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~ 'l'aggare haf tasında vazifem iz .. , 
~ Bir serı~denberi devam edip gidt-11 korkı1nç mubare· · 
' beye ait harp tebliklerini okuyanlar, tayyare baskınları • 

llın dehşet ve ehemmiyetini anlamakta asli güçlük çek· 
lneıler. Bir dakika içinde koca şeh;rler yangın ve ateş 
~eryasına dönmekte-, muazzam orduların başaramadığı 
itleri tayyare filoları yapmaktadır. 

Geçen hafta lojiliı bava Nazın İngiltereye yapılan ha· 
~. bücumlanndan bahsederken, şunları söylüyordu : 

• Harbin mukadderatını tayyare muharebeleri tayin 
'decektir. ,, 
Dünyanın en kannhlc ve en korkunç bir devrinde ya~ 

ltrlcen, bu aözlf'rin maniımı derin derin düşünm,,k mec· 
bııriyetindeyiz.Nefes almıyan bil" insanm yapyamadığı gibi, 
haYaianna hikim olmıy•n milletlerin de yapmasına im • 
~n bulunmadıtı ıon bir senelik harp esnasında tabak • 
kuk etmiş bir realitedir. Bu sebepledir ki milletler bü· 
liiıı varhklırını göklere yığmaktadır. Havaları bakim ol· 
ıtlak demei(, bütün yurdu kati bir emniyet altına almak 
~e çelik kanatların gölgetine sığınmak demektir. 

~ Bütün bu hakikatler karşısında bizim de devletçe, mil· 
k' letçe ve bütiin varlığımızla bu hayati noktaya ehemmi • 
I•' ~et vermemiz, dünyanın bu. karmakarışık d<'vrinde aziz 
lef ~Urdumuzun bavalanna hakim olmamız zaruridir. Bina• 
• ~ er.aleyh tayyare ve ta)yarecilerimizin sayısmı daha ço· 

ialtmak ve bu rakamları oo binlere ulaştırmak için tek ve 
keatirme yol,JTürk IUvı Kwumuna •za olmaktır. Bu, ba· 
'-rmata mecbur oldutumuz milli davinm yerine temeli· 

~ lini teıkil eder. 
tJJef Hava Kurumumuz, şimdiye kadar büyük bir faaliyet . 
a~· töatermiş ve onbeş sene içinde sayısı binleri aşan tayya· 
ıı;t~ t-e alarak orduya verdiği gibi, binlerce kahraman tay· 
ı'~J ~•reci yetiıtirmiştir. V atınoıılırın yırdım ve fedakarlı· 
fi hna dayanarak bııınlan bu işler şükran ve minnet~ li· 
f' hktır. Fak1at geçen bir aeo~Jik avrupa harbi, bu metai· 

~in kafi gelmediğini, devletçe, milletçe elbirliğile ye.ıi 
~•ınıelere ihtiyaç bulunduğunu iıbat etti. 
Kanımız ve cammız pahasına elde ettiğimiz i'tiklil 

~t~b&rriyetimizi ve mukaddes emaneti bu cihanşümul badire 
1Çinde ancak bu suretle muhafaza ve müdafaa ı edebiliriz. 

o Bu milli daYiyı başarmak için biç durmadan Hava 
rJ1i ~rumuna aza olma", ona ıücümüıün yettiği, eliınizden 
~· 'teldiği kadar yardım etmek milli bir borçtur. 
lr Bunun için de en büyük fırsat, içinde bulunduğumuz 
e ı.YYllre bafta11dır. Hava Kurumuna aza yazıhrke•ı, " ay· 
ıt clt vert'ceğimiı en az 10 kuruşun ne ehemmiyeti var?~. 

deıniyelim. Bunun kıymeti çok büyüktür. 18 milyon nu· 
~ ~\ln ayda: vereceji, on kuruş milyonları aıan yekun· 
t- '-'• bulur. 

l'ürk Hava Kurumu zengin, fakir, köylü ve şehirli 
btitün vatandııları bu milli ~azifelerini yapmağa davet 
~diyor. Bu davete canla başla koşalım. 

