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6 - Eylôl 1940 
Şiikrii 'BALCIOCLı, 

Sahibijve Bas;muharriri 

bGazeteye ait yazılar Neşriyat~ 
vıfülürü adına gönderilmelidir: 

J!anlann::ber kelimesinden 
5 kuı uş alınır ücret peşindir 

(Sayısı heryerde2kuruş) Cuma 
---------~~~~~ 

Selim: ÇELENK 
?Jeşriyat Müdürü 

.JAbone./ Yıllığı : ~5 Lira 
Yabancı.• memleketlere 8 Lira 

Günü geçmiş saydarJS kuru~J 

Telefon:: 1 • 46 - P. K. 24 ~~------------~~:------~----------------------...... ~~--...... ~----------~--------------------------HER GlJN ÖGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HAL il' aAZETESi - TESiS TARiHi 1g2a YIL 12 SAYI 25?2 ADRES : YENIGUN ANTAKYA 

Yurdun lıer tara"ın (!örçi~çokmü-
~ 1 hım hır nutuk 

Hiller 1.e bit .1 Mllcar oı dusu 
nutuk sog/edı Transi!vanyayı işgale 

da olduğu gibi 
" Halayda Ju& Hava Kurumu-

na yardımfaaligeti hızlandı 
Iskendetunda Nişan yüzüklerini kuruma 
teberrü eden vatandaşların sayısı müte· 

madiy~n artıyo"' 
Yurdun her tarafında ol· 

duğu gibi Halayda da Hava 
Kurumuna yardım faaliyeti 
son günlerde hızlanmıştır. 
Şehir ve köylerıle Hava 
Kurumuna yard•m için bü
yük bir fanliyet vardır. 

lskenderunda nişan yü· 
:züklerini hava Kurumuna te 
berrü eden vatandaşların sa 
}'ısı gündeıı güne armakta 
ve bu usilanl! hareket gittik· 
çe !lerlemektedir İlk olarak 

Hava Kuru
mununfaa

lig eti 
iki ayda 24611 uçuş 

yapıldı 
Ankara 5 A. A. - Yaz 

tatili devresinde çalışmaya 
lıaşhyan Hava Kurumu kam 
pında iki ay içinde 34611 
uçuş yapılmışhr~ Bu uçuşlar 
dan 12193 ü Eti Mesud mo 
törlü tayyare kampında ve 
22418 ide İnönü planörcülük 
kampına aittir. 

Sivas kon-
• • 

gr-esının 

21 uci yıldönümü 
Sivas 5 A. : A. - Sivas 

kongresinin Ebedi Şef Ata· 
lürk'ün başkanlığında toplan 
dığanın 21nci yıldönümü olan 
dün bütün Sivas halkı kon • 
~enin toplandığı Lise bina· 
sına giderek bu tarihi salo • 
llu 2iyaret etmiştir. Bu tari· 
bi gün şerefine bütün Sivas 
baştan başa :;üslendiği gibi, 
Rece her taraf aydınla· 
tılın1şhr. Askeri mahfelde ay 
tıc"' bir de halo verilmiştir. 

Yerli mallara 

İskenderun Hava Kurumuna 
nişan Yüzüklerini teberrü e· 
den vatandaşların isimJari 
şunlardır; 

lskenderun Deniz yolları 
acentesi Kadri Köksel ve e 
şi, Emekli gümrük Şeflerin· 
den Ali Rıza Şaylan ve eşi 
Avukat Muhsin Gürsal ve 
eşı. 

Hamiyetli vatandaşlarımı 
zı tebrik ederiz. 

Gençlik klübü 
teşkilatı 

Mükelleflt rin son 
• 

muayenesı yapı· 

lacak 
Şı:hrimiı Beden Terbiye 

si mükellefleri taliml~rirıe 

devam etmekte<lir. Dün teş· 
kilatın tam şekli yapılmış ve 
iki tabur olarak tesbit edilE' 
rek bütün kumanda teşkilatı 
da sona ermiştir. 

Mükelleflc,·in önümüzde· 
ki pazartesi gününden itiba· 
ren son sıhhi muayeneleri 
yapılmağa başlu.nacaktır. Pa· 
zartesi ve perşembe günleri 
saat 9 dan 12 ye ve 15 ten 
18 e kadar Gençspor kıü - ~ 
bünde toplanacak olan mü · 
kellefler grup halinde hasta 
haneye giderek ·~nhhi muaye 
oelt:rini yaptıracaldardır. 

