
1 

Ü 

s 

" 
111 ... 

" 

" 

,, 
,, 
,, 
" 

k 
n: 
s. 
a 

~o 
ar 

a· 

psu 
!tur 
~de 
l'i
~a 
a· 

~ 
e 

.: ' 
ı-

e 
k-

is~ 
mü 
:le 

26 ilkteşrin 1940 - -
Şalem •BALCJOCL&, 

Sahibi ve Bas.muharriri 

· inzeteye ait yazılar Neşriyat. 
'ıiidürü adına gönderilmelidir:· 

ilanların her keiimesinden 
S:-kuı uş alınır ücret pe~indir 

(Sayısı heryerde2kuruş) Cumartesi ---
Seüm:ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

r/Abone : • Yıllığı : ~5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira • 

Günü geçmiş saydar~S kuruş 

Telefon : 1 · 46 - P. K. 24-----
HER 6'.JN UGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HAL~ GAZETESİ - TESıS TARIHl~ .. 1928 YIL 12 51'YI 2614 ADRES : YENIGUN ANTAKYA 
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Buğday ihtikllrının Aınıan ~7h1~:ımerİ· Cümhuriyet Bayramı 
··ne geçiliyor ni kabuı etmiş! Hazırlıkları devam ediyor •• 

Ollll Nevyor~ 25 (a.a.)_- Nev- Bu en büyük günün fevkalade tezahü-roo 'T' b "'d f • ~ 1 ·ıd · york Taymıs gazetesme Ber· I k . . .. . . 
{JI L Oll ug tıy emzn .. eaı l linden bildir;yor: rat a utlanması IÇJO butun tedbırler 
300 tonu Top"'ak Ofisinden ve kilosu 6 iyi haber alan siyasi me- alındı - Valiıniz sah günü akşamı bir 
kuruştan olmak üzere temin edilen 600 hafile gelen malUmata .göre baıo verecek 

... k d"" I k "h · Mareşal Peten baz• arazı ta- Cümhuriyetin 17inci yll dönümü edecektir. 
ton bugday sto U ort ay 1 ı tıyacı vizlerini ihtiva edecek bir an- nü fevkalaae tezahüratla kutla B ·· .. k 

karşılaınaktadır !aşmayı imzaya hazırdlr. Bu ayranı gunu a şamı mu· 
h b 

1 1 mak içinHükfımet,Parti,Halkevi anam bir fener alayı tertip 
Buğday fiahm yükselt- : Iedıye tarafından konulan ~ :r ere. naza-;:ın ~n aşı~a Belediye ve halk teşekkülle· edilecek ve ayuı gün akşamı 

mek için piyasad~ki buğday \ narlı mucibince f:rmcılara un hukumlerınde ~as orenın rinin hazırlıkları hızla d,..vam Valimiz tarafından Halkevi 
lan anbar ederek saklıyan ' satılacaktır. Almanyaya vte Nıse kk~dar etmektedir. Bayramm fevka· salonunda bir balo verilecek 

f t d .. ku .. nlerine karşı hü- ( Afıaaıı bu tedbir saye . olan kısmın talyaya ter ı var· ırsa uş d F h··kA . 1 l iade eğlenceli gt>ç:nesi için tir 
kA ·dd~ k t~ t db. sinde önümüzdeki kış mevsi ır. ransa u umeh ta ya · 

umet cı ı ve a ı e ır· . l .1 d icap eden bütün tedbirler Gazetemı"zı·n fev· 
ı ı mi esııasmda ekmek ve un ıle Tunusun ve spanya ı e e 
er a mıştır. F .d · · k · d alınmış bulunmaktadır. Bay-İlk iş olarak buğday fiat fiatlarmın pahalılanmasınm asın 1 aresım te sım e e· kalada nüshası 

katı Surette O
··nu·· alı ımış bu· ceklerdir. Peten bu teklifleri ramın geçen senelerden ıiaha G larım yükseltmemek için kış parl k b"r su ~tt k tl ım azetemiz Cümhuriyet Bay 

