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Çok hagırlı bir teşebbüs 
ge Şeh1 im izde bir "şef kat saragı,, kurulacak 

oprağı ol ıgan 
fakir çif çılere ~~ Valimizin tcşebbüsile meydana gelecek olan bu ıniiessese heın 

ıı fakir, kimsesiz ve yoksulla a sıcak bir yuva, hem Hatayın iftihar 
edebileceği bir sanat yurdu olacak 

la' 
ıriıı 

Erazi tevzii hakl<.ında Ma 
lige i Vekaleti geni bir ta 

limatname hazır lt.dı 
. Yoksul ve Fakirlere Yar· 

ıhı dıınCerniyetinin dört ay gibi 
toO kısa bir zamanda başardığı 
u.ı· biiyük içtimai işin ehemmi· 

1 j
0

şi ~etini cemiyr:tin raporun 
al• da okuduk. 

Her gün kimsesiz, alil ve 
tit Yoksul 153 fakir vatandaşa 
aı ~i defa ııcak yemek vermek 

~r !tile şehirde dilenciliğin 
~el ~llüne yeçmiş olan bu içti· 
~! ~ai müesseseye her şeyden 
~' -•vvel şükran borcumuzu o· 

ierlceu, bu şefkat yuvasının 
lilşamaın için lıer vatandaşın 

l• liç denecek kadar az bir 
8

rı 1ard1mına ihtiyacı olduğunu 
e) 'Oylemeğe lüzum görmüyo
ve toruz. 
ğe Fakir ve alil bir vatan
el Şın karnım doyurarak ona 

eıı hcak bir yuva temin ~tme-
11' 'ıı insana ne büyük bir ma· 
111

1 
-vi zevk ve huzur verdiğini 
tlces takdir eder. 

Bu müesseıe sayesinde', 
4ırdanbt-ri şehrin s0kakla· 
da arbk tek bir dilenciye 

~ ~t g ~Jmiyor ve yürekl~r 
e \lltttan manzaralarla kuşılaş 
b'r ~Yoruz. 
( Memnu.niyetle ha.ber. aldı
f ıza göre, Cemıyetm fah 

:I' 'teisliğini yapım ve bu mü 
.,e "-cseyi Antakyanın iftihar 

r· !ı.lcbilecPği faydalı bir yuva 
line koyan Sayan Valimiz 
~krü Sökmensüer, yeni ve 

e~ \Uhim bir teşebbüse geçmiş· 
ı~11 ~· Bu teş~bbüs yoksullar için 
' t "şefkat sarayı,, vücude 

,~ı ~~tirmektir. 
411' Bu çok mühim işi başar· 
1 ~k İçin bir müteşebbis heyet 

111
; ·Şekküı etmekte ve cemiye 

( ~ . 'd h 1 ııı' ~- llızamnamesı e azır an 
,~ ~ktadırr. 
t \ l<urulacak olan "şefkat 

0- ayı,, şehrin ve bütün Ha 
ı,._. 1 . . b' 

~ l'<lr ermın ır yuvası ve ay· 
L ~arncinda bir sanat müesse 
'r 
~1 olacak ve burada birçok 
1~ itlere sanat ciğretilere k 

I \li sanatların inkişafı temin 
1 , llac,.lc tır. 
,~ \.Sarayın kısa lıir zaman • 

ı ''rı'tışası için iktiı.a eden mas 
,e 'r• karşılık olmak üzere 
(ı' ),1ittaperver ve hamiyetli 
e1 ~li\tıdaşlarrn teberrü edrcek 

'<!il hrdım şimdiden kabul 
~,t ~eğe başlanacak ve bu 
\~' llt bankaya yatarırıla • 

tır. 

~ ~ilYandığı her işi mutla
' 1'şlltan Sayın Valimizin 
~ ~Şebbüste kendisine bü· 

•t•yayhların müzaheret 

edeceğine şüphe etmediği - ı edeceğine irıamyor ve bun· 
miz )çin bu çok faydalı teşeb dan mütevreJJid sevincimizi 
hüsün de yakında tahakkuk açıklayoruz. 