Bekir Sıtkı Kunt 
MebusumuzBekirSıtkı Kunt 

dünAnkaradan şehrimize gel· 
miştir.D eğerli arkadaşımıza 
höş geldilt-r deriz. 

Halkeviude müzik 
dersleri 

Halkevi Müzik kolu bir mü 
zik kursu açını~ v~ her akşam 
saat dokuzda müzik dersleri 
vermeğe başlamıştır. Arzu e· 
d en vatandaşların müzik ko Etiket koııacak 
lu Şefin~ müracaatla adlarını 

\/ Ankara: 5 (a a.) - lktisad yazdırmalan bildirilmektedir 
eka.tetinden bildirirlmi.ştir: 
.. TijrHyede imal olunan yet mevkime gırmektedir. Bu 

l'uzde 25 ten fazla yün ihtiva tarihten itıbaren fabrika ve 
t!den bilumum kumaşlara imalathaneler bu etiketleri 

ı ;arnul ve gayri mamul de· koymağa mecburdırlar. 
't~ler~, yün ve pamuk iplikle· Çorumda zelzele 
kıııe Türk k~limeleriyle fabri· Çorum 5 A. A. - Bu 

.. ~ .veya imalathane iıimle· sabah sekizi beş dakika geçe 
l 111

11 konulması hakkmdaki \ beş saniye süren şid· 
~ta Vekilleri heyeti karar detti bir zelzele olmuştur. 

6 Ylul 940 dan itibaren meri· Hasar yoktur. · 

söyledi 
Sıyasi askeri vaziyeti 

izah etti 
Londra 6 (a.a.) ·- Başve· 

kil Çörçil dün Avam Kama· 
rasrnda beklenen nutkunu 
söylemiştir. ŞiddeUi alkışlarla 
karşılanan bu nutukta Çör· 
çil Amerika,ile yapılan son 
anlaşmanın ehemmiyetini ve 
bu anlaşmanın iki milleti bir· 
birine daha çok yaklaştırdı-

ğını ve buunun şüphesiz Hitlerin 
boşuna gitmiyeceğini, İngiltere 
nin gelecek sene bu seneden 
daha kuvvetli olacağmı izah 
ederek diğ"r meselelere geç· 
miş ve demişdir ki: 

Romanyanın birçok yer· 
terini kaybettiğini teessürle 
gördük. Ben .şahsen Dobru· 
cenin Bulgaristana iadesi lü
zumuna kanidim. Macaristan 
da harp so•\rası vaziyetinden 
memnun değildi. Memafi harp 
devam ~derken arazi terki 
meseleleriyle meşgul olttcak 
değiliz. 

Hitlerin süratle kurdugu 
imparatorluk ayni süratle 
yıkılacaktır .. , 

Bundan sonra hava mu• 
harebelerinden bahseden Çör
çi!, ağustos ayının eı1 büyük 
harplere sahn~ olduğunu, 
Almanlarm bava faikiyetine 
karşı bütün hazırlıkların ya· 
pılciığını, zayıat teşebbüsünün 
tayyarelerde bire karşı üç, 
pilotlar da bire karşı 6 ile ln· 
gilter~nin lehinde olduğunu 
söylemiş ve demişdirki: 

"Eyliil aymda daha çok 
ağır mücadelelere hazırlan· 
malıyız. Düşman bu ayda 
hücumlarını daha çok ar1tı· 
racak ve mukavemet kabili· 
yetimiz de o nisbette arla· 
cakhr. Tayyarderimizin adedi 
Alman tayyare adedine yak· 
laşmaktadır ·n 

Çörçil, Almanların iki 
ayda 1921 İngiliz tayyaresi 
düsürdükleri hakkındaki id· 
dialarını reddederek zayıatın 
558 tayyared~n ibaret oldu· 
ğunu, tayyare hiicumlarının 

tahminlerden çok aşağı za· 
rar verdiğini, hazırlanan 150 
bin hastahane yata*mm boş 
kaıd·ğırıı. bu hücumlarda 
ölen sivillerin 1075 kişi ol· 

dugurıu, lngilter~deki 13 mil· 
yon evden ancak 800 ünün talı· 
rip edildiğini ve bunun par· 
ıameoto ve efkarıumumiyece 
harbin icabatı olarak bilin· 
mesi lazım geldiği.ııi, evleri 
harap olan vatandaşlara taz· 
minat verileceğini söylemiş 
ve .sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