Çiinkü yurdun müdafaa tedbirlerini lüzumu olduğu 
ti ._illan değil fakat daba .. evvel almak mecburiyetindeyiz. 

~ ~klerimiz çelik kanatlarımızla örüldüğü gündür ki, yu· 
ol ~,larunızda . daha rahcat, daha emin ve dıiha müsterih 
lı' ~1•ralc: uyuyabileceğiz. 

~ \.,,~ ..................... _.Se•' •li•m .. Ç•EL•E•N•K_. 

e~ lfalkevinin HavaKurumu. 
ltöıı gezileri Paraşüt alayı teş· 
~ kil ediyor 

&ak Ankara - Hava kuru· 
sanl- köyü11de mu, İnönü kampı ile Türkku 

~ı·ıli'ılcevi tarafından tertib şu şubeleNnden ayıracıtı 
~n le Paraşütçü gençlerden üç ta· 
~ .. öy gezilerinin üçün· burluk bir paraıütçü alayı 
>,~1 dun Baksanlı köyünde teşkilini kar~r altma almı~· 
.ili" t'~r • . Geziye lcalkevi· br. Bu gen-tler, daha evv~l 
~~"'ilt tun kolları ve bando üç aylık bir talim devresine 
~1-

1 
etmiı, köyde Millli o tabi tutulacaklardır. 

'id "•, Spor gösterileri. ci Macaristana terke 
~~)l~unJarı tertib edilmiş dilen arazi 
~-~ıllletle faydıh baıbiballer f Bü"kreş 2 A.A. - Son 
l~h. •ıtır.Bu arada diş dolc: 
1 " z··L_ Viyana kararı mucibince Ma 
~ı,ti ~ueyir Göçmen köy cıristına terkedilen arazinin 
1'~~ dıılerini muayene ve meaahası 45 bin kilonıetre 

' etıniıtir. murabbaıdadar. 

Romanya \Genel ·~ .t 
Transilvanyayı Ma ı llUJ US SQglml 
carjstana terketti Jı kk d 
Bükreş 2 A.A.- :Evvel· Q ın Q 

ki gün Viyanadan dönen Ha· C H D G 
riciye Nazırı radyo ile Romen • • C • ene/ sekref er/j. 
milletine hitaben bir nutuk .., • • llb • . . 
söyliyerek demiştir ki: gının ır tamımı 

."Av~u~ bö~geıindeki si· Parti ve Halkevleri teşkilatının nüfus 
yası vazıyet& takıb edenler,Vi • 
yandda verilen hüküm kara· sayımında alacakları vazıfeler 
rınm münakaşa edil~miyece 
ğini çok iyi bilirler. Bu 
kaı ar karşısında Romen mil· 
Jetinin duyduğu2teessürü if~de 
etmek isterim. 

Transilvanyadaki macar 
ahalisinin mübadelesi işi hak· 
kandaki tekliflerimiz kabul 
edilmedi. Viyana kararı baş 
ka esaslara iıtinad ediyor. 
Delegasyonumuzun müdafaa 
sözleri dinlenmedi Viyaoada 
Yerilen kararan derhal infaz 
edilmesi İcab etm"ktedir . 

Değiştirilmesine imkan 
bulamadığımız bir karar kar 
ş11ında yız . · 

Fakat bu fedakarlığımıza 
mukabil Macari3taodaki Ro 
men ekalliyetlerinin iyi mu· 
amele görmesi hakkında ka · 
u teminat aldık. Bu teminat 
Almanya ve İtalya hülcOmet
leri tarafmnan bize yazı ile 
resmen verilmiıtir. Mihver 
devletleri şimdiye kadar böy· 
1~ bir garantiyi hiçbir devle 
te vermemişlerdir. Bu garan· 
ti Romanyaııın temamiyetini 
tekfil etmektedir. Fakat Ro· 
manya bu garantiyi hiçbir za 
man komşuları aleyhine kul· 
lanmıyacaktır. 

