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Siilcrü 'BALC/OüLL :L b' h • • .·Sani ı ve Baş mu arrm 

ı940r7 (Sayısı heryerde 2 kuruıl ____ P_e_rf.!.mbe 
.~üm ÇELENK 
?Jeşriyat Müdürü 

Gazetey;Ait yazılar Neşriyat 
Müdürü adına gönderilmelidir 

Abone : Yıllığı : :s Lira 
Yabancı memleketlere 8 .Lira 

ilanların her keiimesinden 
~k-uruş alınır ücret peşindir 

Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

Telefon': 1 • 46 - P. K. 24 

m= HER GÜN ÖGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HALK 'GAZETESİ - TESiS TARiHi 1928 YIL 12 SAYİ:-2i 51ADRES : YENIGON:ANTAKYA 

PartiKaza • 3 ft'lllgan Ge-
Kongreleri f kti ve asarruf neral · daha 
Devam edivor ff a l başladı esir düştü 

Cümhuriyet Halk Partisi 

kaza Kongreleri devam etmek u mu·· V' asebetle alkı:.r-,,·,ıde Esir edilen ltalyan-
tedir. Evvelki gün Valimizle ,, '- lar 6 bini ve düşü-
Parti Miifettişimizin hazır bu bir tören yapıl dl ve Atatürk- rülen tayy::areler 
lunduklara Reyhaniye Kaza 

~:;:;'1;·;~~: .. i~;~:·~~ı'.t~: le [V/il i Şef in. büstüne çe- Ka~~/12 b:,ı~~ - •n· 
ri dinlenmiş ve Kongre açılır J e '{.J er k On d U giliz karargahmın dün ak· 

8°çıln.az Partinin BanisiEbedi ~anıki resmi t,.bliği : Kıtaa· 
Şef Atatürkiin manevi buzu· Raşvekilimiz bugiin saat 15 te bir nuhık tımız dün ve gece bütün cep 
runda reş dekıka ihtiram söyliyecck bede ileri harekete devam 

sükutu )'apıldıktan sonra yerli Mallar lk•isat ve Ta· pılmış bu toplantıda Eınniy~t etmiş t1e Sidiberrani şehri dün 
Milli Şef İnönü ile Başvekil sarruf haftası bugün haşlamış vt> ikli<ıat Müdürleri ile es· öğled~n sonra zaptolunm'uş· 
Doktor Refik Saydama ve tır. ·Evvelcede haber verdi· nuf hirliklen hazır bulunmuş tur. Burada üçü general Ol· 

Parti Genel Sekreterine tazim mak ·· k b .. """- 'k l.imiz gibi Başvt"kilimizDok· iktisat ve masraf mevzuu üze uzere ço uyuK mı • 
Ve Şu .. kran telgrafJarııım çe· c. tarda (t ıya k · ' s· d 1 tor Refik Snydam bugün rınde hashihaller yapılmı.ştır 8 11 as t:rı e ı:· e 1 

kı·ıın~sine ittifakla kara:- ve· mı· ı· El" · c1 l sant 15 te Ankara Halke · Bundan sonıa Atatürk ve ş ır. · ımıze geçc::n ına ze 
rilmiştir. vinde bir nutuk irnd ... derek İnönü biistüne çelenkler kon me ve mühimmat miktarı 

Bundan sonra kaza idare l ft:vku!ade mühimdir. 
"h b Yerli Mallar Haftasmı açacak muş ve mc:-rasim bu 3uret e 

heyeti azularmm inlı a ına Kahire 11 A. A. - Bu-
R.f B h d ktır. Bu nutuk radyo ile ncş sona ermiştir. 