"Yarm egn luitle J-ıaliıı· 
de Almanlarla bir mücadele 

1 

başlayacak olursa bundun 

Ve ıııgiltereye şid başladı 
detle hücum etti 

Berlin 5 A. A. - Hit. 
ler dün akşam söyledi~i bir 
nutukta İngiltereye şiddetle 
hücum etmiş, harbe devam 
.Ye lngilterenin istila edile· 
ceği ni söylemiştir. 

LofJdra 5 A. A. - lngi 
liz gazeteleri Hitlerin nutku· 
nu tahlil ederek Büyiik Bri· 
tanyaya karşı yaptığı hücum · 
ları, Alman halkını teskin et 
mek zaruretine atfelm°'kte 
ve bunu Hitlerin, telaşa düş 
müş olduğunun hir alameti 
telakki eylemektedir. Gaze
teler ayni zamanda Alman • 
yaya muvalf akiyetle karşı 
koyan logilterenin bu vazi • 
) etten Hitıerin duyduğu in · 
fiali, bu nutkun apaçık gös· 
terdiğini ayrıca tebarüz et· 
tiriyorlar. 

Venizelo un 
oğlu 

Budapeşte 5 (a.a.) - Ma
car kıtaları bu gün Transil
vanyayı işgale başlamışlardır. 

İlk kıtalar hududu geçerk~n 
Naip Amiral Horti ile Macar 
Başvekili ve hükümet azaları 
hududta hazır bulunmakta 
idiler. 

Romen - Bulgar 
miizakereJeri 

Sofya 5 (a.a.) - Romanya 
ile Bulgaristan arasındaki mü· 
zakereler devam etmektedir. 
Bu hususta tafsilat mevcut 
değildir. 

Besarabyadaki 
Almanlar 

Moskova 5 (a.a.) - Be· 
sarabyadaki Almanlarm Al
manyaya .nakli hak kında Sov· 
yeller birliği ile Almanya 
arasında bir anlaşma ımzıt· 
lanmıştır. 

Ronıanyadaki karğa 
şaıık devam ediyor 

Yunan hükümeti 
nin eınrini bekliyor 

Atina 6 A.A.- Ameri
kada bulunan Venizelosunoğlu 
Sokoflis Yunan hükumetine 
çektiği bir telgrafta. memle Bükreş 5 (a a.) - Bükreş· 
ketinin bulunduğu nazik vazi- te nisbi bir sükun hüküm 
yeti takdir eylediğini ve bu sürmekte ise de yalınız' Tran· 
itibarla hükumetin bütün e· siıvanyada ve eski Romanya· 
mirlerine amade olduğunu nm dıt birçok yerlerinde ve 
bildirmiştir. Hükumet reisi bilhassa Köstencede demir 
bu tel~llratf.a ~evhap vereeekd· Yu muba!ızlarla jandarmalar ara· 
nan mı e mın er zaman an .. d 
ziyade bugün müttahit oldu- sında musa ~meler vuku bul· 
ğunu ve bütün ihtimalleri t m~~tur. ~e .. mır ~uh.a~zları? 
karşılamak hususunda mem· 1 reısı teşkılatının, ıhtılal faalı· 
leketteki azmin kHti olduğu f yetinP- yeniden başladığmı 
nu bildirmiştir. l bildirmiştir. 

EN SON DAK1KA 

İngilere 
Yunanıstana yar

dıma hazır 
Londra 6 A.A.- Dün 

Lordlar kamarasında bir nu 
tuk söyliyen Hariciye Nazı· 
rı Halifaks Yunanistandan 
bahsederek,her hangi bir te 
cavüze brşı i tiklalini müda 
faaya azmeylemiş:olan Yunani~ 
tana lngilterenin elinde 
bulunan bütün ve, aitle yar· 
dım edeceğini söylemiştir. 

bir hücum yapamıyacağı hak 
kmdki iddialara inanmıyoruz. 
Kış belki şaraiti değiştirir.Fa 
kat her an bir hücum bekJi
yoruz. Buna karşı hazırlıkla 
rımız rnuızzam bir şe kilde ta
mamlanmışhr, 

Ortaşar.ka devamlı ıkuv· 
vetler gönderdik ve Akdeniz 
deki fileılarımızı iki misline 
çıkardık. Busuretle ltalyan 
donanması taratından izaç 
edHmiy.oruz. 

