
l~isan 1942 
Şt~ll2! Sahibi 
~~·"Ü BALCI 

'' ~at tv.QdQrQ 
~ ÇELENk 
'•)~ 
at~ tı :Yazılar 

·!~d 0dOrü adına 
't: 1~"ilrrıeııdir. Ögleden sonra çıkar gOnlDk siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1928 YIL 14 SAYI: 3055 

~ ~,~,l'tıl~en "yazılar ADRES ı YENıGlJN - ANTAKYA - Telefon 1 • 45 Posta kutusu 2-' 
e 

1 
~erilmez . SAYISI 2 KURUŞTUR 

~'. l?,;~l y . ve Yok 
~ s1ıı ra y rdım 
:

1 

Cemiyetlerinin 
~ K kongl'eleri 

ofl
1 1~ılayın 942 bütçesi 6260 

;';< v~ Y oksullarayardım Cemi 
&< ~~linin bütçesi 15200 lira ola-

~1 rak kabul edildi 
Şu'-ay. Cerniyeti şehri şükrdoını bildirmiştir. 

IJl"!iı ll 
fııa t Yı ık kongre· Alkışlarla knrşılaaan 
l~ık: e~i [!Ünü snnl 17 bu sözlerden soma kongre 

· ~ r ~ınde topltınmış· nin Milli Şefmizle Başve· 
O ~ , ~~ll\tıtıda r kiJimize ve Kızılay Umu 
;e I,~ U.kfınıet erkanıvav~ mi Reisliğine tazim ve 

, ~h~ lıYele r i hnıı b . minnet teıgrafüırı çekilme 
111 "i \' r u d k. l r f . 
e>'' tla ~ kongrede ge· si hakkın u ı tc c ı Uzun 

c· btı:ı aıt faaliyet raporu alkışlarla kubul edildikten 
~1~ 'lıu)~Şlut, Bu raporda sonra kongreye son v~-
v ""6k' ·1 . t" )ııJ ~~arı yıl içinde ya· rı mış ır. 
~f ~a dırn ve işler hak 