lunmakcadır. evvela reddetmiş fakat Lava· a 1 r" e u aı ası 
müddetinde kafi gelecek mik için Vilayet merkezinde oldu ramı münasebetile ogün fev-
tarda buğday stoku temini Halayda gayri tabii bir lın gösterdiği sebepler ve ğu gibi bütün kaza ve nahi· kalade bir nüsha halinde ve 
cihetine gidilmiş ve 6QO ton buğday buhranı yar~ıtmak ve Fransanın ac kalacağım söyle yelt!rle köylerde de hazırlık· çok zengin mündericatla in-
ol trak tesbit olunan bu stok bu suretle kisel~rini doldur mesi üıerine tekH(leri kabule lar yapılmıştır. tişar ~dt"cektir. Bu itibarla 

k · t. "'bt k" 1 · ko·· mecbur olmuştur. Fransa bu ı t .. _min edilmiştir. ma ıs lyen mu '! ır erııı Ka1ıun mucı·b·ı ce bayr p.iZartes; aiinü Öğ eden son• 
tu.. emel ve arzu şutları kabul ederse k~ndisi· n am ~ 28 10 940 · ·· ra çıkması lazım gelen müs-

600 Ten hugdayJ~n 300 larma \lk fili ve pratik dar· ne işgal altında bulunatı ara- ' · pazartesı gunii hamız intişar etmiyecck ve 
t:ınuı:tm kilosu 6 kuruş üze be vurulmuş demektir. Hü· ı.iden Bordoya kadar bir kari· öğleden sonra başlayacak ve 30 10 940 b ·· ·· k sah günu sabahleyin fevka· 
rinden Toprak Mahsulleri O kumetin aldığı bu kati ve dor verilecek ve Frama bu· ' ' çarşam a' gunu a 

J·- ~am saat 24 de kadar devam iade olarak çıkacaktır. 
fisinden satan alınmış, uıger seri tedbir üzerine buğd.ıy ranm idaresini deruhde eyli· 
300 tonu da hariçten t~da • fiatlarımn da düşeceğine şüp yecektir. Almanya d ı derhal V • }I /1 •ı 
rik edilmiştir. Bu suretle te· he yoktur. Çunkü rnübtekir· Frraıısız esirlerini serb~st bı· J eni LVJQQrl programı 
min olunan buğday) rın ki · ter ellerindeki buğ.fayı, bu· Takacaktır. Tiirk kızı cephe gerisinde vazife görecek 
!osu masraflarilc:- beraber bu radan daha ucuz olan iç pi- Pe(en Hit/erıaÖ 
raya 7 kuruş onpısraya mal yasalara satHcaklarından, fi. o Manrif VelCilotinin bu ders I karşı korunma stajları göre• 
o(actt.k ve mctliyet fiatl Üzerin atların düşme:;\ tabii görül • rü.-..mesine d Q i1 yıh için hazırJadığl program cek ve bu SUrt-tJe Ct-phe ge 
elen fabrikalara veri)C"rek Be mektedir. r mekteplere tamim tdilmiştir. risinde vazife alacaklard1r. 

Alman resmi tebliği Bu pro6ramu göre, kızları· Kız tal~belerimiz stajlarını 

Beden Terbiyesi gerıçlik 
klübü idare Heyeti 

Dün akşanı valimizin riyasetinde top
lanarak kararlar aldı 

Beden Terbi)eSİ Gençlik lardır.Top1antıda Geııçlik Teş· 
Te§kilatı fdare Heyeti dün kilatı, kJübün faaliyeti ve 
akşam Gençiik kışlaaında ve spor şubele~iı1in çalışması Ü· 

Valimizin riyasetind·~ toplan zerinde faydal4 konuşmalar 
mış ve toplantıda Bt den Ter yapılmış, ve bu faaliyetin da 
biyesi Bölgft Asbaşkanı ile ha çok hı.z:laııması için mü · 

~Ajanlar da hazır bulunmuş· him ka arlar alınmıştır. 

