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~ Vazife başına 
1111 tek ~.eden terbiyesi lJen el Di· 
ati ~ to~lüğü, kadın erkek bü· 

~ Türk gençliğin\ spora 
L \'et ediyor. Şimdilik as
{•rı·k ~; 1 yaşı dışındaki erkek 

def ~ ~ndaşlar, açılacak ge1ıçlik 
ktft ~lupJerinde teşkilatlı ve ni · 
bl Ilı llılı bir şekilde, haftanın 

~ıı· e lıayyen günlerinde ve mu
-,.. ~Yen saatlarda spor yapa
u 8~ dk, manen olduğu gibi ma· 
c ti ~len de kuvvetlenecekti :-. 
Y.~11• 6t· Sporun Ve! kuvvetli genç 
ııt• ç 111 vatan müdafaasındaki 
8 t~ .0k mühim rollerini artık 
u~ ~bat ve izaha lüzum yoktur. 
a l'1 ı?ıı bir senelik Avrupa har· 

• Qı 'il l . yıP ,~, sporcu mı et erm . ne 
~ . illan ve ne yenılmez 

d
le' 'it kudret olduğunu gereği 
r ~d.. .. . . 

"ııl' ... r gostermıştır. 
u ~-Fakat spor, yalnız vatan 

~ , U~afaasmın temeli değil, 
C~ ~~IZamanda fazilet Ve: m~rt· 
· ''n, diirüstlük ve centıl-

. '~sO ~tıliği n sembolü, kuvvetin 
esJ ~Cut güzelliğinin birinci 

~lıdır. Hakiki bir sporcu 

1dı' Hin bu hasletleri nef!>inde 
t:ın~den bir vatanda şhr. Bi ı 

seb' . Urkler, ezelden sporcu ola· 
J tk dünyaya ün salan bir 

1
' ~ ıltetiz. Daha ilk çağlarda 
~h'' ~ binmek, cirit ve ok _at: 
0 

k, güreş yapmak gıbı 
~ı 'lorlar atalarımızın en gü-

e. d : adeti ve milli ananeleri· 
. rı ~den sayılırdı. 
~ ' Türk milleti medeniyet 

fıı ~ ~ ~Şeıesiyle beraber sporcu
e ~itı da dünyaytı y1Jymış ve 
o~ ııun netic"si olarak ta: 

4 el "Türk gibi kuvvetli., 
~rbı meseli bütün ciha rı 
\~dtlerinin dilind~ kuvvet v,. e tetirı sembolü olmuştur . 
tq 

14 Sağlam akıl sağlam vı.i 
RI ~~le bulunur ,, vecizesi bize 

k Y~~ l~ lrırır .. mn bıraktığı en 
usı ~k~I düsturhrdan birid ı r. 

Ilı I ~ do;:virıerin bu çok giızel 
~~ tıı~ 1~ unanelP.rimizi ihmal t't-

e~,ee ~ Sıııe mukabil, bugün başta 
31 ~ı~. kiymetli bır sporcu olan 
rı~ ~~ lı Şef ımiz olduğu halde 
0~e ~" lllh~riyt!t hükumetinin Türk 
a .

1 
~~ tıçlığıne ve bu gençliğin 

ı 1 c~ \'vetH, disiplinli, mert ve 
v~~t~ı~ıt'n olması için spora, 
ıukdıgı ehemmiyeti minnet ve 
lı ~arıt~ görüyoruz. Bu, genç 

il: 1 • 
' b Çııı ele geçmez bir fırsat 
~~tı u.luıımaz bir nimettir. Bun· 
~~ istifadeye koşmak ve be· 
~~ terbiyesinin davetine ica 
~4ıktylemek fazilet ve mertlik 
~Yı/ oları Türk gençliği için 
~~dı Zamanda bir vatan bor

ıır da 

V~ .;lıtdi. Şd Cümhuriyeti 
''atanı Türk gençliğine 
d~, ilet etmiştir.Bu mukad
I._~ errıaııetirı ilelebet muha· ' 
ı~lle\ı~ ~üdafaası, maddi ku' 
t-l'irn~'r_tıız.le manevi kuvvet· 
~iı- kızın birleşerek yıkılmaz 
1

11 tt~dret halinde Milli Şr· 
~lllıı. 8 ında çelik bir kale 
~llkk ternekdir ki bu ideal 
• ~~ b·~ .. etmiş, kadın er
~lda Ulun Türk milleti bu 
\de ~~ milli Şeflerinin em· 

ırıeşmiş!erdir. 