ll ~t~UfossaHizahsıt bu 
.(ll · ~dtıı 1~· Haporun k a · 

' ırı: Eonra 942 yılı ı 
~iş rı lllUıakeresine 1 

r~~ İrııgerek masraf ve 1 
lq~datıd lı.~tçcsi üzerin · j 

~ (~tı l'lluıııık:ışalor ya 
1 

aJara !io~ra bUtçe 6,26 O 
kabul edilmiş 

P.~ 
uı~eıı· 
~ cı~ 1k

1n kabulünden 
~~~tl' buıuuan 5 mer 
r~ 1 aza · ~~ıluı sının seçı· 

ctÇık 1t ,,e aşağıdaki 
'eçilrıı· ulunan azalık· 
% •Şlerdir. 

tı G·· . 
1.1t uzm Soysal, 

$ahit ~uşcıı, Hamit 
~- eı:ıi .;. tay ve Lise 
\im· uı·gut. 
" ı rn··t . t~li . u eakıp söz 

~t flıız ş r· k . enin e ı Soyer, • 
~ . rnas • f , ·tıtıde .. ra ve ge. 
ı~(Jı. gosterdiği ti· 
~Ye· hl . rınde bulmuş 

\ dill~ö:sterilen fmıli· 
~ e~ı~~ı ldare l leye-
' ~ur 1 ~"rı d ey emiş ve 

~ ~llru~stu Olan bu 
llrıd Una hayırse. 
tlıiıı ~Ş~arın yar6ımı-

, ~arı •Çın rnünık·· l· 
~ uar U un o 
~sı Ye sayı.~ının 

~ltılctı surelıle teşki· 
h~~le~~ı '.lüzumuna 
eieı· ış ve yeni 

U'J IQe ı eıu· nıuvaffaki-
~I! ~Ştir. Valimiz 

gost · ' 
qıı\ ertlen bu alo 

<~~lll ayı hayırsever 
ilta . 

lllınnet ve 

* * * Dün öğleden sonra da 
Yoksul ve Kimsesizlere 
Ymdım Cemiyetinin yıllık 
kongresi yapıln ış ve kon· 
grede kuı umun geçen bir 
yıllık lıesabı incelenerek 
fevkahlde iyi ıwliceden 

do1ayı idare heyetine le· 
~kkür edilmiş ve bundan 
sonra 942 yıJı billçesinin 
konu~ulmasına başlanmış 
tır. Heı gün 300 fakir 
yurtdaşa sıcak ekmek ve 
y<'nıek veren bu büyük 
şefkat yuvası hayırsP.ver 

yurtdaşlarııı yardımımı 
dayanmaktadır. Bütçe 
15200 lira olarak kabul 
edilıniş ve kuru 
mun kurucuslı olan eski· 
Valimiz,Söktnensüere kon· 
gre münnsebetile bir le· 
ş~kkür telgrafı çekilmesi 
kanır allına &lınmıştır. 

Yine dünkü kon>{rede 
cemi~et nizomoamesını ll 
bazı maddelerinin değiştiril 
mesi lı11kkındaki teklif te 
müzakere ve münakaşalar 
dan Sı ınra kabul • edilmiş · 

lir. 
Yeni idare hey~ti şu 

şekilde St!çilmiştir: 
Reisliğe Samih Bilal, 

Azalıklaru Bekir Atahan 
Sabri Taşan, .l\lemduh Ze 
ravend ve Ömer Beyoğlu 

Mürakipliklerc de D~fter· 
dar Bedri Ha kunt ve F u
ad Sahilli seçildikt~n sora 
kongre işini bitirmiştir. 

Beyaz ekmek 
Bugün satışa çıka

rıldı 
Beyl12 undan yapılmış 

ekmekJ~r bugilnden itibuen 
s .1tışa çıkarılmış ve 300 
gramlık her ekmeğin fiatı 
6 kuruş 30 para olarak 
tesbit edilmiştir. Dört gün 
denl>eri IskenJerunda ve 
diğer kazalarda · da beyaz 
undan yapılmış ekmekler 
satılmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, 
buğday stoku azalmış oldu 
ğu için beyaz un piyasa
ya çıkarılmıştır. Ancak dün 
lskcııderunda 'loprak Malı 
siilleri Ofisine 105 ton buğ 
day gelmiş olduğundan bir 
kaç güne kadar beyaz un 
dan yapılmıj ekm~kler pi 
yasadan kaldırılacak ve ' 