Defne sagu deposunda. 
Esaslı tamirata ihtiyaç görülüyor 

Son günler zarfı ıd"' yJ.· depC111un tamamen yıkılmak 
ğan :şiddetli yağmurlardan tehlikesinemaruz bulunduğunu 
husule gelen seller yüzünden binaenaleyh esaslı tamirata 
ş .. bir suyunun Dt•fr.ede bulu ihtiyaç olduğunu göster.niş • 
narı membamdaki su depo.. tir. fakat bu esa~lı tHmirat 
sunuıı patladığını ve bu yüz• yııpılıncnya k l<lar şehrin su 
den dün sa'>ahtan itibaren suz kalmaması için muvak • 
&t'hrc su gelmediğini yazmış kat tedbirlerltt şehrt! bir 
fık. miktar suyun isale!.İ ve esas 

Hadiseyi haber alunVulimiz lı tamirata ~aşlaııması karar 
dün snbah erkenden Defne· altına alınarak faaliyete ge· 
ye giderek su menbaında çilmiştir. 
tetkikat yeıpmı~ ve deponun 'Sular dün gt~Ce bil" müd· 
bir arı evvel tamir edil~rek det akmış, sonra tekrdr kesil 
~ehrm susuz kıılmuması için rniştir. 

Fransada bir mahal: 25 mız bu ders yılından itibaren mekteplerde ve icap ederse 
(a.a.)- Alman Ajansı resmen yeni programla d.ers~ bıışla- mektep dışında milnasip gö· 
tebliğ ediyor: yacaklardır. Kızlarımız ayni rülecek yerlerde yapacaklar 

Hitler dün Fransız devlet zan,l,anda hava kücumlarma dır. 

reisi v~ Başvekili Mareşal t•lm!!lmll!ll•Dll!-••---..------------
Peteni kabul ~\miştir. Alman f skenderiye İspaııyaııın 
Hariciye Nazırı Ribbentropla Bombalandı 
F:-ansız Başvekil muavini La· Harbe girmiyeceği 

b - d b İskenderİ'-'t; 25 A.A. val u gorüşme e hazır u· J söyleniyor 
l 

Dün sabah Iskenderiye ,üze· 
un muştur· Londra 25 A. A. - Ber· 

H h 
rine ltalyan tayyareleri hom 

itler İza at Vf! • ba atmışlardır.Hasar mühim 

recekn1iş değildir: bir ka,duı ölmüş 
Londrc: 26 A. A. Ber bir kadın yaı alarımışhr. İtal 

lin mahfılleri Fransa ile olan yan tayyareleri Süveyş üzerin 
anlaşma çarde.rinin henüz dede uçmuş, fakat ahlan b<>m 
mevcud olduğu kanaatinde· lar denize düşmÜşlÜI;', 
dir. Tahmin edildiğine gör~ Fransız kabinesinin 
yakında Rayhiştag Meclisi kararı bekleniyor 

linin itimada şayan kaynakla 
rından öğrenildiğine göre, 
ispanyanın harbe girmek 
niyetinde olmadığını beyan 
etmiştir. Londrada alınan ha 
berlere göre Hitler, Franko 
ile lspanyanin strate-jik ve ik 
tisadi vaziyeti hakkında gö
:-üşwüştür. 

içtimaa davet edilerek Hitler 
ğ ·· ·· ı h k Nevyork 25 (a.a.) Vi- ıu_.. __ t:. _____ _ 

soo yaptı ı goruşme er a · 
kında izahat ve~eeıektir. şiden gelen haberlere göre, göriişmede Mıu e~al P~tene 

Bitard müşahitlerin fe· Fransız kabir!esi bL\ akşam bildirilen sulh şartlarını mu· 
kanaat•ııa göre, Peten her toplanacak ve HitlerJt yaptııı :akerc edecektir. 