Ortaşarkta pek yakında 

Romeız kralı 
Tahtından ferağat etti 

Bükreş 6 A. A. - Ro
manya kralı Karo!, dün ak
şam oğlu Veliahd Prens Mi· 
şel namına Romen tahtından 
feragat eylemiştir. 

Diğer taraftan bir beyan• 
n•me nf:şr.eden Başvekil An
tonesko, memleketin idaresi
ni deruhde eylediğini, vazife
sinin devlet ve milleti koru· 
mak ve istikbalini temin ey
lemek olduğunu, isyan ve a
narşinin sona ererek herkesin ' 
i:;;\ güciyle meşgul olmasını 
meml~ketin yeni esaslar üze
rine kurulaca1mı söylemiş· 
tir. 

Başveki!. bilhassa genç· 
lige hitap ederek yeni ve mü· 
him vazifesinde hükumete 
yardım etmeleri lüzumuna 
ehemmiyetle işaret eylemiştir. 

kaçmıyacağız. 15 eylulden 
sonra logiltereye Almanlnrm 1 

şiddetli muhttrebeler bekleme 
liyiz. 

Bükreşin birçok yerlerin 
de kurşun sesleri işitilmekte 
ve demir muhafızlarla jan
darmalar arasında şiddetli 
müsademeler olmaktadır. 



Sayfa - 2 -

Belediye zabı 
tası talimat 

• 
namesı 

2 
Madde 9 - Y ollardıı, mey 

danlardtt ve nmumi nakil va 
1:ntalarmda ve halkın girip çt 
kacağı her yerde yerlere tu 
kürmek v~ halkı iğrendire· 
cek şeyler yapmak ya~akhr. 

Madde 10 - Her bina sa· 
bibi, yağmur sularma ve s .> 

ba borularında olan Jaoılaları 
ve buıı.t benzer kirli suları 
gelip gr"çenlerin üzerine dam 
lamamak ve sokakları kirlotme 
mek için mümkün olan her 
şeyi yapmağa mecburdur. 
Mecrası olan her yerde bu a 
kmtılar mecraya kadar kapa· 
lı olarak götiırülecektir. 

Madde 11 Dukkanların 
ve binaların S( kak üzerinde 
ki yüzleri ancak gece yarısın 
dan sonra yıkanabilir. 

Madne 12 Dükkanlardan 
ve binalardan sokağa duman 
ve koku çıkartmak, cadde
lerde mang ıl yakmak yasak 
tır. 

Madd 13 Her türlü eş· 
ya naklinde sokaklan kirlet
mek yasaktır. Kamyon ve ara 
balarla ·ömüı ve oJun nak· 
ledenJer, ev eşyası ve saire 
g bi şeyleri doğrudan doğru 
ya dükkanlara ve evlere ta:şı 

Fıkralar : 

Şef kal yurdu 
Geçen gün Halkevinde 

yoksullar Cemiy~tinin kon · 
gresi toplandı. Raporlar o· 
kundu bu haber ve şefkat 
ocağının dört ay gibi kısa 
bir zamanda nıemleketio:yok 
sullarma 45 bin ekmek. 45 
bin kap yemek verilmek. su· 
retile ıstıraplarının din diril· 
mesine çalışıldığını büyük 
bir hazla dinledik. 

Kıymetli valimizin bu 
kongrede üyeleri aydınlatan 
Hataylılarm göğsünü kabar· 
tan hitabeleri yokıullara kar 
şı vatandaşların ... vazifelerini 
göstermiş ve bir şefkat yur• 
du kurulacağını müjdelemiş·~ 
ti, sevindik. 