Selim ÇELENK 

•• ••• •••••••••••• • •• •• 
eden Terbiyesi 
Mükelleflerini Davet 

:1 Dünya siya
.'ı setinin sıklei 
• k . : mer ezı 

lzmir Fuarıııe 
iştirak edecek 

devletler 
İzmir 26 A. A . - İzmir 

fuarırıın açılma sı:taribi yak· 
!aştıkça faaliyet hızlanmak· 
tadır. Sergiye iştirak için 
şimdiye kadar reı;mt>n müra· 
caat eden devletler şunJar
dır : İngiltere, Sovyet Rus
ya, Yunanisten, İtalya, ıran, 
Yugoslavya, Romanya Maca 
ristan. 

3530 sayılı Beden terbiyesi Kanununa 
mü~fenit 3 .. 4.. 940 tarihli Vekiller Heyeti 

• karan ve yüksek Başvekaletin ilanı mucibince • • Beden terbiyesi mükellefiyetlerini yapacak 
: olan 15, 16, 17, 18, 19, 20 ( dahil) yaşların
: da ki erkek gençlerden Antakyada mukim • • • olanlar 29 temmuz 1940 Pazartesi , lskende-

runda mukim olanlar 30 temmuz 1940 Salı 
günü saat 8 de Halkevlerinde toplanarak ilk 
sıhhi muayenelerini ve Genq:lik külüplerine 
kayıtlarını yaptıracaklardır. 

• • • • 

Mükellefiyet vazifelerini yapmaktan imtina 
• edecek olanlar hakkında kanuni muamele : ! yapılacağı ve binaenaleyh yaşları yukarıda ! 
: yazılı erkek gençlerin muayyen gün ve saatta : 
: vazifeleri başına koşmaları tebliğ olunur. • 
: Beden terbiyesi Bölge Başkanı 
• Vali • • : Şükrü Sökmer.süer : 

•••••••••••••••••c••••••••••••••••••• 
Hatayı1ı kurtuluş bag1amz 

mü11asebetile 
Valimizin Milli Şefe ve Biiy :tklerimize 
çektiği telgraflar ve gelen cevaplar 

Çok aziz ismet luönü 
MiLLİ ŞEF CÜMHURRElSi 

Kurtuluş yıldönümünü büt ük heyecan ve eıns.ılsız te
zahürat içinde kutta yan Hat.ı y halkı, kendisini bu şe· 
rt•fli güne kavuşturan ve Anavatan bünyes\ içine katış
tıran Siz, Aziz Milli Şefoni ı ı şükran ve nıinnetle anmış 
tek bir vücut halinde her işaret ve emrinıze kayı tsız ve 
şartsız amade olduğunu arza beni memur t'lmi~t i r. Du 
yüce vazifeyi yaparkt!n şahsi bağlılık ve öz saygılarımı da 
arzile elerinizden tazimle öperim 

Hatay Valisi: ŞÜKRÜ SÔKMENSÜER 
SÖKMEN SÜER f-IA TAY ... V ALlSl 

Hatayın Anavatana avdetinin yıldönümü münasebetile 
vaki tebriklerinize Reisicümhurumuzun teşkkürlerini ve 
muvaffakıydler dileğini arzf'derim 

Umumi Kfıtip : KE\fAL GEDELEÇ 
BÜYÜK MiLLET MECLiSİ KEİSI ÇUK SAYIN 

ABDÜLHALİK Rı:.NDA 
Hatay Halkı bu günkü kurtuluş yıl dönümii müna· 

sebetiyle' Büyük Millet Meclisi v 0 azız Reislerine karşı 
minnet ve şükran duygularını arza beni memur etti şah 
si tazimlerimle arz eylerim. 

