
- Şubat IOAn 
•-" -~ 

Ş:ikrü BALCIOCLı 
Sahibi ve Baş:muharriri 1 

[Sayısı herCyerde2 kuruş11] Salı 

111d • t • l . 
.JrtZf' eye aıt yazı ar Neşriyat,. 

ınt ım<lürü;,adına gönderilmelidir 
1 

:Jar 11 A 1 • l k ·· 
1111 akn arın, ıer eıımesinden 
~aıı ur uş alınır Ücret pe~indir 

.... ~elim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone :'Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı. ' memleketlere 8 Lira 

HERtGÜGN SABAHLARI ÇIKAR HALK GA z E TESİ-T E~S is TAR 1 H:t 1928 Yit 12 SAYI 2409 

Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
Telefon: 1 -46 - P. K. 24: ----

A 1 RES: YENİ GÜN ANTAKYA 
_,!. 

Halk evle imiz· • 
ı- Uydurma haberler 

_, 

Serisi devam ediyor zinci do ı ı 
Şehrimizde ve yurdun her 
öşesinde heyecanla k:ıtlandı 

~ Başve~ilimiz Re/ ik Sal] dam çok mühim 

İngiliz mehafili bu haberlerin Alman 
propaganda servisi tarafından çıkarıldı
ğına kani - Kafkas hududunda yarım 

milyon asker ve 500 tayyare varmış 
Londra 26 (a.a.) - Röy- fili, bu sinir harbinin tamt>· 

ter Ajansının diplomatik mu· men neticesiz kaldığını ve 
ha biri bildiriyor: Türkiyede hiç bir telaş ve .e~\ 

~: bır nutuk söyledi ve dedi ki : 
- Me~ut ve mütesa "d b" T·· · · ·· b. h lk h Ik .. nı ır urkıveyı munevver ır a ve 

j 1 a k çı munevver kütle yaşatacak ~t: ileri göti;recektir. Raik· 
e a aynaşmak. ve onlarla beraber yiikselmek Jazımdır. Bu 
iO b 
ı; YURTT AKi İRır memleket ve rejin1 borcudu ... 
s FAN VE KÜLTÜR KAYNAKLARININ SA-
, . . . YISI 520 Yİ BULDU yı Halkevın11zııı seki . . 

ld .. zın~ı 1 ıtıl)ı orıünıü t-vvelki paza .. .. b" • r gu-
e hu utüıı yurtta olduğu gibi 
:">u rnesut yıldönümü anuva 
'tflt.uıa kavuşmuş olarak idrak 
fd n şehrimizde de parlak 
f(ve coşkun merasimle kutlan 
ı~~ş ve. Halkcvimiz bu mutlu 
bftun munasebetile h llk 

ok ~ 1 ımıza 
t"R enre1i bir gün ya t 

ıştır. şa 

. Merasim yeri olarak se
çılen lsmetpaşa ilkok l 
ıalonları daha sut ~~Hın 
kesif bir halk ku""tl ·ıı ıden 
hlu . esı e ol-

ş. ve bınanın dışarısı 
-etratı büyük bir kalaba!:~ 
tarafından işgal edılmiş bu. 
lunuyordu. 

Merasimde başta vaı· . 
5 .. k ımız 
.o. ~ensüer ile Parti Müfet-

f tışımız Hasan Reş\t Tankut 
olduğu halde şeb . . .ı 
b 1 rımı2ue 

u unan mebuslar h"k~ 
p t• H ' u umet 1 ar ı ve alkevi erkanı ile' 

$ k~dınlı erkekti münevver bir 
kutfe hazır bulunm<tkta "d· p 1 ı. 