Topraksız ve daha fazla toprağa muh 
tac köylüıeriu mikdarı tesbit olunuyor Valimiz 

Dün Bedirge çayın 
da tetkikat yaptı 

Valimiz Şükrü Sökmensü 
er refakatinde Vilayet Jaıı • 
darına Komutanı ile Nafıa 
müdürü olduğu hl\lde dün 
Bedirgeye giderek Çdyın sı • 
rası üzerinde tetkikat yaptık 
tan sonra akşam şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Belediye zabı-
tası talimat-

• 
namesı 

Dahiliye Vekaletince ka
bul ve tasdik edilerek meriyet 
mevkiine giren Hatay Bele· 
diye zabıtası talimatnamesini 
bugünden_itibaren tefrike ha· 
)inde neşre başiıyoruz. Bu 
talimatname aynizamauda ka· 
za ve nabiyelerdeki Belediy~ 
zabıtasına şamil olduğu cihet· 
le binlerce esnafımızı .ala· 
kadar ettiğini düşüııernk 
hergün bir sütun halinde bu 
tnlimatnamcnirı neşrini çok fay 
dalı bulduk. Aliikadar:oku· 
yucularımız hergün çıkacak 
olun bu tefrikayı keserek ko
leksiyon halinde muhafaza 
etmeleri kendi menfaatleri ik· 
tizasırıdaııdır. Birinci tefrikayı 
ikinci sayfamızda uulacak· 
sınır. 

Bir kamyon 
kazası 

Bir vatandaş daha 
kaybettik 

Dün öğleden sonraşehri
mizde Reyhaniyeye gitmek 
te olan 83 numaralı kaınyo· 
nun, Asker Çayırı civarında 
tekeri fırlamış ve şoförün 
iddiasına göre yanıba· 
şında bulunan bıçkıcı Sa· 
lih adlı biri kendini kamyon· 
dan dışarı atmıştır. Bu anda 
tekeri fırlamış olan kam
yon da zav~llı adamın üzeri
ne devrilerek derhal ölümü
ne sebebiyet vermiştir. 

Tayin ve nakiller 
Reyhaniye tapu sicilmu· 

hafızlı~ı muavini Zehni Öz 
Atalay Birecik tapu sicil ıne· 
murluğuna mıkledilmiş. Ye· 
rine Çorum tapu sicil muba· 
flz muavini Şakir Dojau 
tayin olunmuştur. 

lngiltere ve 
Al mangada 
Hava hücumları 

devam ediyoı 
Londre 5 (a.a.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretle 
rinin tebliğine göre, düşman 
tayyareleri dün ve gece ge· 

Ankara - Türk çiftçilerine Vilayetlerden, kendi .mm· 
arazi tevzii talimatnamesinin takalarında bulunan toprak
bu ıiinl<ü ihtiyaçlara uygun sız çiftçi sayısını ve az topra 
bir şekle ifrağı maksadile ğa muhtaç çiftçi mıktaarmı 
Maliye VekaLti yeni bir ta· bildiren malumat gelmektedir. 

Maliimatın arkası ahndıkIinıatname hazırlamıştır. 
Bn talimatrıame Vekiller he· ton sonra tevziata geçmek 
yetince tasdik edilmiştir. 

niş mikyasta bir hücuma te· Talimatnameye g~re, tevzi 
şebbüs etmişlerdir. İki mmta• İşleri .rvıaliye Vekaletince teş 
kaya çok ınikdarda yangın kil olunacak müstakil komis 
ve infilak bombaları atmış · yonlar tarafından görülecek 

üzere vilayetlerde ihtiyaç nis 
betinde komisyonlar teşkil 
olunarak ve derhal tevziata 
başlanacaktır. 

Bu komisyonlar işe başla 
yınc&ya kadar toprıtk tevzii 
muameleıeri durdurulmuştur. 

Jardır. Hava dafi toplariyle tir. 
avcı tayyareleri Alman filo· ?:!!:!!~~~~=~~~=!:!!. ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!::!:~~==~ 

tarını tardeylemişıerdir. Pe~ Romen Kabı-ı fngilterege 
az Alman t~yyyaresi memle· • d •• •• •• 
ket içine dağıla.bilmistir. Ha· neSl UŞf U gore 
sar dıemmiyetsizdir. y · k b. • d-:mir 

