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Cuma 
AbOl'a .,artları 
Dahilde yıllı~ı 5 
liraYabancı mem 
leketlere 8 lira 

ilanların her ke
limesinden 5ku
ruş nlınır. Ücret 

PP.findir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruftur. 

1 u"~~~- - . - pas·~--- - " - - '!" - - - •m 
· 9general Kanatlt dün akşam Londrada kurulan Hal- 1 Eski Fransız Dev-

lSQ kevinin açılış töreı .inde ı 
. kişif ik bir yemek verdi Ed let adam lan 

Klıi~ı d d enı·n lanh'er en aal ığın ız uskeri ve sivil l-'rldln, Beledi Bunlardan bir kısmın 
d ısur " torpidosunu ve ve Parti Reisleri ile seç- k dan şimdi mahkemede 
~ı~ li~dıanınıa g~lt.irP.sr.t'k kin bir davetli kütlesi hazır n ut u .· 

•u G eu ngı ız u hesap soruluyor 
1 Şeref' •

1
, • 

1 
l>ulunmakta ıdi. 

l( ıne uggenera 1 T . f" 1 .1 b T k il k Vişi 2) A.\.- Eski fr,m 
1 anathnın bir akşam b ngı ılz ~ı·ısa ırAerı e era- Ü r mi eti uv- sı z başkomutanı Ganeral Gam 

vere ğ' · d"' k" er ngı ız laşena\ ı l'id ce mı un u l ·ı · 1 k d 1 1 len ile Daladye, Slum ve ar 
lı~ a bildirmişlik ve ugı terenın s en enın vet ·,, az"ı m <a" r ve 
"1111 ak K ı d ı.... ı kadıtşlarmın muhakemesine k Şam Iskenderun onso osu a ..JU unmuş ve 
~ı~UbUnde verilt!D bu saat 20 de başhyan yemek C .::..su rd Ur b1şlanmış'ır. Mahk .. me Rei-
~ lı ~ si General Gamlenl ord•ıla-

'!t 
1 

aşta valimiz Şefik çok samimi ve sicak bir hu 
tı,0bfllak ü~re Halayda va içinde snat 23 e kadar lstiklalinı müdafaaya rın idaresizliği1E1 ve hazırlan 

ulunan m"'buslar. devam etmiştir. azmeylemiş olan Tür- madan savaşa girmekle itti· 

8 

1. ham eylemis, Daladyeyi de 
udor ~ra V k · 11 · V ı · ı . kiyenin davası bizim Majino hattını Belçika sının 
t; e 1 en a ~ er davemızdır boyunca denize kadar uzat· 

, ' heyeti 1 Londra 20 A. A. - madığı için mesul mevkiindt5 
;ti Asker aile erine yar Röyterin diplomatik mubar· gördüğünü beyan etmiştir. 

ll'lutad toplantısı- dım işini bizzat ele riri yazıyor : Eski BıışvekiJ Blum kendini 
rıı~ alacaklar "Londranın sinesinde bu- ve arkadaşlaJıaı müd·ıfaa e· 

nı yapıı gün a~ı ı ı.tn Helkevj, Türkiy~ derek demiştir ki: 
~~.ara 20 A.A. _ Icra Dahili}'e Vekfileti, muhtaç ile Ingilter" arasında yeni "Biz burada bir suçlu gi · 

3() ı Heyeti dün saat asker ailelerine yurdım ışı , e kuvvetli bir bağ vücude hi değiJ, fakat De ılet Keisi · 
ad~ Başvekftlet bina- etraıında vilayetlerin tekrar- getirmiştir. Kamal Atatnı k nin önceden verilmiş bir 
aşvekil Uoutor Refik nazarı dikkntını -;eken bir hırafıudan kurulan Halkevle kararile mahktlın olarak lıu 

llıın reislığinda haftalık tamim göu lermiştir. Tamim ri, Türkiyen;n bugünkü mo- luuuyoruz. ~ıalıkemenin is 
:~Jllnntısını yapmıştır. de valilerin bu işi bizz~t ele ,.dern hJle gelmes hususunda tiklalinden şüphe ediyorum. 