Hatay Valisi Şükrü Sökmensiier 
BAY ŞÜKRÜ SôKMENSOER 

HATAY VALİSi 
Hataym Anavatana kavuşmasımn birinci Y'IJö ıııim iı· 

nün kııtlrıımusı dohıyısile izhar buyurulun hissiyata te · 
şekkür eder saygılarımı sunarım. 

T. B. M. M. Reisi M. A . Renda 
ÇOK SAYIN FlKRı TÜZER 

, C- H. P. GENELSEKRETERl 
Hutayııı kurtuluş yıldönümünün heyecanlı t ı> zahüratı a· 

rasında halkın büyük Partimiz'! ve za tı duvletlerine karşı 
gösterdiği bağlılık ve şükran hisleri her Türkün göğsü
nü iftiharla kabartacak Lir dereceyi bulmuştur. Halkın 
Partiye karşı şükran duyğuları n ı arzeylerkeıı şahsi tazimlt!· 
rinıi de sunmakla bahhyarı 'lı 

Hatay Valisi : Şükrü SÔKMENSÜER 

SAYIN ŞÜKRÜ SÔK MENSÜER 
Hatuyıo Amıvatan . hasret ıııi dindiren gü ı u ıı yıldöıni

mü münasebetile halkımızın hissin~ te rcünıan oları telgra 
fınızı nldım. Samimi duyğul..rınnn k1·ndil<•rine ibla ı;: ııııı 

sonu 2 inci sayfadadır 

Balkanlarda top
lanıyor 

Berlin 26 A. A. - Al· 
man Aj msı b;tdiriyor : Hit
ler bugıin öğleden soııra 
Romen Başvekili ile Harici
ye Nazırını kabul ~dcrek 
kendilerile görüşmüştür. Ro 
men Nazırları daha evvel 
Alman Hariciye Naznı Rib· 
hentropla görüşmüşlerdi. Al 
man Hariciyesile Romen Na· 
zırları arasında derhal müza 
kerelere başlanmıştır. 

Hitlerle Rom~n Nazırları 
arasındaki mülakat iki buçuk 
saat sür.uüştür. 

Sofya 26 A. A . - Al
man .~jansrndan : 

Alman hükumetinin da · 

Daha iki hükumetin bu 
1 

günlerde sergiye iştirak için 
müracaatta bulunacakları ha· 
ber verilmektedir. 

Sergi münasebetil~ lzmi· 
re gelecek misdfirleri karşı
lamak için fevkalade hazır• 
Jıklar yapılmaktadır. Beyne] 
nelmilel vaziyete rağmen ser 
gi bu sene çok parlak ola . 
cak v~ her çeşit eğlt>uceler 
bulunacaktır . 

veti üzerine Bulgar Başve - .,.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
kilinin riyasetindeki heyet gelmez, çünkü Romanya ta
bugün hususi bir tay- mamile Alman blokuna ilti
yare ilt! Berline hareket ey· hak .. tmiş vaziyettedir. 
!emiştir. Bu meselede Sovyet 

Bulgaı · Nazırlarının pa - Rusyanın ne düşündüğüne 
zar akşamı yine tayyare ile dair hiç bir ema\·e yoktur. 
Sofyaya dönm!leri beklen- Fakat Rusyanın Bnlkanlar 
mektedir. mese".lesinde doğrudan doğ -

Röyter' Ajansı ne ruya alakadar olduğuna şüp 
diyor ? he edilemez. Macaristanla 

Londra 26 A. A. _ Bulgaristanın tatmin edilme· 
si Sovyetler için lazımdır. 