. rogram mucibince me-
rasıme saat 14 ü 55 d k'k 
,l'e" K L· a ı a ~e ız ısesi korosu t • 
fınd · ·· ara 

. an soylenen istiklal mar 

~i 'ş1:( b~ı~!~~11 ~. ve _bunu ebe 
.. ta.urkun azız hatıra 

sına hurnıeten &yakt· .. d 
k•k 1 k L• il UÇ d 

ı a ı uır ihtiram sük~t 
takip eylemiştir. Saat t~n~ 
15 te Sayın Başvekilimiz 
Doktor Refik 'ay<laının Arı 
kura Halkevinde söylediği 
nutuk radyo ile dinlenmiş 
Ve nutuktan sonra Halkevi 
Rei~i kısa bir nutukla bay· 
rarn, kutlamış, merasimden 
~vve\ Halkevimizin bir sene· 
lık faali t• · 

k Ye ıne aıt raporun 0 unacağını bildirmiştir. Ra
por Halkevi d"ıl l .h 

d b. , arı ve 
e e ıy~t kolu Şefi Salih 
Taııycrı tarafından okunmuı..: 
ve rapo y 

Sor K
run okunmasından 

ıra ız L· . K 
"Ok ısesı orosunun 
... hluvaff ak 1 
M ... kk parça arı ile 

uzı olunu 1.1 w 
I d" n ça uıgı parça. 
ar ıntenrui~tir M 

• araş tan 

gelen halk şairlerinden Meh 
mediıı söylediği halk şarkı · 
ları dinlenmiş v~ en son 
olarak spor kolunun büyük 
bir muvaffokiyeıle oynadığı 
Harnıandalı ve zeybek çok 
takdi:- ve nlkış toplamıştır. 

Meras:ınin sonuna doğru 
Halkevi Reisi, bu mutlu gün 
münasebetile Milli Şefi • 
tniz ismet İnöııtı ilt": Başve • t • TWE 

kilimiz Dokh:ır Refik Say 1 ı 
ma, P.ırti Genelsekrelerİ· 
ııe tazim bağlılık Vf:.> şükran ' . 
telgraflarının ç<>kilnJPSİ h tk 
kındaki teklifi alkış! ı r ara · 
sın:la kabul eC.:ilmiştir. 

Bu suretle başlıyaıı nıe· 
rasim a k ş a m s ı tt 
17,40 a kadar çok eğlene 
lı ve çok neşeli bir hava 
içinde sona ermiştir. ... 

Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydıımı.~ nutku 

Halkevl~rinin sekizinci dönüm yılı miinasebetiyle Baş 
Vekilimiz Doktor Refik Say.l-ıın, radyo ile bütün yurch 
neşredilen çok mül-ıim bir nutuk söylemişlerdir. Milli Şe· 
fimiz İsmet İnönü ile Bayaıı İnönü, vekiller, mebuslar 
ve çok kalabalık güzide bir kütlenir. huzurund·t söylenen 
nutkun radyodan not edebildiğimiz kısımlarının hülasası· 
nı okuyucularımıza bildiriyoruz: 
. Başv,•kil, bugün eskil~r:ııe ilavc!te~ı yenid:~ı ~ Halkevi 
ıle 141 halk okuma od.ısının açıldıgını muıdeıeyerf'k, 
Halkevleri ile Halkodaları ara~ı ı la mabitet ve çalış ııa 
itibariylP hiç bir fark olmaJığını, her iki tt>Ş kkiilünde 
halkın kültür kabilıyctl....riııiıı inkişaf:ııa çalı~acağı_ııı, bu 
teşekküllerin birer ışık kaynağı olduğunu soylemış ve de
mişdir ki: 

" - En esaslı gayen:iz, birn kültür kayn1ğı v halk 
üniversitesj olan Halkevleriııi olhunlaştırnıak ve bu mü
esseseleri köyl<>re ka i,ır gö,ıirerek lı:ılkodalıırı vasılasile 
buralara girmektir .• 

Do~tor Refık Saydam, Hcılkt-vleriııin şimdiye. ~ndar 
sarf,..ttıkleri ın er.aiderı alınan neticı·ıı·ıı ıneıııııuıııyetı mu-
cip olduğunu, henüz iııkiş f etın .. mi~, ııisbetı ond:ı biri 
geç~neyen Halkevlt!rinin Je önümüzdeki yıl İçinde daha 
vewnnıli bir hale getirilmPsİ için icabed"'n tedbirlerin ahıı· 
dıgını bi k ·· ı .. . f d h .. r·· k··' ~ u tur ocaklarının iııkışa lll a er ınuncvver 
~r un Şen·t hissesı bulunduğunu, Halk~viııde hizmet 

gorecek her t d ,.. ı · ·· l d k 
1 . va an aşın Milli Şe ın geçen sene .,;oy e ı · 
erı lll'tukta j" ld"w• . .. l . . n şu parçayı hahrlaması azım ge ıgını soy emıştır. 