:ıı:ilirnizin kabulleri almaları VP 'lalbikdtl sık 8ık r öti'emli roller oynan ış tır. Bununla beraber herne olur-
~~ta 2) A.A _ Başve· kontrol elme'eri, yardım işide fü r kiy~ sınırları dışıuda ilk sa olsun mücadeleye devam 

l{for Refik Saydam, sürat intizam ve luyık oldu Ha kevinin Londrada acılnıa edeceğiz· Harpten Fransa de · 
~?Uyük Elçiliğine ta· ğu ehemmiyetin vcrilmes· lü sı çok manalıdır. Londrada ğil Almanya mesuldur .,, 

1 
"'4ılen Rauf Orbayı dün zumu bildirilmektedir. Türk er için kurulan bu Ha\ Muhakeme devam elmt-k 

~:erek kendis· ıe gö Ha lkevi n de kevi, iki millet arasındaki tedir. 
~ "r. münasebetlerın değişmesinde SUN DAKiKA 

r lı o l 'büyük b r rol oynıyacaktır. • - 1 d ~rıan· t d ünverienkonterans lngı" tere e IS an an Hblkevleri dostluk, Sami 
<' lstanbul Üniversitesi Hay· miyet ve alaka yuvasıdır . ,, Çörçiİ yeni bir savaş 

t· ~Ocuk memleke vanat OrJ.inayüs Pn fet1örü Ingiliz H..ıl'iciye Nazırı 
''l'lil{' getiriliyor Doktor Kozvit ViHl.yetimiz Eden de HttJkevinin açılma kabinesi kurdu 

~deki hayvanJ&r üzerinde bir Londra 20 A. A. -
nkar 1 tedkik yapmak üz .. re birkaç tören!nd~ söyled ği bir 11 ~ ç 1 lr"" a - Yunanistan· tukta demiştir ki : örı.:i savrş kab'nesini yeni 
"V Çocuğun menıleke gün <·vvel Hataya gelmiştir. H den kllrmuş ve IJu hususta 
kelirihnesi için hazır rProfesör burad..ıki hayvanat " a kevleri lıüyük yara ne~redilen .m~rui bir tebliğde 
buı;ı!anrnıı:ıtır. üzerinde teJkikler yapmıQlı. lıcı Atatürk'ün ameli ve ya· v . -ı " " C\.ralın yclni lub n.,,yi tasvip 
rıbuid Ko·"vit dün H ... lke· pıcı eserlerinden biridir. Bu ~ - a bazı bimtlt.r .. '" eyle1iğ\ bildirilmektedir. 

\~·klaqn bsslenmesi vinde «Hayvanat ve Türkiye müesseseler, Atatürk Türkiye Kabine 9 aza y~ri ı 7 azı 
~~ıs edilecektir. Yua.ı· favnosu" hakkında bir kon- s niı~ en mükemmel bir kö· ya indirilmiştir. 

}iYecek götüren va ferans vermişcir. Konferansta şesıni v~ en ı:;amirni ocağını 
~ ıtönerkeıı kimsesiz ço kalabalık bir dinley<:i lıütlosi teşkil ediyor. Londrada ku- kevi Türk - lngiliz millet· 
~U rtlemlf'ketimize geti· hazır bulunmuştur. rulan bu Halkavi yab.ıncı leri , arasındaki anlaşmanın 

r. • muhitlerde kurulmuş olıı.ı ilk merkez noktilsını teşkil et-
İaşe teşkilatı Halkevidir. mektedir. 

