
[Sayısı heryerde2 kuruş] ~ __ Çarşamb_a __ _ 

r-

bı 

pO 

er· 

1 t3 

erli 

Örçilm ·· im if şaa ta bulundu 
P,.anso, meğer daha Paris düşmeden mü
tareke yapacağınz"/ngiltereye bildirmiş 

.gliz Başvekili, Fransız donanm:tsı hakkındaFransa hükfımeti
~si 1~ kendisine verdigi resmi tenıiııah anlattı ve şimdi Fransız 
ile· Ustemlekelerile donanınasının Fransaya hürriyetini iade için 

. 
sı· 

~iltere He yanyana harbe devam edeceği ümidini açıkladı· 
Fransız propaganda komiseri lngiltereyi itham ediyor 

Mütareke günü Fransada ınilli matem 
ı 

günü olarak ilan edildi 
dlii· 
çini· 
prıe· 

0ııdra L5 A .A. - Bu zerine Lord Loydu:Fransaya 

ar"· 
bill 

~'l ~eden sonra Avam 
tasında haftalık nutku
~liYen Başvekil Çörçil 
Vaziyeti izah etmiş ve 
1an şunları söylemiştir: 

Bordo hiikfımeti ta 
..qıı verilen melankolik 
' keder\e karş1ladım . 
1 barbarlığını yıkmak 
qıısanın hürriyetini ye· 
kurmak için harekete 
~k her ,vatanperver 
ıcı yardım edeceğiz . 
~d<!ki Peten hükumeti· 
'iapishane penceresin· 
~ kadar mümi<.ün olur 
adar temas halinde kala· 

'ııyet şimdi o kadar 
8arib ve karanlıktır 
~ hususta sarih bir hü 
~Ctınek vf! bc:yanatta 
~qk mahzurlu ve za· 
~acaktır. 
~ tlaziranda sabık Fran 
~Şvekili Reno bize 

::;: . 1:t ü.tla Almanya ile jbir 

0ıes~ 1
ke yapmasına müsaa· 

ibİtl 1 ll'ıesini veFrar.sanınln
arl3' (!~!! olan taahhütleri-

e' ı ~ 
se00 asını istedi. Bunun u· 
3 . 

gönderdik, Frans1z filosu
nunAlmanyaya geçmemesi şar 
tile mütareke taleb etmesine 
muvafakat eylc:dik. Bu hu· 
susta bize resmi ve zati te· 
minat verildi. 

Fakat Fransız harp filo· 
!arını Almanya ve ltalyanın 
emrine veren mütar~kenirı 

sekizinci maddesini hayretle 
okudum. Halbuki Fransız fi. 
tosu lng:liz limanlarına gön 
deı·ilecek ve harp &onuna ka 
dar orada katacaktı. 

İnı(İltere büyük Fransız 
milletinin felaketinden deri.ı 
acı duymaktadır. Düşma· 
nın kuvvetini kırmak ve Fran 
sayı kurtarmnk için lazım 
geldiği kadar kuvvetimiz vısr 

dır. 

Fransız müstemlekelerile 
Fransız Filosunun müttefıkle 
rin yanında mücadeleye de
vam edeceğini ümid ediyoruz 
Bu, Fransızların üzerinde ka· 
rar verecP.ğİ bir meseledir.Al 
man barbarlığı altmda ezilen 
her vatanper\'er Frans1za bü 
tün kaynaklarımızla yardıma 
hazırız . ,, 

adat Son tebliğler 
v:5şf ~lllıan tebliği 1 tayyare.~eri iki şehir üzerine 

e' ~tli· I hava hucumları yapmış ve 
uo :ıe' ı t1ıbli2~ (a.a.) - . Aım_anı hava dafi topları faaliyete 

l3 .;! !t!rı ğı, altı haftalık bır 1 geçmiştir. Ahlan bombaların 
ı ~idil sonra Fransanııı tes· ekserisi tarlalara diişmüş 

e 
9 ~İtı ~~ 1 ve bu_r_~d~ ~u~a- olup insanca zayiat yoktur. 

