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;:. '8 ede t rbıge i 
a:: Mükellef ]erinin muayene 'Ve 

~ ko.yzcJarma bu sabah baş! andı 
lr Sehrimizde tespit edilen miikelleflcrin 
~ sayısı 600 Ü bulınaktadır 

Valimiz gençlere hitaben 
Ab· kıymetli bir nutuk söyledi 
3 1~ cb· Evvelce ilan edildiği ve· 
-se.tı k ıle, Beden terbiyesi mü · 
dıı~ 2~1lefiyetine tabi olan 15 ita 

11 ' Yaş ( dahil ) arasındaki 

k'ı1 ~~~ek gençler bu sabahtan 
e ~ aren Halı<evint> gelerek 
ol* ~Uayenelerine başlanmıştır. 

Cümhuriyet hiikumet\ 
gençliğe layık olduğu mevkiik 
ve kiy.netiverirken,ondan bir 

çok vazife ve hizmetler bekle 
mektedir. Her şeyden evvel 
gençlerimizi temiz ahlaklı 

' 
civanmert, dürüst, faziletli 

ar ve Zzraet Vekillerimiz 
C nup ve Garp Vilô.yetleı-imizde bir ted 

kik seyahati yapıyorlar 
Akden~zin kapalı olmasına rağrnen İhracat işlerimizin inkişafı 
çarelerı bulundu-lhracatımı'zın mühim bir kısmı da port Sait 

limanı vasıt tsile temin edilt=cek 
Adıma 28 A.A.- iki demiştir ki: mümkün olan her istekleri 

gündenberi Çukurova mmta· Bu teşkilatın en mühim yerine gdirilecektir. 
kasında bir tetkik seyuha· vazifesi, yalnız müstahsille· 
ti yapan Tiızaret Vekilimiz rimizin deı tlerini ortadan 
Nazmi Topçuoğlu dün M~r kaldırmakla kalmıyacak,mah· 
sinde kalarak al akadarlarla sullerimizin değerini kıymet 
görüşmü , tüccar, t>Snaf ve. lendi:-mek ve çiftçilerimize 
köylülerin dertlerini dinledik ucuz bir fiatla ziraat atat ve 
ten sonra akşam şehrimİi e adevatı temin etmek gibi 1 beden terbiyesi bölge As • 

ot'-
1 
aşkanı tarafından mükellef· 

ve disiplinli görmek istiyoruz. 
Gençliği bu evsaf ta yetiş· 

tirnıiyen milletlerin zevale 

dönmuştür. çok mühim işler olacaktır. 
Bu sabahki hava r osta· İhra<:akt vaziyeti üzerin· 

Bursa 28 A.A. -Garbi 
Anadoluda bir tedkik seya · 
hatine çıkmış olan Ziı-aat 
Vekili Muhlis Erkmen dün 
buraya gP.lmiş ve merasim· 
le karşılanmıştır. Zirai duru 
mu vı! hayvan bakımını 
tetkik, eden halkın dilekleri 
ııi dinliyen Vekil, zırai vazi 
yelten ç.ok memnun kalmış 
Vt: buradan Konyaya hare 
ket eylemiştir. 

~ ~ tre Beden terbiyesi ve jim
IJOI" ~i&tik talimleri hakkında 

el ~ h Ufassal izahat verilmiş ve 
bdd , 11 izahattan sonra yoklama : !' •e alP" ~ llluayenesi başlanmıştır. 
od'~ bı,llcak ilk gün olduğu için 
A~ la &ün müracaat edenlerin 
)'~ ~ısı çok değildir. müddetin 

ltJıt tar gününt> kadar olduğu 
ul11~ ~ göre, bir haftaya kadar 
41e ~ tün mükelleflerin muaye· 
içi~ ~tleri ve teşkil edilecek 

8 16° t~çlik klüpıerine kayıtlar~ 
jod ~ta edilerek muıımelelerioin 
af ~al olunacağı unı:.ılmakta 
JI . 

