
~s 1940 
S!tlcrü 'BALC/OGLı, 

Sahibi ve Uas'.muharrir• 

[Sayısı her yerde2 kuruş~) ... .. .. Çarşamba 
Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdürü . .... 

c. H. P.. . Çember.lagn sabırsızlıkla bek .. / ~~f~~P·,t~~~~~ 
enderuıı kaza ıdare l k d •• •• l d • 1 K · alına n1ühim tek-

~eyeti reisliği . . enen nut unu un sog e ı liflerde bu 1unmuş 
Cumhuriyet Halk Partısı "" b / • h B b h ı , 
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"hl' 

t • • . • • H lk 1; • f • k d • h . h f e lZQ u sa a g" en ,, a • ı ı 
. e ~~!etı reıslı.ğı ıle. .a - !V Q Z •' g e l en l ne QS l r S Q r Q U · '· Cümhuriyet ,, arkada~ ını-
' •eıshğinin _yemde~ rnhhabı d l • F• b k • • d • k • • zın Bükreşe gönderdiği hu • 
:1lrn1ştır. Dun Partı B~şka'.n e en ngzılZ QŞVe 1J1 tgor l. susi muhabiri bildiriyor: · 

k~?r Sallahattin Ôzalın.dr • - ·Almanla"rın Norveçt eki ınevzii muvaffakiyetj dostlarımızın:ce Bükreş (telefonla ) -
e ın,ie skcn deruna gı en f f d b h b l t lngilterenin Ar kara biıyük 
'Yet idare heyet: İsken· saretini biraz kırmış, düşman arımız z~ er !D a se aş amu; ır. El · · s· H h. M 

· . . U b. çısı ır ug e jontego . b~n Parti salo:ı~nda . inti- Fakat bundan b i r !1etice çıkarmakta ace.le etm ~ınehdu:. z.un ır ~er! .KnatchbuJI Hugesseu' 
Y ~ıezaret etmış vb~d. ıdarhe tPcrüheye hazırlanmış bulunuyoruz. Mılletı yalancı umıtlerl ~ ın Sotyaya giderek Kral Bo 
etı azasından A urra • ,.. f d k · · · risle ·· , · B .. k h 1'Mursalogylu kaza Pa;ti aldatmak istemem, fakat nıhaı za er ~n ahyen emınım• f'I' dgob~ · ~ke;,ıb. u 1~eık me_
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. kd · d .. l h b ı 1 ın e uyu ır a a a ı e ıslig'"ine Cevdet Selçu'< Lo d " 7 A A _ Ba ş · mamız A enız e muvazene taarruza azır u unınamız k 
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M h ı·f R 
1 , . . n r · · • . . . d arşı anmıştır.. u t~, u· 
kevi reisliğine seÇllmış- vekil Çemberlayn bir hafta- 1 yı temrn etmış bu\unuyo~ . ., ır . . . .. . men mehafılinin Sofyadan 

tdir d b · snbırsızlıkla beklenen / Çemb,.rlayn Narvıkt- Mılletı yalan umıtle rle ld ki h b 
1 

, _ 
· an erı .. • • . . . . ld . N'h . a ı arı a er ert'ı go~ 

.\'eni reis\ eri tebrik eder nıü~im nutkunu bugÜ ıl ö ğ- yen\ l uvvetler s e ~~:.dıldıgııı.ı a. anmak ıstemem ' aı za re, büyük elçi, Bulgar hüku • 
lı feleriııde kendilerine de leden sonrcl Avam Kamara· Almanların tecavuzune manı ferimize kati yen ~minim. metine lngilterenin mühim 
~I b J 1 · H tı· 1 d" b· ı Not ve · Kabine erkanı arasında ı aşarılar i erız . sında söylemiştir. ar ın ° unama ıse 1 t>, c; bazı teklıflerini götürmüştür. 