• • 
* Bir millet kendi sinesinde 

inliyen ıshrnbı nekadar Yb • 
kından duyar, onu dindirmek 
için. nekndar alaka vo gay 
ret gösterirse, o miUet '> nis 
bette uyanık. canlı ve büyüle 
olur. Bir millet kendi evlatla 
rmm ıstırabına nekadar kayd 
sız, nekadar hissiz olursı o 
millet o nisbette geri, cansız 
ve küçük olur. Biz muhiti mi 
zin ıstırabını nekadar benim 
seyerek, o ıstırabı dindirmek 
içiıı nekadar yardımedersek 
insanhğımızm payesini ve şe 
refini okadar yükseltmit ve 
vicdanımızı ferahlatmış oJu 

yanlar, bunları yol tizerind., ruz. 
• •• bırakamazlar ve yıkamazlar. 

Sokaklarda odun kesilmesi ya 
saktır. Mağaza ve depola· 
ra aıt ticaret eşyası icin so· 
kağın muvakkat olarak işga 
li zarureti hasıl olduğu tak· 
dirde l>u zarureti en kısa bir 
zaman zarfında gidermeğe sa 
hipl<:.rİ mecburdurlar. Bunu 
yolun en az i~lek zamanına 

Şefkat sarayuu kurarken 
!;4tayrn aeml\larından ıstırap 
ların dağıldığını göreceğ!mi· 
zi şiındicien hatırlarken, kıy• 
metli halkımızın bu müessese 
ye üye yazılarak yardımı 

bir vicdan borcu saymalıdır. 
Hataylı Şükrü Oğuz 

ra'itgetirınek ve Beledıyeden Kız ve erkek 
h.:n almak şartt:r. 

Madde 14 lJnıumi yerler Liseleri ne 
le kaı ıulardaıı larasalardan ve 
bunlara benzer yerlerden ha Talebe kayd ve kabul 
lı, Kilim, yatak takımı, örtü zn uaınelesi 
ve !laire kabilinden hertürlü ev Kız ve erkek Liseleri le 
t:şyası silkmek yasaktır. orta mekteplere talebe kayd 

Madde 15 Damlarda ve ı ve kabul muamelesine 27 
ya bahçe ve arsalardaki kar ağustosta başlanmıştır. 
ları yollara ve meydanlara al J Kayd ve: kabul muame• 

mak yaşaktır ,. leleri 27 t:y1üle kadar devam 
Madde 16-Şe~ir içindeki edecek ve o lar;hten sonra 

ar~ların sakıplerı tarafından 1 mekteplere talebe kayd v~ 
temız tutulması ve t!trafmın l kabul edilmiyecelctir. 
çirki.nli~ vermiyecek şekilde ilkokullar 
çe:vrılmış olması şar.thr. Bu 
gibi beş yt>rlerde bulunan sar Vilayetimizdeki ilkokul· 
ıuç, kuyu, nıahz'!n ve bostan lara 16 eylülden iti~aren ta· 
kuyularında, içlerine hayvan lebe kayd ve kabulune baş-
ve insan <luşmesıne mani ola lanacakhr. 
cak tertibntm bulunması mec Gerek ilkokullar ve ge· 
bzridir. 1 rek ortaokullarla liseler, ilk-

Maddel 7 Umuma mah- teşrinden itibaren tedri,ata 
sus yerlere ve nakil vasıta· başlayacaklardır. 
larına kırli ve fena kokulu Kayıp tasdiknaıne 
iş elbiseler ile vey~ iğren diri 920 de Belen Rüşdiye • 
ci kiydfetle girmek yasaktır. sinden aldığım 105 numara· 

Madde 18 Ev, Dükkan lı tastikoameyi kaybettim. 
ö ılerin teki yaya kaldırımla- Yenisini alacağımdan eskisi· 
nna bunların içinde bulunan nın hukmü yoktur. 

lar kirletmemeğe mecburdur il Cirid zade 
lar. Şükrü 

Bu gece Neşriyat Müdür'ü 

Nöbetçi Eczane 
1 

Selim Ç}-:LENK 
Hipokrat Eczanesidir, C.H.P.ınatbaaaı-ANTAKYA 

I YFNIGON 

Almanların 
dünkü zayiatı 

54 tayyare diişürüldü 
Loııdra 5 A.A.-~ Berlin 

üzerine son 9 gün içinde be
şinci defa olarak tllarruze
dilmiştir. Holanda sahillerin 
de Almanların deniz ve na• 
kil vasıtaları bombardıman 
olunmuştur. Alman tayyare 
leri diiu lngilterenin muh· 
telif mıntakaları üze:rine akın 
larına devam etmiş ve Lon· 
dra mlnıakası da dahil olmak 