geçilmis ve ı at a a ır, gün neşredilen r,~smi '=bir 
Ha.,,an Mursaloğlı\. Avukat redılecektir. İktisat haftaı:mıın dı>vam b d .. d te lığe nauıran, garp hu u• 
Cemil Bahadırlı, emekli öğ- Yerli mııll·~r haftası mü· ettigi müddetçe Kahveleı e dundaki harekat muvaffaki • 
retmen İlyas Baş ve Ali Al· ast•betile u sahalı saat 9 dcı çay ve kahv,.. içilmıyecek ver yetle inki~af etmektedir. 'fa 

tuıllu S 
.. ç"ılın"ışlerdı'r. rlalkevinde bır top u~tı ya: li meşrubat kullamlt,cuktır. b ,1, n 11 •• l 
' ~ •a• _ 4 arr!.lzun a~lauığı 7 Kanunu· 

ldare rl··yeti azalıklarına v·· ""k h · / d evvelden üugune kadur esir 
seçilen yukarıdaki zevat n.. uçu şe ır .dr e memur 'üe edilen ltaly.ıııl~rın :.ayısı 6 
dün ögleden ı:;oııra şehrimi· b / • • / b I su ll a1 ıçın ev er biui u muştur. ıngili'zlerin 
z~ gelerek Parti binasmda eline geçen müfü~n mHHal' • 
toplanmış ve ara\aı mdan n o a yo ıl (! ecıisinde ·d Ja ·i harp malzemt- i lİn sa • 1 are heyeti reisini seçmiş· B k ı· · D t R f•k S d b ~ şve ı ımız O~ or e ı a y arn u yılmuma de~am e :iilmekte. 

lerdir. hususta b yanati:a bulundu dir. 
Dün yapılan bu seçimde Ankara 12 A. A - Büyük Saydam b~ yanatta bulunarak ~ahire 11 A. A. - Or 

Reybani'-·e kaza idare heyeti t k l · · 
J Millet Meclisi dün ö gıeden dt>miştirki: taşar r.. ıava uvvel en k.uman 

reisli~ineCeıoiJBahadırh intihap d ~ bt· · 
l> sonra Refet Canıtezin Rıya· "-- Ufak Vilayetlerinıizde auhgımı1 k ığı : 

edilrni~tir. Yeni idare heye- .. , d 
setinde loplaıımış ve rüzna· ve bilhasa hudut şehirlerin· uarp ço üıı e yapılan la 

tine muvaff akiyetler diler 
mesindeki maddeleri müza· dt- memur ve suboylanmız aı ruzc.la havtt 'kuvvetlerimi • 

ve tebrik ederiz. 
Evvelcede halıer verdiği· kere eylemiştir. Bu arada iç· n evler iıışa edilmesine sar :zın oynadığı rolii tebarüz et 

1 d ğ küçük şehirlerde subay ve cJ imek üzere bütçeye konul tiren mufassal rapor gJlmiş· 
miz gibi bugiin Yay a a 

' 
k menıutlar ıçıtı inşası mukar· m ... sı mukarrer olan 5 milyon tir. Bu raporlardab ttnfaŞıl-

kaza Kongr~si yapı aca tır. 
Bu Kongrede hazır bulun rer evlerın bütçt· vaziyeti liralık tahsisat, vaıiyeti hazı· dığma göre, taarruzun ilk 

mak üzere Valimizle Parti dol.ıyısile şimd\lik tehir edil ra dolnyısile konamamıştır. günü olan 9 kanunuevvt"lde 
Müfettişimiz bu sabah Yay. ınesi lüzumuna c.lair encümen Hükumet bu mülıim nokta Sidiberrani ile düşman tayya• 
ladağına getmiş!erdir. . . mazbatası okunmuş ve bu yı daima göz öniinde tutarak ' re meydanları boınbal&hmlş 

Önumüzcieki cumart~sı gu: mun 'lsebetle küniiye ilk fırs&tta bu evl:-rin inşa· v~ ~ühim hasarlar ika edil 
nü şı::hrimiz kaza Kon~rt>sı Başvekilimiz Doktor a l:.e.şlayacakhr.,, mıştır. Ayrıca avcı bombar· 
ve 18 perşembt! günü d e i dınıan tayyarderimiz hart: • 

lskenderun kaza Kongresi ~ AZ l•Z l daş.f kat sikhasındtt ki llüşınan tahaş 
yapılacaktır. şütlc::ri!e motörlü nakliy~ va 
U V sıt<ıların.ı miıtt"madiyen hü • na va n urunıu Kurb n Bayramı yaklaşıyor. IJu bayramıda sulhu CUDi etmişlerdir . Bn harekat 

d h f • sükun içinLe geçiren yurdun her teklikeye ve h~r te esnasında 22 ltıtlyan tayyare 
i are eye l cavüze kar~ı miıdafausı için çok ve daha çok tayyııreye ainin dü~ürüldüğü bildiril· 