~5 magısf a sevk ve idaresine dair ba- ":1ilıet.~ ~z .. rinde yupılan tesi hiçbir ?nlaşmazlık yoktur.U- Balkanlarda Almaoyaya kar 
• • • . . zı mebu .. lar tarafın .fan soru - rın buyuk olduğunu, a ~ e tç ~ zun bir tecrüb~ye hazırlan· şı müttehid bir cephe halin· 

\'a şehıtlerı ıhtıfalı lan suall~re ı~aşvekiliıı bu çok az olmalarına ragme.ı mış bulunuyoruz. Bu mü7kül de hareket olunmasını ve 
yapılacak gün cevap .ve~eceği daha ev Norv~çlile:-in .. harikul~J~ anlarda harbe (<levanı ~için böylece IAvrupanın cenub 

lS h . hit\eri- vel ilan edılmış oldu~undan kahramanlık gost~rJıklerın·, azmimizi arttırmak harp mal- şarkında imkan nisbetinde 
· . mayıs, av., şe 1· . ' N ~ · ıı t. .. k.. Z t" O ernıı münl«ün oldugwu ka lh .d .... ~ın ihtifal günüdür. O par ame.ntoıııın samı n sı ra .a- orv ... ç rnı e ıne mu n u .ı sa uıı 1 amesını ıstıhdaf e-

d ı l b 1 h d l dar çok irnaf etmek lazun· ı Yurdun her köşesinde rı ve ıp oınat ara ına sus o an er yar ım n yap aca· den teklifler şöyle hülisa 
~ğu gibi , şehrimizde de localar daha evvel ta .. namile dı> ğını" söı!~ .niş ve Je ı~ şt i rk.· : dır. Nutuk, muhafazakar sıra- edilebilir. 
ılacak olan ihtifal tören:· muş. mebuslar, muzakereye. ~Errı!r N )rveçlılt!r b z 1 - İngiltere, Bulaaf'İs -

l larda okad&r çok alkışlaıı- o ~ Programını hazır.la~~k başlamadan çok Önce yer '! rı den daha evvel yardım 1s ı ~- taııla iktisadi münasebahnı 
· l't- bu sabah Valım:zın ni almış bu lunuyorla rdı. seydiler Alma ııları :ı istila~ına mıştır ki, Çemberlayın me genişlete:ce~tir. 
\ . <l buslan sükii'ıete davet ctmP. 1 &etinde bir komisyoıı vı · Meclis ~e1fevkala e gü ı ler e maı:ı olabilirdik. Norveçi 2 - ngilıere hükumeti 
t:t ınakamrnda toplanmış · mahsus bir hava esiyordu. Almanlardan daha evvel İş· ğe mecbur kalmıştır. Bulgaristanın ihtiyacı olabile 
b liava kahramanlarımızın Ağır ağır ve alkış' ar ara gal etmf!diğimiz iı;in bizi ten Şimdi Ye k ad J r b i· ceği mali krediyi açmağa ha 
"asını taziz için hazırla· smda kürsüye gelen Çember kid edenler var. Fakat bu zırdır. 

'd~ Pro.gramı yakında neş layn mücadeley_e . hazırland~- iddia .b.-ştanbaşa. hatalıdır . hrılan gemiler ~ - Bulgaris!a~ A komşu· 
~ .~eğız. ğı görülmekte ıdı. Başvekıl Cenubı Norveçtekı vaziyeti Yine İngiliz amir allık da larıle olan baıı ıhtılafh me· 
~ ltrnrük mu ha faza Norveçte harbin sevk ve ida ümitsiz gorunce çekilmeyi iresinin ııeşrettiği bir istatis selelttri için bir tesviye tarzı 
Om utan ın uavini resine dair beyanatına baş· münasip bulduk. Bu netice· tiğe göre, geçen bir hafta bulunmasında İr.giltere tavu 