efl ~ Beden terbiyesi bölg ' 
ıe b> ~başkanlığı tarafından şeh-

r 1,ı( 1?İzde tesbit edilen müke1· 
ı .(1 ~ letin sayısı 600 e yaklaş· 
u ~~~ ~ıdşhr. Bu mükellefler Ha!-
ıe . a Dört saat beden terbi) e· 
urf.ı ıl 1 

,".:. jinınastik talimi yapa· 
a ' ~11. b l · · J<fV t.t}ı Ve u saat er, ış guç 

ııı· Pleriui.ı işine halel ge ır· 
t 't~ cek zamanlarde yapıla· 
ilıttır 

~ Gerıçlerimizin b laheı e her 
t ilıı~i kanu111 bir C'ezaya m.ı· 

1 ~ı k l . . k' \V cı imama arı ıç n v.ı ·ıt 

t:k lamanında mür acdat ede· 
) ka} ıt ve muayenelerini 

11Plırnıatarı lazımdır. 
* * 

'ltl Muayene ~e yoklama mu· 
~k {!!esinde Valimiz Şükrü 
v(: ll'ıeıısüer de hazır bulunmu~ 
~lı ~eııçlere hitaben aşağıdaki 

l \ı irad eylemiştir: 
~ll l-Iatay gençleri! 
l"tb~erre kabul edilen beden 
tj} 

1Yesi kanunu ile Cümhu· 
~tı~.\.:urihinde ilk defa olarak 
'ı(: c; ıge layık olduğu kiymet 
''lı}·t.'h nımiyet verilmiş bulu· 
k ıı~~· Atatürk Cümhuriyeti 
~lıtkılPriııe enıaııet etm~kle 
tak b&e.r~çlığinf" olan inanını 
"lttı· I elıg bir şekilde ıfaJe 

ış erd· . 
n '· SQ~ Uyük Milli Ş'!fimiz ve 

tı ın Cu· ""t • • • 1 .. 
lı d •uuurreısımız 110 • 

'ılı.. e Türk ,gençlig-ine sar· 

mahkum olaı;ağı muhakkak
tır. Uzak ve yakın tarihler 
de bu iddiamızın acı misalle 
rini gc>rmek mümkündür.Biz 
ezeli olduğumuz kadar ebedi 
bir milletiz de .. Bundııa zer· 
re kadar şüphe etmiyoruz. 
Ebediyf'te kadar hür ve mü:. 
takil, rahat ve huzur içinde 
hiçbir endişer· kapılmadan 

ve ürkmeden yaşamak .tzmin· 
de ve kararındayız. 

Sizleri bünye, karakter ve 
ahlak itibarile sağlam ve 
zinde gören babalarrnız, ağa
beyleriniz atiye emniyet ve 
itimadla bakarak gözlerini 
hayata yummak :madf!tine e· 
receklerdir . 

Gençlik bir milletin te· 
meltaşı ve bc:lkemiğidir. Bu 
nu böylece kabul cttigimiz 
içindir ki, yarının mesulıyet· 
1\ işlerini omuzlarına alacak 
olan gençliğin iyi yetişmesi 
ve vatana nafi bir uzuv ola 
rak mal edilmesi esas gaye· 
mizdir. 

Anavatana ilhaktan evvel 
ve sonra Hatay gençliğinin 
menılc-ketine tam hizmetler 
ifa eylemış ve her an verile· 
cek her türlu emre muntazir 
bir halde olduğunu yakinen 
biliyorum. Bu itibarla dır ki 
sizlere güvenim çok büyük
tür yavrularım! . 

Bedt::n terbiyesi kanunu 
sizlere bugün bir vazife yük· 
letınekteclir. Size l:m vazife
nizi tevdi ederken, o vazife 
yi hakkile yerine g~tireceği· 
nizden emin ve mutmain bu 
lunuyorum. Vazifeye sacla -
kat Türk milletinin en büyük 
şiarıdır.' Hepinizden muvaffa 
kıyetlt! , s•hhatle sağlam ve
disiplinli olun,k bu vazifeyi 
ifa etmenizi b klerim. 