Garantinin manası; Ro· 
men arazlsı en küçük te
ca vü:ıce karşı d~rhsl Alman 
ordusu tarafından müdafaa 
edil~cektir. Gelecek hafta 
ordumuzu terhis edeceğiz. 
Romen milletini bu acı haki· 
kat karşmnda milli birli2ini 
muhafazaya davet ederim. 

Romen Macar heyet 
leri faaliyette 

Bükreş 2 A.A.- Roman 

"Bir milletin sayısm1n, bir } retle vazife deruhde: edecek 
kişi eksik olm~mak şartile ( arkadaşlarm mmtaka mıntaka 
tam olruak belli olmasında- listelerinin o mahallin idare 
ki zaruret, ehemmiyet ve k.ıy· f amirlerine vaktiyJe verilmesi 
meti arkad.~şlarca malumdur. h) Partililerin, her yere bol 

Genel _nufu~ sayuı~ının ne mikdarda gönderilmiş olan 
sureti: duzenlenece~ı ve ya sayım talimatnamelerini eyice 
pllacagı h tkkında İstatistik okuyarak, katkı s·ayımın ama 
~mum Müdürlüğünden Vali cı ve faydaluı hakkında ay· 
hlere, Kaymakamlara, Nabiye dınlatmaları 
müdürlerine icabed"ıı talimat c) Sayım jşind ·· d ı . 

. 1 "ld"ğ" "b" b .. e o ev a a ve emır er verı ı l gı ı, u caklara Vali K k 
tün gazeteler, Ajans, Radyo Nab·ıye M "' d~. 1 aymt a ahmdv~ 

D f. · k u ur erı ara n an ıvar ve ıalon a ışler1 me tep . 
l d t l b h kk V1'rılecek konferanslar için er ~ a e eye sayım a ın p . . 
d · h • d" k · b" arti, Halkevı ve Halkodası a ıza a. ver ırm~ gı ı . va b" 

t 1 1a · .. 1 ""d ınalarının açık bulundurulma· sı a ar , genış o çu e propa 
ganda tertibatıda alınmışhr. sı, 

Sahası çok geniş olan bu d) Parti, Halkevi ve Halk 
ulusal işin en yüksek muvaf odası toplantılarında vatan· 

fakiyetle başarılması için şah daşları bu hususta uyandırı 
san her vatandaşın kendisini cı ve alakalandıncı devamlı 
vazifeli sayması ve ulusal ku irşat!ar yaJ ıılması ve konfe 

ranslar verilmesi, 
rumlarm bu işe vardımı li· Biıdirdigim bu umumi esas 
z.ı~ geldiği gibi, bilhassa par lara mahallin icabettirdiği ve 
tılı arkadaşlarımıza da mühim imkan altında buluHdurduğu 
ödevler düşmektedir. ) diğer çalışmaları da katarak 

reşkilit•mızm bu işe yar teşkilatımızın şehir ve kasa· 
dım olar4k yapabilecekleri balardan, mahalle ve :köylere 
işleri genel olarak aşağıya kadar azami ve mt todlu gay 

ret ve mes"i sarfetmesini, a· 
iman tertibat ve yapılan me 
saiden Genel Sekreterliğe 
peyderpey malumat verilme· 
sini rica e-der, sevgilerimi su 

yazıyorum: 

a) Parti iiyelerinin bulun· 
dukla_rı mıntakalarda gönül· 
lü olarkk sayım memurluğu 
nu kalilul etmeleri ve bu su• 

EN SON DAKiKA 

nar. 