"Halkevleri bütün vatandaşların müştert>k malıdır. 
Halkevlerimızin temiz, faziletli ve ileri halde olması için 
bütün devlet nıemurlaıının ve vatandaki bütün entellek· 
tüel halkın ve bütün ileri gelen unsurların müşterek da
vası olması lazım~ır .. Her ha_ngi bir muvaffakiyetsizlikt.!n 
doğacak herhangı bır .mesulıyet hepsinin boynundadır. 
Bütün vaJ.ife ve mesulıyet arkıdaşlarımızın Halkevlerinin 
şeref ve durgun)uö-undd hissesi vardır ve büyüktür.,, 

Sayın Başvekilimiz nutkuna devam ederek de • 

(Sonu 2 cide) 

Türkiyenin siyasi vaziye· dişe uyandırmadığı gıbı 
tinde hiç bir gayri tabiilik Türk milletini ald&tmadığını 
yoktur. Belgrattan sızan ve memnuniyetle müşahade el-
Kafkasyada Türk - Sovyet mektedir. 
kıtaatı arasında bir mÜsdde· Moskova - Stefani Ajl\n· 
me olduğundan bahseden sı bildiriyor: 
haberler teeyüt etm,..miştir. Sovyet ordusu organı, 
Londrada salahiyetdar bir Türkiyede yapılan asl<eri ha
zat Türk Sovyet hududurda zırlıkları tebarüz ettir('rf'k 
telfış verici hiç bir hadise Türkiyenin yarım milyon as· 
olmadığına dair Ankarkdaki kt>ri seferber ettiğini bun· 
İngiliz sefirinden raporlar !ardan 350 bininin Türk · 
geldiğini, bu haberlerin Ya· Sovyet huduJu boyunca talı· 
kın Şarkta ve Balkarılur da ~it edildiğini yazmaktadır. 
telaş uyandırmak ve küçük Bundan maad11 Türkiye 
devletlerin istiklali tı~h!ikede hudut yakınında hangarlar 
olduğunu hissini vermek için inşa ettirmiş olup, bu han· 
Alman ajanları tarafından garlarda, yeni olmak üzere 
kastan uydurulduğunu bt'yaıı 500 tane İngiliz, Fransız ve 
etmiştir. Amerikan tayyaresi bulun· 

Almanlar, küçük devlet maktadır. 

leri korkutarak harbe sürük Anadolu Ajansının notu: 
!emek için ellerinden geleni Anadolu Ajansı bu ha· 
yapmaktadırlaı. berin katiyen aslı olmadığını 

Londradaki lngiliz meha- beyana.mezundur. 

Purfi 
Reisliğine 
Diş doktoru Sala
hattin Özal seçildi 

Hatay m~busluğuna seçi 
len· Mehmet Tecirliden son· 
ra ~i!ayetimiz Parti Reis ve· 
killiği vazifesini yapan Diş 
doktoru Salahattin Ôzalın 
asaleten parti Reisliğine se · 
çildiğini memnuniydle hn • 
ber aldık. 

Genç V"! Jı;-ğerli arkada
şımızı tebrik eder ve kendi 
siııe muvaffakiyet dileriz. 

Mehmet Tt!cirli il,.. Ab • 
dullah" Bilgi -ı<len inhiliil etlen 
idare heyeti azalıklarına, 
yedek azalardan Şükrü Me-

l !ek ve Abdullah Özal alın . 
mıştır. 

MüJ/<;ige/iler 
Gençsporu 6-0 

yendiler 
Evvdki gün sabahı Şelı 

rimizde mi.;afir bulunan Mül 
kiye talebelerile Gençspor 
futbol takımı arasında bir 
maç yapılmıştır. Oldukça ka· 
labahk bir seyirci kütlesinin 
hazır buJu,duğu bu maç mül 
kiyelilerin sıfıra karşı altı 

gol,vaprak galibiyeti ite 
nc:ticelenmiştir. 