""' 
VALiMiZ REYHANlYEYE 

ulTT1 

sile Ankaraya Avdet eden de derin tedkikat yaptım. 
Ticaret Vekilimiz Anadolu Akdenizin kapalı olmasına 
ajansına beyanatta bulunarak rağmen, ihracat işini temin 
tetkikattan fevkalade mem· etmek çareleri bulunmuştur. 
nun olarak döndü~ünü, lıer İthalatımızı da, Portsait lima 
şeyden evvel mahsullt!rimi nı vasıtasilc yapıtıak imkam 
zisatmak için bir satış koo- mevcut olduğu anlaşılmıştir. 

peratifi kurmak lüzumuna İhracat ve ithaliit işlerile 
kani bulunduğunu sö, le:niş rile alakadar olan herkesin 
ve sözlerine devam ederek dertlerini d~nledim. Bunların 

Bulgar ,,azır
arı 

Hitler tar8,fından 
kabul edildikten 
bOnra döndiHer 
Berlin 28 A .A. Alman 

ajansı b•Jdiriyor: Berteşgaden 
de :!itler tarafından ka~ ul 
edilen Bulgar Başvekıli ile 
Hariciye Nazırı Sarayın av· 
lusuı da Alman Hariciy Na· 
zm Fon Rıbbt ntrop tarufııı· 
dan karşılanmış, Hitler de 
kendilerini büyük ın ras ru 

~salonunda selfımlamışhr. 

R acaristan 
Romanyadan ııeıer 

istiyot ? 
Budapeşte 28 A. A. -

Macar Hariciyesinin naşir e-l
karı ol<\n " Peşti Loid ., ga 
zetesi şunları yazmaktadır : 

" Ro.manya orduları ~19 
vs 920 de mütareke ahkamı 
ı dayan· rak Macaristarıı 

ni li görülmemiş bir suret· 
· tdl o etmişlerdir. Maca · 

r tan bunu haklı olarak as· 
A unut maz. Roroe t kıtaatı 

o zaman mütart!ke maddel 0
-

rmiv hilafın olarak Maca is 
rı ı<lCJki şömendöfer levazı 

Konya 28 a.a - Dün alc 
şanı Bursadan buraya gelen 
Zıraat Vekili Muhlis Erkmen 

' 
zırai durum hakkında tetki· 
he:. ta devam ve çiftçiler le te
masa başlamıştır. 

İngİ/tere 
Romanyaya şiddetli 
bir protesto notası 

gönderdi 
Londra 28 (a.a.) - Ro

manyanın son vaziyeti d ola . 
yısiyle İngiltere hükumeti 
Romanyaya şiddetli bir pro· 
testo notası göndermiş ve 
bu nota bı.ıgün Romen huri· 
ciyesine tevdi edilmiştir. 

lngilterede 
Yeniden silah altına 

alınanlar 
Lsndra 2~ A. A. - 1916 

d - 1 1 ... 
Hitlerin, Bulgar Nazırla· 

rile yaptığı mülakat iki saat 
sürmüş ve bu mülakat büyük 
harpteki silah arkadaşlığmın 
o zamandanberi iki m ınle· 
ket arasında asla bozulmı 
ya?! samimi münasebat ha· 
vası içinde cereyan eylemiş 
tir. 