~ Güınrük muhafaza te~ki \arken . hiç z ty.ıat ver~e<l e n den bir şey çıkarmakta acele içi ııde batırılcın Alman gemi sut edecektir. 
\~·' .lltnum kuıoutctnlığı mu Cenubı . ~orveçın. tahlıy~. e· edilmemesi lazımJır. Müca- lerirıin to:ıaiı 600 bindir . Bu Büyiik elçi , Kral Borise, 
~ ~1 

Tüm ueneral Fahri dün dildiğiı~ı ızah etmış, Vazıfe· deley~ devam ediyoruz Alman su retle harbin b ·tş langıcın - bu meselelerin hallinde Tiirk 
hın Ankaradan lskende- lerini büy~k bir ct-sare tle lar nıük t-mmel techiz edilmiş dan bu gÜiıe kadar lıatırıhm hükUnıetinin icabınJa,ala~ a 'q 
~~ Relmiş ve geceyi isken- ifa edt!n İngiliz askerlerinin odularile h""r an her haııgi Alman gt> mileriııin to ı \ajı 600 Halkan devletleri ntzdinde 
~t~llda geçirdikten sonra takdir: şayan kahram~_nhkla bir yerden taarruz edebilir- bine baliğ olmuş bulunm.tk· Jos!ane y~i~ teşeb_büste. b~lu· 
r~ttın şehrimize gelmiştir. rım mınnetle anmış, duşmaıı ler. F.n mühim mesele her tadır. nubılec~gmı de soylemıştır. 
~, lbgeneral. kaza hududun· tarafından kasdan çıkarılan Sıhhat derecelerini tah· 
~, tValitnizle: mevki Komuta· ve Stokholm kanalı vasıtot· lt<1lga, A (mangan lll ya.' nında kik imkansızlıf;ı karşıitmda 
0 ~rafmdan karşılanmışlıe . sile işaa edilen haberlf'rın her türlü kaydı ihtiyatla te· 

pgeld·ler. tamamile yalan ol~uğunu sö) harbegirerse ıakkisi zaruri olan bu Sofya 
•.. G,. ııp unda lemiş ~: .her tenkıde Ct"~Va.~ haberleri Bükreş mehafinde 
"l~ar·f k·ı· . h t verecegını beyanrı ecle~<·~ so Sovyetlerin h~rici siyasetini birdenbire bugün heyecan ve hararetle 1 

Ve 11 ıza a züne şöylı~ devam Mmı ştır : d · ı· k R l B lk · mevzuu bahsedilmekte idi. f' gış ırf'ce - us arın a an sıyaı:.e-
A, verdi "- Düşmanın hart-katıl'• Dikilide yine bir zel-

hııri nkara 7 (a a.) - Cüm· akim bırak1rak için elimizden ti Almanyan1n aleyhinde zeıe oldu 
~ttı:et Halk Partisi Meclis geleni yôp ıt.-. Bu ı üca t, 915 Stoklwl ın 7 (a .a.) - Ha-· . 
lohl ll buıün ö2'' eden so :ı ra te Çanakkale rücatile kıyas vas A"ıansı bildiıiyor· \ kınmekle beraber, ıspanya 
1. I" •n ' ı b' d 1 ı d AnkRra 7 (a.a.} - Bu sa· 'taj t tnış ve musiki terbi edı'lemn. Ceııubi Norveçe .'loskovadan u,elen habeı- ,. ıar ın e ta yanın oyna ığı 
lJ ıtakk b '~ r, ,.. k k ı. bah Dikilide ikişer. saniye 111'ı ında Konya me usu go .. nderdigyimiz kuvvet l·ir tek le r e,go·· rel' t,.lyan • n, ı\lm:ırıyanııı ro uk sdı !I ve açı~ça yaz· rı an Ş k" f d .. ı siiren üç hafif zelzele kay· ~· bt-1\ tak e.v. 