iktisat Vekili Eskişehirde 
Şek~r fabrikalaıını teftiş etti 

Eskişehir 2 (a.a.) ·- Dün gezerek vaziyeti şayanı mem· 
buraya gelen lktiead Vekili nuniyet blllmuştur. Fabrika 
Hüsnü Çakır, şeker fabrika· bu sene azami randımanla 

ya ile macaristan ~arasında· l d Almao tayyaresi düşü r ülmüş· 
ki yeni hududu Viyana ka· On rag Q tür. ı ı Jngiliz tayyaresi ka· 

sını teftiş etmiş, ham madde çalışmakta ve günde3001'ton 
vaziyetini tetkik ve anbarları şeker istibsal eylemektedir. 

rarına göre tespit etmek üze Yeni hücumla" yıpt.r. 
re Rom~n ve Macar heyet· Londra 2 A. A. _ Alman R 
leri dün öğleden itibaren fa tayyareleri dün öyl~den sen oman yada 
sliyete ıeçmişlerdir. ra tekrarLandra müdafaasını E d" 
Dobrucanın tesli- n ışe ve gergin 

yarmağa· teşbbüs etmiş fakat l"kJ 
m·~ ı·şı· ı d f 1 ı er • ngiliz mü a aa top arife ke 

Sofya 1 A.A.- Roman• ıif tayyareleri tarafından kar Bülcreş 2 A . A. - Röy 
ya ile Bulgaristan arasında tılanmıştir. • ter Ajansl bildiriyor : 
dobrucanın bulgariıtana ter• Romanya ordusu ıimali 
ki hakkında yapılmış olan İki grup Londra üzerine Transilvanyadan çekilmeğe 
müzakereler neticesinde te~ gelmeğe inuvaffak olmuştur. başlamıştır. Memlekt"tin her 