Röyter Ajansı bildiriyor : D 
Hitlerle Balkan devletle- iğer taraftan Taymis 

rinin mümessilleri arasında gazetesine göre, Balkanlar-
' uku bulaca.< mülakatlara daki karışıkhk ve gerginlik 

ancak bir inkılapla halledi -
dair yapılan tahminler şudur: 1 
J u mülakatın en mühim mev- lecektir. Balkun devletleri -

nin büyük hükumetlerin oyun 
zuuııu iktisadi meseleler teş· 

cağı olmasına mani olmak 
kil edecektir. Almanya için 
h .ıyati bir mesele teşkil e - lazımdır. Bulgariı1tanın Sov-
den yiyecek mı•selesi bu mev yet Rusya ile yakınlığı git -
zuuıı içindedir. Blınaııya şim tikçe artınakta ve Sovy~t 
Ji Balkan devletleri arasrn - l<uc;ya Bulgar taleplerini ter 
d ki münasebetleri tanzim viç eylemektt!dir. Hatta Lu 
t derek bu kıta<la l>ir ateş iki memleket arasında 'bir 
.;ı kmasına mani olmağa çalı- de ittifak mevzuubnhistir . . 
ı;.ıyor. Büyük mikynsta arazi Sovyetlerin ay. ıi zamanda 
<l ·ğ işiklikleri mevzuu bahis Yugoslavya ile de sıkı bir· 
olmasa ger'.!ktir. işbirliği yaptığına ve .._ bu 

Romanyanm parçalanma· memleket\ himaysi altına 
~ 1 Almanyanın artık ışıne aldığ1nn şüphe edilemez. 

EN SON DAKiKA 

Başvekil lngilizlt!r 
lslanbula harek1::t Üç Romen vapu· 

etti ~unu zaptettiler 
A B Londra 27 A. A. - Ro-~ 

Ank-ıra 27 A. · - aşve- nldnyanın 4500. 3700 ve 
k ı uoktor Rdik Saydam dün 3500 tonluk üç sahrmç va· 
ah am eksprese bağlaııan lıu puru Port Saitte İngilizler 
su :ıi bir vagonla lstanbula ha tarafından müsadere edilmiş 
r t"kd eylemiş ve istasyonda tir. Bunlardan ikisi boş, bi-
Büyük Millet Meclisi Reisi risi kavçuk yüklü olarak Ro 

l Abdülhalik Renda, vekiller manyayd gitmekte idiler. 
1 m buslc1r ve bir çok zevat Romanyanın Romanya sula· 
! ta rafından uğurlanmıştir. rmdaki logiliz gemilerine 

lngiliz -lspanyol mukabelei bilmisil yapmasın 
dan t>ndişe edilmektedir . 

ve Portekiz an laşmaMı-a-n'!"'la_ş_ın_a--im-za_J_a_m-ış_tı_r-. _B_u_ 
Madrit 27 A.A.- lngil · anlaşma ile lngiltere, lspan~ 

tere ile l~panya ve porte- yamn iaşe maddelerini te-
l Viz arasında üç taraflı bir min edecektir. 
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Hatıralar: 28 

"Haşeratla 
mücadele,, 
Gazetelerimi gözden ge· 

çirirken, "haşeratla mücadele 
ediyoruz,, diy~ kısx bir tel· 
graf haberi gözüme ilişti. Bu 
telgr11fta büla~eten ~öyle de· 
niyordu. 

"' ... Kazalarındaki pamuk· 
lara Helyotis denilen bir ba
şara arız olmuş bu haşere ile 
mücadele için lazım gelen ter· 

tibat alınmıştır." 
insan bazan böyle enfes 

haberlerden afaki düşüncelere 
dalar. Bende bu telgrafı oku· 
yunca nebati haşeratlar bulun 
duğu gibi hayvani :haşarele 
rinde bulunacağını düşündüm. 
Nasıl ki; pamuğa ariz olan 
haşeratı imha için~ te<lbirler 
alınırsa hayvani olan mikrop· 
larla da miicadele yapılır di· 
ye düşündüm. 