Amerika 
Japonyaya karşı 
Hindiçiniyi müda 

faa edecek 

Süveydiye 
goluııda 

Taş ihzarı münaka 
Vaşington 5 A. A. - sası 

Japonya tarafından Hi'ldiçini Hatay Vilayetinden: 
makamatından ültimatom,ma· Antakya -- Süveydiye yolll 
hiyetinde bazl isteklerde bu nun 21 xOOO - 25x000 Kın· 
lunduğuna dair Amerikan leri arasında şose temel taşı 
matbuatında intişar eden ha ihzarı açık eksiltmeye konu! 
herler hakkmda Hı11J şuaları muştur. 
söylemiştir. 2 - Keşif bedeli (5460) li 

ettiği ve hadisat bunları te- 3 - Bu işe dıtir evrakı N111 
üzere birçok yerlere bomba 

Iar atmışlardır. Hasarat ve: 
insancı zayiııt büyük değil· 

~ıdir. Almanlar dün 54 tayya• 

Bu hadiseler tahakkuk 

1 

radır. 

yid ettiği takdirde efkanu · fıa Müdürlüğünde görülebi· 
mumiyemizde fena izler bı· lir. QU 
rakacaktır. 4 - Eksiltme 23,9,940 pa· 

Mumaileyh Hindiçini ve zartesi günü saat (16) da An 

re kaybetmişlerdir. 

Alman tebliği 
Bertin 5 A.A.- LBugün· 

kü Alman resmi tebliği: 

Holanda,Hiı ıdistanı statükosu takya hükumet konağında eıt 
nun mubafozasrna l>irleşik cümen odasında yapılacak• ~f 
Amerikanın katiyen azmet • hr. ,/' 
miş olduğunu matbuat mü • 5 - Muvakkattemimat (409) , ~d 
messillerine bildirmiştir. lira (50) kuruştur. ~ e 

Denizaltı gemilerimiz beş 
İngiliz torpido muhribini ba· 
tırmışlardır. Alman hava kuv 

6 - Taliplerin ticaret od• ' 
Açık arttırma. sı:ıa kayıttı bulunduklarına d• 

vetleri dün gündüz ve gece Antakya icra memurluğun 
lngiltere üzerine hücuma de dan: 

ir vesika ile muvakkak temı· 
nah tediye ettığini gösterir 
evrakı müsbiteyi ibraz etme 

vam etmişler, şark ve garp Jpotekli olup paraya çev· leri lazımdır. 
sahillerini, liman tesisatını rilmesine karar verilen ve ye 
bombalamışlardır. minliüç ~hli fukuf marifetile 75 ini bulmadıgı takdird~ tS 

İngiliz tayyareleri de ge· temamına (2000) iki bin gün daha uzatılarak 24,10, 
ce Almanya uzerinde uçmuş Türk evrakı nakdiyesi kıy· 940 tarihine rastlayan perşeOI 
ve hRsar ika edememişlerdir met takdir edilen Antakya· be günü aynı saatte ikinci 
Berline yapılan hucumda an mn üçüncü mıntakasmda ka· açak arthrması yapılacağı faı 
cak bir iki noktaya bomba- İn 758ve 759 birleşmiş num la malumat almak isteyenle-
lar düşmüştür.:· rah bir kahve anenin tema· rin 7,9.940 tarihinden itiba· 

Dün lnailizlcr 57 ve Al mı 8,10,940 tarihine raslayaıı ren dairede açık bulunduru 
• ı ·· .. t 9 d 12 Jacak ~artnamesine ve940,90J manlar 17 tayyare kaybetmi sa 1 gunu saa an ye y 

kadar dairede birinci açık sayıh dosyasına müracaatla 
lerdiı . k · d ı" ı l• 1 ·r t brğ· arttırması yapılaca tır. ıcap e en ma umah a mış o 

n gı ız e J 
1 Mukadder kıymetin yüzde cakları İlan olunnr. 

