resminden so ıra 
~ı~ evvela kız ve ıonra erkek 
~ e rn~ydanına gelmiş ve tal .. beler tarafından çok be· 
~ilda hazırlanan Atatürk genilen ve takdir edilerek 
ıı liirıe çelenkler konmuştur. 
~lı arada Valimiz Sökmeıı- sık sık alkışlanan SIJOr hare.-
c p kelleri başlamıştır. Gençlerin 

~t, arti, lialkevi,Belediye, ve bilhassa genç kızianmızın 
ij llty, Çocuk Esirgeme ve 
~ ilva Kurumları, Gazetumiz nisbeten çok kısa bir zaman 
~~lllı~a. birer çeleıı kondu- da gösterdikleri bu kabiliyet 
'" g b fevkalade takdirler kazanmış · •ek ~- ı, klüpler ve asııaf le· 
. ıc b~Ullcri tarafından da bü.) tır · 

ır 1 k k Spor hareketlerinden son· 
\ l er çe en onmuştur. n merasim sona ermiş ve sa 

• d c enk;.konma merasımın-
~ en hayı dolduran insan kütlelı·· 

()ııb· ~onra spor sahasında 
tı d rile mektepliler buradan yı:r · 

, ledı' 1
. en fazla halkın çevre· 

·~ltı kRı "nıeydunda toplanan lerinf' dağılmışlardır. 
<: te ı· Er kek Lise.)i talebeler i ıı · 

ıı,( P ı ve sporcular la es· d 
, 9.so l~şckkülleri ve halk saat den bir grup dün öğle en 

,O ltr fde Valimiz Sökmensüer .sonra Hatay dava:;ında şe . 
& ır d hit düşen }Urtclaşlarımızın 

ııı.ı ı an teftiş edilmiş,bu-
ltıüt k" mezarına giderek bir çelenk ~tn 
1 

• ea ıp saha}ı kaplıyaı 
.ı ç cr1 b" koymuş ve aziz şe!ıitlerimi· 
'Iİ'-·ı l . n _ ır ağızdan söyle 

g st kı-1 zin hatırası tdzi:ı olunmuştur. llıı§tır 1 a marşile başla· ıı-

·~ Ş:~ •i.İ.Unde başta ya 1 imiz Akşam, şe İ.i; b • ş ta ıı 'ı • ı • 
l r l! Sök ld ışık ve rt-nk deryusrna bürün ll-ld merısüer o ugu 
ltıet c •skeri ve sivil hüku- müştür. Belediye mey<laıılı· 
h Ct\ca" l <l b g· ındaki Atatürk büslüııüıı ·•ıan nı şe 1rimiz e ulu· f 
kev· lllcbuslar, Parti ve Hal· etuıfmdaki altı meşnle yakıl-

ı erka mı' ve caddeleri dolduran l\ııını 111, ş~ h rimizin tr.· y 

let hış simaları ve aile halk geç vakla kadar neşe 
lıti~~::r bulunmakta idi. ve sevinç içinde eğlenmiştir. 

~tl\ı; b' ırıarşından ı>Onra H -dke vind~ 
b.. ır IIlekt bt· b l" &Ünün b .. -~ ı tarafından 19 mayıs ayranıı münaS:! 
hlllldır,n l> uyut< varlığını can betile dün ak~am lıetlkevinde 
Ş~ llutku ~ .. nutuk okunmuş Büyük bir e~lence tertib edil 

ı.ık, u a I 01ıce Aııbaşkanı miş ve halk evinin müzik kol 
111ln a cı ta f d k d d l 1 •1 Çok h ra ın an oku- lan geç vakta a ar avet i e 
1 ~ bir cyecanlı bir nutuk ri eğlendirmiş alatürka ve ala 
llli~ lllanzum t k. b 1 h l \, buıı<l e a ı eyle· franga müzik konser eri o· 
lt:h b aıı so h lk d"l . . r ir r. nra gençler parlörle a a neşre ı mıştır. 

ilgız.dan "Dağbaşmı Sonu '2 ikiııciJe ... 