Hayvanat:t arız olacak 
başrelere de muhtelif cinslere 
ayrılırlar. Buuların ı;eşitleriııi 
yazmak, saymak ihtisasa bag· 
I• bir iştir. 

Bu meyanda insanlara da 
musallat olan haşereler ,vardır. 
Bu hazan fikir hastcilığı 
bazaıı ihtiras hastalığı yara
ta bileceği gibi bazı insanlar· 
da kıskançhk, şaşkınlık gibi 
manevi hastalıklar da tevlit 

eder. 
Bazı kimselerde de boz·, 

gunculuk hutahğt yaratan 
fikir mıkropları da bu lıa
şerat arasında sayılabilir. 

ister nebati olsun, ister 
&ayvani bulunsun her hasta· 
lığın müvellidi olan mikrobun 
mahiyetine gör~ onunla .nü· 

cadde edilir. 
Mesela; güzel bir bağda 

bulunt\n bir üzüm ağac,ına 
fıloksre denilen bir hastalık 
mikrobu musallat olunca burıu 
kökten kazıyıp atarlar ki: 
diğerlerine de sirayet etme· 
sin diye, hayvanlardan her 
hangi birınde Ruam dtnilen 
rniıb\ik ha~tahk görül:ince ve 
levkı binlerce lira kıymetinde 
hir k•JŞU ah da olsa derhal 
beynıo~ kur~un sıkar gelıer· 
tirler, bır şehirdt:, bir kase· 
bada, bir gemide veba taun 
gibı sarı ve çok tehlikdi has 
tcıhğa tutulan bir insanı da he· 
men tecrit eder etrafa sirayet 
etmemesi için icabedeu ted 

birleri alırlar. 

's 
Hatogın kurtuluş bayramı 

münasebetile 
Şoförlerin na .. 
zarı dıkkatine 

ilan Gaz 
ntakya nm Şeyhköy 11ab1 ~Udij 

yesi Hanyolu köyıinde gıtl" Uar 
ben evvelce Ali şimdi Melr si, 
met K'sa Ali veresesi şarkt0 ........._ 

yol cenuben evvelce Ahpıel 

(Baş• Birincide) 
delalet buyurmanızı rica eder sevgi ve sayğılanmı suna· 
rım. C. H. P. Genelsekreteri Erzurum mebusu 

Dr. A. F. Tüzer 

ÇOK SAYIN FAİK ÔZTRAK 
DAHİLiYE VEKiLi 

Temmuz ~40 n:hayetine ka 
dar haftanın cuma ve cumar 
tesi günleri olmak üzere iki 
gün şoförlerin imtihanlarına 
nezaret eden komisyon top· 
}anacaktır. Ve bu tarihten 
sonra ayda veya iki ayda bir 
defa toplanabilecektir. 

halenHüseyinLfizkani tarlası f 
malen Yusuf Kazkani zeytunla 
veHüseyin oğlu Yusuf zeytuır 
lan ile maheut bir kıta tal" 
lanın tamam kayet bulunaııı' 
yan y .>klama 1289 tarih 'it l_ 
54 numaralı bir kıta mu~•k 1( 
kat ilmuhaber mucibince p.u 
dullah evlatları Hüseyin, lr 
mail ve Ahmedin tasarrufCS 

ANKARA 
Hataym kurtuluş yıl dönümü tezahürat esnasında bizi 

yakmdan tammakla kiymetli hataralarınızı taşıyan Hatay 
halkı şükran hislerini iblağa beni memur etti. şahsi say· 
gılanmla arzederim. 

Hatay Valisi Şükrü Sökmensiier 
ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER 

HATAY VALlSl 
Hataym kurtuluş yı! dönümü münasebetiyle hakkımda 

izhar buyurulan duyjl'ulardan çok mütehassis oldum. muh
terem Hatayhlara ve zatıalinize teşekkür ederim. 