~.diiY,PPT ILli+'"WWji&ii* MW 
ne pahasına olursa memleke· EN SONDAKIKA 
tini Almaııyaya sa~mak niy~· 

tinde değildir. Ve: lngilizle· 
re karş\ harbe icbar e,lilmesi 
de mümkün görülmemekte · 
dir. Mamafi bugünkü fikirler 
tahminlerden ileri geçemez 

ler. 

Fransa - lta/911 
Arasınd3 müzake

rE-:lere başlandı 
Vişi 26 A A . Verilt-n 

Musolini 
Franko ve Hitlerle 

görüşecek 

lazım gelen dırektifJeri ver· 
nıiştir. 

Belediye derhal fyaliye -
te gt:çerek Fen memurlarile 
mütehassıs ameleyi Defneye 
göndermi~tir. 

...... -· Sayzn gurtdaşlara ! 
Fıtre ve zekatlarınızı, Türk Havasının hakimiyetini te

min eden Hava Kurumuna vermekle işliyeceğiniz :;evab 
iki t.atlı clur. 

baberl".!re göre, F raııslz Baş 

vekil muavini l.. .. aval , Paris· 
te İtalyan mümessiıl~rile mü 
zakerelere başl, mıştır. Lava 
lın ltalyan Hariciye Nazırı 

Kont ciyano ile de görhştü· 
ğü söylenmektedir. 

Roma 2G A. A. - Musoli· 
ııiniııGeneral Franko ile görii 
şece~:i haber verilmektedir. 
Diğer taraftan Fransa ile sul 

hüo akdinden e vvd Musolininin 
tekrar Hitlerle görüşeceği 

haber veriliyor. 

Ancak ;-apıtan tetkikat, 
deponun esasen gayri fenni 

~şekilde yıııpıldığını ve iltinci 
bir findetli sel vukuuoda 

Kurum tarafından evlere tevzi edilen zarfların için~ 
fitre ve zekatlarınızı koyduktan sonra zarfları iyice ka
payarak üzerine adresinizle içine konulan paranın mik 
tuını yazınız. 

Bıı zarflar Hava Kurumu muhasibi tarafından veRamazam n 
27 inci günundeıı itibaren bizzat ~vlerden toplanacaktır. 

Ma<eşal Peten, General Hot· toplantısında Mareşai Peten 
singer, Amiral Darlan ve d~- ı ile Lava), Hitlerle yaptıkları 
ğ~r kabine azasiyle görüşmüş· görüşme_ler hakkında kabi?e 
tür. B.,.g~n yapıla~ak kabine azasıoa ızahat vereceklerdır. 
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Madde 265 - Şehir ıçın· 

de etler ve sakatları sıhhi 
şartlara uygun ve sırf bu mak 
satla yapılmış olan kamyon 
gibi vasıtalarla nakledilecek 
!erdir. işbu vasıtalarm her 
tarafı kapall ve içleri mun· 
tazam bir surette galvanize 
sac veya çirıko ıle öytülmüş 
olacaktır. içeriyft hava cerey 
nı vermek için ince telle ka 
palı hava delikleri bulundu
rulacaktır Etler bunların için 

. de büyük veya parçalar ha· 
Jinde ~ve asıh bulundurala· 
caktır. Bundan başka suret
lerle et nakil ve kasap dük
kanlarından alınacak büyük 
ve küçük parça etlerinde a· 
çıkta götürülmeleri yasaktır. 
Dışarıda kesilmiş olarak şeh 

r~ getirilmiş olun ve hayvan 
sağlık zabıta nizamnamesile 
talimatnamesi hükümlerine 
bağlı bulunan etlerin nakli· 
de bu maddeye: tabidir. 

Madde 266 - Sovuk hava 
dolaplarına damgasız et alın 
ması yasaktır. 

Madde 167 - Baş, paça, 
bağarsak ve işkembe g:bi şey 
ler; mevkileri fenni ve sıhhi 
şart'ari itibarile tamamen t>l· 
verişli oldukları belediyece 
tr.sbit edilerek ruhsat veril· 
mış olan müesseseJerde işle• 
nebilir. Başka yerlerde İşlen 
mesi yasaktır. 