Dün oplanarak idare ihtiyacımiz vardır. mektedir. Bir avcı filomuz 
heyeti reis· ni seçti Kurbar. Bayramında ktseceğin kurban derilerile bar da diışınan müıı:ıkalatma pi- , 

Hava Kurumu Vilayet ida iaklarmıı:Hava Kurumuna trberrü etmekle Yurd müda· ke hali .. <le uçuşlar yaprı\ış 

Yunanlılar 
Süngü hücuınile 

yeni rnevziler 
zapt ettiler 

Atina 11 A.A.- Bugün 
neşredilen 45 uumarah yunan 
resmi tebliğine nazaran Yu· 
nan taarruz hareketi dün bütün 
cephede muvaffukiy~tle de· 
vam etmiştir . Yunan kıtala· 
rı İtalyanlara ait kuvvetli mev 

zileri süngü hücumile ZApte•t 
miş ve düşmana ağır zayıat 

v~rdirmi ştir. 

Atina 11 A .A.- Yunan 
emniyet nezaretinin t ebliiine 
göre düşman tayyareleri dün 
korfu ile 

0

Monr0Qutı Garp 
mıntakasındaki şehirleri bom 
~ardıman etmiş fakat insan· 
ca zayıat olmamıştır. 

Tiirkige 
Yunan - İtalyan 
ihtilafına tavasst'lt 

etmiyecek 
Londra 12 A.A.-Deyli 

Ht:rald Gazt!tasinin latanbul 
muhabiri yuzıyor: 

Türkiyenin Yunanistanlı 

ltaıya arasındaki sulh ihtilaf. 
nm halli için tavassutta bu 
lunmağn hiç niyeti yoldur. 
Tüf lciyenin Almanya tarafın 
dan iıham alantk bu ihtilafın 
halli L için bir teşebbüste bulu 
necağı hakkındaki haberler 
asılsızdfr. Eğer bu haber 
doğru olsaydı Türkiye Ha
ı iciye Vekili Şülcrü Saracoğ· 
luııun bir mutahassıs ıtfatile 

Yunanistana 5'İlmiş olmiısı 
lazımd•. Halbuki Saracoğlu 
Yunanistana gitmemiştir. 

B~lg·aristana gelince Tür 
kiye Buıgaristanla samımı 

bir iş birliğine amade olmak 
la beraberTürğ s~yasi meha 
fili bu hususta çok itiyatla 
hareket adilmeııi lazım gel· 
diği kclnsatindedir. 
ı_ 

ağır- zayıat vcrdirmişıerdir. 
Sbnradan . yapılan keşif uçuş 
ları birçok yangınlar çıka • 
rıldığını 'göstermiştir. ' Bütün 
bu hava hücumları esnasın • 
du yalmz' iki lngiliz tayyare· 
sı üslerine dönmemişl~rdir. te heyeti dün Vilayet maka- faasınm temelmc sen de bir tJş koy! ve m;tralyfıı: ateşi açarak 

mıııda sv·~kFahri_ B~şkııRn. Vvli lngilh:teden ge ecek m ~:1nıfat•ı ı ı eşyası ,.J:!'.mıı•-.ı-ifllliılm•ıMıiiii•llİıiİİlliiıiiilliıillllliiıiiil• 
Şükrü o ·mensuerm l)'ase· 1 l . K . . . . . . . K S s d 
. l hr 1 stanlıul - zmır uru kep bır heyet lle lngılız or· vqet mat urı·ııe h 

tın8de top RtndmışV:IAyet ida"e ~, meyve tacirlt>rinden mÜJ t'k porasyon münıessilleri ara- O - 17.. • .::; 
u toplan 1 a, 1 3 