Mareşo/1mız 
o:· n hususi trenle 
Beyruta vardılar 

Beyruta giden Mareşalınıız 
FEVZİ ÇA.KMAK 
Aııkara 19 A A 

Genel Kurmay Başkam Mare 
şal Fevzi Çakmak nıaiy'!ti 
erkanile birlikte dün akşam 
hususi trenle B !yru~a hare· 
ket etmişlerdir. 

General Veyg1nd 
Pariste 

Paris 19 A A. - Fran
sanın yakın Şark orduları 
~aşkumandanı Orgeneral 
Veygand Jün tayyare ile 
Beyruttaıı Paris~ gt•lnıiştir. 

19 Mayıs 
Milli piyankosu 

diin çekildi 
19 Mayıs içiıı Milli pi 

yanko idaresi tarafından ter 
tip edilen piyaııko dün öğle 
<len sonra Ankarada 19 Ma 
yıs stadında otom =!tik maki· 
nelerle çekilmiş ve .kazınan 
numaralar radyo ile ilan e~ 

edilmi:;.tir. Dünkü keşid ede 
kctzanan numara lan sırnsil"! 
aşnfrıya koyuyoruz : 

50 bin lira 
10407 nuınaraya 

10 bin lira 
1t297'2 numaraya 

5 bin lira k · zan anlar 
48ll 9, 117397 

2500 lira kazananlar 
92017, 1759 20 

126360, 162683 
5668 numara ile nilıay~l

Ieneıı 20 bilet 1000 er lir,ı, 
483 ile nihayetlenen bile tler 
100 eı lira son rnkaınları 
76 ile nihayetlenen numara 
!ar 10 ar lira kazaıımış 1ar · 
dır . Bundan başka sonu bir 
rakamile nihayet lıulan bü · 
tün bildler beşer lira ikra· 
miye a l acaklardır. 

Kayseride zengin 
bir mezar bulundu 
Ankara 19 A. A. - Kay-

İ Garp cephesinde 
1Düngıın1n eıı korkunçsavaşı 
1 bütün şiddetiyle devam 
1 ediyor 

Müttef ·k kuvvetler B·-.Içikad :ı gizli tutulan 

' bir ha•ket yapıyorlar- lngiltpredef Fran· 
1 saya mühim mikdarda takviye kıtf'ah gel-

di Holar.dad ki Elm :ts hazıor lt'rİ 
logilt ı rede 

Paris 10 (a.a) - Evvel- çok Alman tayyaresi düşürül 
ki gün başlıyan muharebe ay· müş ve müttefik tayyareler 
ni şidJetl~ ve ayni mevki· Almanların irtibat kollarını 
lerde devam etmektedir İn· ve Almanyadaki mühim aske· 

1 
giliz cephesind~ düşmanın ri hedefl~ri büyük çaptaki 

1 şiddetli tazyıkine rağmen, AI- bombalarla bombardıman 
man\ar ilerleyememişlerdir. etmişlerdir. Dlişınanların ıno· 
Şimali Bt-lçikada f ngiliı ve törlü kı•vvetleri tayyareler 
Bt'lçikada kıtaları geni:,. lıir tarafrndan tahribe devam oluı:. 
stratejik hareket yapmakta Vt muştur. 

l>u bareket çok gizli tulu'- Londra 19 (a.a.) - lngi-
1 makıadır. Fransız kıta!arı kuv liz ve Belçik;,. orduları Bel· 

vt>tli bir mukabil hücumla çikadan geri çekiıirken düş· 
bazı noktaları geri İ5tirdat manın hiç bir tazyikme n:a· 
eyle1ııişlerdir . ruz krtlmamış ve bütün köp· 