~cıra kış 
l~har geldi 

:11~aftandanberi ilkba· 
. run~Jık havalar dün 
ıre . 
~ bozulmuş ve fırla· 

. ~tışık yağmur başla
liava oldukça sovuk 

Türk milleti kuvvetli, Tören nasıl yapıldı ? 
Vilil.yetimii.de kurulması azimkilr ve cesurdur. IstikUl 

na karar verilen iaşe teşkilil Loadra 20 A. A. -
tı yakında tamamlanacaktır. lini muhafaz ıya azrneylemiş BuraJ!l kurulan Halkevinin 
Belediyeye bağlı olan uu teş lir. Bizim davilnıız Türkiye• açılma tört:nine Tı1rkiyenh 
kiUHm bir büro ş.::flığiM niu d., vasıdır. Türklerin her L<>ndra büyük Elçisi Tevfik 
emekli yüzbaşıl.:trdan Cemil hangi bir taarruza uğradıkhı Rüştü Aras Reislik etmiştir. 
tayin edilmiştir. Büronun rı tukdırde kendilerini azim Türkiyenin en ;yi dostların • 
diğer memurları da yakı. ıda le müd faa ooereklerini bili d,m 30) kişi törende hazır 
tayin ediıerek işe başlıyacak , yoruz. Ingil'z imparatorluğu bulunmuş ve Türkçe nutuk-

~lurdır. ........_. iiJ nun kalbinde kurulıın bu Hal Jar söylenmiştir. 
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Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

« 7)) 
li- 25 inP.i marldPrıin f inci lI inci ve- ili üncü fıkrnJa 

rında yazılı st(lk yı:ıp~ıınk meınruİj elinP. ı iııyt"t E!tmiyen 
l~r; ' 

500 liradao25 'Oliraya kndur aığır pımı<•tızasına mHhkOrn 
edilir. Tdı:en ürii halindt' 1000 liı ı:ıdaıı cışuğı olnıhnHık ü 
zere ağır paru c 'Z tsile birlikte bir seneden 3 sen .. ye ka 
dar hapis t ezasına nrnhkılın edilir. 

llf- 25 iııci ın·1dd~nin iV Uncü fıkrasmda yazılı mııl 
biriktirm~k memnuiyetine riayet etmiyenl~r; 

10 liradan 1 O liraya kadttr ağır para Cf!zasına nnhlo:l n 
edilir. Tekerrürü halinde pbra cezası iki misline çıkarı). 
makta beraber suçlu bir aya kadu h ıpis c~zasıııa mıh· 

htlm edilir. 
lV- Yuirarıdak! fı<ralardı yaıılı halle·lfo yapıtını~ o 

la::ı stokların v6 biriktirilmiş bulunan m •llıırın müıuJeresi 
ne de hükmolunur. 
· Mad·ie 57- 28 inci maddedd y tzıh ihhar ı rağmen mu 

hik s·~bep olmaksızm muay.vı~n rnfiddel içir'ldo malını 
gü riiktea ÇP-krniyenler, 1 )0 lirndan 5 JO linıya kadar a-
~ır v .r.ı cezasile birlikte ıs günden 3 aya kadar hapis 
cezasına mahkQm edilir. 

Madde 58-30 uncu mad Je hilkrniine riayet etmiyenler 
bir senelik kira l.Jedeli tut mnca a~ır para CP.Zasın ı m·ıh 
küm edilir. 

M:ıdıte 59 -1-31 inci m ıd tenin ll inci ''e iU ünc'i fık 
nıl~rile 32 ir.ci ve 35 inci mucid .. de yazılı ihtikAr ve is 
tiımar fiilleriı.dend"'n herbangıbirini ışliyenlerle iş1em8ğe 
teşebbüs edenler veya bu fiillere bilerek yardım t>denler 
veya hu fiilleri yaptıranlar hııkkında 1~00 liradeıı 100 )Q 
Jirkya kadar ağlr para cezas.le birlıkte 3 sen·-ıd~n 1 ) se 
n,.ye kadar ağır hapis Ct z ısı hilkmolunur. 