İngiliz tayyare filoları At- enı a ıneyı Bir senelik siyasi 
man arazisi ve Alman işgali muhafııların reisi bilanço 
altında bulunan fran&ız, Ho· teşkil ediyor 
l~nda, Belçika t~p_rakları üz~- Bükreş 5 (a.a.) _ ~Alman Londra 4 A. A. -- Röyter 
rınde uçarak mu hım askerı A' b'Id' d" l\-' .. ajansrnın siyasi muharriri har . b 1 b ıansının ı ır ı6ane gore, 
hedeflen bom a amış ve u R K b" · · t'f bin yıl dönümü münasebetiJe_ b . k 'k omen a mest ıs ı a ey· 
arada erim ele tn santra· . . K 1 d . h İngiltt'renirı siyasi vazi}'etirıi l d b b d 1 Jemıştır. ra , emır mu a-
1 a om ar ıman o unmuş r J . • 1 d d tetkik ı.!derek bu ilk senenin t B··t- t ı ·· I .ız arın reısı o an ve or u a 
ur. u un ayyare er us e· .. .. . .. . . k - ·ya A m ff k" t 

rine dönmüşlP.rdir. buyuk bır nufuz sahıbı olduğu as erı ve sı sı uva a 1ye 
.. l G neral A to sizliklerine rağmen İngiliz 55 Alman tayyar esi soy unen e d k n n~s 

•• •• •• •• koyu kabul e ere kendı- hava kuvvetlerinin kazanmak 
duşuruldu sini yeni kabin~nin t~şkiline ta olduf!u fazla zaf~rle birli~ 

Londra 5 (a.a:) - Dünkü memur eylemiştir. Bratyano te siyasi muvaffakiyetler de 
hava. muharebelermde 55 Al· Dahiliye ve Hariciye Neza· kaydedildigini ve edileceğini 
man tayyaresinin düş!irülc.İüğü retini alacaktır. yazdıktan sonra; Türkiye ile 
resmen bildirilmektedir. Tahliye bugün olan hattan bütün propagan 

Londra 4 (a.a.) ~- Hava başlıyor dalara mukavemet ettikini. 
Nezarc:tinin tebliğine göre, Bükreş 5 (a.a.) - Ma· cenubi Amerik.ıı devletlerinin 
İngiliz tayyareleri dün gece k d"I T ·ı lng'ıltereye "'nanevı- dostluk· caristana ter e ı en ransı · .. de Almanya ve ltalyada mü· ı h f k 

varıyanın tshliyesi bugiin ba~· arını mu a aza etti lcrini, 
himm!lt fabrikalarını, sanayi k R d b Birleşik Ametika devletlerile müesseselerini müessir bir hyaca tır. omen or u1tu u 

noktadan çekilmekte devam lngiltere arasmdaki münase-ta'2da bor .. balamış v~ bütüıı 
bu harekattan zayıatsız dön· ediyor. Macar kıtalarmın batın her za .• ıa .. kirıden ziya· 

Transilvanyayı işgal için bü- de iyi olduğunu ılerJe her hal müşierdir. b 1 '-1 'k l l ' k de anlaşılacagv ını tebaru"z et· A lman teblig"' İ ne tün azır ıtl arını ı ma e tı · 
ı~ri haber verilmektedir. t irmektedir. diyor? 

Bertin 5 (a.e.) - Alman 
resmi tebliği: 

Alman bombardıman tay
yareleri İngiliz limanlanoı, 
tayyare meydanlarını ve bir· 
çok sanayi müesseselerini 
bombardıman ederek yan-
gınlar çıkarmışlardır. Dün 
İngilizler 62tayyare kaybetmiş· 
}erdir. 10 Alman tayyaresi 
kayıptır. bir Alman denizaltı 
gemisi de 51bin ton hacminde 
altı İngiliz ticaret gemisi ba· 
tarmı~tır. 

lngiliz tayyarderi g~ce 
Almarı arazisi üzerinde uç
muş ve bu arada bir tay-
yare Berlin üzerine gelmiş=ıe 
de hiç bir bomba atılmamış· 

Sonu 2 ine sayfada 

EN SON OAKf KA 

Romangada 
Başvekil bütiin sefa 

hiyetleri aldı 
Btikreş S {a a.) yeni 

kabineyi teşkil eden Geıleral 
Antoneskoya kralın bütün 
selahiyetlt.ri verilmiştir .Alman 
Ajansına göre, kral Romen 
Mebusan ve Ayan Meclisle
rini lağveylemiştir. Yeni Baş~ 
vekileJ verilen salahiyetler 
şunlardır: 

Başvekil Romanya hükume 
tini idare için tam sala iyete 

maliktir. Ordunun Başkum· 
danıdır.Para baamak, affiumu 
miilan etmek hakkını haizdir. 