• - - h · · ·· b · D ·· l patiart 
htyeti BaşkarılıRrna Neşriya t edildiğım habr:r nldık. smda şe rım'.zde yapılan m.u Uatlnln neş- uıgo a sem ıyor 
Mu··du··ru··mu· ., Setim Çelenk Avni zıımanda Kızılay zakerf'ler mu~bet b.ı.r şek~I- Londra 12 A.A.- Köy 

.. ' d · • k d f ı·g (il l ferin Suriy~ Filistin hududun 
intihp edilmiş ve Hava Ku· Cemiyeti R~isliğini yapmak· e netıce.eııınr uzere ır. daki muhabiri hilc!iriyor: Su· 

ru d h .. ve devam t'h olan Reır.zı Akıncıların gt~ lııgilizler,yeııiden mühim mik I · ı · r"ıyede hu··r Fr"ıısız' l .. ra .. "-ar•ı rnuna a u genış . . k K T kl ngı t€renın niçin "' ... .. ., 
lı ir~d kaynaklan hu(ıııak içi o rek vazıfesınde ıe gere lZl t rJa kuru meyve aıca ar- • ·ı..... d a·...... . gittilCçe artan Uıi's~mpati ve 

hl l
"f 1 .. . da , .... y hı"zn1etinde uösterdigv i dır ıstı a e il eme ıgı 1 v· . h k·.,, . 

m e il u ,.. ışı 'Ü umettne e gittikre 
u e ı m vzu ar uzerı kd" IA k ff k" t ı·zahedı·yor " .. k 1 b ta ıre ayı mu va a ıye ve artan t:nr huıumet "ardır. Dü 

muza ere er yeparak azı d .... ,. hı~k·ı h"f ·.:ı Diğer taraftan Manifatı.1· Moskova 12 A. A. _vızıl 
kararlar almıştır. ur us~ . ı.ı a . ı e. mu ı ın e '~ golun ~ tarafdartarı daima art• 

kenduıı sevdırmış olan Rem ru tacirlt:ri ile lngilizler ara· ordunun naşiri efkarı olun Kı maktadır. 
Tahsilat 1Vlüdü1'ii 

Vılayt·t Tahsilat Miidü· 
tü Remzi Akıncıların Afyon 
Karahisar askeri mıntaka 
Muhuipliğine naklen tayin 

Zi Akrncılaıın Vilayetimiz· sında müzakert>ler yapılmak zıl Yıldız aa:ietesi Alman lCuJ -h------~-.... L ... :· ....,..f._ 
o emm1yeti• giflUıçe tnıut& et· 

den ayrılmasını teessürlt- kn tadır. İngilternden 5 milyon manda heyetinin İngilter~yi mektedir ... B-unun en bariz d"" 
şılar ve• kendısine yeni vaıi lirahk m19 nifatura eşyası gdi· istila etmemesinin seb~bi İn· lili,- şarki Akdeniıdeki Italyan 
fesiııd~ muvc.tif akıyd dile· rilmesi hususunda anlaşmış· giliz donanması oıd~ğunu ya adalarına ltalyanlarm kuvvet 

!ardır. zıyor. Deniz kuvvetlerinin e gönderememelerıHir. rız. 



Yunanlılar 
Silindir gibi geçiyor 

Atina 12 A. A. Cenubi 
Arnavutluktan g!'len haber
ler, üç ftaly,ııı hava üsı-ünün 
Yunanlılar tarafından zaptın· 
dan sonra yapılan harekatın 
ehemmiyetini göstermektedir. 
Yunanlılar birçok yerlerde 
bir silindir gibi geçmekte ve 
muvaffakiyetle ileri harekatı. 
devam etmekl~dirler. Yunun 
ordusu bunchw sonraki geniş 
mikyasta harftkat için hazır
lanmaktadır. Birkıtç güne ktt 
dar hazırhklcırarım ikmal ede 
cek olan Yunan ordusunun 
mühim harekata geçeceği 

beklenmektedir. 