Londra 5 A.A.- Ami· ~ •· .. ....._ .. .... -' 

rallık dairesi bugün Alman• A ntakga-Reghanige arasında 
tebliğinde bahsedildiği gibi p t ki" t ·· k 
5 ingiliz torpido mohribinin os a na ıya ı muna asası 
batırılmadığmı ve y~lnız iki . ~ntakya ile Reyhaniye posta merkezi arasında her güıt 
torpidonun battığını bildir- gıd~p gelmek şartile posta sıirücülüğü 2,9,94 ) tarihinde 
mektedir. eksıttmeye çıkarılmıştır. Eks ime 17,9,940 tarihine müsa· 

dif Sah günü saat 11 de Antakya P. T. T. Müdür 
lük binasında yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan baş 
ka arttırma, eksiltme veihale kanununun on yedint:i mad 
desindeki esaslar dairesinde SOJ liralık kefalette vt:re· 
cektir· Aylık muhammen bedel '75 lira muvakkat temi 

Lavalın bir tavsiyesi 
Nevyoric 5 A A.-"Nev· 

york Taymis" gazetesinin 
yaıdıP,ına göre,ParisteAlman 
ricalile temllslarda bulun· 

duktan sonra Vişiye dön 'n 
Fransız Başvekil muavini La· 
val Mare-şııl Petene,Hariciye 
Milliye fe Münakalat Nazır· 
lariJe General Veygandrn 
kabineden [uzaklaştırılmasını 
tavsiye eylem\otir. 

Belçikada sabotaj 
başladı 

Brüksel - Alman kontro 
lü altında bulunan Liyej vi· 
!ayetinde geçen çarşamba, 
sabotaj vakala rı olmuştur. Al 
man ordusuna a\t telgraf tel 
leri kesilmiştir. Brüksel spike 
rinin söylediğine nazaran ilk 
olmıyan bu vaka üzerine Al· 
man makamlar1 mukabelebil 
miail olarak Belçika ordusun 
dan terhis edilen v~ bu m ın 
takalarda ikamet eden kimse 
ı~ri haq: esiri olarak tevkif 
etmiştir. Sabotaj yapanlar keş 
fodilmediğ! takdirde yeni tev 
kifl er yapılması beklenmek· 
tedir. 

DOGOLA iLTİHAK EDEN 
MÜSTEMLEKELER 

Londra 4 (a.a.) - Fran· 
sız müsten:lekelerinden Ta· 
biti adası General Dügola 
il ti hak eylemiştir. 

nat 67 ,5 liradır. " · 

İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve hay· 
siyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya C\ de 
recede cezayı icap ettirecek bir fiille mahkum bulurımıt 
dıklarma ve daireci. iktidarlarına itimat olunur takımdaıt 

" olduklarıa.ı, dair vesikalar göslermeleri ok'1r yazıtr olm1 · 
yanlann noterden musaddak bir vekaletname lla okur 
yazar birer vekil bulundurmaları laZJmdır. 

Eksiltmeye iştirak etmek ve şartnameyi ğörmek isti· 
yerılerin yukarıda yazılı vesaiki ve muvakkat teminatla· 
rile birlikte iter gün mesai saııtleri dahilind ~ P. T. T. 
müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

Antakya ile Kırıkhan arasında 
Antakya , iıe Kırıkhan posta merkezi aramada her 

gün gidip gelmek şartile posta sürücülügw ü 28 8 940 tari· 
' ' hindtı eksiltmeye çıkarılmıştır . Eksiltme 12,9,940 tarihine 

müsadif Perşembe güııü saatl lde Antakya P.T.T. müdür• 
lük binasmda yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan baŞ 
ka arttırma, eksiltme ve ihale karıuııurıun on yedinci rnıd ~ 

desindeki esa~lar dariesinde beşyüz liralik kefalet tf' .,,e· 
recektir. Aylık muhammen bedtl 60 lira muvakkat te-
minat 54 liradır. 

İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve hayti- '
yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis vaya o de.re· • 
cede cazayı icap ettirecek bir fiille mahkum bnlunmadık1 • ti o· ' larrna ve derecei iktidarlarına itimat olunur bakımdan ' 
duklarına dair vesikalar göstermeleri okur yazar c.>ffllll' 

yanlarm not~rden musnddak bir vekaletname ile okur tY'' 
zar birer vekil bulundurmahırı lazımdır. . 

Eksiltmeye iştirak etmek v~ şartnameyi görmek İ~~~ 
yeninin yukarıda yazılı vesaik ve müvakkat teminatlı~ .. 
birlikte her gün mesai saatleri dahilindeP. T.T.müdür!ll 
ne müracaatlara ilin olunur. 
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