Almanlar hemen ayni ta- rült-rle yollar talırip olundu
biyeyi kulldnmaktadırlar . l3u ğıı gibi benzin depoları ve 
tabiye ~udur: E•ıvela büyük tersaneleri de berhava edil-
taı:klarla geni~ gedikler aç· ıniştir. Hava istaııyonlRrına 
ınak ve buııun arkasın d ııı aid malzeı11e kamil en müttefık 
piyadeleri saldırtıı,ak. Fakat orduların işgali altında 
bu hdreket.erde Almaıılar bulunan topraklara nakledil-
için gittikçe müşkül bir vazi· miştir. Ho'aııda det Alman· 
yet ihdas eylemektedir. Al- !ara teslim olmıyan Holanda 

1 nıan:ar bazı noktalarda mevzii orduları Eelçikada mültdik 
fakt.t hafif t.!rakkiler kayJet· ordularla b~raber Almanlara 
miş!erdir. Belçikadnki lngiliz 1 karşı lıarp etmektedir. 
ve ilelçika ordıılarının geri Paris 19 (a.a.) - ~avas 
çekilme hareketi tam bir in- Ajansmın bildirdiğine göre, 
tıkam dahilinde devam el· Fransız - Belçika hududun· 
mektedir. daki muharebeler mevzuu 

Jngiltert><lrn Fraus ıya mü 
temadiyen gt>lmektt- olan tak· 
viye kıaatı ile malzeme ve 
tanklar c .. µh~yt! sevko'uıı 
nıaktaJır. 

Havalarda da lıüyük bir 
faaliyet hüküm siirüyor Gir 

E.N SONUAK.[KA 

General 

bir hale konmuştur . 
Lonra 1 Y (a a.) - Holan· 

da Almanlcff tarafından is· 
tila edilirken, milyonlarca 
İngiliz liralık elmu ve 
mühim miktarda esham 111-
giltereye naklolun mı.ıştur. 

Veygand 
Başkuma1ıdan oldu 

Y•iksek askeı i ıneziyete s ~ hip olan Vey 
gand'ın tayini Fransada n1emnuoiyetl~ 

kaı şılandı 
Paris 20 A. A. -- Fransız Ciimhurreisi Alb·r Lebrürı 

Fransanın Şark oduları başkumandam Gt-geral Veyga:l 
dı, Milli Müdafaa genel başkanlığrna ve ordunun heyeti 
umumiyt>sineBa~kumaııc.lan tayin etmiştir. 

Buyük Harpte Mar,.şal Foşun muavinlığini yapan V f!y· 

gaııdın bu n akama tayini Framıtda derin bir memnuniyetle 
karşılanmı~tır. 

seride yapılan kazılar esna· 
sında çok zengin bir mezar 
bulunmu;ıtur. Mezardl\ ( 1 ) 1 
çok kıymetli eserler ve altııı 
avani buluıımaktadır.I 

Harekat harbinin mutaha.;sısı ve lıüyük meuiyetler~ sa· 
lıip olan General Veygand, kuş gibi seri kararlar almak 
ve cüretkarane muharebeler yapmakla şöhret k1ızanmış 
bir askerdir. Slirali başta gelen hir m,.ziyet sayan Vey
gandın kati; zmınin ve bilgisiııiııAlınaıılara ialebe çalaca• 
ğındun ~üplıe edi!nwmekt~di~. 



Çnğlıyaıılar bölgesinden 

Tekemmül istiyoruz .. 
ifrat ile tafritten bir tüt·lii kurtulamıyan radyomuzun 

alaturka kısmından, şimdilik, bir iki ricadd bulunmak is· 
tiyoruz : 

1 Küf ve ğünlük kokan meddi ınultassılı ağır tek-
YP. ağızlarını ebediyen susturmak, 

2 Yase.nıen, yasemen, ya.semen . diye inliye:ı ya· 

b mcı melodilere son vermek, 
3 Halk ile ve bilhassa kahraman Türk halkının 

nn ve şerefile mütt·nasip olmıyan : 
Gız F.ttime Fatime .. 
\ f'~ a 
ikimizi samanlıkta bastılar. 