Almangadu 
Fakidere kış hazır 

lığı 
Berlin 5 A. A. Dün 

burada yapılan büyük bir 
toplantıc!a, Alm!ln fakir hal
kı ıa sek:zinci kış yardımı 
devresi Hitleriıı bir nutkiıe 
açılmıştır. Her sene olduğu 
gibi bu sene de fakirlere ia 
ne h.>planacaktır. Geçen se· 
neki yekun 679 milyon mark 
idı. 

Nişan verir, muahede akde· 
der. Başvekil ayni zamanda, 
Harbiye ve Dahiliye Nezaret
lerini de üzerine almıştır. 
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Belediye zabı 
fası talimat 

• 
namesı 

Birinci kısını 
Birinci fasıf 

IUMUMf HÜKÜMLER 
Madde] -Bu talimatname 

1580 r.umarah Belediye kanu 
ııile diğer kanunların Betdi
yelere tahmil ettiği vazifeleri 
başarmak ve halkın sağlığım 
rahatlığım korumak için ya· 
pılmışllr. 

Madde 2- Antakya Be
lediyesi sınırları ı\inde bulu
nan herkes[bu talimatnamede 
yazılı emir ve yaNaklara uy· 
mağa mecburdur. 

Madde 3-Bu talinıatna· 

mede~ i amir ve yasaklan 
dinlemiyenler ve buna karşı 
gelenler (Umuru Belediyeye 
müteallik ahkamı cezaiye ka
nununu tadil edenlS-5-930 
tarihli ve 1608 numaralı ka· 
nunla bu kanunun bazı mad
delerini tadil eden 2575 nu
merah kanunda yazıh cezala
rı görürln 
. lKlNCl.f ASıL 

Umuma mahc;us mahaller 
de gö~önünde bulundurula 
cak noktalar. 
A-HALKıN 1-tUZUR VE 

tSTiRAHATi 
Madde 4 Halkın sükun 

v~ rl\hRtmı kaçınıcak işler 
yapmak ynsakbr. :Gece yarı 
smdan sabahleyin istirahat za 
marn s'iyılao snata kadar 
sokaklarda ve bina içlerinde 
bağırıp çağırmak her ne sn· 
retle olursa olsun gürültü et· 
mek ya!:>tıktır. Ayni saatlar 
içinde Piyano, Gramafon,Rad 
yo gibi musiki aletlerile sı· 
zıltıyı mucip hallerde buluna 
maz. 

Madde 5 - Sokaklar,Mey 
danlar ve umumi mahallerde 
seyyar çalgıcılık yapuamaz 

Madde 6 - Şehrin ana 
caddelerinde beldenin tsükun 
nizam ve güzelliğini bozacak 
dükkan ve müesseselerin açıl 
ması yasakhr. Bu gibi dükkan 
ve mü esse >eler. belediyece 
tespit t:dilen caddelerde açıla 

Soğukolukta 
Hava Kurumu men 
fa,atine balo veri 

Jecek 
Türk Hava Kurumu men 

faatine Soğukoluktaki Turizm 
oteli salonlarında bir balo 
;verilec"'ği haber ıtlınmışhr. 
14 eylfil cumartesi günü ak· 
şamı aaat 8 den itibaren ve 
rilecek olan balonun 'fevka· 
iade zengin olması için icab 
eden bütün tedbirlt-r ahnmış 
ve Mersin Halkevi bandosu· 
nuu iştiraki de temin olun
muştur. 