Sonu 2 incide Dünkü mubarebelerd" 22 tarafında derin bir endişe 
~~~~11!'!1'~~~--~ll!l••~l!lml•-ICll!~l!ll-._I ve gerginlik hrvası esmekte· 

Kuvetli lürkiye,. arhk havada kuvetli Türkiye di r. Transilvanyadan kovulan 
manasına geliyor. l~te bu kuvetli Türkiye'yi yap- muhacir ail P. ter periıan bir 

k · ı· d d H k d halde dahile geliyor. ma sızin e ıniz e ir. er tayyarenin ar asm a Her tarafta mukavamet için 
en az on pilot bulundurmağa çalışan Hava Ku- nümayişler yapılmakta, Kra· 
rumuna, azaJiyazılarak yardım ederseniz bu hn sarayı kuvvetli jandctrma 
netice e kısa bir zamanda varaca .. ,z. devriyderi tarafmdan muha· 

faza ed~lmektedir. 
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Gün aşırı : 

Halkevinin köy gezileri: 3 

Bak onlı 
köyünde 

•• 
U zninde yazılı şehir, köy 

adlt\rı ve kilometrelerle 
daimi bir işarf'!t memuru gibi 
duran taşdarı bir sütunun Ö· 

nünde. asfaltı terkediyoruz. 
Mükemmel bir şosa, bizi 

her an yükselterek dağların 
arkasına sokuyor. Şimdi An· 
takya ~le aramızda kocaman 
bir coğrafi mania var. 

Dağlarm tatlı serin rüz· 
garları getirdikleri çeşitli ko· 
kularla ciğerlerimize duş yap· 
tırırlarken sağımızda solu• 
muzda beliren köyleri ufak 
bir baş nllayışiyle gerid~ 

bırakıyoruz. İşte (Narlıca) 
kuyu dibi gibi bizaen derinde 
kald·, işte (Kuruyer) çoktan 
tept!leriıı arkasmda kayboldu. 
Sagım1zda Antakya kalesi, 

açık pencereden giren rüz· 
garın yapraklarını s:.iratle çe· 
virdiği hir tarih kitabı gibi 
duruyor. 

Arkadaşlardan birinin 
okuduğu, dağ havalarından 
ilham alınarak yapılmış Lir 
şatkmı'l t.11th ahenginin tusiri 
altında kalarak zengin tabiatin 
bir çeşidinden bir başka tür· 
lüsüne kayıyoruz. 

Her birkaç kilometrede 
rastladı*unız üzüm yüklü at· 
lar, otomobilimizin gürültünü 
daha çok uzaklardan eşidir 
eşitmez adeta uçacaklarmış 
gibi şah:t kalkıyorlar. Motor 
gürültusü sanki onlara bir 
sırtlan uluması gibi çirkin, 
bir yılan ıslığı kadar soulc ge· 

liyor. 
Hakları yok mu, bu yol· 

lar bır zamanlar yalınız on· 

Zafer Bayram 
münasebetigl 
Büyüklerimize çekilen 

telgraflarla gelen 
cevap1ar 

MiLLi ŞEF INONO 
• ANKARA 

Tarihin en biiy,ük bHiusı 
olan 30 ağustoı ıaferini son• 
suz bir heyecan içinde kutlar· 
ken sarsdmaz baglıhk ve son· 
suz şükranlarımızı sunar mü
bar~k ~ilerinizden öperim. 

Antakya Halkevi Reişi 
Samih Azmi 

Samih Azmi 
Halkevi Reiıi 

ANTAKYA 
Teşekkür ederim 

iSMET (NÖNÜ 
DOKTOR FIKRl TUZER 

C.H.H. GENELSEKRETERl 
ANKARA 

Büyuk Zaferin 18 nci yıl 
donümüoü sonsuz bir heye· 
can içinde kutladığımız bu 
mutlu günde Halkevi mensu~ 
!arının sonsuz saygılarını yülıi
sek k:.tınınıza sunmakla wef 
duyarım. 

Antakya Halkevi Reiıi 
Samih Azmi 

SAMiH AZMi 
HALKEVl RElSl 

ANTAKYA 

Tarihiıa bir eşini kaydet· 
mediği 30 aiustoa zafer bay· 
ramı .münasebetiylf' izhar bu· 
yurulan hissiyata teMklWr 
eder saygalar -.aaanm. 
C.H.P. Genel Sekreteri 

Erzurum \ılebusu 
Doktor A.F. Tuzer 