Madde 268 - Kümes hay 
vanlarımn sokakta kesilruesi 

yasaktır . 
Madde 269 - Şehir içinde 

her nerede olursa olsun ses 
çıkaran ve [çıkmayan tüfenk· 
}erle veya sapan v~ saire gi· 
bi aletlerle elle şunu bunu at 
mak suretile avlamak yasak 
tır. (Ceza çağına gelmemiş 
olan küçük çocukların bu gi 
bi hareketlerine mani olma· 
ğa evli veya vasileri mecbur 

f;durlar.) 
Madde 270 - Belediyece 

hayvan mezarlığı yapıhncıya 
kadar hayvan öliileri hakkın 
da aşağıdu gösterilmesi veç· 
bile hareket edilecektir. 

A) Büyük: ve küçük abır hay 
van ölülerini, her nerede olur 
sa olsun açıkta bırakmak u· 

muma mahsus yerlert: atmak 
veya gömmek yasaktır . 

B) Ahır ve ağll hayvanları 
nin ölüleri sahipleri tarafın· 
dan •'tef essublerine meydan 
verilmeden,, şehir haricinde 
hayvanlar tarafından eşilip çı 
karılmayacak surette gömü· 
lecektir. Bunların, gıda ma<l 
dal erini veya insanlara mah · 
ıus eşyay, nakle veya insan 
taşımağa mabsuı vasıtalarla 

götürülmesi yasaktır· 
C) Kedi, köpek gibi bay· 

vanlarla küme'\ hayyanlarının 
ölüleri, tef essuh etti,.ilm"den 
sahiplen tarafından husuis J. 

(Sonu var) 

Londra 25 A.A.- Hava 
Nezaretinin tebliği: Evvelki 

gün sahil müdafaa gemileri
miz şimal denizinde iki düş· 
man iaşe gemisini muvaffaki 
yetle torpi1lemiş veldi~er bir 
gemiyi de mitralyöz :; ateşine 
tutmuştur. 

Münferit hareket eden 
birkaç düşman tayyar~si 'sa· 
hillerimizi aşarak ~Lorıdrar 
mıntakasına ve civar kontluk· 
lara nüfuz ederek bomba 
atmışlardır: ~Londrada bazı 
evler ve ~fabrikalar hasara 
uğramıştır. Hasar ehemmiyet 
sizdir., Pek az ölü• ve J.yaralı 
vardır. 

Londra 25 A.A.-'İngiliz 
tebliği: Dün bombarduİıao 
tayyart:lerimiz Fransa, Belçi· 
ka ve bolanda sahilleri üzeri· 
ne akınlar yapmışlardır. 
~ Limanlar, Fabrikalar Mar 

şandiı garlc1rı taarruza uğra· 
mışlardır. Gece bombaraı

man v~ sahil tayyareleri Al· 
manya ile düşman İşgali altın· 
daki topraklar üz~rif!de çok 
geniş harekatta ~bulunmuşlar· 
dır. Berlin bölgesindeki lh.c· 
defler bombardıman edilmiş• 
tir. Bütün gece kuvvetli filo 
!arımız Hamburg ve diğer 
şehirlerdeki havuzlar ve gr.· 
mileri, Dcmiryolu münakalat 
Marşandiz garlarını, Elektrik 
santrallarını hava meyaanla· 
rını Bombardıman etmişlel'

dir Bit tayyaremiz dönmemiş 
tir. 