Dahiliye vekili: Faik Ôztr<lk 

Malatya 
Q, taokul talebelt rl 

şehrimizde 
Malatya Ortaokul talebe· l 

lerinden mürekkep on beş 
kişilik bir grup başların· 

da öğretmenleri olduğu hal· 
de dün Malatyadan şehrimi· 
ze gelmiş ve Maarif mensup 
ları tarafmdan karşı laııarak 
Ank .. ra oteline misafir edil· 
mişlerdir. Talebeler şerefi· 
ııe bu akşam b\r çay ziyafe· 
ti verilecektir. 

taygare imalı 
rekoru 

/ngillere 
Bulgaristanın ara 
zi talebini haklı 

buluyor 
Sofya 26 A.A.- Bura· 

daki salahiyettarBulgurmehaf 
line gfire,lngiltere hükumeti 

Bulgaristan1nCenubiDobruca 
üzerindeki :haklarını mı-;a· 
ni ve milli bir taleb te· 
lakki edeceğini diplomatik 
yollarla bulgar hükumetine 
ihsas eylemiştir. 

Buradaki kanaata göre, 
İngilterenin Bulgaristana kar 
şı bu hareketi, Romanyaıım 
İng\liz garantisinden vazgeç· 
m~si ve Mihver devletlerine 

Almayanın1800 tay iltihakından s.:>nra vukua 

yar esi oe 'mukabil g~lmiştir· Bu hal, . İngiltere· 
• 1 nın Balkanlarda Sovyet Rus 

lngııtere ayda 5000 ı ya ile teşriki mesai etmekte 

tayyar~ alıvor olduğuna bir delil sayılıyor 
Londra 26 A.A.- ,Röy· ı Londra 26 A.A.- lngi· 

ter bildiriyor: lngiltenin tay liz siyasi mehdfili, Cenubi 
yare imalabnda gösterdiği Dobrucanın Bulgarlar tarafın 
fr"vkalade gayret bir rekor dan işgalini sempati ile kar 
teşkil etmektedir. Halen İn· şılıyacağını ve Balkanlarda 
gilteredeki fabrikalarda her· müstakar:bir sulhun devamı· 
;ıy 2000t.ıyyare imal edilmek na lngilterenin tarafdar ol 
tedir.8una Anıerikan fahri· duğunu beyan etmektedir. 

kalarmda lngiltere hesabına Amerikalılar Al-
imal edilen ayda 3000 tay· manyaya giden pet 

1 Agustos ~40 tan itibaren 
merkez belediyesinden <!hli· 
yetnamesi olmayun resmi ve 
gayri resmi bilumum şoför· 
lerin seyri sefer etmeleri su 
reti katiyede memnu olup ta 

rihi mezkurdnn sonra hr.rban 
gi bir gayri kanuni ehliyet• 
name ile ıcrayı sanat edenle 
rt<: aynen ebliyetnamesiz icra 
yı sanat edenler hakkmdaki 
kanun tatbik edilt>ceğinden 
mııamelelerini henüz ikmal 
ed~menıiş olan bilumum şo· 
förlerin yakarıda gö~terilen 
günl~rde imtihan komisyonu 
na müracaat etmeleri ilan 

<'hmur. 
Belediye Reisi 

Sadık Yurtman 

Sahipsiz eşya sahşı 
lskellllerun G. müdürlüğün 

den: 
Sahipsiz vasfım almış 320 

kilo 200 gram ağırlığında 
24 adet müstamel otomobil 
dış\astiği 5,8,940 günü saat 
9,30da açık arttırma ile :ntı 
lr.caktır' İsteklilerin o gün sa 
at 9 da lskenderun ithalat 
gumrük miidürliığünde bulu:: 
maları ilan olunur. 