':<{ ıa erdıgını bıldır· Londra bölgesinde de in· 
ır B t bl'· .. ıı t · u e ı~e gore, san zayiatı yoktur . 

~il ayyareleri İngiltere· 
ltalyan tebliği ~l Ilı etmiş bazı end üs trı 

er1 • 
1fı 41 nı bombardıman Roma 25 (a.a.) - ıtaıyan 

e ~ /t. Iııgiliz tayyarele- tebli <l i bu sabah saat 1 ,35 
3111 ı \Jiıtb• o 

r 111 1 ,Almanyada as- ten itibaren gerek Fransız 
pl ~ ~'4ı ltıı>'an hedefleri bom hududunda ve gerek Fran· 

ıl ta;ıı eylemiş ve iki 111- sız müstemlekelerinde Fran 
•kı~e ~ htesi düşürülmüş - sa ile muhase.;;ata son ve-

1
, ·si~ ıtı " . riıdiğmi bildirmektedir. Ro· 
"

1 
'tr Yırıe bugün bir be- dos adasına yapılan dü~man 

ıı'e 'Yı:ti11~1eşr,~derek harbin hava hücumları, 20 kişinin 
~ ~ ı' ı~ L e tahliye edilt! tı telef olıı1asına sebebiyet ver· 
. es' 'tt L llUduJ o·· R d 30 ıt ıı11 . ıııtlk una ya km şe- miştir. uşma n o osa 
'~e~ ıtt ''des llHn tekrnr y..::rl e· bomba atmıştır. Palermoya 