Eae geçen ve&ikalar 
Atina 12 A. A. - Yunan 

gazeteleri, ltaıyanın Yımaııis 
tanı istila ?çin uzun zamandan 
beri haı.ırlandığmı gösteren 
ve c::sir edilen ltaıyan farka· 
farının karargahında bulunan 
vesikalara ııeşrctmektedirler . 
Bu vesikalar, ltaıyanlarm 19 
aydanb~ri Arnavutlukta hum 
mnlı bir hazırlık yaparak Yu 
nanistanı istilaya karar verdik 
l~rini göstermekte ve ltal· 
yan generallerinın imzasını ta 
şımaktad.r. 

Beş günde 2500 İtal
yan esir ed.loi 

Lon<lra 12 A. A. - Tay
ınis gazetesi yazıyor: Yunan 
başkumandRnlığı en büyükih 
tiyatla hareket etmektf"dir. 

Ekseriya hızla gıtuıek istiye ı 
Yunan askerleri kumandnıı· 
lar tarahndf\n güçlükle zapte 
dilmektedir. Yun,m ordusu 
son beş gün iç\ndt'" 2500 İtal 
yan askerini esir etmıştır. E
le geçen ganimet ÇOK bti~·i.ık 

tür. 

Bütün mühim nokta 
lar Yuuanlılann elinde 

I..ondra 12 A. A. - Deyli 
Tdgraf guzet'.!si yaztyor: Yu 
nan kuvv~tleri, ltal>·anların 
Yunaııist nı istila ıçin Arııa· 
vutluk~a in:,,a ettiklf!rİ butün 
)Ollara hakim bulunmai tadır. 
Yunan ordusu biıyük bir sev 
i.:ülceyş tabyası yaparak evve 
la ntarateiık ehemmiyeti haiz 
mevkileri de geçirdikten son 
re şehirleri işgal etmektedir. 

12 adadaki ıneza~in1 

AtinaA.A.1 l·Atinanı n Ymıan 
nıehaliHnde beyan olunduğu 
na göre, 12 adada Yunanlı 

halkm vaziyeti son altı hafta 
içinde çok fena bir halde bu· 
lunuyor. 1 12t adadan alınan 
haberlere nazaran 20 den60 
yaşına . kadar olan bü~ün 
bunlar İtalyanlar ,tarafıuc.ıan 
kamplara götürülmüştür. '( u 
nanlılar kamplarda en rucu· 
betı; ve haa\atıklı yerlerde 
çadır altında oturtulmakta 

rıareşal Ba
dogligonun 

istifası 
Italya için hakiki 

bır zarbedir 
Londra 12 A.A:- hal· 

yan erkemharbiye Reisi Ma
reşal1 Badogliyonun istifasmıt 
tefsire devam eden İngiliz 
matbuatı şu mütaleayı yürüt· 
mektedir: 

"ilaJogliyo, Siiveyş kana 
h lngitiz hakimiyetinde oldu 

~u için Habeş harbine ta· 
raft.ar değildi. Bugünkü harp 
te Je Akdeniz İngilir. donan 
masmın hakimiyetinde oldu· 
ğu için harp tarafdarı olma· 
mıştır. Badogliyonun istifası 
lıalya için çok ağ•r bır zar
bedir. Çünkü bir ötüm vuku 
unda Musoliniııin yeri· 
ne geçecek üç namzedin bi
rincisi Mareşal Bado~liyo ı dı 

Bu uç adamın ikincisi de 
hnrbin başlangıcrnda bir tay 
yare kazası neticesinde ..,e 
esrarengiz bir şekilde 'ölen 
Hava Mareşalı Balbo idi. 