, ı nı, bütün mühim tesisleri 
h ta yazı makinelerine ka 

.•r bırçok eşyayı Romnnya 
t nakletmiş ve bunlar Ma· 

c ı istdndan gasbolunmuştur. 

ogum.u a .. ııı askere ç ıarılma 
\ smif ba~lcmmışlır. B ·ı doğum 

l 
lular yekununun (3:ı0,940) 
kişi ol:iuğu anlaşılmak tad ır. 
lngilterede bugüne kadar si-

Mülakat esnacmı i Alm sn 
Hariciye Nazırı ile: Alımın 
yanın Sofya Elçisi de hız r 
buluıımokta idilt>r. Fübreı I · 
yapıları bu miilaımttun so ır.! 
Nazırlar. Alman Hariciyf' Na 
zırı Fon Rıl>hentropl ı uzun 
bir örüşm yapıu;;'.ır lır 

13u iki miılak .. t ve muza 

k reden soıır a l ulgar l.fa~· 
Vc'kili ıle H.ırici} e Nazarı 

\ı iyaııa yolile memleketleri· 
11e <löıını .. k üzere berteşga· 
denden ayrılmışlardır. 

Slovak C · ınhur eisl 

Bu eşyanın kıymeti o zaman 
mıl) ar altın kron olarak tespi 
ed !.nişti. Bu işler yapılırken, 
Romanya ile Macarista ı ara 
s1 u.la harp hali de m~vcud 

dtğıldi. 
T rilıi;ı ve insaniyetin 

EN SON DAKiKA 

aşvekiliıniz 

lah altına alınanların sayısı 
4 milyonu bulmuştur. 

vicdem karşısında Macaris • 
tan şimdi Romanyadan he • 
sap sormak ve taz.ııinat is· 
nıek ınecburiyetin<ledir. ,. 

J apongada 
\ ıl<araya döndü 10 lngiliz tevkif edildi 

ı kara 29 (a.a.) - Baş· Londra 29 A. A. - j a· 

···il~ .. 
'tt ~ •hrnadlara olduğunu 

"en r \tte(l· ç ığe 1 ,layık olduğu 
Valimiz Şukrtı Sökmen 1 13".!rlın 28 A.A. .Slo· 

v ·kiltnt z Doktor Refik Say· ponyada yüksek mevki işgal 
fa•ıı bu sabah, eksprese bağ· eden 10 lngilizin tevkif edil

ldnan hıısusi bir vagonla Is· diği haber verilmekte Fakat 
tııı buldan şehrimize dönmüş butevkif haberi henüz Japon 
ve istasyonda Büyük Millet yada neşredilmediği gibi, bu 
M clısi Rei!ıi, vekiUı..ır, me- hususta yabancı memleketle· 
buslar vek~~e~ler e.rkam .. ve 

1 

re de hiç bir telgraf çekil • 
kalabalık guzıde bır kutle mesine müsaade edilmemek· 
tarafından karşuanmışlardır, tedir. 

~ 1 nıevk·· ·ı · · llp un verı mesı ı -
l Cttj·· · lı~l.l &ını her fırsatla işaret 

tnıtışlardır. 

süer teftişlerde bulunmak uze·t vak CunıhurreiJ\ f'crteşga· 
re bu sabah 11 dt' Reyh~ıni· dene gitmiş \C orada Hitler 
yeye gitmiştir. Öğleden son- j tarafınd,ın kabul cıluıımuş • 
ra şehrimize döneceklt-rdir. 1 tuı 



Köglü kadınlarımız 
Giyeceklerini kendileri 

dikecek 

Gün aşırı : 

Rahatzmızı 
kaçıranlar 

Lahavaııa 
kon/ eransında -

Verilen kararlar 

Yurdun her tarafında seyyar "köy ka 
dını,, kursları açılıyor 

Köy kadınlarına biçki - dt!vam edecf'ktir. Kurs tes· 
dikiş gibi köylünün ihtiyaçla bit edilecek iki köyde~ her 
r~na uyğun isler üzerinde tcd birrnde dört ay tedrisat yapa 
rısattata bulunmak üzere· 940 cak ve bu suretle her ders 

941 ders yıh başından itibaren yılında iki devre faaliyette 
köylerimizde seyyar Köy ka· bulunacaktır. 
dm kursu,, açılmasıııa Maarif Her yaşta genç kız ve ka-
Vekaletince karar verilmiş dmlar kursa almac&,khr. An· 
tir· cak, ilkmekteplt!ri bulunan 

Bu kurs, bir köyde tedrisa köylerde tahsil çağındaki kız 
tı ikmal t'ttikten sonra diğer lar bu kursa kabul t-dilmiye 
bir köye geçecek ve böylece cektir. Kur.sun tedrisat eşya 
seyyar olarak, vilayetler dq sı 1 Eyllile k.ıdar göndeTil· 
hilindeki köyl~rde faaliyetine miş olacaktır. 