• ~ 1'ktt:d~ hızumunu bıl· karş1 da bir düşman akını 
ııı11 lh .•r · t t ,, g yapı mış ır. 

~~~ lı,, lliz te bf"' · İngiltere ile harp devam 
JfZ (J 

1"bıı~~a 25 (a a) ıgı i . etmektedir. Ve zafere kadar 
c;ı'J 11.ırı · - ngı· 
~~ ·e &Öre, du~ınan i dev(!m edecektir. 

. 
Çörçil, gelecek hafta Ka 

marr.ya mühim br!yanatla bu 
1uııacağını ümid ettiği, vata· 
nın emniyet ve sf'Himeti için 
alman tedbirlerde azim ve 
sabır noksanlığı ol
mPdığrnı beyan etmiş ve nu
tuk şiddetle alkışlanmıştır. 

Bordo 25 A.A. ~ Fr ın· 
sız propaganda yüksek Ko
miseri Amerika gazetecile 
rine beyanatta bulu nara, kin· 
gilizlerin Fransızlar çok az 
yardım ettiklerini ve ta ıh· 
hütlerini yerine getirmedikle 
rini söyl'!mİş ve İngiltereyi 
tenkid eylemiştir. 

Londrn 25 A.A. - Fran· 
sız yüksek propaganda ko· 
miserinin,Ameriknn gazetele
rine beyanatt Lon 
drada baştanbaşa yanlış ve uy 
durma bir propaganda ola· 
rak gösterilmektedir. Çün
kü İngiltere harbin bidayetin 
de Fransaya 26 fırka asker 
göndermeyi tac.lıhüt eylemiş 
ye taahhüdünü 400 bin as· 
ker göndermekle yerine ge
tirmişti. 

Hava kuvvetlerine gelin· 
ce bu miktar İngiliz taahhü 
dünü kat kat geçmiştir . Bi
naenaleyh bu beyanat vnrid 
değildir. 

Bordo 25 AA. - Fransa hü 
klımeti Almanya ile mütare
kenin imzalandığı günü Fran 
sada milli matem günü ola· 
rak ilan etmiştir: O gün bü 
tün magaza ve dükkanlar ka 
palı bulunacak, resmi daire· 
lerdeki bayraklar yarıya indi 
rildiği gibi aske-rlerde kışla

larından çıkmıyacaklardır .Yi 
ne o gün saat 11 de bütün 
Fransada bir dakika matem 
:;ükutu yapılacaktır. 

Dahiliye Naz1rı neşrettiği 
bir beyannamedt>, Fransız lıü 
kfımetiniıı işi şimdi Fran· 
sız miJletine bÜkun ve ekmek 
temininden ibaret olduğunu. 
Bütiir.Fransız milletiııinMare-
şal Petenin etrafında toplan 
ması lazım galdiğini ilan etmiş 
tir. 

• 

5eüm7 ÇELENK · ·~ 
Neşriyat MüdüTü);' · "' ... 

Fransanın indi .. 
ıistemlekeleri • • 

çını. 

Japonya barcı/arz işgal et
mek icin bahaneler buldu 

1 

Japon hükume:ti ys.loız Bordodaki Fran • 

sız hükumetini tanıyac .\ ğını ilan ett(-=

Tokyo 25 A. A. ~ Ja • dodaki Fransız hükumetini 
pon Bahriye Nezaı eti neşret tammaktadır. Fransaya ait-
tiği bir tebliğ ile, Çine Fran işlerde Mareşal Peten hüku 
sız Hindiçinisinden mühim · metile iş görecektir. Londra 
mat gönderilmekte olduğunu daki HolancJa h:ikfımetini de 
Japonyanın buna mani olmak 
için Fransız Hindiçinisine 
bir kaç harp gemisi götür -
meğe karar verdiği Han et· 

miştir. 

Di2er taraftan Japon Hi\ 
riciye Nezareti hariçteki mü
messillerine bir tamim gön· 
dermiştir. Bu tamime göre, 
Japonya hükumeti yalnız Bor 

tanımıyan Japonya,:anavatan 
nıeselderiııde Almanya ile 
Felemenk Hindistanı mesele 
sinde mahalli hükümetle te • 

mas edecektir. Hindiçini 
meselesinde Je Fransa hü
kumetile istişare etmekle be· 
raLer Hindiçinideki yerli 
hükümetle iş görecektir. 

Halke'l.ıi j 
Köy gezileri Bir hükumet kona-

Halkevi taraf mdan tertip 

Dörtyol da 

edilen köy gezileri devam ğı İnşa edilecek 
etmektedir. Bu geziler çok 
faydalı olmakta ve köylü ile 
günün meseleleri, köyün ih 
tiyacı hasbihaller yapılmakta 
dır. 