1 
tara ın an _ve· fırkadan iberd :i. Z1yıalımız!.l yanında harbe girmesini Rus· ma ta ır ar. dedilmistir. Hasar yoktur. 

tıı,ın rırııı müzakeresme gelince: Almanların zayıatı ya hoı..:ııutsuzlukla karşılıya- ••••-~•ll!lll••lllilm••••••••••• ıtı,ı. . tştır. Kürsüye gelen v EN SON DAKiKA r .. tıf v kT b' bize ıı ; ı.b..! tle kat kat fazladır . caktır. Sovydler Stokholrn· 
,'.~ele Cü e hı ı musiki t~r ıy c: · Almc:uyanııı Norvt>ç.teki da büylik bir faaliyet gös- /ıngı··r.ferede buhran gok '11\\,,i. ın uriyet reiinıinin Z4 
b .. ısll b zii muvaffak y ı- ti dosı t~rmekte v~ İsveç demirlerini 

t-(j .. ,., • Ve yürümekte olduğ u u mev b k Muhalefet ıı·derlerı·nı·n tenkı·tıer; >. " ı h l.ırımızın c esuetiııi iraz ır salın almak için müzakerele- • '11~ın la ederek grup u-
ı~ıl~~eııvir etmiş ve konu· mış: Jüşmaıılanmız zaferben re girişmiş bulunmaktadırlar. 
d,~ınd başka madde olıra bahsetnıeğe başlamı~lndır. Sovyetlcrin Balkanlardaki 
~tti •n c~lseye son veril Bütün bunlar y ·rinde değil - hattıhareketi , Almanyanın 
"İ t, dır. F raıısa , ın ta :ı d i: ı i bir aleyhine ınüteveccih ve ha• 
~:lı~!l1~iya elçisi Baş- kerre daha ispat eylt>ıııiş ınü kiki bir ekonomik muharebe 

'll l.,. h cadeley~ d'!vam hususunda- v:tziyetindedir. 
h_ A .... ·• uzurunda bt:i r~ ""·•ıta 7 ki azmini izhar etmi : tir · hal yanın harbe girmesi 

, '~'!"', l ıl\lilııtJ· ta (a a.) - Yeni Mu"tt .. f'ıkı· m·ız C'lan ·ı · u·· rı ·.ı· . S R h . . . ~,, C<lc1 ıya ct ... ·15• b .. . . ., , t ovyet u'tyanın arıcı S?-
'ı"'' t 

1 •o .... 1 
ugun og· h f t · b' d b" d · · ~ (}t b tlra B k" D ye, sükunetini mu a aza t" • yasetinı ır en ıre eğ1ştıre-

I L. L l\~fik S aşve ılimiz ok mektedı'r . Mısır rnu·· dafaa ted k . S t t 1 . ~u\ll td'l ~Ydanı tarafından ce hr. ovye gaze e erı. 
rıt' 1 nuştir. birlerini arttırmı!-hr . Donan ltalyaya hücum etmekten çe· 

Londra 8 A.A .- Dün Avam kamarasında Çember
lay,nm Nutlıundaıı SOllla söz alan muhalefet lidnieri, Bitt 
vekilin nutkunu ve Çörçitin faıla nikltinliğini ~iddetle 
tenkid ederek, bu günkü zimamdarlarrn harbi iyi idare 
edemediklerini, Başkalarının ikt!dar mr.vkiinc gelmesi· 
ni istemişlerdir. Siyasi mehafil bir buhran ihtimali gör· 
memt-ktedir. 

Muba.lefet partisi,Çe~rlay,nın nutkunu yorgun bir ada 
mın söz lt-ri:~e benzetmektedir. Yine bu mehafile göre, 

Sonu ikincide 



ÇağlıyanJar bölgesinden 

Tekrar •• 
Tekrar, zarar veya fayda bakımından, ele geçirilebilmesi 

gert-ken ve neticelere varmak için en kısa bulduğum 
yolların biridir. 

Bu kelimeyi, bütün bir anlamile, kavrayanlar mutlaka 
anlamışlar ve inanmışlardır ki düzenli tekrarlamaların ka
kavravışta, görüşte ve inanışta büyük t~sirleri vardır. 