Nü/ us sayımı 
hakkında 

A lnianyunın 
petrol ihtiyacı 
Bugünkü şaraitle te
minine imkan görü

lemiyor 
Londra 28 (a.a ) - Dey

li telgraf gazetesinin muhar· 
riri, lngiltere ve Almanyanın 
karşılıklı petrol ihtiyacı hak· 
krnda şayan1dikkat bir maka-

Gün boyu yorulan kafa • 
mzı, ya nehir kenarındaki 
kahvelerden lıirirıdft gözleri· 
niz akan suyun bir noktası • 
na dalıp bayatın akışmdan 
alınan tatlı hatıraları canlandı 
rarak dinlendiriyor; yahut ta 
şehrin başka semtindeki b' r 
kahvede elinizdeki kaLve 
fincanından çektiğiniz bir 
yudumu yutarken gazetenizi 
okuyor veya karşınızdaki 
arkadaşınızla tatlı tatlı sah • 
bet ediyorsunuz. 

Merak etmeyin bu h li
niz uzun zaman ayni vazi -
yette kalacak değildir. 

İşte yamnıza bir kundu • 
ra boyacısı yaklaşıyor ve a· 
yakhuınıza bakarken, tıpkı 
burnunuza giren bir sinek 
gibi sizi tatlı lıatıralarınızdan 
ayır-ın, gazete .satırlarım bir· 
birine karıştırarak okumanı· 
za mani olan, arkadaşınızla 
konuşan dudaklarınızdan dö· 
köleıı sözl~ri. suikast yııpa • 
rak manasız bir şekle sokan 
mahut cümlesini avaz avaz 
bağırıyor : 

Vali ere ınühim bir 
tam im gönderildi 
Ankara - Başvekil bütün 

vilayetlere gönderdiği bir ta 
mimdt', önümüzdeki ilkteşrin 
ayında yapılacak olan umu· 
mi nüfus sııyımınm icrasından 
öne~ bütün teferrüahna kadar 
gnyet itina a~ hazırlanması 
lazımgelen bir amdiye oldu
ğunu hatırlattıktan sonra bu 
hazırlıklar meyanında en yük 
sek ehemmiyet arzeden nu· 
marataj işil\in ehemmiyetle 
takip ve kontrol edilmes\ni 

"ve sayınım tam bir muvaffe· 
kıyet ve intizamla icra ve inta 
cı kendilerine mevdu bulunan 
idare ~efleriııin bu işe azami 

le neşrt"tmr~ktedir. Bu muhar· 
rire göre, Almanya her sene 
en az dört milyon ton pet
rol idhl11 etmek m !cburiye· 
tindedir. Roman yanın Alman· 
yaya azami petrol yardımının 
2 milyon tonu geçmesine im· 

- iyi boyarız bayım~ be· 
yc:;ıımezsen paru verme, ayna 
gibi olmazsa beyenme ! .. 

Be.iki de bu boyacı biraz 
evvel karşınızda oturan ar 
kadaşımzrn ayakkabılarını bo 

yayıp gidendi. Eğer siz Je 
kuoduranızm boyanması lü· 
zumunu hissetmiş olsaydmız. 