Parti Reisi geldi 
Hususi işlr:rini görmek 

üzere bir ay evvel İstanbula 
gitmiş olan Parti vilayet ida 
re heyeti Reisi Salahattin 
Özal dün şehrimize dönmüş 
tür. Hoş geldiler d~riz. 

Dahiliye Vekaleti Dört· 
yolda bir ... hükumet . konağı 
inşasmı karar altına almış ve 
alakadarlara tebliğat yapmış 
tır. Bioanın inşaatına derhal 
başlanacaktır. Hükumet ko
nağı için bu s~nelik 10 bin 
lira talısisat kabul edilmiş • 
tir. Bu suretle şirin Dörtyol 
kaza merkezi güzel bir bi
naya kavuşacaktır. 

EN SON DAKiKA 

Fransız ltalgan 
mütareke şartları 

Almanlarınki kadar ağır değil 
Heryo, Blum, Pol Bonkur Fransayı ter -

kederek lugilt ereye geçtiler 
Roma 29 A. A. Frans·ı ile İtalya anısında akdedi-

len mütareke şartlarının hülasası şuduı : 
Mütareke meriyet mevkiirıe geçince İtalyan kıtaları ha

rekat sahasındaki ileri hatları işgal edeceklerdir. Tunusta 
' Fasla. Cez-ıyirde ve Eransız Somalisinde gayri askeri mııı-

takalar ihdas edilecek ve buralardaki askeri mıntakalar 250 
kilometr.·yi geçmiyecektir. Cibuti liman tesisatıııd rrn ve 
şömendöfer yolundan halya azami istifad~yi temin ede· 
cektir. 
F tansada bazı aske ri mınt&kalar on gün zarfında tahliye 
edilecektir. 'Tulon Bizerte limanları, İngiliz - ltatyarı 
harbi devam ettiği müddetç gayri askerı mıntaka ilan 
olunacaktır. 

ltalyanlarla çarpışan Fra'ıısız kıtaatmın bütün silah ve 
harp malzemesini ltaly~nm teslimini isteme~e hakkı ola· 
caktır . Fraıısız Filosuna ait ahkam, Alman Fransız mü
tareke şartlarının aynidir. Fransız harp filosu harp sonu 
na kadar muayyen limanlarda bekıiyeceıdir. 
. Lo'ndr.t 26 A.A. - ıngiliz gazetelt..ri Frans1z M("clisi 
Reisi Heryo ile eski Başvekillerden Leon Blub ve Pol 
Bonkurun İngiltereye geldiklerini haber vermektedirler 



H"tıralar : 14 

"Sözümüz, 
GOn aşırı : Afyonda 

Harbiye Yol inşaatı 
•• •• •• ozumuz,, 

Dünya öyle bir imtihan 
geçiriyor ki; bunun azameti 
gittikçe artan bir ehemmiyet· 
le mütalea Vt! dikkatle göz 
önünde tutulmak icabeder. 

Hatayrn hbii güzellikle· 
rinin son mertebesine yük · 
seldiği Harbiyenin, :'rhk şe· 
hir halkını sinesine çektiği 
günler geldi. • 

Belediye ve posta 
binaları yapıldı 

Afyon 25 A. A. - Afyo 
nun yeni Belediye ve posta 
binaları ikmal edilmiş, bina· 
mn açılma töreni Münakalat 
Vekili Ali Çı~tinkaya . tarafın 
dan yapılmıştır. Münakalat 
Vekili çok kıymetli bir nu · 
tuk söyliyerek Ebedi ve Mil 
li Şef ile.büyük asker Mare 
şalin adım sayğı ile anmış, 

pastahaneye ilk mektubu ken 

Asjult gol yaptırılacak 
Hatay Vılayetinden: 
1 - . Vilayet yollarının muhtelif Km. Ierinde (25 

m 2) bır kat asfalt !çaplama ve yine (15000 nı 2) biok3 

şosa inşaatı ile iki kat asfalt kaplama Antakya, lskeııd 
ru~. ~~rıkhan şehirleri dahilinde (40610 m 2) şosa in~ 
h ıle uç kat asfalt kaplama işi kapalı zarf usulile ikıll 

işinin başında terliyen, 

uünyanm bu vaıiyet,nezaketi 
karş,sında her şeyden üstün 
tutulması gerek,.n şey milli 
"birlik" tir. Bu 'lU şuur ve in
tizam içerisinde yaşatmak baş· 
hca vazifem izi teşkil eder. 

ailesile, arkadaşlarile iyi bir 
gün geçirmek istiyen, Joluğu 
şelale ba\ilcırında yükselen 
çmarların, söğütlerin nefti 