Çölde ileri hare
kat bütün hızile 

devam ediyor 
Kahire 12 A. A. -

Garç çölünde ıtaly nlara 
karşı harekat bütün hızile 

devam etmektedir. Bütün ge 
ce çöt lngiliz top ve motör 
seslerile çınlamıştır. lngi\i<t-

ier cephede hava hakimiyeti 
ni tamamile ellerinde tutmak 
tadırlar. Düı~man kuvvetleri 
miitemadıyen ve amansız bir 
şekilde bı)mbardıman edil • 
mektedir. Harp saheası lngi· 
liz tayyarelerile doludur. 
Küçiık bir kasaba olop hu • 
dutta bulunan ve harbin ip· 
tidasında ltalyanlar tarafın • 
dan işgal Ediimİ~ olan Si 
diberc.oi dün öğleden sonra 
zaptedilmiştir. Burası iki 
ltalyar1 fırkası tarafından mü 
dafaa edilmekte ve fe•kala· 
de surette thkim edilmiş bu 
lunnıakta idi. 

lngiliz tayyare filoları a· 
man vermeden mülemadi su 
rette ltalyan tayyare mc::ydan 
larını, nakliye ve motörlü 
ko1:armı, kışiaları bombardı 
man etmektedir. Tayyare 
meydanlarmda çıkarılan yan 
gmlar 100 kilometre uzaktan 
görülmüştür. ltalyan tayyare· 
leri bazan görünmekte iseler 
de bunlar ekseriya sarp Vc::r• 

medeıı çekilmekt~,.. ter. 

Itaıyan teb ıgı ne 
diyor ·l 

Roma l'.l A. A. - hal • 
yan tebliği : 9 kanunu~vvel 
de düşman zırbh ve motör· 
lÜ kuvvetlerile Garp çölün· 
de kuvvetle mudaiaa edilen 
mevzderimize hücum etmi~
lerdir. Kıtaatunız burada 
kahramanca bir mukavemet 

ve her türlü fena muamelele· 
re tabi tutulmamaktadırlar.Ay· 
ni zamanda kafi de-recede 

göstermiş fakat birkaç ıaat 
sonra Sidiberaniye avdete 
mecbur olmuştur . Kara göm • 

yiy~cek te verilmemektedir. 

~ 'eşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

CH.P.matbaua :=~NTAKYA,, 

leklilerin kumandanı olan bir 
generalimiz kıtası başmda 
maktul düşmüştür. 

Arnavutluk cephesinde 
mühim bir §C)' olmamııtır. 

r , 

Ceyhan taştı 
Bir kıslm araz\yi 

sular kapladı 
Adana 10 - Bir kaç gi\n 

denberi bölgemize fasılalarla 
yağan yağmurlardan Ceyhan 
nehrinin 3 metre 45 santim 
yiikseldiği haber alınmıştır. 

Sel halinde Ceyhan neh
rine karışan sular, nehrin bu 
seviyesinin bira2. d.tihu yük 
seıdiği ni gcistermektedir. 

Bir kısım arazi sular altın 
da kalmıştır. 1-1.esar henüz 
malüm değildir. 

Şimdi bir 
sulh akdi 

Neden imkansız ? 
N1wyork - Meşhur mu· 

harrirlt'rden Volka,N~yak He 
ı-ald Tribünde bugunkü şart 
lar <luhilindt- bir sulh akdiııın 
rıedeıı dolayı imkansız oldu 
ğunu tetkik ederek diyor ki: 

" İngıli:ılerin akl• seEm 
sahib: derin siyasi tecrübeye 
malik bir millet c.ılduklurınt 

ve mı..imkun olduğu zaman 
hemen anlaşma yapmakta bıi 
yuk bir maharet gösterdıkle 
rini unutmamanıalıyız. 13un · 
dan maada lrgiltere, vaıiye 
tin icaplarını mücadele saba 
smdan uzakta yaşayanlardan 
elbette daha iyi takdir et • 
mektedir. lııgHterenin başma 
totaliter bır biıkıimet geçir
medıkçe Hitlerın rn(":muun 

0Jmıyacağ1 aşıkarJır. Ayrıca 
işlen mer.ıiş ve iyi müdafaa 
edilmt!mİş zengin top rakları 
i~tiyeceği şüphesizdır. Halbu 
ki bu toprakların Almanya -
ya ı:eçmesi Arnerikanrn en 
büyük mt.nfaati iktizasıdır. 