11- 31 inci mHddenin il inci VA lll üncii fıkralarilt-1 

32inci maddedH yazılı fiillerin işlenmesindt>n tevellüt eden 
veya ed11bilec'"k olan zırar, maim yahut temin ediJen ve 
ya edilnıesı knstol.ınan guyri muhik me. faatin miktar v~· 
ya ıoahiyetine göre, hafif ise bu fiilfori işliyenler hakkm 
da 100 liradan 1 00 liraya kadar >ığır pıra cezası ve 
1 aydan 3 aya kadar dükkilrı mağaza ve ticıırethanenin 
kup'!lm .sm1 ve bu müddet urfır•da suçlunun ticaretten 
menine hükırıoltmur Bu fıkrada·yazıh cürümlerin tekerrürii 
halinde bu m:ıddt>nin birinci fıkrasında yazılt C:!Zalar veri 
Jir. . 

111- 31 inci m·a idenin il inci ve hl üncü fıkralarile 
32 nci maddede y:ızı'ı fiillerin işlenmesinden tevelliit eden 
veva ed ıh!l~ek olan zuar malın yahut temin edilen V"ya 
P.dilmesi kastulunarı gı:ıyri muh:k menf ıatio miktar veya 
mahiyetine göre pek hafıf ise bu fıili iş1 iyenh~r ha" kında 
beş liradan 100 Jir1'ya kadar ı ğır para· C-'zası verilir ve 
7 günden 1 aya kadar dükkArı rn&ğ ızıı ve fcıtrethaneoin 
kapahlmasına ve.bu müdeet zerfınctı suçlunun rcırett~n 
meııim~ hükmolunur. Hu fıkrada yazılı cürümlerin tekt-rrü 
halinde 25 liradan 2QO liraya k.:dar ağır para cezası ve· 
7 günden 1 aya kadar hapis cezı~ı verilir ve lS günden 
iki ayn kadar dUkkAo mağeıza ve ticarethanenin kapatıl 
masma Vd bu müddet zarfında suçlunun ticarellerı menine 
hOkmolunur. 
iV-Yukarıdaki fıkralarda yuzılı cürümlere mevzı1 h.şkil 

eden malın ve uyı 0n mevcut bakiyelerin tamamı· 
nın veya Bankaya veytt rnalsandığına emaı. an yııtırılmış 
bulunan mal bedellerinin d~ müsadert-:sine htiko·olunur. 

V- 31 birinci mııddenin iV llncil ve VI ncı fıkralarile 
birinci ek maddede yazılı hHkilmlere riayet etmiyenler hak 
J.ında 50 liradan 500 Jirayu kadar ıığır para c..zasile be 
raber bir haftadan bir aya kadar dükkAn mağaza ve tica 
reıhanenin kapahlmaemll ve bu müddet zarfında suçlmıun 
tic:Jretten menine hükmolunur. Bu fıkrada yazılı muh tle· 
f t fiillerinin amme dııvası açddıkto11 sonra tekr&r ;şlen· 
rne-si halinde suçlu hakkında müteakip herb:r fiilden do 
laJI yukanda y81.ılı cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

( Sonu var ) 

Telgraf muha. memuru alınac 
P. T. 'J. Umumi miıdürliiğiinden : ~ 
1 Idarenıiz münhallerine ilkmektep 01 alı' 

tel,,r.. .abe e bilgisine vakıf olmak ozere 8 j~:•• 
maıışlı veya ilen tli memurlar :ç'n rriüsı.ıbak 
nı yapılacaktır. oill 

2 - Müsııbakc.ıJa mu\'affak oiı.ıuJı:ırın ~da~tıt· 
Jif "decc>ği yerler de nıemuriyt>t kabuJ etmelerı ~S6 '6'1' 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara j rra 
kanun hükmüne göre 10 l ra naaş veya 50 1 ~ 
w~ri!ecektir. edfll 

4 - idare dahiliııden müsabakayu iştirak ·ıerill 
h ıt ha~b1lncı, baş müvezzi, bakıcı va müveZZ' şıırl 
yHşınrlun evvel iuaı eye intisap etmiş olmaları isti 

5 - Jdare haricinden müsabakaya girmek ııı 
lerle halen idı.re dahilinde bulunan muvakkat edl; 
muvakkat bakıcı va müvezzilerin 788 sa~ılı ~)iti 
kHnumm 4 üncü madd(~Sindeki şartları ha1Z '.2