gölgelerinde alıyor. 

defa olarak münakasaya konulmuştur. 
2 - Eksiltme 24 Temmuz 940 çarşamba günü saııl I' 

de Antakya Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil kolll 
yonca yapılacaktır. 

Bir milletin en kuvvetli si 
lahı, topu tüfeki, süngü vt: k1· 
lıcı olmaktan ziyade birlik ve 
beraberlik şuurudur. Bir ıoil· 
lelin varlığını, bir memletin bü
tünlüğünü top yıkamaz ve sün 
gü de!emez. Ancak nifak yı· 
kar, şikak deler. Bunun için 
dikkat ve itina ile üzerinde' 
duracağımız ve h~ssasiyetle 
titreyecP.ğimiz şey '"birlik,, 
dir. "birlik,, vatan kadar se
veceğimiz ve ondan daha çok 
kıskanacağımız bir varlık ol 
malıdır. 

• •• Aldanmıyalım; 
Sinsi yapılı, kurnaz ta· 

vırh, bozguncu, açık gözleriıı 
bizi avlamak istemeleri çok 
mümkündür. İçimize sokula· 
rak, bize türlü dilbazlık ya· 
pan, yolumuıda her fodakar 
lığa hazırmış gibi görJnen, 
sofrası açık, şahsiyeti kıymet 
li tip gösteren kimselerin ca 
dan:arlarınnza yapışabilecı k· 
lerini unutmamak lazımdır. 
, Gerçi; bizim gibi tüılü 
inkılap ve mücadelelerin z•1r · 
luklariyle çarpışmış ve siya•i 
hamuru bin bir tecrübe11iıı 
mayasiyle yoğrulmuş olan mil 

letler için bunları tanunak İşt eıı 
bile sayılmaz. 

Hangi kiyafete girerlerse 
girıtinler, hangi perdeye bü 
runup, ne mevkide bulu· 
nurlarsa bulunsunlar biz oıı 
lan bulur, uilir, tanır ve ya 
kalarız. Hayat tecrül..ıelt~ri· 
miz muhakkak onlarııı kor· 
kak planındeın üst iin ve 
keskindir. 

Öyle dostlar göı dük ki, 
düşmandan çok kahpe çık· 
tılar, öyle samimiyetlerle kar 
şılaştık ki anamızı <1ğ !attılar. 
Onun için koynumuzda yı· 
tanların yaşamasın.t nıüsama 
ha ve büyüyüp bizi sokma· 
sına müsaade etnıiyeceğiz, 
duygusuz değiliz, ha ıamızı 
bozup, suyumuzu lıulan<lıra 
rak balık avcılığı ı bağrımız 

da yaptıramayız; uey: ıısiz de· 
iiliz, bunu herkes bilmelid ı r 

Şu cihet açıkça anlaşıl· 
sın ki; ekmeğimizi yiyip ba
cağımızı ısıracaklurı aramız 
da bırakmıyacağız. l3iıim ara· 
bamıza binip baş',asının tür· 
küsünü çağırttırmıya~ağız 

Ya bu Jeveyi gütmeli, ya 
bu diyardan gitmeli, bunu ı 
ortası yoktur. ,,. 

• • Yurdumuz mamurdur, 
baykuşlar yuva kuramaz, duy
gumuz bütündür, bozu< etki· 
deler yer bı.ılamaz, kültürü · 
müz sağlamdır, mctceralar 
kafamızı yoramaz, biriz, be· 
raberiz. 

,,. u5;;zümüı, özümüzdür ,, 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Fakat esefle söyliyebili • 
riz ki; tabiatın bu lutfurıa 
tam manasile kıymet verile
rek dikkat edilemiyor. Ne 
açılan kahvelerde intizam ve 
glizellik, ne de su,.başlarının 
herhangi bir yerinde oturan 
ların istirahatlerini temin 
edecek bir tedbir var. Kılık· 
sız kahveciler, şalvarlı gar
sonlar berrak suların tadları 
m kaçıracak kadar soğuk, 
hareketsiz ve zevksiz duru · 
yorlar. 

disi atmıştır. 
3 - isteyenler fenni ve hususi şartnamelerle l e'lr 

keşfiyeyi (468) kuruş bedel mukabilinde Nafıa müdür 
Sütçülük mutahas- ğünde alabilirler. 

sısları geliyor 
Ziraat V ~kaleti vilayeti· 

mizin sütçülük ve hayvancı

lık bakımından mühim olan 
mıntalralarıoda tetkikat yap· 

mak ve bu hususta köylıil e· 
rin bilg;}erini arttıracak bir 