Mülkiyeliler evvelki gün 
öğleden sonra şehrimizden 

----Maarif 
Müdürümüz 
Bir konferans ve

recek 
Haber aldığımıza göre, 

Maarif Müdürümüz NecJet 
Evrimer yakında " Türk in
kılabı neden en büyük inkı· 
laphr,, mevzulu bir koııf~ -
rans verecektir. 

Bu mevzuda ilk defa ve 
rilecek olan bu koııforansa 
sayın halkımızın nazarı dik· 
katini celbe<lt>riz. 

40 talebe 
Adana köy mual

lim ınektehine 
gönderilecek 

Mt•mnuniyetle haber al • 
dığımıı:t görı•, Hiitııyın mul-ı 
telif mıntakalanndan 40 lale 
be, Adana köy ınunliıın mı-le 
tebine gönderilı-cektir. Bu 
talebeinin Adana köy mu· 
allim m0 ktebi tarafımf:rn ı, .. ş 
st!ııe müddetle tedris, İaş~ ve 
ibateleleri taahhüt edilmiş 
bulünmaktadır. Köy muallim 
mektebinden çıkac~k olan 
bu talebeler Hatayırfll muh· 
telıf köylerine muallim ola· 
rak gönderilect!'.<lerclir. 

ayrılarak lskenderuna gıt· 
miş ve geceyi orada geçir
dikten sorıra dünkü trenle 
Ankaraya dönmüşlerdir, 



YENIGON 

Halkevlerimiz 1 Başvekilimiz Dokt r Re/ ik 
Saydamın ıluiku 

Kuruluşlarının sekizinci yıl dönümünü kut· 
hıladığımız bu kültür müesseseleri ken· 
dilerinden beklenen faydaları memnu· 
niyet bahş şekilde vermişlerdir. • 

Türkiyede Halkevleri tesi- şehir veya kasabanın taşıdı
siniıı sekizinci yıl dönümü ğı zarara elbette birbirinin 
derin bir sevinçle kutluladık . aynı değildir. Birincilerin, kül 
Milli bir bayram havası içe· türel bakımdan kaydedilen 
rinsinde geçen ve h~pimizi· tealilerle modern ve mede
de ayni şekilde mutehassis ni bir çehre iktisap etmiş ol 
eyliyen bu yıl dönümlerinin malarma mukabil her türlü 
kültürel bakımdan haiz olduk sosyal ve medeni hareketler 
lan ehemmiyetin üstünlüğün · den yardım bulunan ikinci· 
de kimsenin şüphesi yoktur: ler basitlik ifade eden ilk 

Burıdan sekiz sene evvel çehreyi muhafazada berde· 
ve memleket hesabına hep vamdırlar. 
fayda ve hayır ifade eden Ü· Bu itibarla, Partimizin lıt:!r 
mıtlerle dolu olarak kurulan şehir ve kasabayı bebeme· 
Halkevlerinin bu ümütleri bi hal bir hulkevine ve bir hal 
rer hakikat haline getirdiği kevi binasına ve lıütün köy 
h a t t a tahminlerden leri bir halk odasına kavuş 

çok daha fazla rağbet ve mu turmak yolundaki sırsılmaz 
vaffakiyet temin eylediği mu- azmini ve bu hususta aldığı 
hakkaktır. Haıkevlerinin açıl yeni kararı alkışlamamak ka· 
nıasından önce umumi kül · bil değildir. 
tür seviyemjz, hiç olma:t.sa Aii Emin TOKSOY 
bu mertebede değildi. Sosyal 
alanda fasıl asız denecek su
rett~ v~ gittikçe artan bir 
süratle vukua gelmekte olan 
terakki ve inkişaflarda en bü 
yük rolün Halkevleri tarafın 

dan oynandığı inkar götür· 
•mez bir hakikattir. 

Türk ocakları bekleneni 
vermekten daima uzak kaldı. 
Halkevlerine nisbetle maksat 
ve gayeleri çok daha mah·1 
dut ve faaliyet sahaları bu 

nisbette dar olduğu hnld~ 
gene tam ve kamil bir mu
vaffakiyel gösterememişler· 
dir. Mevkilerini halkevlerine 
terkederek maziye karışmış 
olmalarındaki sebep ve hik
metlerin başlıcası da bu de
gilmidir ki? 