Baıı kımsdt"r hükumdiu 
lngdtereyi bir uzlaşm t yup· 
maya tcşvık ı::tınesim istemek 
tedirler. 8uıılar l><iyle bır sut 
hün Amerikanın zararına o· 
lacağını takdir elnıiyor gıb ı 
görünüyorlur. ,, 

Cephede kar yagıyor 
Londra 11 A. A. - Bu

radaki a:)keri nıehafilc Ar· 
navutluktctu gelen habarlere 
görf', ltalyanlarıa en 8tkı 
bir mukavemet gosterdikleri 
Bogradıs uııntaı<asına çok: 
şiddetli bir kar yağmaktadır. 
Bu kı.r fırtuıa.sma r ag .nen, 
Yunanlılar burada ilerleme -
ler kaydetmişlerdir. En 
büyük ileri hareket sahil 
boyurıda tahakkuk ~tmiş ve 
Yunanlılar Ayaseraıı dddun 
25 kilometre uzakta bulunan 
bir kasabayı daha :şgal ey· 
!emişlerdir. 

Besarabyada Rus al-
fabesi 

Moskova 11 A. A. Sov· 
yetler Birliği Halk komiser· 
leri meclisi, Sovyetler birliğı 
MoraV}ct. cümhuriyetinin en 
büyük kısmım teşkil eden Be 
sarabyad.t ş:mdiye kadar kul 
)anılmakta olan !atin alfab~ 
si yerine 1 ıkincikanun 941 
den itibren Ruş alfabesinin 
kullıımlmasrna karar vermiş· 

tir. 

.. YENIGON 

Erzak ev mahrukat alınacak · 
1 -Hatay Jandarma birliklP.rİ için ıışağıda rins ve mik

tarı yazılı erzak mahrukat ve yem açık eksiltme .suretile sa 
tm almacakttr-

2- Eksiltme 17 Birinci kanun 940 salı~günüjsaat 14 te 
icra kılınacaktır. · 

3 -Talip olanlar o günde teminat!.ırile ve ticaret odası 
dRn mu:addak vesikalarılf'I birlikte Antakya kışlasında mü 
teşekkil satınahna komisyonuna ve şartnameyi görmek üze 
re Alay levazım müdürlüğüne müracaatları 
Cinsi ı-Aikları Muhammen bedeli 

Kilo Lira Kuruş 
44 
75 
80 
00 
60 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
OD 
00 
00 

Bulgur 7446 1042 
K. Fasulya 
Sade Yağı 
Patates 
Mercimek 
Nohut 

6675 1668 
1752 2452 

13592 1223 
5320 957 
5320 487 

Z. Yağı 236 130 
Z. Tanesi 
Pirinç 
Peynir 
Kuru biıber 
Çay 

280P 740 
800 240 
~360 1416 

90 45 
30 180 

Şekn 
Salça 

6750 2565 
1200 300 

Sığır eti 
Soğan 
Sabun 

30000 4500 
5300 1060 
3000 1350 

Ye~ sebze 
Kuru üzüm 
Odun 

11000 550 
2360 472 

142000 2130 
Sam n 83000 1660 

Van telsizi 
lt.şa ediliyor 

Van -- Tabii hadisıtt ne· 
ticesinde telgraf ve telefon 
hatlarınm inkitaı yüzünden 

yvı.ııldn muba eratı temin m,\k 
sadıle münııı alat vekaleti 
Vandu üç kuov;,,t kudretinde 
verici ahcı bir telsiz istasyonu 
inş ını hnr-arla hrın1,,ltr. 

Yanın en m it bır köşe 

Einde bir istcı s) on ku rulacak 
ve istasyonu idare edecek 
memurlar için ıkanıetgahlar 
ve bürolar tesis edilecektir. 