. 4 -. Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin altı yiiz k 
bır) lıra (sekseııbir) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (deş bin dokuz yüz otuz İ~ 
lira(dokuz) kuruştur. 

6 -. Taliplerin ihaleden en az ıekiz gün evvel btJ~ 
benzer ınşaatı başardıklarına dair evrakı müsbitelerile 1lt 
ıikte Vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet ve~ 
smı. (2490) sayılı kanuncı uygun olarak hazırlıyacıık 
teklıf ınektuplarmm ve bunlarla birlikte teminat mrk 
veya makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını "h le 

kurs açılmak üzere iki mu· 
tabassıs gönderıneğe karar 
Vt!rmiştir. Ziraat mutahassıs· 
)arından Şükrü Çağlar ile 
mühendis' Hikmet Güner bu 
İş için yakında Hataya gele

n~. saat 14 de kadar komisyon riyasetine mak~u: mil 
bıhnrle vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Başka yerlerde ıslak nok 
tası bulunmayan dağ başlaJ· 
rında bile hayat yaratılırken 
biz tabiatın binbir~güzel!ikle 
rini üzeriııde toplıyan böyle 
bir yerden istifade etme· 
sini bilmiyoruz. 

ceklerdir. ŞOSA iNŞA EDiLECEK 

Hakikatte daha ( Çifte 
kastalın ) yanından, asılan 
levhalarla Harbiyede Beledi 
ye bulunduğunu öğreniyoruz. 
İyi ama ! Belediye, yalnız 
levha asmakla, sokak süp\\ • 
rüp, cadde sulamakla vazife· 
sini bitirmiş olmaz. Belediye, 
mensup olduğu yerin halkı· 
nın her bakımdan sıhhatini 
korumakla beraber onun, eğ 
lenebilmesi, neşelenmesi için 
de zemin hazırlar, tedbirler 
alır. 

Vilayetimize seyyah cel· 
bf"tmek istiyorsak tabiat gü· 
zelliklerine biraz _da msan 
zevki karıştıralım. 

Polis kollejine ta
lebe alınacak 

Ankara polis kollejirıe ta
lebe alınacağınd'\n talip olan 
ların şeraiti anlamak üzere 
emniyet müdürlüğü üçüncü 
şube müdürlüğifoe müracaat 
ları. 

Bir kıza tecav ~z 
ettiler 

Yayladağmın Tıngır kö· 
yünde oturan f-famit ile arka 
daşı Mehmet silahlı halde konı 
şularından Mehmedin evını 
basarak 18 yaşındaki kızı 
Nimeti 1.-açırmış, ve kıza teca 
vüı etmişlerdir. Her iki suç 
lu da yakalanarak Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Hatay Vilayetinden: 
1 İskenderun - Arsuz yolunda 30 uncu Km. J 

~i köprü ile Aktepe. köpr~sünde ve Antakya_ TopbD' 
gaz·nın 6 ncı Km. sındekı menfozlerde yapılacak r•d 
inşası 13eylandaki istinat duv.mnın tamiri lskenderuıı 
Beylan yolumm4 ·-5 nci ... km. sindeki hendeğin tahkimi, 
kf'nderun Beylan yolundaki amale klübesinin t iri 
leri açık eksiltmeye konulmuştur. anı 

2 - Keşif bedeli (2144) lira (66) kuruştur. 
3 Bu işl .. r~ dair evrakı k~şfiye Nafıa 

görülebilir. 
4 Eksiltme 12 Temmuz 940 ıS cuma güni: saut ı 

Antakya hükumet konağında <laiıni encünıeıı oda:ıırı 
yapılacaktar. • 

5 Muvakkat teminat (160) lira (85) kuruştur. 
6 - Taliplerin ticarnt odasında kayıtlı buıundukfar•!; 

dair vesika ile muvakkat teminatı tt"diye ettikl~rini gV 
terir evrakı müsbite ve ehliyet vesik4sını ibraz etıne.lt 
lazımdır . 

Dün akşamki yangıu Polonya ordular1 
SEZER 

Fra11sız 
Generali 

Soful.ırab mahellesinden Hü lngilterede 
eyinin icarında bulunan Dakik Londra 25 (a.a.) - ıPo· I 
mahallesirıdeki furun içerisin lonya Ctinıhurreisi ile hükfi· 
deki çalıların kazaen tutuş· meti Lomlrada yerleşmiştir. 