Hem Suğukoluk yaylasm 
da eğlenceli bir gP.Ce gt-çir· 
mek ve hem d~ Hava Ku· 
rumumuza bir yardımda bu 
lunmak fırsatım kaçırmama· 
]arını okuyucularımıza tavsi· 
ye ederiz. 

lzmirde 
Üzüm mahsulü za 

rar gördü 
lzmir 4 A.A.- Son yağ 

murların Ege mıntabaında 
5 milyon kilo kadar üzüm 
mahsulünü zarara uğrattığı 

tahmin edilmektedir Relıcol· 
tenin 25 bin ton tahmin olun 
duğuna göre, huar gören 
üzüm miktarı Rekoltenin al 
tıda birin~ yaklaşmaktadır. 
incir mahsulü üzerinde de 
bu nisbeUe zarar tahmin ~ 
lunmaktadır. Bazı mmtaka· 
larda da pamuk,ıusam ve pa 
tatesler yağmurdan fayda gör 
müş\erdir. 

lzmird~nAmerikaya üzüm 
götürmek üzere ~ir Yugos· 

lav şirketi lzmirden munta 
zam sef,.rler yagac?ktır. 
:Erzincan Felaketze 
delerinden alacaklı 

olanlara 
Erzincan Felaketzı•deleri için 

Kızılay tarafından ödenen ev 
kirası ve hu kabil alacağı .>

lanlarm nihayet EylUlün 20 in 
ci gününe kadar vilayet Mt-k 
1upçuluğuna mür acaatJa mat• 
lubunu almalarının aksi tak· 
dirJe hiç bir güne alacak ta 
lehi mürac.tahnm kabul t"Jile 

caktır. 
Madde 7 Umuma mah miyeceği ilan olunur. 

sus olan yerlere ve nakil • 
vasıtalarına girilip çıkıhrken 1 l ngilterenin 

' SOAmerikan Vakıf ilanları Gümrük ev/erı 
torpidosu Çardaklı, Yakto, Karyede yaptırılacak 

ve merkezde vakfa ait zey· 
İngiltereye Yakın tinlerin 940 mahsulü arttırma Hatay Nana müdürlüğürr 

da geliyor müddeti bir hafta uzatılmış den: 
Vaşington 5 A. A.- lo- .tır. ihale 9,9,940 Pazarteıt\ 1-- Cenup hududunda Ayn 

giltere ile Amerika arasında Vakıflar idaresinde icra olu· dilf~de(5) Akçakoyunluda (2) 
yapllan son anlaşma mucibin nacakbr. Karkamışd t (3) Çobanbeyde 
ce 50 Am~rikan torpidosu • * • (2) Mürşitpın.uda (3) ki cem
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pek yakında lngiliz: donan. Dullar değirmeni bendin- (15) ndet portatif gümrük Jlle 

masına iltihak etmek üz~re den çıkan taşlarla direklerin mur evleri iıışaatı kapalı zarf 
Amerikadan a)rılacakttr. arttırma müdd~ti bir haf- usuHle eksiltmeye konulmuş 
Fakat, Alman denizaltiları • ta uzatılmıştır. İhale 13,9,940 tur. 
nın faaliyeti ihtimaline karşı cuma günü ~aat 16 2 - Eksiltme 27 eylul 940 
bu gemilerin hareket günü da. vakıflar idaresinde 1cra cuma günii saat (l O) da Antl~ 
çok gizli tutulmaktadır. olun11caktır. yada Nafıa müdürlüğ'ü odr 
Romanyanın vazi- /lan sında müteşekkil konıisyonc• 
yeti Çekoslovakya yapılacaktır. 

b Antakya icra memurluğun 3 - listeyenler hususi şar 1 

ya enziyor dan: n?me ile proje ve evra1'1 

Londra 4 A. A. - in· Jpotekli olup paraya çev· keşfiyeyi (93) kuru~ bedel 
giliz gazeteleri, Transilvan- ·ı . k · ı ı11ukabı' lı' nde Hatay, AnteP 

d L-b d rı mesıne arar verı en ve üç 
ya meıeleıin en ~ se er - V"" Urfa Nafıa mu"du"rlu"klerı'ıı k R b yeminli ehli fukuf marifetile • 