Kumar ve içki gibi başlangıçtan acı ve çapraşık olan 
alışkanlıklarla tiryakilikler bile düzenli tekrarla!naların bi· 
rer iğrenç ve tiksinç sonucundan başk ı bir şey değildir. 

Bu gerçeği hayırlı, ciddi. ağır ve önemli yurd ve 
devrim işlerinde yaymak, siadirınek ve bt-nimsetmek va· 
zifelerini değ rli omuzları 'lda taşıyan seçkin vatan<laşlua 

ehemmiyetle hattrlatnıak isterim. 

Yüzme 
yarışları 

Cumartesi Yeni
şehir göt\jnde ya

pılacak 
Beden Terbiyesi bölge 

teşkilatınca tanzim ve 'tat 
bik ı~<lilmekte olan spor ha 
reketleri programına dahil 
bulunan yiizme yarışlarııırn 
ilki, önümüzdeki cumartesi 
günü saat 14 ten • itibaren 
Reyhaniyenin Yeni şehir gö· 
!ünde yapılacaktır. 

Teşvik ve deneme ma -
hiyetinde olan bu ilk yarışı
na Antakya ve Reyhaııiye 
yüzücüleri İ$lirak edecekler
dir. Gençspor ve 23 Tem • 
muzdan hazırlananhırııı sayı
yıs1 15 kadardır. 

Yarışa iştirak e.decc:k 
olanlar, ogün buradan Yeni 
şehire götürülecek ve yarışa 
başlatrncaktır . Serbest, sırt 
üstü V(', kurbağalama olarak 
üç kısım üzerine tertip olu
nan yarış!or, sırasile 200, 
100, 100 metrelik mesafeler 
d"! yapılacaktır. Bunlara a~t 
program, kaide V(! yüzücü· 
lere mahsus talimat alakadar 
klüplere ve Reyhaniye :Hal
kevi spor .koluna bildirilmiş 
tir. 
" B'ölgemizde. diğer spor -

lar gibi su sporunun dd in
kişafına doğru bir ilk adım 
olan l;u hareketi memnuni· 
yetle.karşılar: devamını le • 
mf'nni ederiz. 

Halk sinemas 
Yeniden faaliyete 

başladı 
Uzun zumand,uıber i fa 

nliyetint talil etmiş olan 
Halk sineması bugünden i~i 
baren tekrar f.ıaliyete b:.ş-

:ı.uııışl ır. 
Uvertürünü l 1 rılmlda 

i.iç ay çalı~aıı lllt'Şhur 11 Ceb<>· 
liıtldrrk casusu,, filmiyle ya
l"'ıı sınt>ına güzel filmler se
risill' halkı memı l'rı etıııeğe 
ç.tlış.ıcaktır. 

ı {adın kavgası yü -- zünden 
ReyhaııiyeninDi;.in köyün· 

de iki kadının dıl kavgası yü· 
~ünden birbirilc münazaaya 
başlayan köy halkından sekız 
kişi birbirıler; ıı sop.:ı ve taşla 
yaralamışl.ırdır., • 

Yaralılar dıspanser,.. getİ· 

rilerek le favi c:dilırken bun
la,..dan yarası ağtr buluna·n 

Mehmet uğlu İbrahim bir kaç 
baat sonra ölmü~tür. Suçlu· 

M. YELTEPE 

Norveç Haı-ici
cige Nazırı 

Beyanatta bulundu 
Londra 7 A . A. - Burada 

bulunmakta olan Norve.; Ha 
riciye Nazırı gazetecilere be 
yaııatta bulunarak demiştir ki: 

" Talisiz memleketimin 
dünyada kerıdisini seven dost 
lardan mahrum olmadığım 
görmek bizim için bir ümid 
kaynağıdır. Vazifeniz bitaraf 
kalmaktı. Çünkü askerlik 
bakımından çok zayıf bir 