Yeni gümüş 
Lira/arımız 

Vilayette 
Kaymakam ve Mü 
dürler toplantısı 

Ba aabab uat lO~da Vili 
yetMakamı salonunda ve Va
liıniıailin Ri~tinde- bir t., 
lanh )&pılmıştlr. Kaza kayma· 

kamlarile Vilayet Jandarma 
komutanınm d- haıır ltulundu 
ğu bu toplc1ntı saat bire ka· 
dar devam etmiştir. 

Düver Harbiye şosası 
Harbiye ile Düver köyü 

araem.:ia in~aama bMlanao 
fOMDın bir buçuk kilomotre • 
lik kaımı ikmal edilmiı, ha· 
sad mavıimi dola111iyle bir 
ay evvel bu yqlun ilM4 ııı 
muvakkaten dW'J1111flu. Geri· 
ye b.lan iki bu~ kilometrelik 
yolun iıyaıuıa buıünden iti• 
baren batlanmaktadır. 

Bir aya le-dar ikmal edile· 
<:ele ve bu suretle Harbiyeden 
Düver köyüne otomobille git· 
mele imkana basıl olacakbr. 

Y okıullar a yardım 
cemiyeti kou gresi 

EvvellCi günkü sayımızda 
yoksullara Yardım Cemiyetinin 
konrreıi buıün öğleden sonra 
Halkf"Yi ıalonunda yapılaca· 
tını haber vermiıtilc. Kongre 
buran degil yannki sah giinü 
akşam saat 18,30 da Halke
vinde toplınaca"tır. Taaih 
ederiz. 

inhisarlar idaresi 
~l\i bin.uaada 

inhisarlar idaresi kiraladı 
ğı eski Halkevi binaama ta 
şınmııbr. Bina eıaslı bir su 
rette tamil' edilmiş ve alt 
kısmına da daha evvel ida 

renin depo ve veznesi yerleş
miıtir 

lara mahsus değilmiydi"t "Bü· Tedavüle çıktı 
tün mazisi unutularak dünya· A k y . .. .. T _, 85 Alman tayyare· 
dan mertliği kaldıran motöre 0 a

3
r
0
a - em gum~!L~~1a1a • d.. ·· ··ıd · • 

k d 
v b .. rımız ağustostan IÜU9'1"~11 Si uşuru u 

insanlarm bu a ar rag et gos d " l •- 1 y . l' Londra 2 A. A. - 'on . te avu e ç11Ları mışhr. enı -.~- ı. 
termesı onlara nasıl kızdır· l b' t f d M'll4 Ş f dr·nan •• ı.:.ı.: •. et'·· ,....L-'ili 

d
. J • .b. d 1. aran ır ara m a ı ı e ... ~ ~· _,.,,.,... 

maz Ney ı o c a~ gı ı e ı· 1 .. .. .. k b t . 1 d::-•-u·· Alman teb)i~ı· L-'-k• .. · . .. nonunun a ar ma re11m e· ~ •• ~ ... 
kanlıların üzerlerınde dort · d'ğ t E d d (1. ı· da 11.1.ı mütal-vı yii•iümekt~ 

1 rı, ı er ara ın a a ır• _. -.-r -
nala k<1lkarak lulıç sal ayıp 1940) lb · ·ı ı ... L dir. f:vvelki ıün vakua ae• . b .. k '· aresı ı e ay ytMHZ v•r e 
ukm etmelerı ve ne ugun u d len hava rullbarebelerinin 
zırhlı motörlerin içerisinde ır• ·-...----•••.. hakiki rakamları fUW~ 
gizlen~re\c harbe gidenler. 85 Al.maJ:ı tayyarai dilfürül· 

İşte atlar bunlara düşüne· j m'4ftür. 37 lrwiliz tayyaresi-
rek kızıyorlar ve şaha kal· de tabrip edi~tir. Alman· 
kıyorlar. lar 212 pilot llaybetmiıler, 

Fakat biraz sonra tekrar Neşriyat Müdürü fakat buna mukabil lngilizle 
sukin!eşiyor ve tekrar eski Selim ÇELENK rin pilot kaJıbı ancak 12 
azemetlerini takmarak yol· C.H.P.matbauı-ANTAKYA dir. 8u fark İntili• pilotla· 
larına devam ediyorlar. Çün· ;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;:;iiiiii~ıİİİİİİİİiSiiiiii;;;;;I ntn iyi Nlim gil'lltit okhak· 
kü kafalarına şu düşünce · ikinci bir kaiab.bk elleri· IHlfll iebat ~der. 
gelmiştir: 