Alman tebliği 
Bet lin 25 A.A.- Alman' 

tebliği: Bombardıman tayy•· 
relerimiz dün gündüz Loodra 
ya ve cenubi lngilterede mü· 
taaddjt Limanlara, sanAyi mü 
essesdt-rine hücum etmişler 
dir. Gece hücumıa:rı lJilliassa 
Londr& üzerine tevcih edil· 
miştir. - lngiliz Limanlanna 
mayın dökülmesine devam o 
lunmuştur .İlk def: olarak jş· 
gal altında bulunan Ü!!leri:ı· 
den.hareket eden İtalyan 
tayyareler;. lngilter~ :üzerine 
Alman ,.hava •kuvvetlerinin 
yaptığı hücuma iştirak etmiş· 
lerdir. Düşman hava kuvvet· 
leri şimali ve garbi Almanya 
üzerinden:geçerekHa~~urgu 
bombardıman etmişlerdir. Ba 
zı hasarlar olmuşıur. Düşman 

tayyareleri Berline de gelıniş 
atılan bomblllardan yangın· 
lar çıkmış, evlerde buar 
olmuştur. Bir mikdar ölü ve 
yaralı vardır. 

• 
Hücumlar Alman· 
yaya yedi misli iaefe 

edilecek 

Londra 25 A.A. - Hava 
mareşalı dün söylediği bir nu 
tukta şöyle demiştir: "İngil· 
tere yalundıa daha çok ve 
daha mükemmel tayyarelere 

malik olacaktır. Alma~yay~ 
yapılan bombardımanlar t.ık 
viye ~dile.cek, illCbab&rda 

Amerika 
lcab ederse Fran 
sız miiste mlekele 
rini işgal edecek 

Nevyodc 25 A.A.- Asso 
sıyatıdpres ajansının Vaşing· 

tondan çektiği bir telgrafa 
göre, Fransa ile mihver dev 
leri arasında daha sıkı bir 
işbirliği olabiıece:ğine dair 

belirmekte olan emarelerVaşin 
!:tonda blivük bir alaka uyandır 
maktadır.İyi haber alan kay 
naklardan Öğrenildiğine göre, 
Amerika memteketi~müdafaa 
noktasından mecburiyet 
hasıl oldufu takdirde dige~ 

Cümhuriyetlerile müştereken 
AntildelCi FransızV araıisini 
işgal etmt:k üzere ic&b eden 
pla~ latı kazırlarnış bulunmak 
tadlr. 

Amerikada esen hava 
Vaşington 25 A.A.~ Ame 

rikanın Fransa nezdindeki bü 
yülC Elçisi söyle<lig·i biı- nutuk 
ta demiştir ki : 

"Bugün Amerikaaa es
mekte olan bava 938 de Fran 

Bütün Fran
sızlar 

Isvana davet ediliyor 
Loııdra 25 (a.a.) - Hür 

Fransızlar karargahı bütün 
Fransız milletine hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. 

Bu beyannam~de Hitlerin 
ezeldenberi tasarladığı cinaye 
ti irtikabe azmetmiş olduğu, 
imhasuuı yemin etmiş bulun· 
duiu medeniyeti tam kalbin·: 
den vurmak için Fransayı hi· 
çe indirmek istediği kayde· 
dildikten sonra şöyle denil· 
mektedir: 

"Fransa bu şerefsizlik 
mukabilinde utnndırıcı da
hi olsa kati bir barış ~ elde 
edecekmi? O dahi yok. Mih
ver matbuat ve radyoları Hit· 
lerin asıl maksadını ifşa et· 
mektedirler: Fransayı esrr t!de· 
re~ peşine takmak şerf'lf, vazi· 
fe yolun takip etmekliğimiz 
için vakit tamamen geçmiş 
değildir. Düş.nanın irtikabına 
hazarlandığ1 şu maksadın o 
günden ana yurtta ve 

saC:la esmiş olan havaya pek 
ziya<:le benzemelCtedir. 1938 imparatorl\\kta bulunan bütün 