eskisi gibi yf'zde 94 ran· 
dımanlı un verilecektir. 

İpek kozası 
kooperatifi 

Yarın umumi heyet 
toplanacak 

Kozacılık Kooperatifi 
için ihzari toplantıJurm so· 
na erdiğini haber ver!!!İŞ 
tik. Kooperatifin önUnıliz· 
deki mahsul mevsiL':!imJen 
önce kurularak işe başla 
masım sağla:nak için ya· 
rın saat 10,30 llalkevi 
konferans salonunda umu 

mi bir toplantı yapılacak· 
tır. Bu toplantıya 30J ka 
dar koza müstahsili işti· 

rak edecektir. 

Bulgaristanda 
Kabine değişti '. ; ~ 

Sofya 12 A.A.- Diln 
öğleden sorra yeni Bıılgar 
kabinesi kurulmuştur. Ye 
ııı kabinede başvekil Fi · 
)of hariciye nazırlğını da 
üzerine P}mıştır. l!:ski kabi 
ne azasından yalnız dahili· 
ye, maliye ve nafıa nazır· 
)arı yerlerini muhafaz~ et· 
nıiş, diegr nazırların hepsi 
değişmiştir. 

Bir İngiliz savaş gemisi 
batırıldı 

Homa 12 A. A.- Ital· 
yan tebliğine göre, Libya 
da şiddetli topçu ve keşif 

kolu faaliyeti olmuştur. 
Akdenizdo 1 O bin tonluk 
bir lkgiliz krovazöril uçak 
hırımız tarafından yakala· 
narak batırılmıştır. 

Hindistaıı 
durumu 
İngiliz teklifle 

reddin • • 
nnın 

den so~ıra çok 
nazik leşti 

Hint Kongresi nediyor ? 
Yenidelhi 12A.A.-Hint 

Kong~esi icra komitesi it· 
tifakla lngiliz tekliflerini 
reddettikten sonra bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu teb 
liğde deniliyor ki; 

" -·Son Ingiliz teklifle 
ri kabul edilerak mahiyet 
te değil lir: Bu tekliflere 
göre kurulması istenen dev 
Jet hür ve müstakil lıir 
devir t gibi işliyemiyecek
tir. 

Her millet, müdafaa 
yUkilnü huklı olarak an· 
cak kendi evlatlarının sır 
tına yüklemelidir. lngiliz 

tekliflerinde hakikt hürri 
yetin bir hayalden ibaret 
olduğu anlaşılıyor. Hu şe 
kil en geniş ölçUde Hii:ıt 
milletleri arasında ihtilAf· 
lar duğuracak mahiyette· 
dir.,, 

•Hindistan yakın bir 
tehlikeye maruzdur• 

Yenidolhi 12 A.A.
Dün saat 15 le radyo· 

da bir nutuk söyliyen 
Krips demiştir ki: 

"- Kendini ve 
hürriyetini müdafaa mak· 
sadile H\ndistana verilt'n 
fırsattan istifade edilmedi· 
ğine müteessifim. Savaşın 
başından beri Hindit:lan 
istiklalini defatla istedi. 
Hindistanın lstiklaline ka· 
vuşması için bir çok fikir 
ler vardır. 

Şimdi Hindistan J ap:>n 
yanın taarruzuna uğrıya 
cak ülkelarin ön safında 
ve on tehlikeli durumda 
bulunuyor. Hindistan milt· 
tefiklerin zaferine iştirftk 
ooebilir ve etmelidir. 

&n yakında .Ingiltero· 
ye dönüyorum. Hindistan 
tehlikeye maruzdur. Bu 
tehlikeyi BEızenler onu 
yardıma koşmalıdır. Bi~ 
lfüıdistana elimizden fre1e· 
ni yaptık, fakat muvaffak 
olamadık. Bu işte mesuli· 
yet meseleNi ikiııci plAnda 
dır. Şimdi Hintlilerin bi· 
zimle elele vererek yurt· 
tarını ;müdafaa etmeleri 