masmdan yanmıştır. Etfaiye Fransadaki Polonya ordula
yangının etrafa sirayet etme- rının mühim bir kıını da İn· 

lskenderun liırı'~ t1 

tarifesi . ~ 
İskenderun liman ı~I ~1 

nıudürlüğünden : . 

Dugolun yeni bir 
• n1esa11 

Londra 25 A.A.- Fran 
sız Generali Dugol dün ak· 
şam Londra radyosile Fran 
sız milletine yeni bir mesai 
göndermiş ve demiştir ki: 

"-Frasız İtalyan mütare
kesi deAlman mütarekesi gi· 
bi hükümsüzdür. Fransanm 
ve Fransızların elleri ayakla 
rı bağlanarak düşmana tes· 
lim edilmişlerdir. Fakat içi· 
mizde bu zilleti kabul etmek 
istemeyenlerin sayısı çı>k yük 
sektir. Şiddetli bir boks dar 
besi yiyen Fransa yerde ya
tıyor. Fakat dava bitmemiş· 
tir. imparatorluk F ra nsası bü 
yük mukavemet için hazırla 
nıyör. Yeni bir ışık vardır. 
Parlayan ve yanan bir ıştk. 
FransızSubayları,Fransız erleri 
Fransız havacılara, Fransız de 
ıizcileri,Franslz isçileri ve mü 
hendiııleı i! Tereddütsüz ve 
kati zaff"re inanarak dövüş· 
nıeie hawlanıuıı. 

sine mani olmuştur. giltereye nakledilmiştir. 

Suriyede sükun Fransız İspanyol hu-
var dudu kapand~ 

Beyrut - Havas: Memle- Madrit (a.a.) - Fransa· 

Münakalat vekale1
' 

tastik olunan lskender'\l~ 
man işletmesine ait yeP' 1 'f · ı ·fej •I\ rı e ı e fenarlar tar'• f " 
temmuz 940 tarihindefl 
baren tatbik olunacak' ·~ 
kadarlarca]nıaluın oJıJJıık 
re ilan olunur. 

Bir hasta 
kette sükun varJır. Ne bir ha dan her gün arlan mülteci 
dise, ne de bir nümayiş ol· akım karşısında İspanya hü
muştur. ltalya harbe girdiği kiimdi Fransız - İspanyol 

hududunu kaı>amış ve sıkı aranıyDr 
zaman, yalnız Suriyeliler ve 
L

""b l l d . bir mürukabe koymuştur. B l d' R . 1 .~·0de u nan ı ar arasın a ltalyan e e ıye cıs ıgı. ı 
aj . .ını olduk_la_rından şüphe e· Askerlik işleri · Antakya Be[edıyesı 
dılen 20 kışı kadar tevkif 917. 910 k· d l el vi dispunseri için bir' 11 

.ı·ı · · M"llA f <l . • ye a ar o an o b 1 r dcıS e:ıı ~ıştır. ı ı şe ler en bır l ~ I 1 ki 8 •l.:ıcl alınacakhr. n 
çoğu davalarının bizim dava 1 !eummnuıuazrın94s0·oıpı yzo tao~ası. ' kıcalık hakkında binıı ;ı 

1 
~ a ar esı gunu k llfl' 

mız a m~ştere~ olduğunu başlıyacaktır. Bu doğumlu· matı ve.o ur yazarO 
beyan etmışlerdır. lardan olanların hizzat mahal • tır. ı 

Bir haftada batan le mümessillt'rile nüfus cüz- Birden ziyade taliP ı 
danları ve ikişer fotograflari ettiğinde imtihan ysPJ ı 

gemiler le beraber yoklama yerlerıııe lır . İsteklilerin .. yila)''t ,, 
. Londra ~5. (a.~ .) - ~!lh· gelmt:leri, nüfus cüzd:lnı ol· ~mm~ dilekçe_'ik aıÜr'~c 
rı~e nezaretın~n bır te_b~ıgine mayanların bugünden itibaren meleri)lan olunur'• ~ 
gore geçen bır hafta ıçınde şehirde C'lanlar mifus ınüdi- ~ J 
~al.an İngi_liz ticaret gemile· ı riyt-tine köyde olanlar nahi· G.. d •• 1 1 ~~ 
fiilin .adedı 10 ve tonadı da ye-de nüfus uıemurlanna mÜ• _ un " · "bB(efl 
52 bın 643 tondur. Ayni : rac· at t l . IA J Bu a1<şamdan ıtı J ~ a e me en azım ır. V )5 
müddet zarfında Alman ti· - Büy ük . .ı~ ıl 
card filosunua zayiatı 147 /'l /ki 
biı ' İtalyan filosurıun zayi- a a 
ntı <la 224 bin tona baliğ 6 Karılı Krctl 
olmuştur. Bu güzel filmi görmelisiniz 