Söylendığirıe gÖrt>, Veka
let buıünlerde Vana bir fen 
heyeti göneerect,ktir. Yapı· 

lan tahminl~r Van telsiz is· 
tasyonuınuzun ilk bahara ka· 
dar tamamlanacağı, işlemeye 
başlayac ığı merkezindedir. 

Manş sahillerinde 
topçu düellosu 
Londrıt 11 A. A. Uzun 

menzilli Alman ve mgiliz top 
lan arasıııd.ı dün akşamdan 
sonra Padi•kale mnıtokasmda 
karşılıklı topçu diiellosu ol· 
muştur. Düello satt 20 den bi 
raz sonra nihi yet bulmuştur. 
lngiliz bombardımun tayy1· 
rderi Alman bataryalarının 
) erini keşfederek bombalar 
atmışlardır. 

llô.n 
l Hatny Jan form.,. bir-

lıkleri için 226 bin kilo buğ 
day müsavi ıki partide açık 
eksiltme sı rF tile satın alma· 
caktır. 

'.l Satın alınacak her par 
ti 113 biıı kilo buğdayın mu 

:hen•men bedeli (9605) lira· 
dır. 

3 1dirinci partinin ıha-

lesi 26 birinci k~nun 940 per 
şeınbe günü snat 14 de ikin 
ci parti 113 bin kilo buğda 
yın ihalesi 30 birinci kamın 
940 pazartesı günü saat 14 
de icra k•lınacakhr. 

4 Talip olanlar teminat 
Iurile ve müsaddak vesikala 

:Nakliye ma
nakasası 

lnhio;arlar Başmüdürlüğünden: 
lsken~.:::rundan Antakya, 

Kmkhan, Yayl ı . l l~ı. Reyh1 
niyeye gidecek ve bu mahal 
lt>rden lskenderun umbar ve 
depolurm l gelecek m1mul 
tütün, bilumum ispirto ve is 
pirtolu içkil r gilıi inhisarla 
ra ait her n vı ;iya şar na 

nıesı mucibince 1 ub , 941 
den 31 Mayıs 942 tarihine 
kadar bir se 4 ay müddetle 
açık eksiltmeye konulrnuştur. 

1 - !hali'! 25,12,940 tnri 
hirıde ı-aat 14 de Antakya 
başmüdü lükte icra olunacaktır 

2 - Muvakkat teminat 11 l 
lira 37 karuştu.ı. 

3 - Bu baptaki şartname 
yi görmek ve iazla tafsilat~ 
almak isteyen er Antakya, 
Kırıkhan: Reyhaniye, Yayla
dıı.ğı ve lskenderuıı inhisar· 
lar idaresine m~racaatlısrı. 

Şoförr ıere ehliyehıa 
ıne imtihanı 

Yeniden ehliyetname al
mak isteğ,ııcie bulunan veya 
eski ebliyclnt\melerini tebdil 
etmek istiyen şoförlerin im
tihanı 23.12,940 ttirihine mü 
sadif pazartesi günü saat 9 do 
Belediyeıniıde icra edilece
ğinden bu gibi şoförlerin 
yevmi mezkurda Antakya Be 
lediye dairesinde teşekkül 
e iecek komisyona müracaat 
lan ilan olunur. 

bir at bulundu 
Bundan 25 gün evvel 

Sün !eri kövünde bir at bu
lunmuştur. Sahibinin beledi· 
ye vasıtasile Fatih 0 1<"aya 
müracaatleri 

Halkta 
Bu akş1mdaıı itibaren KÜÇÜK 
TARZAN Ormanlı r ço-. 
cuğu çok heyel'iinlı ve çok 
güzel ola-ı1 bu ınuarıam fil. 
mi ınutlakd görınelisiııiz. {,;:;il 

' • ı 
ril<> bit liktc tayin olunan ·g~r.. 
ierde Aııtakyu kışlasında:rnii 
teşekkll sahnalma komisyo
nuna ve şartwım eyi görmek 
üz.ere d,.. Levazım Müdürlü· 
güne müracaatları. 