en, omanyanın ugünkü den alabı'lı' -. ler. 
Ç k temamına (8000) sekiz bin 

vaziyetinin e oslovakyanm T k k kd 4 _ Bu işin k .. şı'f bedeli 
vaziyetine benzediğini ve bu ür evra ı na iyesi kıy· .. 
hükumetin ergeç taksim edil- met takdir edilen Antakya· (18637) lira (50) kuruştur. I 
meğe namzed bulundutunu nın üçüncü mıntakasında ka· 5 - Movakkat teminat (13 
yazmaktadır. Çünkü Tran- in 209 numarlı bir evin te- 97) lira (81) kuruştur. 
silvanyadaki Alman e"alliye- mamı 4,10,940 cuma günü sa 6 - T.ıliplerin ihaleden tll 
ti Macaristana ilhakın şiddet at 9 dan 12 ye kadar daire· ak sekiz ğün evvel bu işe beD 
detle aleyhindedirler. Alman miz:tj~ birinci aç.ık arttırması zer inşaatı başardıklarına d• 
larm bunu vesile etmelerin· yapılacaktır. ir evrakı müsbiteierile bir]İ~ 
den endişe edilmektedir. Mukadder kıymetin yüzde te Vilayete müracaat edere~ 
Uzak ~arkta 15 ini buımadıg• takdirdi! 1s alacakları ehliyet vesikas•"' 

V 1 gün daha uzatılarak 19,10, 2490 sayılı kanuna uygun o· 
Japonyaya karşı 940 günü aynı .saatte ikinci Jarak huırltyacakıara tektit 
Çin ile Fransız Hin· açık arttırması yapılaaaği faz mektuplarıni ve bunlarla bir 
diçinisi anlactııar la malumat almak isteyenle· tikte teminat mektup veya ın•~ 

Y rin 2,9.940 tarihinden itiba· buzlarını ve ticaret odası ~e 
liongkong 4 A. A. - ren dairede açık buluııduru sikasını ihale günü saat 9 • 

Çin kaynaklarından almı.n ha la .. •k •artname ve 940,686 k d k . . " - v a ar omısyon riyasetıfl• 
b~rler~ göre, melhuz bir Ja· numaralı dnavasına ınu-racaat kb k b' d -ı ma uz. mu a ıliıı e vert' 
poo istilası takdiriPde Hindi )arı lüzumu ilan olunnr. cc-klerdir. 
çinideki Fransız makamatı 
ile Çin hükumeti arasında Neşriyat Müdürü Postada olan gecikmeler 

kabul edilmez. 
bir anlaşma meydana gelm\ş Selim ÇELENK ~ 
tir. Fransız umumi valisi C.H.P.matbaası-ANTAKYA ~.t encümen oda~nda yap~a~ 
Hindiçinide Japonyanın üsler 
tesisine asla müsaade etmi • vo··pru·· yaptı- tır. .n.. ı 4 - Eksiltme pazarlık sır 
miyeceğine dair General Çan 
Kay - Şeki temin eylemiş. rıf acak retile olacaktır. ~ 
. 5 - Muvakkat teminat ı 

tır. Diğer taraftan •.haber ve· , Ha!ay Vilayetinden:. lira 14 kuruştur. 
· 1_J· - • .. F H' d' ( Eksı1tmeye konulan ış: 6 - Taliplerin .1şag" ıda 1' 

rı uıgme gore ranıız: ın ı ~ A 
· • · k ı ·ı J 1 - rsuz Ahşap ko"pru". zllı vt ıaı'kı' ı'braz etmeleri ı· 

çmısı ma am arı ı e apoa1ya ~ .. .. . . . . . 
arasında yeniden temaslar ( sunun ıkıııcı kısım tamm. Kt' cap eder. 
başlamıştır. şif bedeli (1735) lir il (17) ku- A - Ticaret oclasma kaS11 

INGIL TERE ve AL 
MANYA 

( Başı 1 ncide ) 
hr. Almanyanın bazı mevki· 
lerine birkaç bomba düşmüş 
fakat mühim hasar olma-

rustur. lı bulunduklarma dair 
0
vesi· 

2 - İsteyenler proje, şart ka ' 
name ve diğeı evrakt Nafıa B - Muvakkat teıniıı)1 

Müdürlüğünde görebilirler. için avrakı müsbite. 
3 - Eksiltm~ 16,9,940 Pa 

1 

C -- Bu inşaata malısıı; 
zartesi g~n~ saat 10 da An· vesika ~amisyonundan alı'I' 

veya gişelerde bilet alınırken / 
sıra beklememek öne geçmeğe p o r o ası mışt r i 1 hl . 
çahşrPctk ve bu suretle başka 1 Sonuna kadar harp I ta yan te iğı 

takya Hukumet konağında mış t-hlıyet v~sikası. pi 

Antakga-Yagladağ arasınJd 
1 l k k İ Roma 4 (a.a.) - ftalyan 
t:;'.nı ra ıatsız etme . yasa . 1 Londra 4 A. A. - Bir resmi tebliği: 