gerektir. 

Pazartesi 
Abone şartlarj ı 

Dahilde yıllıGı 5 ılra 

Yabancı memleketler• 
a lira 

lllnların her kellm•
alnden 5 kuruf alınır. 

Ocret pe,lndlr . 
00nQ geçen: aayılaP 

10 kuruftur 

Şimdi ne olacak? 

İngiltere ve 
Amerika her 
ne olursa olsun 
Elbirliğile Hindistana 
yardım edecekler 

J ondra 12 A. A. -
Ingiliz tekliflerin reddeden 
Hindistanrn bundan sonra 
durumu ne olacaktır?Siya 
si ln~iJiz mahfillnine gö· 
re, Hindistanm müdafaası 
9akımmdan fili ve du· 
rumda pek az değişiklik 

varlhr. Hind ordularile ra· 
calar ve mehraceler Ingiliz 
tacına sadıktırlar)ngiJtere 
ve Amerika her ne olursa 
olsun gerekirse Hindistana 
yardım edec~klerdir: 

1 

Herşt:!y daha bitmemiş 
Londra 12 A. A. -

Hindistandaki son durum 
hakkında Ingiliz bıısını şu~ 
m ütaleaları yürütmektedir. 

lngiliz tekliflerinin red 
dedilmesi bizi hayal suku 
tuna uğratmamalıdır. Çün 
ki tamiri kabil olmayan 
bir ş ;y yoktur lngiltere 
savaş esnasında Hindista· 
nın müdafaası mesııliyeti· 
ni azimli ve sarsılmaz · 
bir şekilde eline almış bu 
lunuyor. 

Eğer Krips Hindistan· 
da muvaffak olsayJı, bil· 
tün hür insanlığın ümidleri 
artaca.ktı. Buuunla beraber 
Hindistanı asla kendi ha· 
Jine bırakamayız. Herşey 
bitmiş değildir. ileride baş 
ka teşebbüs yapılacaktır. 
Hindliler istedikleri zaman 
bizimle konuşmaya başla· 
yabi'ecaklerdir. 

SON OAKlKA 

Yeni Bulgar hü 
kumetinin poli

tikası 
Türkiye ile dostluk 

tar. daha Heri bir mü 
nasebet tesisiiJe ça 

lışmak olacak 
Sofya 13A.A.- Bulgar 

ajansı bildiriyor: Başve• 
kil fllof, yeni hUkUmetin 
dış politikası hakkın· 
da radyo ile bir nutuk 
sUylemiş ve demiştir ki: 

"Yeni hilkftmet eski 
hüktlmetin dış politikası· 
na devam edecektir. j Bu 
politika Mihver devletleri· 
le samimi ve sıkı münase· 
bat v J cenup doğu kom 
şum uz Türkiye ile dost· 
luktan ileri bir milnase· 
bet tesisin~ çalışmaktır. 
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Y ardımSeven
ler Cemiyeti. 
ne bağışlar 

Doğuda kar
lar erimeğe 

başladı 

Nakil vasıtaları 
fi atı 

Mülkiyet satıŞ1 

Hatay Vakıflar müdürlüğünderl ~~ 
Antakya fi at mürnkabe ~ ~ 11 i ~p; .,.~ 

Komisyonu Reisliğinden: ~:;.ı 11i 

K b 
- e~ ~~ 

Rus cephesi bir ça- asa alar arası nakil ~ ~ ]~ ~' 
d d 

vasıtaları fiatlarile tel ;ivi "' j2 ~ ·;;; ~ 0 ~P r" 
Yardım Sevenler Ce· 

miyetine l.ıağışta bulunan 
bayanların adlarını yazı· 

yoıuz 

Lira 

"BayLn Samiye Halef 6 
"Hergüıar Selim Çelenk 
"S:ıbriye Adalı 

mur eryası için e fiatı aşa~hiaki şekilde tes ~ g; E ·~ s ;ı ,.....1 
Berlin: 12 A. A. - Olağa bit edilmiştir Aksine hare ..- zcJJ ~ 

nüstil sovuk ve şiddetli ket edenler hakkındıı kunu -1-şekercik cfimii Kara ali bölü~i.iM.Ta'ria 2-65 11 ~ z.50 