Halkevleri umumi kültür 
seviyemizi yükseltmekte çok 
işe yaradı. Bu mü~sseseler

~den evvel dil ve tarih cere· 

1 yanlan, spor, mu~iki ve tem 
sil zevki, yabancı dil ve oku 
ma sevgisi, kasabada vo köy 
de sosyal yardım hareketle· 
ri pek sönük, yahut pek cı
lız olsa gerektir. Dil ve ta
tarih bakımından elde edilen 
mutlu neticeleri, memlekette 
geniş bir spor. temsil ve mu 
siki zevkinin uyanmasını, on 
binlerce yurt<laşın okur yaza: 
;bir ha!t' getirilmiş, binlerce 
gr.nç kız ve kadının türlü sa 
nallar öğrenmiş olmalarını 
köylerde ve köylülerde haMI 

olan kalkınmayı, geniş ölçü· 
<le teessüs eden içtimai yar 

Cdım Şt!bekesi:ıi, okuma iste-
ğinin , ulaştığı r11ertebeyi 

müze ve sergilerden görül 
mekte olan faydaları ve hü
Jasa sosyal sahada VÜluda 
getirilen h~r türlü inkılap ve 
bu yolda kazanılan muvaffa· 
kiyetlt-ri hep bu kültür mü
esseselerince borçluyuz. 

Halkevli y~rle halkevsız 
yer-arasında farkların büyük~ 
lüğü, seneler geçtik ki daha 
sarih olarak anlaşılmaktC'dır. 
Halkevi açılmış bir şehir ve 
kasabanın arzettiği manzara 
ilt> böyle bir teşekkülün he· 
ııüz faaliyete if!'Çmedigi bir 

Kızılay 
Senelik Kongres~

ni yaptı ve yeni ida 
re heyeti sıeçti 
Kızılay Hatay Vilayet kon 

gresi geçen cumartesi günü 
saat 16 da Belediye Salo· 
nunda yapılmıştır. 

Kongre Reisliğine Parti 
müfettişimiz Profesör Hasan 
Reşit Tankut ve Katipliğe 

Neşriyat Müdürümüz Selim 
~e,enk inıihap edildikten s onra 
idare heyetinin 5 aylık rapo 
ru sıhhat müdürti Doktor 
ibrahim larafından okunmuş 
ve rapor heyeti umumiye
ve tasvib edildikten sonra 
nizamname muc\bınce 15 
kişilik merkez heyetinden 
beş kişi kura ile çıkarı!mış 
ve bunların yerine gizli reyle 
yeniden beş kişi seçilmiştir. 

Kura ile mf"rkez heyetin 
den çıkarılan Doktor lbrahim 
Doktor Mithat Kuseyri , Ba 
yan Saffet Bereket, Kundu
racı Cemiyeti keisi Reşit 
yerine merkez heyetine a
şağıdaki zevat intihab edilmiş 
tir. 

Sıhhat müdürü Doktor 
lbrnhim, Hastane baş tabibi 
Operatör Yusuf Ziya, Dahili 
ye Mutahass;sı Do!Ctor Şakir, 
Bayan Saffet Bereket ve 
Doktor Raif 

Seçimi müteakip topla· 
nan merkez heyeti idare 
heyeti Reisliğine Operatör 
Yusuf Ziya, Veznedarlığa 1z 
zet Zekeriya Muhasipliğe 
Remzi Akıncı seçilmi~tir. 

Seçimden sonra Kızıla
yın daha verimli ve meml~
ı:ete .faydalı bir surette çalış 
ması ıçın hasbihalter yapıl
mış ve birçok dilekler umu· 
mi kongreye bildirilme~ ü
zere idare heyetiiıe havale 
olunmuş, merkez umumi 

.kongr.esinde Hatayı Mebusu
muz Abdülgani Türkmenin 

.• temsil etmesi ittifakla kabul 
1 olunmuotur. 

Konrrenin sonuna doğ· 

(Başı 1 c:de) 
mişdir ki: 

"- Bir yerdeki irfan, heyecan, tesanüt ve olgunlu
ğun en büyük deiili oradaki ~alkevinin nnnzara ve ça
lışmasıdır. Türk münevverlerine hitap ediyorum: Bulun
duğunuz Halkevlerini sizlere güvenerek açmış bulunu· 
yoruz. Münevver ve halkçı gençlik için Türk varlığım 
yr!nİ kıymetlerle belirtmek her Türk münevverinin kafa
sında, vicdannıda yer alması lazım geleıı bir vazifedir. 