:millet harple mühim bir rol 
(oynayamazdı, Şimdi istilaya 
uğrıyan meınlekttimizi müdafa 
etmek iç n uğraşıyor ve kendi 
m:zi kuvvetli göriiyoruz. Mer 
kezi Norveçte zayiatınız a· 
ğırdır. Fak al şimaldeki ordu 
muz sapa sağlam durmakta· 
dır. En iyi talim görmüş olan 
bu ordu, vaktile Rusyanın 

muhknıel bir teca\'Üzüne kar 
şı İsveç hududuna gönderi!· 
mişti. Sabırlı olmak ve ace
le hareketlerden tevakki et· 
mek lazımnır.,, 

Norveç altınları 
İngilterede 

Londra 7 A. A. -- Norve 
çe ait 600 milyonluk alhn 
stoku dün Lon<lraya Nakle
dilmiştir, 

Fransız ordu encü 
meni reisinin nutku 

Paris 7 A. A. - Fransız 
parlamentosu ordu enciime
niııin reisi söylediği bir ııu

tukta demiştir ki; 
"Narvik zrtferi, yalnız Al

man donanmasına bir darbe 
vurmakla kalmnmıştır. Cenu· 
bi Norveçteki muvaffakiyet 
sizlik hiç bir kıym~ti haiz 
değildir, l 912 - 918 hcırbin 

de bundan daha çok muvaf
fakiyelsizliklt.re uğradık. F<>-
kat bu, zaferi· hazanmamıza 
maııi olmadı. Norveçte harp 
uzun sürec<:>ktir. Bunun için 
,fedakarlık yar•mak lazımdır. 
Sarsılmaz bir azimle harbe 
devam edeceğiz.,, 
Hoıandada izinler 

kaldırıldı 
Amsterdam 7 A. A. Bey 

n~lmilel vaziyetin fevkalade 
vahameti dolayıs\le, Holanda 
o rdusuııda mezuniyetlerin 
temamen kaldırıldığı resmen 
ılan edilmektedir. 

!ardan Abdulgani oğluGıtfur 
yakalanmış. ve her iki taraf 
tutulan evraklarile Adliyeye 
sevk ~dilmiştir . 

YENJGÜN 

Büyük bir 
Alınan gemisi 

Diin batırıldı 
Londnı 7 A. A. İngiliz 

amirallık dairesi resmen teb· 
liğ' ediyor· : Shjerdk boğa· 
zmdıt Almanların 27388 ton
luk ( Robert ) gemisi bir in· 
giliz denizaltısı tarafıiıdan 
torpillenere '.< Üct tırılmıştır . 

I•alyaya g ıden tacir-
Jerimiz döndü 

lstanbul- Bir müddet ev· 
vel ltalyaya giden tacirleri
mizden bir kısmı d0nmüşler 
dir. Bunların venlikleri iza· 
hata göre. ltalyanlar demir 
hırdavat, nıakine ve elektrik 
malzemesi üzerindeki ihtiyaç 
la rı mızı karşılıyabilecek lerin i 
anc lk sİpJrişle:in derhal tes' 
limfoe imkan olmadığını, m<ıl 
bedellerinin döviz veya akre 
ditif yoluyla ödenmesi icap 
ettiğini bil<lir,11işlerdir. 

AlmaPlar 
Demir ı ay lan sök
meğe başladılar 

Slovak hududu - Havas· 
tan: 
Bohı!mya ve Moravya hi

maye i Jare'Ni Alman maka· 
matı, birçok Ç!!k muharrirle 
rinin eserlerini kütüphane· 
lerden kaldırmak ve satışını 
durdurmak J ~üzere emir 
vernıiltilndir. Bu emir tatbi
kı neticesi~<le, üç milyon 
nüsha Çekçe kitap imha edi 
lecektir. 