1 

.. 
kardan sonra' kış sona ni takıbat yapıhıcağı ih\n 2 Kantara camii Şirince mahallcsı arsa 2 77 1;29 ıoO 
ermiş ve dtığu cephesinde olunur. 3 Antakya mcvlevi Kanevet islam 19zeytin 2-92 .. n 10 1• 4 . 1 2-93 1-"' 20 

. karlar erimeğe başlamış· Antakya Iskenderun lijSan H H 99 19
4 

en H 5 Halil ağa camii Şirince M. arsa 2- 95 1:7" ~ 
ır. us ilkbaharı Avrupa başına 6 Kanevct İslam borarazi 2-107 ~93 4;ll "DimitriA~ntonopulo 5 i'kb:ıharına benzemez. Bu Kuruş 7 H H 2-10~ 196 ıoO "Aliye Hocnoğlu 3 

"Güıide Yurtruan 3 
"C1:mile ~elıoğlu 3 

rada kı.ş birdenbire bit~r v~ \ (4) kişilik landon 225 8 • arsa 2-11.J 2o 'jCfJ 
hemen ılklıabar başlar Şımdı · 6 kişilik landon 200 9 Haleb o~maniye Camii4kcbir18-24arsa 2- 30 i65 ~~ 
karla örtülil olan her taraf bir 14 ,, otobüs 150 10 Etitürk vakf1 Main.an islam arsa 3-557 sz 4:J" V I 
çamur deryası ha !ine gol. A nta ky a • Reyh ani ye ı ı Şey hali camii Şenbü k m•ha ilesi hane 4-166 ~ 1 o ?lfl 1 .~ "Atike " 2,5 

"Saime Sunman 2 
.. V~dia Kuseyri 2 
"Mihrilıan Yiğit 2,S 
•'ismet .Kuseyri 2 
"Nuriye Yahya 2 

, ,,Nuriye Şahid 2 
~ "f-tüzhet bilgin 12 
•"Halime Keskin 2 

CemiyıJt bu hU:ytr.sever 
bayanlara teşekkür etmek 
tedir. · 

Evlenme 
Bayan i\lüzeyyen Ozdi· 

lekle Teğmen Yusuf Bur· 
cun evlenme düğünü ev· 
velki akşam Halkevi salo· 
nunda ve kalabalık güzidt> 
bir kütlenin iştirakile ~a 
pılmışttr. 

Birmanyada 
~ ngilizler şimale çe· 

kiliyorlar m 
Londra 12.A.A.~Son 

~>habnlere görP,, Birrnanya 
dHki fogiliz kuvvetleri Ja 
pon baskısı altında şimale 
doğru çeki mektedirler. Şi 
mali Birm11nyada çarpışan 
Çin ordulııu iki binden faz 
la Japon öldürmüşlerdir. 
Rangonun işgali Japonlara 
5 bin ölü ve ~ar alı ya mal 
olmuştur. 

Bir Hmdli Lider ne 
diyor? 

Yeni ~lhi 13 A.A..
l<ougr!! reisi Nehru Arne· 
rıkaıı delegesi Consonla 
görüşmüş v~ Consonun 
kendisini Amerikayı ziyare 
tc davet ettiğini, fakat bu 

· t' y ll ·ı 12 Yahya Şebbih Oruç bölüğü Ma.hane 4.437 .3'.3 'Jo0 ~ip 
rnış ır. o arın. geçı mez 12 kişilik otobüs 110 13 Şeyhali camii Kancvct islamMa.dükcn4-664 ~:26 1oO. 
bir şekil alması askerleri Antakya - y aladağı 14 Şcyhfüi mahallesi hane 4-762 12S 5~ 
çok yormakt tdır. Fakat 4 kişilik landon 225 15 .. H u 4-B-40 ıo4 4l

111 

Eı 
Alman Başkumandanlı~ı 6 " , 200 16 Ağca camii Tutdibi mahallesi _ 4-899 8 ıo.3 1~ ~aeı1ı 
gafil avlanmamış ve bütün 14 " otobüs 150 17 H • • 4-11

6 
96 !, ~be 

tedbirlerini ona göre al· Antakya _ Kırıkhan 18 Karaali bölüğüM.dükan4-117~ 91 ~ kne 
m~ştı~. Alman . askerle~i ıı kişilik otobüs 100 19 . .. ... .. 4-!::6 99 ~ ı 8 

ıçm ımkAnsız hır ş )y 0 • · Aanb:.kya - Kırıkhan - Hassa 20 