Mesut. mütesanit bir Türkiyeyi münevv~r bir halk ve 
halkçı mü•ıevver kütle yaşatacak ve ileri göturecektir. 
H.ılkla kaynaşın.ık ve o ılarla beraber yükselmek lazımdır. 
Gençlikten bu tl.ırlü çalışmalar bekliyor ve bunu ısrarla 
tav!iİye ediyorum. Bu bir memleket ve reıim burcudur ,, 

Başvekilimiz, 20 senelik istiklal ve inkı.fıp :;avaşında 
hızlı neticeler alınan Halkevlerirı · bugün yeniden 6 
Halkevi ile 141 Halkodası daha ilave etmekten duydu
ğu derin m~mnuniyeti tebırüz cttırdikten sonr.:t nutkunu 
şu cümlelerle bitirmiştir: 

"Aziz Reisicümhurum: Huzurunuzla bizi şereflendir
diniz. Huzurunuzda tazimle eğilir ve hepiııizi hürmetle 
selamlarım.,, 

Nutuk dakikalarca süren alkış tufoııı ile sona er . 
rniştir. 

Finlandig<J.da 
Sovyet tebliğine 

göre vaziyet 
Moskova 26 A.A.·- Dün 

akşamki Sovyet tebliğinde 

Cephede şidd,,tli bir kar 
fırtınasına rağmen Sovyet 

kuvvetlerinin ileri hareketi de 
vamettiği ve 19u topçu mevz:i 
olan 26 istihkam zaptolundu 
ğu ve mühiw miktarda harp 
malzemesi i1tinam edildiği 

beyan olunmaktadır. 

Sovyetlerin ikinci tebliği 
ne göre, Sovyet kıtaatının 
ileri harekatı inkişaf etmek· 
te ve Kızııordu Viburgun 
10 kilometre Cenubuna ka
dar ilerlemiş bulunmaktadır. 
Harbin bidayetinden beri 
Sovyetler 62 si toplarla mü
cehhez beton olmak üzere 
312 istihkam zaptetmişler
dir. 

Fin tebliği 
Helsinki 26 A. .A.- Fin

landiya tebliği, iki Rus miif 
rezesinin imha ve külliyetli 
miktarda silah ve malzeme 
iğtinam edildiğini. mukabil 
Rus taarruzlarının pü ;kürtül 
düğünü, Sovyetlerin dünkü 
hücumlarda binden fazla 
ölü ve 15 tank bıraktıklarını 
bildirmektedir. 

Almanların sulh 
tavassutu 

Loııdra 26 A.A. - İyi 
haber alan mehafile göre, 
bütün tekzibler e rağmen, 
Almanlar, Finlandiya ile Sov 
yetler ara~ında bir sulh ta· 
vassutu yapacaklardır. Bu 
tavassut neticesind~ Firılan· 

diyanın harptan evr"lki 
Rus tekliflerini kabul t'dece 
ğini Alman mehafili ümid 
etmekte<lir. 

ru, Milli Şefimizle, C~mhu 
riyet Kızılayının müessısı 
Başvekilimize, Parti Genel 
s~kreterliğin~ Vt! Kızılay u
mumi merkez Reisligine 
bağlılık ve tüzim telgrafları 

Bu7if a,."'K,-ai; 
Bir nutuk söyledi 

Sofya 26 A.A.- Evvel
ki gün, 25 inci içtima devre 

• 1 1 
sıne laş ıyaıı Hulgar parla-

mentosu Kral Borisin bir 

nutkile açılmıştır . Kral bu 
nutukta Bulgaristanın dahi
li ve harici siyasetinde hiç 
bir dı·gişiklik olmıyacağını 
söylemiş ve bulgaristanla 
Türkiye ve Yugoslavya ara 
sıııda ebedi dostluk esasına 
dayanan bir anlaşma yapıldı 
ğını, Bulgaristanın hak ve 
menfaatleriiıe hürnıet edile· 
ceğinden emin bulunduğu 
nu söylemiştir. 