'itina göstermeleri lı1zumu bil 
dirilmiştir. 

kan yoktur. Sovyetlere gelin· 
ce, bu memleketin geçen sen~ 
Almanyaya yaptığı ihracat 1 
milyon tondu. Fakat bu sene 
Sovyetler kendi askt-:ri ihti
yaçları dolayısiyle Almaııyaya 

petrol ihraç edemiyecekler<lir. 

ta o zamandan arkadaşınızın 
arkasıra ( boyacı gel, şunu da 
boya ) diyebilirdiniz. 

Hele garsonlar, her ge
len veya her giden müşteri • 
ye tabi olarak, hemen her 
dakika; 

Nevyor1< 28 A. A. - La· 
havanada toplanan pan Ame 
rikaıı konferansı hlm bir an· 
laşma havası içinde sona er 
miştir. Bu konferansta alı -
nan kararların hülasası şu· 
dur : 

Amerika kıtasında Avru 
pahlara ait arazinin doğru

rudan doğruya veya bilvası· 
ta h !rhaııgi bir Avrpalı dev 
!ete devredilmesine muvafa· 

kat edilmiyecektir .Yabancılarm 
Amerikada bezguncu b!r rol 
oynıı.malarma müsaade edil· 
memek üzere sefarethaneler 
deki memur adetleriniı' azctl 
tılması alakadar devletle:den 
istenccek~ir. Avrupalıların 
işgalindeki a azıde bulunan 
milletlerin mukadderatlarını 

serbestçe taym edebilmeleri 
ne mürnhen~t olunacaktır. 
Amerika devletlerinden her 
hangi birine yap•lacak te 
cavüze bütlirı Amerika dev· 
letleri müttefikan karşı koy 
ınağd karar vermişlt"rdir. 

Beşinci kolun faaliyeti 
şiJdetle önlenecek ve boz . 
guncular ter kil ofuııacaklar· 
dır. Diger maddeler ekorıo 
mik işlere aittir. 

( Pravda ) gazetesi 
ne diyor ? 

Moskova 28 A. A. -
Alman Ajansı bildiriyor : 
Havana konferansında ve 
rilen kdrarlardau bahseden 
" Pravda ,, gazetesi, harp 
dolayısile Amerikada zuhur 
eden büyük müşkülat dolayı 
sile bu konferansın toplan· 
dığrnı, Birleşik Amerikanın 
diğer küçük Amerika dev • 
letlc.:riuı arkasını, alarnk ken 
dini on safa getirmek iste· 
diğini yazmaktadır. 

\~lı 

Havala)"da Sa~ 
duharebeler d"'"vaı11 ~11 .. c~ - ru 

ediyor Otnı 
,. Kahire, 28 A.A.- fogi ku1~ 
ııl Hava Karargahının bir 
tebliğine göre, İngiliz hava 

lı 
kuvvetl •ri dün Habeşistan· 

daki ltalyan Somalısı fü:erio· 
de geniş bir faaliyet göster· 
miş ve y~nidrı:n bir çok hal 
yan üslerini bombardanıarı 

etmiştir. Bu akınlar esna· 
srnda dört düşman tayyare- S 
si düşürülmüş ve lngiliz taf o 
yarelerinin hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Londra 28 A.A.- Ha· 
va Nezareti' tebliğ ediyor: 

lngiliz Hava Filoları diirı 
bütün gün ve gece Alma11· 
ya, Holanda ve Belç\kada· 
ki elektrik santrallarını ha· • 
va meydanlarını ve askeri iiS 
!eri bombardıman etmiş,N~r· 
veç sahillerinde ınuvaffaki· n~ 
yetle bombalanan bir düş(l)911 

gemisi tahrib olunmuştur. ~ı 
lngilterenin <-enubu gar· kt 

bi sahillnine taarruz etn1e~ 
istiyen düşman tayyareleri ·~lt 
hiçbir bomba atamadan ha· ~l 

va kuvvetlerimiz tarafmdtıll llıi 
tardedilmiştir. llıs 
Besarabyalılar hak· 
kında ınuamele 