- Şehirliler isterlerse 
bize bakınasınle1r, bize mem· 
lekdin efendisi olan köylüyü 
t"lŞI n ık, kôylıiye yaramak 
yeter. 

* • 
* 

Şimdi (Fatikli) , (Surıll\r) 
ve Kuseyrin meşhur pazar 
yerini de arkada bırakarak 
şosadan ayrılıyoruz. 

Karşımızda zeytin ağaçla· 
rrnın süslı•diği bir tepede bir 
kaç ath, ellerinde şanlı bay
ragımız var. Otomobilimiz 
onlara doğru koşuyor ... Me· 
ğer bizi karşılamaya gelmiş· 
ler ... SelAmlaştık ve ortala· 
rma girerek köye yürüdük. 

mizi sık trak iltifatlardalbalunu Birr l1tgiliz vapuru 
yor ... 

..!.. Köyün gölgelikli mey· 
danlığma geldik. Dört t.raf 
bayraklarla donanmış, kadın 
erkek, çoluk, çocuk herkes 
neşe içeriıinde.. Bizi •farla· 
mak için adeta elleri ayak· 
lan dolaşıyor. 

Bando, Midk kolu, milli 
danslar, b~yoc•h NZWttkr, 
hasta muayeneleri., ~ula ..... 
dağıtılan hediııoler .. <l@ı\I._ , 
neşelerini kat1111ecliJor. 

Böylt"ce, güzel bil" ıiia 
geçirdikten sonra onlar bize 
biz onlara doyamadan aynlı· 
yoruz. 

SE'ZER 

torpillendi 
Londra 2 (a.a ) - Jngi· 

liz Bahriye nezareti bir 
vapurunun torpillenerek 
batmldıtanı ve müretteba· 
tından 280 kitinin loel'tarıl• 
dıtınt bildir melttedir. 

R01A11ııga 
Btıtt 1 incide 

lim muarneMainm aiiPade ve 
miitkütltllz olasak cer*n 
~tmelİ için. bütün bazırhldar 
ilıımeL~~. Dôbmoa,a 
i•~ .... ~ • ._, ihtlM ~ 
d~~~~ iwkMtt 
t'8s1Mkn huc:bl.~ h•zll' bu· 
(anmaktadır. 

lngiltere Üze
r ine akınlar 
Al mantar dün ve 
evvelki gün müte
addit hücumlar 

yaptılar 
Londra 2 A. A. - İn

giliz Hava ve Dahili Emniyt>t 
neıareti tebliğ ediyor :~ 

Dün sabah sahili ~aşarak 
şimale doğru uçan düşman 
tayyareleri görülmüştür. Da· 
fi tvplarımız ve avcı tayya· 
relerimiz faaliyete geçerek 
düşmanı dağıtmışlardır. bazı 
yerlere bombalar düşmüş: 
bir şehirde müteaddit ev ve 
düklcinlar tahrip edilmişlerdir 
Avca tayyarelerimiz 11 düş· 
man tayyaresi düıürmüştür . . 
Ava tayyarelerimizden biri· 
ni kaybettik. 

·H abeşistaniltt 
Kaynaşma ve isyao 

mı var? 
Kahire - Royterin aakefİ 

muhabiri bildiriyor: 
Çölde lı,giliz akınları de 

vam etmektedir. Habeşistıol 
yeniden bava taarruzları yı 
pılmıştır. Habefistan b,ariO 
tecrit edilmiş bulunmaktadır· 
laşe depolarındaki erzak ID~ 
dut bir zaman için kafi gele 
cektir .Diğer taraftan meaJe 
ket içinde bastırılmak imkial 
pek az olan isyanlar çıkdllt 
tt r. 

Yunanistanda iki 
sınıf silah altına 

çağrildı 

Londra 1 A.A.- Yu.
nistand~ her ihtimale kır~ 
askeri tedbirleri devam e~:. 
yor. Röyter Ajansının bild~ 
diğine göre. Yunan · hük~fJ 
ti 11 eylulda 924 ve 925 il 

Öğleden az sonra Loıı· 
dranın c~nubu şarki mıntıkası 
üz~rinde bir hav1t muharebesi 
olmuş ve düşman püskürtül· 
meden evvel bombalarını at• 
mıştır. 

nıflarmı bir aylık . hiımet~ : 
çağırmıştır. 

Loudra A. A. - Kahi-
reden verilen haberlere gö· 
re, ıtalyan tayysreleri evvel 

·--llÇii::.-..-.......... :t'~~ ,_ --- fit... o ~ tj 
Hastahane icin 
Hasf&neni 11 etten • m.M 