H •• " h. ti1s1 1oO·~ 'lıJetı 

m. adığını söyli.yen Hitle 12 kişilik otobüs• 250 21 H " ,. " 6'2109 ,~ " b ö Ü b k d 22 Şehit mehmet paşa ct>ınaliye maha1-20 h.5-12 8 ı21 ~ ~ " 
rın l\ 5 z ır erre a· Antakya - Kuseyir 23 halep osmaniye cluddibi mahallesi ar.4-11

8 ıtZ 'Y., ~ltı 
ha tahakkuk etmiştir. 12 kişilik otobüs lOC- 75 24 Şekerdk camii karaali bölüğü M. h. 4-11;~ 111 ~ lUlıi 

ık. . d d. Antakya - Süveydiye 25 kantara camii şirince m. arsa 4-12 3 191 ~ 'Q 

1 1 1 ıa 12 kişilik otobüs 75 26 şiri~ce mescid~. ~iri~ce .. ~a~. h. 4-12; 1 19ıt/'. ~ 
Yük kamyonlarının 127 halli aga .~amıı cıncı b.oıu~ ma. h. 4-1321 101 1 !~~et 

28 agca canın kara &.lı Bo. m. h. 4-1'4 22 102 '1. ~'l\ıl 
Savaş nası\ bitecek Ton başına alacak- 29 ,, ,, ,, ,, 4-14 1yı ~~ 

Berlin 12ı\.A.- Yarı tarı lira 30 şeyh ali camii kanavat islum m.h. 3-1449 ıs5 1, d •. 
resmi bir kaynaktan bildi 113 ~ ·ı Km. Kr. 31 Şekerci camii Karaali bölüğüM. 4-1463 t4 ,n; tt~ 
rı iyor; 

1 
64 1 ır. ~ 

Rus haberler dairesi Antaltya· skendorun58 700 l 32 •• ,, ,, ,, n !~~!65 11 5.ı 1f ııQt~ 
Reisi Loıofski, Kızılordu " lteylıaniye 44 53o j 33 

" •• " " " 4-1625 11~ı:; ~ıt Qadi 

R t 
kl d k. ,, \'ayludağı 51 610 

1
34 ,, ,, .. ,, ,, .46 1JV .ı<· . 'ıır 

nun us opra arın a ı Kınkhan 4a 48 ) 35 Şeyh Ali camii Kanavet islaınM.nısıf ha.4·1~ 131 ~ 
Alman ordularını 742 yı " ı 4-16::>1 ı') Hassa 73 880 ı 36 ·• " " " • 6 1

3
" ,,,, 

hnda kesin surette ezeceği " 37 ,, ,, Sofular islam M. dükan4-167 130 ~ 
ni söylemişti. Fakat bu id " Kuseyir 19 23J 1 . 4-1679 1Jl ı 

Süveydiye 25 300 l 38 " " " " " " 1 14:3 "' 
di<' ile uvvelki gün radyo " 7

1} v Harbiye 8 l CO 39 Zekeriya mescidi rckabiye,,M. .. 4--1 "z 1·:ıD 
da bir nutuk söyliyen Rus " Ç 

1 
ı 40 Şehali camii ,, ,, arsa 4-180 141 ~· 

yanm Vaşington ·e'çisi Li'I ivi 1iatları l41 ,, ,, ,, ,, , 4-1803 129 f 
vinofun sözleri arasında 42 ,, ,, ,, dükan 4-1929 93 'f 
derin bir aykırılık vardır. Fıat ~ürakabe kornisyo 43 Sofular camii Sofular, islamM.hane4·19

48 
210 , 

Utvinof, ne abluka ve ne nundı:ın: 44 Deveciler mescidi Rekabiye maha. ,, 4-160
9 111ı11P~ 

de fabrikaların bombardı Tel çivinin Aııtakyada Yukarıda vakfilc mevkileri ve mflhzar. tııç.ı~ 1 
maaile Almanyanın y~ni perakeud

8
e satış fiatı beher yazılı vakıf gayri m1enkull.erin/mülkiye~_Ie~ıoe f~t 

leıniyeceğini, büyilk bir kilosu 1 2 kuruştur. maya . çıkarılmıştır . halesı 27 4/942 gun esi11 
meydan savaşına başlamak Kayıp İplik vesikası çarşamba günü saat 10 da vakıflar id•r ~ tt gerektiğini söylemiştir. Bu Iplik vesikamı kaybet· olunacağından isteklilerin yüzde yedi buçll 