Moskova 28 A. A. - TıV 
ajansından: BesarabyalılaJ'l 
vatanlarına iade için Rus b' 
riciyesi Romanya sefirile g& ~k 
rüşnıüştür ve Besarabyatıla'' "~! 
yapılan işkence ve mezaliıtle 
nihayet verilmesini bu hali11 

tcsekül etmeın~si için ıaı1.
gelen tedbirlerin alınması111 

istemiştir. 
Romanya sefiri RomanYtl: 

dan Besarabyaya gitmek isti' 
yenlere müşkülat çıkarıl(Jlllf' 
cağını ve lazım gelen te~' 
birlerin alınacağmı sriyle1111ş 
tir. Tahliyt! ama\iyesi deV',ııı' 

Eski ransız 
Nazırları 

Peteu hiikuıneti 
tarafından muha

keme ldil~cek 

İngiltereye geline~: Bütün 
dünya ve bilhassa :Amerika· 
nın petrol pazarları İngilte· 
reye açıkhr. Bu itibarla bu
giin çelik ve petrol bakıman· 
dan Almanyanın vaziyeti çok 

müşküldür. 

- Bir kahve . iki gazoz, 
nargile yap, ateş getir, bnn, 

kopara al l 
Çığlıklarile, yalnız kah Amerikadan Avrnpa· 

etmekted;r. --~~--~~---,,,,/ 

il tın 
Londra 2d Fransayı har· 

be s u r Ü k 1 i y e n 
Nazırlaı dun Daladye i1e ar· 
kadaşlanıırn Pet~n lıükume 
tince muhaktmesİnt' karar 
verilmesi üzerine İngiliz 
111atbuah tefsirlerde bulun · 
maktadırlar. Getzeteler, bu -
gün tamamile Almanların 
iradesine tabi olarak hare • 
ket eden Peten hükumetinin 
bunu .!\imanların tazyikı ile 
yaptıklarına şüphe etmemek-

',tcdirler. 

T unada tevkif edilen 
lngiliz nıavnaları 

Londra 28 (a.a.) - Tuırn 
nehrinde tevkif edilen ve ın 
gilizlere a1d o)an. 20 kadar 
mavna meselesi, lngiliz siya· 
si mehafiliııi, ciddi surette meş 
gul etmektedir. lngiliz meba· 
fili, Port Sa itte miisadere 
edilen üç Romen vapurunun 
Tunada Mavnaların tevkifin· 
den sonra yapıldığını beyan 
etmektedirler. ·Bu mehafil, 
Rom~nlerin bu hareketini ' 
Almanların petrol mübayaa 

t ve nakliyatını kolaylaştırmak 
i için..'.yapm,ş olduğu kansa· 

tindedir! 

Romen nazırlara Ro-
mada 

Roma 28 (a.a.) - Bugün 
tayyare ile Berlinden burctya 
gelen Romanya Başvekili ile 
hariciye nazın hava meyda· 
nında karşılanmış ve <lerlıdl 
Musolini tarafından kabul 
edılmişlerdir. Kabul esnasın· 
du İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciyano da hazır bu· 
lunmakta idi. 

Romen matbuatı 

ne diyo""? 

Bükreş 28 (a.a.) - Ro· 
men ınathuatı so·ı günlerde 
Almanyaya karşı çok tevec· 
cühkar bir li!'iıll kullanmak· 
tadırlar. Bu gazetderin neş

riyatı şöyle hülasa e<lılcbilir: 
.. Romanya bugün ar 

tık Roma -l3erlin mihverine 

t~mamiyle iltihak eylemiştir. 
Devlet adamlanmızııı Berlİn· 
de Alman devlet adamlariyle 
yaptığı. müzakereler büyük 
bir emniyet ve anlayış hava 
sı içinde cerya n eylemiştir . ., 

venin, hacmini doldurmak 
değil, yanından savışanlarm 
bile kafalarım .ağırtacak ka· 
dar boyacılarm, boyalı pa · 
buçların adama attırn·lar. 