Yiyecek ve elbise 
alınacak 

Klrıkban Eğitmen Kursu 
müdürlüğünden : 

Kursun dört aylık ihtiyı·· 
cı olan 40 kalem erz.ıkın 19 
Temmuz 940 ta açık eksilme 
ile ihalesi ınukarrerdi. Fakat 
ınez ur günde münakasaya 
t ılip çıkmadığ1ı1daıı ihale 10 
gün temdit edilerek 29 Tem 
mnz 940 pazartesi gününe 
tehir edılmiştir. 

* 

da iken. bunlardan Hüseyi~ 
1300 tarihinde ve İsmailİ' 
de 130l tarihinde ölmeıetr 
ı~ ver ast tleri kardeşleri ı\~ 
mede ve Ahm--dinde 131 cb'ı 

'h' d ı 1 tarı ın e vefatiı~ verast keıı 
oğlu !Abdullah ve Abd11~ 20 
labın da 25 s e n t trk 

evvel vefatiıe v~resati J.<•tl İUb 
sı Zahide ve Zahidenin de ı ıııu 
sene evvel ölümü ile a°'* ae 
Bestiye ve Bestinin de 2 b~ 
sene evvel ölmesile koe'- le 
Kara Ali oğ:u Abdullah~ ~ ~ t 
oğlu Abdulınecide ve Abfl' t:ıaa 
mecidinde · 20 sene ıwvel"' b 

11 

fatiJe veraseti babası Abd~ .~ 
laha intikal ettiğinden bab' ~ 
heyeti ihtiyaı iyesi tarafııt<i'0 butı 
verllen ilmubaberlerle J>.V 

dullah namına intikalen 1~ lqy 

den tescil talebinde bultıfl ~~ 
ğuııdan bu gayrimenkul" (ı ~ 
hukuki 1asarrufiyesinin ve ~ l 
beti aidiyetinin tahkiki i~ ttl 
3,8,940 tarihinde ma1'al~~ ~ 
memur göncierileceğiııd t 

bu yerde haricen bir ·~~ 
hak iddiasında bulun"t t 

varsı tahkikat günündell bl 
vel ellerindeki belgelerle,.} ~ 
likte tapu sicil muhafızlı~ ~f 
veyahut tahkikat.~ günLJ ~ İ ~1 
hallinde buluna~ak ıneıtl ~ 
n üracaatları ilan olunur· 

Tapu Sicil muhafı~ 
Ömer Aııı 

yareyi ekleyince_Hng~ltereni~ rol gemi;erini tev 
ber ay tayyare ımalatı 50001 k"f tt'I 

,,. 4' 

Kırıkhan Eğitmen 
ınu<lurliiğünden : 

Neşriyat MiidürÜ 
Selim Ç~:LFNK 

C.H.P.ın tb ıastnda basılı11'' t 

Kursu /. h~ 

etmediğiııden nıünakos9l(ıf. t" 

temdit edilerek 31 terı> ~ıı 
bulmaktadır. Halbuki bütün 1 e ı er . 
gayretlerine rağmen Alman· Ne~y~r~ 26 ~. A. 1 >pan 

• • ' A yaya goturulmek uz'!re pet-
ydııın tayyare ııtıhsalatı 1800 1 "'ki' .k. l 1 
u geçmemektedir. ro yuAıyen.kı ı h'~kp~nyol. va 

puru, merı a u umt' ıoc.! 
in giliz te bHği tevkif edilerek han;ıketten 

Londra 26 A.A.- İngi· menolunmuşlardır. Bu pet· 

Kurs ııaınzetlerı için yap· 
tırılacak 91 t~kım elbisenin 
22 tt!mmıız 940 ta ihalesi 940 b 

.. .. te 
çarşaın a gunuııe 

mukarrer iken tulıp zühur edılmiştir.' 