0 
1 

ve devlet hizmetine ilk defa alınaC'.akJarıa ;;1 

~eçmerniş bulurımaları lazımdır. 
6 - Halen idarede müstahdem olanlardan ırı~ 

bnkaya girmek istiyenler 25 Şubat 942 çarŞS 
8 

· 

nil akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile "' 
haricin.den girmek . istiyenler de yine m~zktlrile 
akşamına kadar dılekçe ve evrakı mUsbıte\er IJI 
likte imtihanın icra edileceği P. T. T. merkeı 
lüklerine müracaat ede~klerdir. . .k 

7 - Müsaba~a Vilayete P T. T Müdilrlil t 
mulıdbereden 26 Şubat 942 perŞE>mbe günü SS:' 
da ve urıJumi bilg !erden 27 şubat 942 caı2'ı aat 10 dıı ybpılacaktır. 24,10, 

Sahlık Zeytnyğı Açık eksil~. 
Antakya Hum Ortodoks Kirıkhan BeleriiY 

klisPsi vakfmu ait olup Şefik • ğinden : d 
Sabun<~uya emaneten teslim 1 - Kırıklı&!1 ~ 
~dilmiş olun 892 kilo zeytin bir abd~sth.ıne bU1:8j 
yağı arttırma il~ satılacaktır. açık (.ldZ trhk suretı 
Iha iP.si 25 -,ur •at çarşJ.mua gil meye kon~ICJ'.!uştut·26 
nü s·t:ıt 17 de y.ıpıJacağın · 2 - Eksııtaı~d 
dan isteklilerin Saray Cıidde- 1 1942 perşembe gedijB 
sindeki mütevelliy~ müracaat de Kırıkhan Bel apıl 
ları ilan olunur. men salonunda y ıf 

12 16 2 > 24 3 - ilk keŞ •ot• 

A k l.k' . ' ı' . 1969 lira 30 kurllf t 
S er 1 iŞ eri 4 - Muvakkatut 

Yedek Sub:ıy ve Emeldi 147 lira 70 kuruşt ~~ 
5 - istekliler i 

subaylarla Maluler ve askeri keşif evrakı va projıJ1 
memı.a laı m 942 yoklamala· han Belediye Mu 
rı 23-2-942 cuma günün leminde görebilirlet• 
den başlayarak ~26-2-942 6 _ EksiltıneYtJ 
akşamı hitam bulacağından r et 
blltiln yedek subayların asker edeceklerin, eh ıyiıJIAtı 

ile muvakkat tem !il 
lik şubesine müraciialları. ettiklerine dair e'f'~ 

Çörçi 1 Le ibraz etmel~ri,~f,ı 
Kabinede değişiklik Memur ahfl 

yapacakmı? lskenderun IJOI 
Londra 20 A.A.- Çörçi· me MüdürlilğUod~.,,' 

lin Avam Kamarasırıda har· idaremizin aovr' 
bin son durumu hı·kkında luğu, deniz puvaııtl 
müzakert>lere başlanmadan diğer vez3ifinde o t 
evvel harp k.abinesindetle ğişik tll..ilmek üzere 1 #. 
lik Y8fı,ıcatı ve meclise ye mezJnları ıdan JJJeOI, 
ni aıalar:a ·çıkacağı tahmin cağırıdan i.alipleri~ ;~ 
edilmektedir. A - Nüfus b.,ttr, 

Mac Kral Naibliği kası 
Bud ' 20 _\. \. B - Mektep 

Parlemen , Am.t al f iortiııin meıs. 

oğlunu Kral Naibi muaviııli c _ Askerlil.C 
ğine aıkıfıar arasında seçmiş 

ı D - Sağlık _ı 
ve Naib muavini meclis hu· E _ Hüsnııb• 
zurund.ıt yenin etmiştir. rile şubat 942 ol 

Selim ÇELENK 
eeriyat Müdürü 1 

C. H. P. Matbciatsı Antakya 

dar idaNmize 
ca11tları iUln olUIJ 

18,20, 