Eğer bütün sonat eruabı 
' bütün meslek salı:pleri, işçi· 

ler, ameieler, memurlar işle· 
rini hep bağırarak görecek 
olsalardı : Bir köşeden iyi tı· 
raş ederiz, diğerinden, gjjzel 
elbiseler dikeriz, biraz öte· 
den· hoş kunduralarımız var 
gibi ardı arası kesilmeden 
kulaklarımızı tırmbhyacak o· 
lan tiz tonlu naka ı atlar,f an 
kurtulabilmek için ancak dağ· 
lara çekilmemiz İcab ed ~cek
ti. 

Hele posta ınüvezzilerio in 
bağırarak mektup sahiplerini 
aramalarını, memurların yük 
sek sesle kalem oynatmala 
nnı bir kelime ile herkesin 
deli gibi söylenerek işlemesi 
ni göz<>ı1üne getirme'{ bile 
nekadar gülünç oluyor. 

Sükunet çalışan insanların 

gıdasıdır. SEZER 

~ 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELFNK 

C.H.P.ıııatbaasmda basılmıştır 

lılara yardım 
Nevyork 28 (a a.) 

Cumhurrd::; Ruzv it, harp 
o layısiyle Avrupa!· n kaça
rak Amerikaya iltica eylemiş 
olan Avrupalılara yardım 
olmak üzer,.. 50 mılyon do-
larlık bir tahsisata parlamen
todar istemiştir. 

Işık söndür e mı.-c

buriyeti 
Londra 28 A. A.. lngilte 

renin şimalinde imtidat eden 
ahi! boyunca güneş b:ıtma· 
dan bir saat evveld "'n güneş 
d..>ğmadan bir saat evela kadar 
ışık söııdürme mecburiyeti 
konulmuştur. 

Mt>zkur sahillt"ı de plaja git 
1 • • ı me ..... ıslıyen er. Je askeri ma 

kam ah n müsaadesini istihsal 
edeceklt!rdir. 

Hastane için 
Erzak m~nakasası 
25 temmuz 940 la ihalesi 

mukarrer olan hastane erzak 
ve saire.ye talip çıkmadığın· 
dan thale 10 gün temdid edi 
lt-rek 5 ağustos pazartesi gü 
nü saat 11 e bırakılmıştır. 

1 Maarif Vekilliği 01ıl 
tedav;ı sermayeli Devlet killf~ 
ları salış ınüdürliığii ııan~'''jt t~ 
Antakyada lııönü caddcsı11 

.' I~ 
tutulan iki adet dükk5ıı ,-tı• ~ 
mrığazası haline ifrağ cdi~ ı, 
ceğinden işhu dükkaoısr. 'a 
tııdil, tamir. tesis ve tefr•

1 ~ 
işleri ) apılucaktır. l( 

2 Bu işlerin muhar11ıjl d 
bedeli ceman 650 liradır· l~ 

·ıe 
3 Şartnam eve krok• .. 1,. 

ri Maarıf idaresinde görıJ 
bilir. v 

4 T l. 1 . b . . 111 - a ıp erın u ışı ,. 
vaffakiyetle yapabiı .. cek .

5
,( 

nat iktidarı ve muvaffak•) 1ı 
. b"lh ıJS ti ıe ı assa taomnııŞ 
olmaları aranacaktır. ,'1' 
• 5 ihale 31,7 ,940 çal'? ,1f 
ba günü saat 11 de rvts~tıf 
müdürlüğünde yapı it cıı .. ~· 
Talip olan!arın mezkU~A~~' 
de ayni s<tatte Maarif ıv•Ll0ııl' 
lüğüne müracaatları i1il

11 

nur. ./ 

~;l 
. - ~e 1 

talıpleri n mezkur g uo ıckil ı9 
atte h=lstanede müteşe "r'e' 
bayaa komisyonunu oııJ 
atları ilan elunur. 