Uı;tumüze altm kilit astılar . 
Gibi iğrenç şarkılara ve şamatalı kantolara nihayet 

'ermek .. 
Bu kouuya tekrar tntunm1k üzere. şimdıli~, ( Tekem

mül istiyoruz .. ) demek sııretile yıllardanberi yürekle· 
riınizi kemiren önem\i bir noktaya şöylt>ce iş lret etme· 

yi vazife bitiyoruz. 

Harbiyede 
Be:; de.rsa n li bir 
İlk okul ydpı\acak 

Valimiz Sökmensüer, re· 
fakatinde maarif mudürü l!.v 
ı imer olduğu halde dün Öğ· 
leden sonra Harbiyeye gide 
r k orada açılmasına karar 
v ri\en 5 dersaneti ıno.forn 
b r ilkokulun yerini tespit 
e) lemişlerdir. 

Mektebin derhal inşasına 
başlanması karar altına alın 
m ş o up gelecek pazart si 
gunu temel atma merasimi 
'yapı ıcaktır. inşa maı;rafının 
bir kısmı Cumhuriyet Hal' 
parti t ırafından temin edi· 
Iecekohn bu mekteple Har 
biy<" nab ycsı modern bir 
ilkokuıJ kavuşacaktır. 

lskenderun umuıni 
kit phanesi 

İ&kenderunJa açılacak o
lun umum. kitaphanenin ki 
t ıphanenirı kip'arıııırı geldi· 
ği11i haber vermiştık, maarif 
vekaletine· k taphane .nemur 
iu~una tayin edil ·n · Hamdı 
H ı t u n o ğ l u evvelk 
gLİn Ankanıd ın lc;kendnıı 
ııa gelmiş ve vazıft-si.ne b ış 

an ıştır. 

üveydiyede 
Son yağmuılaıın 

z ra ı az 

Stivey<liye 19 A. A 
Genç ik ve spor ba) r.ıını bu 
rndn Lüy.ık lPzahüraıla kut· 
lanmıştır. 

::-io ı yağmurların Sıive)dı 
y bölge ,in Je y .. ptı;;ı ı trar· 
)ar hakkı'lda lt>tkik,,tt.ı lıu • 
lunmak iızt~re ııahiyt> müdü 
rü Hüseyin Kaya, l>eraberiıı 
de ele<lıye R ısı ol1J1 uğu 
ııa\de Nahiyeııi öylerindC' 
tetkikat yapmı v tetkikat 
neticesinde son yağ nurların 
yalnız / kd rı tarlalarınu 

yüzde beş nisoeti ıd • hafif 
bir zara· yaptıgi, <r ıcak Ası 
nehri kenarında ve Ciliye 
köyuııde bir,ız daha f zla ze 
rar oldugu anlaşılmıştır. 

hiye miidürü bu letkı
lrn , n döndükt("n sonra lıas-

M. YELTEPE 

Lüzumsuz 
bir ihtikar-

Şeker fiatlarına 
zam yoktur 

Yerıi vergi kanununda 
hazı maddelerin istihlak r ,..s 
mine zam yapıldığı m'lluindur 
Zam yc;pıl<ln madueler ara· 
sında şeker yoktur ve şeker 
ayneıı eski fiahıu mu ha fazı 
edecekt•r. Buna rağmen, fır· 
sat düşkünü bazı mühtekir
]Prİn ş~k,.r satmak isteme· 
diklerini vt-yahut muayyen 
fıatlan foılaya satııklarını lıa· 

ber alıyoruz. 

Halkımız,, ve şekeı· satan 
lam tekrar eddim ki, şt ker 

fiatlarınn tnnıame l bir zam 
yoktur ve ş~kt'r stokumuz 
memleketi bir sene.len fazla 

1 
idare edect:'k derecede çok 
olduğu gibi fabrikal..ırımızdcı 1 

• bu seııc gt-çen seneye nİs· 
betle bur.da fazla şekt•r is· 
tih.al etın.Jk içııı tedbirlt-r Al· 
mışlarJır. 