B-UMUMA MAHSUS nutuk söyliyen Hll'biye Na· Akdeniz:de bulunan bir 
YERLERiN TEMlZLIGl, zırı Ede-ıı demiştir ki : İngiliz filosuna tayyar~ hü-

GOZELLl;ı.l,lNTlZAMı " - İngiltere lıarbi bü· cumları yapılmış ve bir tay-
u yare gemisile bir krovazör, ' 

Madde 8- Cadde ve 50 tün şiddetile devam ediyor. b' 'd · be 1 k' \ tr torpı oya ısa t er va ı ~ 

kaklara boş, arsalara Bizim için ağustos en ıyı olmuştur. Birçok İngiliz tay· , 
süprüntü atılma7., Pis harp ayı olmuştur. Ancak yarel~ri Şimali ltalyada bazı f 
sulaı· dökülmez. 1-!ftrkes süp sonbaharın geldiğine baka · mıntakalar üzerinde uçmuılar 
rüntüsünü sızıntı Vt: koku yap rak lngilterenio istila taar<u ve Cenovaya bombalar at· 
mıyacak kapalı, madeni bir zundan kultulduğuna hük . mışlardır. Huar, ölü ve ya-
kap içinde biriktirip, kapısı l d D ·· '- ·· ha metmemek lazımdır. Alman· ı ra ı az ır. u.11.""u mu re· 
önünden geçecek olan temiz bel de 6 lngılız ve 3 ltaly n ya kararından vazgeçmemiş er . . . . • 
lik arabasına boşaltdıracak- tir. istila hareket~nin başlıya· tayyaresı kaybedılmıştır. 
tır. Aparttman ve ap rtıman 
şeklındeki binalar ve mües- cağına dair emarel~r vardır. Jialkta 
seseler sahipleri Belediyenin Parolamız şu~~r: Sonuna F1RT1NADAN SONRA 
göstereceği şeki ide süprüntü kadar harp,. v~uşman k~pıl~- . Pek yakında Türkçe 
sandığı yaptırmağa "ve Bele- rımıza gc ldıgı zaman uz:erı- f\LlBABANıN 'vtlRASl 
diyenin münasip göreceği } ne atılmak için bulunuyoruz. Gündüzde 
mahalle koydurmağa mec· Müdafaa tertibatı~ız hayret Senenin en güzel en hissi filmi 
burdurJar. verici bir raddeyı bulmuş· H~SRET 

-Devam edecek- tur. Zarab Leanderin ıabeac-ıri 

Posta nakliyatı mÜn«kasası 
Antakya iıe Y ./Jyladağı posta merkezi arasmda be' 

gün gidip gelmek şartile posta sürücülüX-ü 29 8 940 tatİ' 
g ' ' 

binde eksiltm~ğe çıkarılmışltr. Eksiltme 13,9,940 tarihiııt' 
müsadif cuma günü saat 11 de Antakya P. T. T. müdi.i'' 
lük binasında ya~ılacaktır: Müteahhit kati .. teminatta~• ~, 
ka arttırma, eksıltme ve 1hale kanuııuııuıı on yedincı rıtl 

desindeki esa·:ılar dariesinde beşyüz liralik kefalet te. ,,r 
re~ktir. Aylık muhammen bedel .108 lira muvakkat te' 
minat 97 ,20 liradır. , 

İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve. lı•Y~' 
yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis vaya o dr.~· 
cede cazayı icap ettir~cek bir fiille mahkum bnlunrP1 0~f. 
larına ve derecei iktidarlarına itimat olunur t11kı01da~ııa"' 
duklarına dair veıikalar göstermeleri okur yazar 0 

.,.,. 

yanların not~rden musaddak bir vekaletname ile okıJ' 
zar birer vekil bulundurmaları lazımdır. iılİ' 

Eksiltmeye iştirak etmek v~ şartnameyi görınek 
1 

,;ıe 
yeninin yukarıda yazılı vesaik ve müvakkat teıni.?•.! ~~f~ 
birlikte her gün mesai saatleri dabilindeP. T.T.ınudur 
ne müracaatları ilan olunur. 
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