Fransızlar düşmana karşı 
de ı Fransaya tehlike ı mevcud 

kendisini isyan etmiş t~lakki 
olduğu haber verildiği zaman etmelidirler. Her kim kt>ndi· 
Fransızlır bu teblilCeyi ~Ör· 

sine emanet edilen toprak 
memişlerdi. Bugün siiratle 

parçasını ve Fransız ruhunu 
haıır1anma'ğa devam etmek 
t~yiz. Bu hazırlanma belkilde düşmanın pençesinden kur-

t tarmağa azmetmezse mim 
geç kalmıştır. Almanya. tal vazifesinde kusur etmiş sa· 
ya ve Japonya arasındaki Üç· 1 

k b 
yı ır.,, 

lü pa t izim için vezıh bir Bir Sovyet hey eti 
ihtard&r. Bu pakt diktatör 
lerin fikirlerince gelecek s.!· Romanya yolunda 
fer sıranın bizde olduğunu Moskova 25 (a.a.) - Bir 
göstermektedir~ Sovyet heyeti tayyare ile Sof· 

AmeriK.a diktatöi'- yaya hareket eylemi~tir.Bu}he· 
y~t So#yadan sonr:ı Bükreşe 

lete 'cevaBın• verıniş gidec~k ve orada 2s ilkteşrin 
Vaşington 25 A.A.- de toplanacak olan Tuna ko· 

Ruzvelt sÖylt-diği bir nutuk misyonunun içtimalarma işti-
ll •· l d · t. o ·kt t. 1 rak edecektir. Komisyonda ra şoy e emış ır: ı a or e . 1 · ·ıı ti · h kk d Alman, talyan ve Romanya 
rın mı e erın a ın an d 1 l · · d 
istifadeye kalkıştıkları malıim t> ege erı var ır. 

Hur. Fakat Amerika dikta· Hatay Elektrik iş
lörlere cevabmı vermiş bulun letmeleri Mudürlü· 
maktadır. Hiçbirş!yden kork 
maksızın silahlaumamıza de · ğünden 
vam edeceğiz.,, Rozvel ~Öz· Mazot ve gündüzleri ce· 
lerinf İngiliz hal\C nm göster reyan sarfiyatının t;.ok az olu 
diği cesareti methü sena e· şu dolayısile tasarrüf mecburiye 
derek bitiı miştir. tinde kaldığımızdan 28-10-940 

Amerika Hayayı pazartesi gününden itibaren 
p.-otesto etti saat 6 dan 12 ye kadar Antak: 

Vaşin~ton 25 A.A.- Ha ya vt- lskenderun şebekemiz· 
ber verildiğine göre Amcri de cereyan bulunmayacaktır. 
ka Banreyn adasmdakiAmeri /lan 
kan petrol l~uyularınııı ltalyan Antakya icra memurluğun 
tayyareleri:tarafından bombar· daıı: 
dıman edilmesini Ronıa Bir alacağın temini istifası 
hu~uıneti nezdinde şiddetle zımmında haciz altına alınıp 
protesto etmiştir. paraya çevrilmesine karar ve 
Amerikanın Fransaya rilen 133 katraf ve 350 ga-

bir ihtarı mis ve tahminen 3000 kadar 
Vnşington 25 (a.a.) - Ame· nasri tabir olunan Ebniye in· 

rİKa hükumeti, Fransaya bir şasına mahsus taşlar açık 
ihtar göndermiştir. Bu ihtarda arttırma ile Antakyanın çınar 
Fransa mihver devletleriyle cık sahasında 7 ,11,940 per
ö'irlikte lngiltereye karşı köfü şembe günü saat 9 dan 12 ye 

bir hareket~ geçtiği takdiröe ka?ar satılacaktır· 
Fransadaki aclığa karşı Anıe· . Hrl~ırma muh~mm~n . kıymP-

"k d d b ki hıı yu~de yetmış beşım bul 
rı a an yar ım e ememe- _ 
· b ld" ·ı Lt d" madığı surette satış beş gun 

sı ı ırı meK e ır. . 
D. ~ t ft A "k 1 gerı bırakılarak 13, 11,940 çar 
ıgcr ara an merı an b .. .. · 

K I ~ · t" F ~am a gunu aynı santte salı· 
ızı naç ceınıye ı, ransaya _ . ~ 
- d .1 k .. h 1 d ~ lacagı ılan olunur. 

gon erı me uzere azır a ıgı -----------
un ve uğuayları, itler -

Neşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

tayyare teslimatı yapılmağa 
beşlaamca Almanlara hücumu 

b :J H Gu··ndu··z 
Peten görüşm~si dolayısiyle 

gönôerm"!meğe karar ver· Naınusln kadın 
Çok heyecanlı ~üzel bir fılm CH.P .matbaua -ANT AK"i A ı yedi olarak iade edecetiz. 