Binaenaleyh, ha lkıınızııı 
fazla şeker tılarak evlerinde 
dt>po t tmelniııe lüzum olma 

dığı gibi, Şeker ' salanların 
da narktan fazleı iiata şeker 
satmalarının keııJıleri ıçııı 

çok ağır ceza}İ mucip ola • 
' cağı şüphesızdır. 

Belediyeden bir 
teınenni 

Dokunıacıl.ır esııetfının bu 
lunduğu çarşı halkı bt"'letl;yt
dcn şiKayetçidirl~r. Buıılarııı 

anlattıklarına göre meyve ha 
ıııııa gelen meyve ve sebze· 
leriıı ıniihim bir kısm: bu çar 
şırıın ortasında ıııdirilmektc 

ve yine buradan kr.myon'tıra 

yüklenmektedir. Bu yiizdc•n 
çarş1, pislık iı;ind • ve işgal 
altındadır. Belediyenin buna 
bir çarP bulması ve mey· 
velerle sebzelerin meyve ha 
nına götürü!ın°sin ıı temini 
isteıım~ktedir. 

tulandığuidan tedavi enilmek 
üzere Antakya hastanesine 

ı nakledilmiştir. 

it alga 
H " h tetey 

19magıs 
(Başı birincide) 

Sovyeller 
Meınleke•imizle ti
ticari münesabatı 
gen 1 şletmek isti-

yorlar 

Saym Valimiz Sökmensüer 
taşkın bir neşe içinde eğlenen 

halkevindeki gençlerin ttğl enc e,J 
ııe iştirak ederek geç vakla ka 

er şeye ragmen a 'dürü 
1 

dışıuda m1 kalacak? llanlarıı 
Londra 19 (~ a .) - Rlkuıuş 

madan veri len haberlere gr--
r e, Almanyanm şiddetli ta~ 
yikıne rağme:ı, Musolini bs 
dışında kalmcağa devam edf. O, 
cektir. Çtinkü Musolini A 

İstanbul (Cümhuriyet) -
Sovyet ticaret ıniiınessili veki 
li, mıntaka ticaret müdurii 
Avni Sakmant ziyaretle uzun 
müddet görüşmüştür İki menı 
ıeket ticari münasebatımn 
genişlemesine ve m~vcut bazı 
muşküıatının izal .. sine dair 
olan bu görüşmede bilhassa 
Sovyetlerin memleketimizden 
tiftik ve sair maddeler müba 
yaası tizerıııde göriıştilmüş
tür. Bu meyanda So"'yet ti
caret mümessili Türkiyeye 
manifatura eşyası, pamuklu 
mensucat ve petrolle benzin 
den başka daha bazı n'ad· 
deler satabileceklerini beyan 
etmiştir. 

ihtikara karşı 
ÇDk geniş bir mü
cadele yapılacak 

Ankara - T;caret ve Ma 
liye Vekaletleri son zaman
larda alıp yuruyen ih
tikarla mücadele için yeni ba 
zı tedbirler atmak üzere muh 
telif kararname projeleri ha
zırlaı!mışlardır. Bu kararname 
ile tüccarlarla parakendeci· 
lerin ihtikar yapmaları tema 
men önlemektedir. Bu arada 
muhtelif mudd lerin satış fi. 
atları da tesbit olunmaktadır. 

Gazete say
faları 

Ta hdid olunuyor 
Ankara Gazete sayfala· 

rınrn tahdidi hakkındaki Ko· 
ordinasyon b"ycti kararı icra 
vekilleri lıeyetince kabul ve 
yüksek tas.lika nr edilm•ştir 
Bu karara göre 42 · 58 san· 
tim ve da he.o bıi) uk hacimde 
olan gazele-ler 6 sayfo, Lu h. 
cimdt'n daha küçük ulan ga· 
ZP\eler de 8 sayfadan fazla 
çıkarı lnmıyacaklardır. 