Amerika Heı,iciye 
Mü.5teşarı Romada 

Roma 26 A.A.- Ameri 
ka Hariciye Müsteşarı "Vels,, 
dün Milanoya varmış ve ora 
da Kont ciyanonun Katibi 
tarafından karşılarıarak doğ
ruca Ronınya gitmiştir. Vels, 
Roınada bugün öğleden son

ra Musolini ile görüştükten 
sonra Kra tarafından kabul 
edilecek ve yarın Fransız 
lngiliz Alman Sefirlerile gö
rü~r ·ektir. 

M üstcşar Papa ta~ afından 
kabul edildikten sonra çar 
şamba akşamı Berline hare
ket eyliyecektir. 

llan 
Ziraat Müdliriyetiıı<le mün 

lıal bulunan 1>0 lira ücretli 
kitabet vazifesine taliplerden~ 
Lise mezunu o!Juğuna dair 
vesika ibraz ed ~nlerin resen 
alınacağı orta mektep muzunu 
olanlarııı müsabaha ımt:lıunı 
na girmek şart ile bir haf ta 
zarfında evrakı müsbitelerile 
bırlikte Vilayete müracaatla 
rı lazımdır. 

Gündüzde 
Bu akşamdan itibaren 

ŞIKAGO ateşler içinde 

Neşriya t Müdürü: 
nın çekilmesi hakkında veri 
len takrir alkışlar arasında 
kabul edildikten sonra top· 
lantlya nihayet verilmiıtir. 

Selim ÇELF NK 
C.H.P.Matbaasmda baslmııtiı 

Şoför ve 
bacıların 

katı ne 
Şoför ehliyetnaııı 

tebdili için verilen 
son defa olmak üz~re 
şubat ayı nihayerine 
temdid edildiğinden 
det zarfında bu gibi 
ehliyetnnm~lerini te 
BelP.diyeye mürrt:>aat 
ri ve mezkur tarihten 

1 
hükumeti sabıkaya ait 
Y•~tnameler ile icra)'I 
edeıniyecekıeri alakıt 
nın malumu olmak .. 
Hin olunur. 

* "" ... Şehir dahilinde 
te olan bilumum bi 
yük arabacıları.un e 
nıesiz icrayı· sanat 
kanunen yasak old 
bu ay sonuna 1 kad 
mum arabacıların bir 
çe ile Belediyeye 
ederek ehliyetname 
ve bu tarihin inkiz 
sonra icrayı sanat 
cekleri ilan olunur. 

Belediye 

llan 
Antakyada Hatay 

nıuhafaıa taburu 
komisyonundan: 

Reyhaniye gümrük 
za bölü2'ünün altı a 

teceği 30 bin kilo 
tabhiyesi açık arttır 
ııulmuştur. B e b 
Jo ekmeğin muham 

~iki kuruştur. Buna 
namt" komisyoııda h 
görülebilir. istekliler 
7,5 muvak.cat temin 
lığı olan elli lirayı 
run gümrükleri '/ 
yatırarak 4,3,940 
günü S'1at 14 de 
komisyonuna 
ilan olunur. 

ilan 
Hatay Arıtakya S 

kuk mahkemesinden: 
Antakyanın Derbuı 

lesinden Bekir ve Ce 
reket ile Cemaliye 
sinden Saffet Berek 
seleri !\hmet, Reşit, 
kızları Hayriye, Nezi 
fet, hemşiresi Naime. 
ve diğer rüfakaları 
ki Paşaköyünde vaki 
taksimine·dair dava 
yan eden muhakeme 
va edilenlerden Saff 
ket oğlu Ahmet ve 
Feride Süheylanın i 
ları meçhul olduğun 
liğat yapılmamış ve 
re ilanen tebliğat ic~ 
rar verilmiş olduğu 
mi muhak~me olan 
tarih cumartesi güoiİ 
meye gelmesi veya 
göndermedikleri tak 
lannda muhakemenill 
c~reyan edeceği iliO 

Fransızca ve 
lizce öğretme 

yenlere 
Tecrübeli bir m 

zu edenlere müsait 
Fransızca ve İngili 
verecektir. 

ldarebanemize 