Uğur gişesi 
Sizi de zengin eder 

Bir lira vererek Uğur gişesinden bir milli biyank:> bi· 
leti alınız. Bu bir lira hiç beklemediğiniz bir zamanda 
sizi zengin edebilir. 

1 >ünkü gişide de Uğur kişesinden bilet alanlardan Sa· 
bit Kavukçunun 46487 rıumaralı biletine 10 bin lira, 
Hüsnü Akasya kızı .~kasyazuı 33716 numaralı biletin~ 1000 
lira isabd etmiştir. 

Hiç durmadan siz de bir bilet alınız 
Köprü başrnda Uğur gişesi 

ilan 
. S~yyar Jandarm~ piyade alayt için .Pazarlıkla aş:tğıı!a 

cıosı ya~ıh erzak b,5,940 d.ı satın <ıJınacaktır. Taliplerirı 
kışladakt alay satın alma komisyonuna mezkür tarihte 
müracaatları 6,5,940 
Ekmek Yerli pirinç 
Bulgur Kuru soğan 
Kuru Fasulya Patates 
Sığır eti mercimek 
Sade yağ ihalesi siyah zeytin daııesi 
Şeker 15,5,940 da. Zeytuıı yagı 
Çay Don ntes salçaM 
Sabun Nohut 
Tuz Kırmızı büber 
Odun Kara büber 

Hoş ıflık kuru üzüm 

İhalesi 
18,5,940da 

01.. ...:l'l~..-.-OU"'".:U'lll~l.aoibaıh-. ~~~ 

Na/ ra 1Açık leşekkiif 
Münakasa ilanla·ı Takı.11 dişlerimi yapma~ 
Hatay Vilayt!tinden: ta gösterdiği hezakat ve elı' 
Eksiltmeye konulan iş: 1 liyeliııi takdir ettiğim Ant•~ 
1 4 Soğukoluk yolunda is yada dişçi Ahmed eferıO· 

tiııat duv,m inşası keşif bede 
1 oğlu Bay Hamide açık .ıte ' 

li (1348) liradır? 1 şekkürlerimirı 'bildirilmesiııt 
2 - Proje ve şartname ve muhtt!rem gazetenizin tavaS 

diğer evrl!kı Nafıa Müdürlü· sutunu rica ~c!erim. 
ğünde gör~bilirlı•r. Belediye Reisi 

3 Eksiltme 13,5,940 pa· z· Sadık -# 
zartesi saat (10) da Antakya 
hükumet konağında encümen //an 
odasında yapılacaktır. V 

akıflar müdürlüğünd~rı: 
4 Eksiltme! pazarlık su- V k b a ıfl;;r idaresine aid (Jlı.ı 

retile yapılacaktır. f · 
teli bahçe, tarla zeytinler1 

5 -Muvakkat tP.ınİııat(IOI 940 h (" .,. s'' 
1• (10) k ma su u zamarıı ıc 
ıra uru\jlur t t I k .. .. .. ,e 6 T . · rap o unına ıızere muz .. 

· . a~ı~lerin aşağıda ya l deye konulmuş ve buna s 
zdılı veşaıkı ıbraz etmeler icapf müfredat İlanı idare korid~· 

Diğer taraftan, Almanyada, 
iyi cins .Jemir fikdanı, hi ssP. 
dilnıekıedir. O derecedeki, 
Alınanlar lıütüo Bolıemyada 

ve fvlor,. vydda nakliyata elan 
açık bulunan <lemiryollarının 
yeni raylarıııı söküp yn· 
l~ıine eski raylar koymakta
dırlar. ve nihayet Almanların 
birçok Slovak vagonlarına 
Alman damgası vurdukları 

görülmektedir. 

lılgilterede 
buhran yok 

e t•r · 5 · · 1 runa asılmıştır. ihale 16, ' 

1 
a - Ticaret odasına ka- ı .. ·· 14 ,le 

carşamoa gunu saat 
yıtlı bnlunduklarına dair ve- k f d I~ va ı lar i aresinde icra o I 