Tebligat ve ilanları çok 
yer işgal ettiği günlerde 
"lıLUS,, gazetesi ile resmi 
gazet" bu k ırardan ıstisna 

edilmiştir· 

Kıymeti 500 lirayı 
geçıniyen eşynlar 

Ankara Kıymeti 500 li· 
rayı geçıniyen veycl ınucıdı li 
ecnebi paras1111 geçmiyen 
ve isimleri ticaı et velaletince 
tesbit t•dilcct·k hudud mem· 
lt•ketleriııe sevkedilen vt'ya
hut bu mt>mleketlerderı ithal 
edilen eşyanın m,.ıışe şaha· 

drtnatn(·sini almakten muaf 
tutuıması VPkil!Pr Ht'yetince 
kabul olurımuştuı. 

A.n1erikanın Yakın
şark Ataşeliği 
Vaşington 19 (a a.) 

Amerika hükumeti Yakınşark 
ve Balkanlar için bir deniz 
Ataşeliği ihdasın'l karar ver· 
miştir. D ·ııiz Ataşt-si Tür
kıy .. dt\ ikamet t"decek ve 

dar gençler arasında kalmış
lardır. 

Hatkevindeki eğl encel ere 
binlerce vatandaş iştirak etmiş 
ve Halkevi salonlrı rı . dolup 
boşaldığı gibi bi nanın civa 
rı da binlerce vatandaş tara 
fından çevrilmişti Bütün 
davetliler izaz ve ikram e
dilmişlerJir. 

A nk arada yapılan . 
merasını 

Ankara 19 A. A . - Genç 
lik ve spor bayramı yurdurı 
her köşesinde ve Ankarada 
çok canlı bir şekilde kutl~n
nııştır. Şehi r baştan başa 
bayra~ larla süslenmiş 
ve ana cadclel.~ re asılan dö
vizler bu güııün kutsal eherr 
mi yetini canlaııdırmışhr . 

Spor ve gençlik teşekkülle 

rinin birer mümessilinden mü 
rekkep heyet Ebedi Şef Ata 
türkün muvakkat kabri,i zi· 
yaret ederek çelenkler koy· 
muşlardır. 

Milıi Şef lnönü beraberle
rinde Sayın Bayan İnönü ile 
meclis reisi Abdülhalik Ren 
da, Başveki l Doktor Refik 
Saydam, Vekiller ve Mebus· 
lar olduğu halde saat onda 
19 mayıs stadını şerefi ı:: ndi r· 
miş ve stadı dolduran 40 bin 
den fazla halk tarafından sü 
rekli ve caıı<lan alk ı şlar la kaı 
şılanmışlardır. 

Merasim. Maarif Vekili Ha 
san 1-li Yücelin çok heyecan 
lı bi r nutku ile haşlamış v~ 
bütün gençlık İnönü adına heı: 
bir ağızdan andiçtikten sonreı 
"Dağbaşını duman alm ış,, maı 
ş1111 söylemişl erd i r. 

Fransız Baş
vekili 

man zafe rine kani dt!ğildit. 
ğer taraftan Papa vekral d 
harbe tarafdar olmadığı g 
İtalyanın büyük bir kısı l)'" 

halkı da harp istememek! l ı 
dir. 

Londra mehafili, bu 'lle 
rağmen, Fransanm Alplar 
lt..ılyaya karşı ihtiyat tedb 
leri alarak mühim bir ku Ma •·

1 bulundurduğunu, Mısırd lii Jl 
Akdenizde yine bu maksıı1 b• Yoı 
müttefiklerin mühim tedbiri it 11 
aJdıklarını beyan etme~ 
tedir. 