Çimento f iatları hakkın""d11 ~ 
Belediye encümeninin kararı. ~ 

HGlasa: muzir olan her 
haşere ile derhal mücadeleye 
girişılir. Bunu yapn:ak hem 
kununi, hem vicdani hem in· 
sani, hem m\lli borçtur. Bu 
borcu zaman, zeminine göre 
muklt'dir olanlar bizzat ya· 
parlar, gücü yetmiyen\er de 
alakalı bildikleri kimselere 
veya makamlara işi bildirmek 
suretiyle vszifelerini yerine 

liz resmi tebliği: Bu gece rollerin İspanya yolile Al· 
Cebttlüttar:ik üzerine ,hücum manyaya gönderileceği an· 
edeıı düşman, kayalar mm !aşıldığından vapurlar hare· 
ıakasıııa bombalar atmış ise· ketten menedilmişlerdir. 
de hiçbir hasar ve zayiat kay Fransa üzerine 
dediln~.emi.~ti:: hücum yarım atılan beyannameler 
saat surmuştur. Londra 25 A. A. Avam 

h':ı" ;~ yakw hükumet ma· kamarasında sorulan bir sua· 
kamıııa ve alakalı kimselere le cevap veren Hariciye müsl 
bildirmdiyiz ki; bu hastalık· teşan Fransa üzerine İngiliz 
lar etrafa dağ·ılınadan, maddi, tayyt\releri tarafmdan beyan 
manevi tuhribat yapılmasına nameler atıldığı, bu beyanna 
meydan kalmadan önünü a!a· meierdeFransız donanmasının 
bilelim. yuziyeti ile Frant;anın Alman 

. ~( 

~add~ 1 - 7~ sayı ve 18,7,940 günlü encÜll1~ıı I 
rarıle Çımento fıatJu:-ına yalnız fren navlını ücretl "·ı b 
ınedilerek fiat k<:.ııulmuştur. Halbuki bu mallar ekse'J 
vapur yoliıle geldiği cihetle bu cihet tetkik edilere" \ 
ğıdaki Hatlar tt"sbit edilmiştir. k 

Fabrikad;uı 2 Temmuz<lan Cinsi J):; 
evvel alman Çimento Portlant ıı 

Çabuk sertleşen z1 
Fabrikadan 2 Temmuzdan Portlant ıJ 
sonra alınan ınallnr Çabuk sertleşen 'f'~o 

Bu Hatlara fabrikadan lskenderuna kadar otan 6'' 
ve-ya Vapur navlunu ve tevsik edilecek diY,t!r 111ıısr:fl' 
sataş yapanıar tarafından ilave edilebilir, Bu 01a5'ıı 
ayr c;ı Belediye tarafından sorulup tesbit olund\lkt~ıol 

gelirmeğe çalışırlar. 
• * • 

Dünyanın bugünkü duru· 
munda çeşitrı bastaııklaruı 
intişarı her zaman için varit 
ve mun(emeıdir. onun için 
ister köylü olalım, istersek 
şehirli duyacağımız, göre· 
ceğimiz insanı, hayvanı, ne· 
batı her tüı lü hastalığı der· 

Unutmamak lazımdır ki; yrı ile aktdtiği mütare~e şart 
·'baş ... ratla mücadele" kanuni.

1 

larınııı ne kadar olduğunun 
insani, vicdani ve milli vazife- Fransız milletine izah edildi 
terimizin başında gelen bir ~ini söylemiştir. Beyanname 
borçtur. · atmak üsulü tevsi edilecek· 

Hataylı Şükrü OGUZ tir. 

· Jlalkta 
Bu akşamdan itibaren; 

HAYAT MÜCADELESİ 

Gündüzde 
1 

Türkçe sözlü Şark müsiki 
l; ZEYNf.BlM 

ra karar altma ah.np ilfın edilecek ve tüccarlara ·~"~ 
lectktir. Bu satış Hatları bir ton ve daha fazla51 

J ı tf" 
İki temmuzdan evvel fabrikadan alınmış mail~' ti•' ~ 

muzdan c-vvelkiler için tayin ve tesbH edilen fi• JJ" 
zerinden satıla~ilir. işbu kararın diğ~r karar ele (j';/ 
müstectleıı lktısat müdürlüğüne bildirmesine ..,e 
ile ilanına karar VP,rildi. 