ı sika ~ı 
b 

nacağından isteklilerin va 

ı Başı 1 incide 

Muvakkat !eminat için 1 d ıııt1 ar i areshe müracaat 
evrakı rniisbite ilan olunur. 

c - Bu inşaata mahsus ve vaziyd bir kabine tadilini 
İcab ettirecek dereceye gd 
memiştir. 

sika komisyonundan alııımış eh ılan 

Balkanlara teca-
vüz ıneselesi 

l!dgra<l 8 A. A. - Al
manya veı talyanın Balkan
lara bir tecavüzde bulurı -
mıyacağına dair Lu iki mem 
leke:-t matbualıııııı neşriyatı 
Yugoslavyadaki t'ndişeyi iza· 
ı~ etmi~tir Siyasi Yugoslav 
Ult"hafıli. Italyarhn bir hare- . 
keıte bulurıınıyarak harp ha 
rici vaziyetiııdeııayrılnııyaca 1 
ğı kanaatiııdt'dir. Bu kana · 1 
at her giin birazdaha .:.ırtmak l 

1 

tadff. ! 
V.oroşilof vazifes1n.. 1 

den azledildi 
Moskova 8A A. - Sovyet 

orduiarı Başkumandanı Mare 
şal VoMşilof vazifesinde az· 
ledilerek~ Hulk komiserleri 
mc!clİliİ ikinci reisliğine layin 
,.Jilrnişıir. 

liyet vesikası. (Mezkür vesika Vakıflar müdürlüğündefl:1 
yı almak için ihale gününden F elit köyünde 31 maht· 
bir hafta evveline kadar Vi- No Ju vakıf b<ahçen~n ıeYI~ 
layet makamına müracaat et· hasilatı hariç olmak iiıe 
ıııeleri lazımdır. <'iğer meyve hasilatı arttı', 

•*• ya çıkarılmıştır. ihalesi ıOj 
Hatay Vilo\yetinden: 940 cuma günü saat 14 

1 Eksiltmeye konuiaıı iş icra olunacağıııdan iste~ 1
1 

l Arsuz nahiyesi merke· rin ınüracaatlnrı ilan ol~ 
ziııdeki nehir üzerinde bu!u- ..... 
n·rn köpriirıiiıı tamiri. Keşif1b.. icap eder. '"' ·ı.. O<l ~ııl deli (168 3) lira (65) ku· uşlur. a - ıcaret asına 1~ 

2 I> • d lı b'\ılunduklarına dair vt~t 
reJt> şartname ve ı- b M kk · ııl 1\ 

w k N f "d" ı··w .. • uva al temııı ger evra ı a ıa mu ur ugun ,- k ... l 
J .... 1 bT evra ı mus >ıte. ~5 c e3goru. e .' ır. . C l3u inşaata rrııı 1 

Eksıltme 13,5,940 pa- 1 • • • • 11 1 

zartesi giiııü saat oıı da An- . ves.ıka ~~ın sy~~ı~nd:~eı~ 
takya hükumet ko ğ d mı.ş dılıyet vasıkası .. ( At na ın a en .k . . ·ı .. ıe~ .. 1 d vesı ayı almak ıçın ı ,.. 1 cumeıı oı asın a yapılacaktır. . d . 'le 1 

4 ;:k it k ııun en bır hafta ev .., 
- L.o sı me µazarlı su d . A 1 ıı I" 

retile olacuktır. ka ar Vılayet makanııı ) 
t 1 ' 1 A :ıdır•/_.I, 5 Muvakkat teınirıat(126) r~caa etme en azı~/ 

li ı a (29) kuruştur. 

6 Taliplerin aşağıda ya· 
zılı ve.saiki ilıraz etmeleri 

Neşriyat ,Müdürü: 
Seliın ÇELENK 'f)ıf' 
C.H .P .Matbaasında baslı 