dokuz aylık t:Mitün emle itlfl 
ki gün ve dün İngiliz kuv • 
vetJeri üzerine akınlar yap· 
mış, lngiliz tayyareleri de 
Tarablusgarp ile Habeşis· 
tandaki İtalyan merkezlerini 
bombalamışlardır. 

yacı mümdcasayı ··'konald 
tur. 'f.alip olanJia.nn ~ 
yedibuçuk mUY&kkat tem~ 
akça• makbuzile birlikte5 
940berşembe günii saatl6 •dJ 
hastanede mütetekkil 111iibl' 

Gündüzde yaa kqmisyon11na ve bu.,...-
16 YAŞ' BEKARET ta tafailat ıcılmak iıtıi,1en&erilt 

Acıklı büyük şaheser film de daha evvel her gÜQ 

Pek yakında : BOGAZl Ç1 tane idaresine müracaatla 
ŞARKISJ fırsatı kaçırmayınız ilan olunur ·· •& 

- " Posta sürücülügii 
Antakya iıe Y ııyladağı posta merkezi arasmda lift 

gün gidip gelmek şartile posta sürücülüğü 29,8,940 tar1• 
hinde eksiltm~ğe çıkarılmıştır. Eksiltme 13;9,940 tarihiO~ 
müsadif cuma günü saat 11 de Antakya P. T. T. müdür 
lük binasmda yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan~ 
ka arttırma, eksiltme ve ihale kanu11unun on yedinci ~ ı 

desindeki esailar dariesinde beşyüz liraıik kefalet te .,t: 
reektir. Aylık muhammen bedel 108 lira muvakkat ır. 
minat 97,20 liradır. ı 

isteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namua ve hıJ~ 

1 

n 

ı~ 

·~ d 

yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis vaya o dere'\ 
cede cazayı icap ettir~cek bir fiille m'abkiim bnlunm,dı~·~ it 
larına ve derecei iktidarlarına itimat olunur bakımdan oh• t, 
duklarına dair vesikalar göstermeleri okur yaza~ 0111111' 

11 
yanlıuın noterden musaddak bir vekal~tname ile okur)'' b, 
zar birer vekil bulundurmaları lazımdır . 

Eksiltmeye iştirak etmek v~ şartnameyi görmek iıitİ' 
yenl~rin yukarıda yazılı vesaik ve müvakkat teminat~ 
birlikte b~r gün mesai saatleri dabilindeP. 'f.T.müdütJil' 

ıe ne müracaatları ilan olunur. 

* • * .... 
Antakya ile Kırıkhan posta merkezi arasında her g11 

ptip gehnek şer.tile posta ınirücülüp ~j4L). • • 

eksiltmeye çıkarılmıştır. Eks·lme 12,9,940 tarib.in• IPM 
dif "perşembe gürıü saat 11 de Antakya P. T. T. 'Müd'ii'' 
lük binasında yapılacaktır. Müteabhit kati te~~t~J1 
ka arttırma, eksiltme .veihale kar.unumm on yedınOt '°'_, 
desindeki ~aaslar daLreainde 500 liralık kefaletteu ~. 
cektir· Aylık muha111111en bedel '6Q lira muvakkat telll' 
nat 54 liradır. 

lateklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namuı ve ~ 
siyete dokunur cürüm ve bahusus a;.t hapia v~r•. ~ ..... 
recede cezttyı icap ettirecek bir fiille mahk~ıa ~,,. 
dıklarana ve daireci . iktidarlar ana itimat olwlur. ~, 

olduklanna,dair vesikalar gösterm~leri oku yaur •~ıı 
yanla!'m noterden musaddak bir v~kAletqı.nıe: l •il• 
yazar hirer vekil bulundurmalan lazımdır. # 

Eksiltmeye iştirak etmek ve şa~aJQeyi .. tör•~ ,._ 
yerılerin .yukarıda yazıla vesaiki ve . ı:ııu~at te-f "9 
rile birlikte iter gün mesai saatleri "daJUtind"' p. · 
müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur.._ 

• 

Q 

b 

f, 
k 
1 

l 
l 