~ 
miftir. 

Un ve ekmek 
fiatları 

Yeniden tesbit ediıdi 
Belediye Reisliğinden: 

26,10,940günü fev~aliide olarak 

toplanan Beıediye Daimi Fncü 
meni un ve t:kmek meselesini 
tekrar tetkik etmiş ve un ve 
ekmek satış İiatlarının aşağt 
daki şekilde tesbitine ve 28, 
10,940 tan itibaren t~tbik edil· 
mek üzere ilanına karar ver· 
miştir. Hilafında hareket 
edenler hakkında kanuni taki
bat yapılar.ağı ilan lllunur. 

Un fiatları : 
. 4 Yıldız çuval 1153 Kr. 

3 Yıldız " 
2 Yıldız ,, 

834 "~ 
634 " 

Ekmek fiatları 
Francala kilosu 12,5 Kr. 
Birinci nevi ,, 9 ,, 
Halk ekmeği ,, 7 " 

ilanen ieb/iğ 
Kantara mahallesinden kon 

duracı mehmet oğlu Gafuru 
tahkirden suçlu Hatayın im· 
ran mahallesinden Yahya oğ 
lu Ahmet Şerbetçi hakkında 1 
icra kı!ınan duruşmada. 

Davacı Gafurun taharriya ~ 
ta rağmen mahalli ikameti 
bulunamadığı cihetle kendi· 
sine Hanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş olduğundan 
duruşma günü olan 27,11,940 
tarihinde Hatay sulh ceza mah 
kemesine gelmediği veya ka 
nuni bir vekil gönderilmediği 
takdirde hakkında kanunun 
hükmünün tatbik edileceği 
ilan olurıur. 

itan 
Hatay vilayetinden: 
1 - Nafıa atölyesi ıçın 

(120) amperlik (ASEA) marka 
elektrik makinesi satın alın· 
mak üzere tekrar açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 ~ Muhammen bedeli 
:(785 J liradır. 

3 - Eksiltme 28,10,940 
pazartesi günü saat 10 da 
Antakya hükumet kl>nağında 
daimi encümende yapıla • 
caktır. 

4 Ml!vakket teminat (58) 
lira (87) kuruştur. 

ilan 
Hatay Gümrük Muhafaza 

taburu satmalma komisyonun· 
dan: 

Taburun altı aytık:ihtiyd 
cı olan 90000 ,kilo tahlilli:un 
kapalı zarf usulile eksiltme· 

ye konulmuştur. Beher kilo 
uımn muhammen fiatı ;yirmi 
kuruş elli santim olup eksilt· 
me 8-11-940 cuma ;günü 
saat 16 dR Antakyada ~tabur 
binası dahilindeki komisyon 

da yapılacaktır. 1lsteklilerin 
1383 lira 75 kuruş muvakkat 
tenıİn!\t mRkbuzları ve ticaret~ 
odası vesikaları )le berab~r 
eksiltm(> saatinden bir saat 
evvelisinc kadar teklif mek· 
tuplarını komisyona tevdi et 
ıneleri ve postada vukubula· 
cak gecikmelerin kabul edil 
miyeceği ve şartf'\amenin ko· 
misyonda her zaman görülebi 
lec~ği ilan olunur. 

Halkta 
lns8.n kaçakçıları 
Cıııuyi VP heyecaull fırsatı 

kuçı U) ız S vare saat8,30da 