sözler Husyanın müttefık· tim. Iktisad MüJür;üğün· akçasile birlikte müracaatları ilan olunurÔ z5 
\erden acele yardım istedi den yenisini alacağımdan 13, 1

6
· 
2 

· 
ğini göstermektedir. ~Rus eskisinin hükmü olmadığı vB 
ya Avrupada ikinci bir nı ilan ed~mrim. Dut yaprağı satılacak Salık ba~9~e~: 

h k 
. . 1 H 'J' H t D ft d l v d ·ı·ırıtlv I! cep e urmak ıçın ça ış ar ıye köyünden. a ay ; e Qı ar ıgın an: Hat<ıy Vah ıt:' 1 , .:ı 

maktr.dır. Fakat Ingilizlerin Süleyman oğlu Reşit Sunar ı fü,dirgP- ve Avaklı köy· 1- Dört~0 ..,il ' 

K 1

1 }erindeki 22 lira muham e " ~ 
buna cesaret edeceği şüp ayıp ip\ik vesikası hususi idareY ıır'O' 
h l

·a· men bedelle 562 ağaç dul · g" f 
e 1 ır. Iplı'k vesı'kamı kayb""t· 1 yusuf banesı .:~ "' . yaprağı açık arttırma ile 1ıl"' 
Ali Mahir paşa ni- tim. lktisad Müdürlüğün satışa çıkarılmıştır. · cesi şim•leO lıet•' 

den yenisin alacağımJan Satış bedeli peşindir yol olmak i.İ 11ıJ tı' 
çin tevkif edilmiş eskisinin hiikmü yoktur. Taliplerin 13-4- 1942 çe ile şarke;ıJ,ııe0 
Londra 12 A. A.-Ka- Yakto köyünden Sü pazartesi günü saat 10 üa ilraz bahçe .,,1 ~ 

leyman oğlu Selim AQkar Deflerdarligl-a rnüracaatJarı ışık şimale~ .!a~ 
bireden bildiriliyor:• Ali Ma " u .. <r 

nazik zamanda 'Amerika· 
ya giderui~i~ceğini sövle· 
yerek demi~t!r ki: 

"ln giltere ile ~ yıı p ....... 

konuşmalarda benim t.ı.;ık 
kanaatım şudur: 

Almanya ve Jaııonya· 
nın savaşı kaz :ı narak dün· 

'k A·ııe Doktoru (Bılcütnle fi]31:lraf lar alaaa yol olmak " &1' 
bir paşa mah ftnesinden . . ) 9 10 11 12 bahçe a.l'ttırCJl 
çıkır.:amak için verilen em aıttır. , ' , 
re itaat etmemiş ve Demok MESRUR HATAY mu.ştur. ..it1 i 

Doktor Mesrur Hatay y td 1 2 il h'~ev-J e 
rasiler aleyhinde faaliyette ur aş - !l ." ıı Uzuaçarşt başındaki yeni • 1 O bulunmuş olduğundan tev men bede 

1 

,sv.JJ',ı 
; yaya hükmetmelerini iste 

miyoruz. Bu, insc.nlık için 
bir facia olacaktır. logH
tereye boyun eğmek .. is~e · 
ınediğimiz gibi, ;, yabancı 
saldırğanada boyu\} eğ· 
meyect>ğiz.,, 

k
'f d'l . . Ik' d f B muayenehanesinde .hasta· insanın en büyük eseri sile beraber Jİ~ r. 
ı e 1 mıştır. 1 e a aş !arını her gün saat 9 dan yavrusudur. Tbnıinatı 21~1111~ 

vekil olan Ali Mahir pa· 12 ye ve 14 teı\ 18 e ka 1 
Çocuk Eslrgemt>. Kuru· 3~ 'fa 're~~ 

şanın siyaset alemindeki dar kabul etmektedir. ı __ __ mu Genel Merkezi san 942 P"ıoıd) 
durumu malumdur. Bu Abone usulile aile dok . saft 15 de. ,~o' 
tevkif muhaliflere indiri· torluğu yapar TufsiHl için Neşrıyat Müdürü beyetine IJl'' .-1 
len ağır ve tepeden inme bir kendisine müracaat edilme Selim ÇELENK olunur. 6'' 
darbedir. lidir. C. H. P.Matbaası Antakya 9,13·
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