.~usolini bugün ceV L 
verecek' biıd01• ~d 

R 
. rı~ 

. oma (a.a .} - Musolı~ 
1 

Alma 
nın , Amerika • Cümhurre ı; h 
t f d .. d ·ı arP. ara m an gon erı en me •slce 
yarın cevap vereoceği tah İt H ~ 
olunmaktadır . Cevabın nı ~ 1 ~ hl!kkında sıkı b:r ketumi) l1tt· 

0

1
8 

vardır. ış e 
~-mlll _____ ,,,1\ Ordu 

Satılik -u~~e~ 
otomobil ~· ~:: 

C. H. P. İdare heyeti riY ıııe 
tinden: ..... Bug 

Altı Silindirlif ve ~Şö"~k sö 
markalı bir otomebil 25 1 tör 
yıs ~40 cumartesi günü P. \'e 

den sonra açık arttırma ~ ~ıne 
sa t ılacaktır. . . hesin 

Muhammen bedeli :~50 lı ~~on 
dır. Talip\P.rin yüzde yedi ' ga 
ç.~k muvakkat t l! minat ~i \jltir. 
sıle birlikte mezkur gul. t .Lon 
Hatay Garajında haıır b / 'itiyor: 
maları ve fazla malumat ~ . Dun 
nıak için her gün parti. ~tı tar 
tipliğine müracaatları iJşll ~l\lınaı 
lunur. j ::· ~ha 

54000 kilo ekme~ ~~ bo 
Bir nutuk söyledj alınacak lıı. 1~iş 

P&ris 19 (a.a) - Fransız e~:11ııltr 
ı3aşvekili Reno dün Akşam Antakya ceza evi ekıl1 ~-1~ · 
radyo ile söylediğ i nutukta 1,6.940 daıı 31 ,5,941 soııt IObiıra 

kadar yevmiye vesati ( 4 tG~ 1 

bütGn Fransız mille tine hitap kilo hisabile bir senelik~ t~tt Ya 
ederek deınişdir ki: 000) kilo ekmek kapalı Y ~ a 

··Vaziyet vahim, fakat hiç usulile l20) gün müddetlteıf ttbli ~r· 
te ümitsiz d"!ğildir .. Fransız- çık eksiltmeye konu(mı.ıŞ ~ )tt tın 
lı::r, nasıl bir millet olduklarını 1halea31 5 940 cuına g ı, Çok 
işe böyle şartlar içinde gös· :saat 14• d~ C. Müddeiu?' -~dlr, 
termişlerdir. Her Framz, ga- liğind~ D)ÜtE-şekkil fkont19) ._ ,l-fat 
lıp gelınek için bu akşam marifelile yapı.lacaktır. 1, ~1Y~ti 
leninle l er dber and içmelidir• Teklif mektupları:~ıfl bild 
Yugoslavyada herkes kur saatte komisyona te.' ~t~ \t 

asker ve bu hususta uınumi "e ~ ~dd 
susi şartnameyi görme~ t boy 

Br>lgrat 19 (a .a.) 16 yen isteklilerin Antakya~( ~: hu 
ile 65 >'aş arasında olup as· eyi miidürlüğünden iste~ "•r. p r. 
kere çağrılınıymıhe r vatcan ~a~ ri ve bu tahmin edi(efl ı,t1 " 

yardımcı ordu teşkilatına · göre yüzde 7 buçuk de t1 bQy~~ 
alııımıştır. Bunlar. dahildeki to olan(389) liranın yatı ı-... \lD 
düşmanlarla mücadele ~tmek L>ulunması veya Bank8 

111 llo~ltı 
ve ordunun i aşe işle rini te· ' tubu gösterilmesi ıneşr t~ti l 
mm eylemekle mükelleftir. duğu ilan olunur~ "c d~: 

-- - "et icabettiğ i zaman D :>ğu Ak- Neşriyat Müdürü l\ ilk 
deııiz memleke tle riyle Bal- Selim ÇELENK 1.- ~~"tt.r 
kanlara seyahat edecektir. C.H .P.Matbaasındaba9 ,tlı'll 

Gündüzde ~r 
MiRACANIN GÖZDESı ~~ .. ~c 

pek yakında HİNT Mt.ZARI 


