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Reyhaniqe 
Parti kaza kongresİJ 
bugün toplanlvor 
Vilayet dahilinde Parti ka· 

~a kongreleri devam ,etmek· 

tedir. 
Bugün Reybaniye kaza kong 

tesi toplanncak ve ayın 12 
inci günü de Vayladağ kaza 

kongresi akdedilecektir 
Reyhan iye knza · kongresin 

de hazır bulunmak üzere Va 
liwizle Parti Miıfettişimiz bu 
sabah Reyhaniyeye gitmiş· 

lerdir. 

Şehrimiz merkez kaza kong 
tesı 18 birinci kanun verşc•m 
Le günü toplanac"k ve 22 bi 
tinci kanunda lskenderuıı ka 
1.a kongresi akdedilecektir 
ki bu suretie Vilayet dahi· 
!indeki kaza kongreleri sona 
ermiş bulunacaktır. 

Kua kongrelerinden son 
ta 25 birincikanunda Vila· 
Yet parti kongresi toplanarak 
mümessillerin di!eklc-ri dinle 
llı:ocek Vt" vilayet parti idare 
eyati azal ui seçfü,cekti:r. 

'
Işık maske-
leme c • 

Dün akşam Vali· 
miz tarafından tet 

kık edildi 
Şehrimizdeki ışık sön · 

dürme ve karartma işleri ta· 
ınamlanmıştır. Maskeleme ve 
karartma işleri dün ak~am 
Valimiz tarafından gezilerek 
bir kerre daha gözden geçiril 
iniş ve ehemmiyetsiz ufak te 
fek bazı noksanlar göriile • 
tek bunlar da )'aptırılmıştır. 

Y 11pılan te1kika! ~ehirde 
ki maskeleme işlerinin umu· 
!niyetle memnuniyet verıcı 

bir şekilde olduğu göster· 
ltıiştir, 

Beledil}e 
Meclisi 

Yunan ileri 
hareketi 

Durm;ıden ve sel 
halinde devanı ediyor 

Yerli mallar haftası 
Perşembe giinü başlıyor Terzilerimi-

zin çok yerinde bjr kararı Dün oplandı ve 
~ifay~ sizlik kata 

rı vt!rdi 
Evvelce de haber verdi· 

ğimiz gibi Belediye Meclisi 
dün saat 15 te Belediye Sa· 
lonunda birinci Reis Veki· 
li Abdullah F yzi Atahunın 
Riyasetinde toplanarak geçen 
celsede verilen istizah kara 

1 

Atina 10 A.A - Yunan 
kıtaları Ergirinin zaptından 
sonra sahi)de 35 kilometre 
kadar ihtiyatla ilerlemiş, şi-

Yerli mallar iktisat ve tasar· terziler bugün halkevinde top 

rııf haftas 12 kanunu evvel per lanarak şı1 vaziyeti tespit edt! 
şembe günü başlıyacak ve bir ceklerdir: 
hafta df:'vam edecekt•r. Haf· 
ta o gün Haşvekilimiz Dok· 
tor R~fik saydamın bir nutki· 
le açılacak ve her gün hi r Ve· 
kilimiz radyo ile bir" nutuk i 
rad edeceklerdir. 

Terziler kt!ndıleriııe ~e· 
lecek yeri i kumcsşlıırın dikp 
me kirasmı yabacı kumaşlara 
nisbetle yüzde yirmı beş aşn 

ğısma dikecek ve bu suretle 
yerli kumaşlarımızın rl'!vacmı 
temine çalışacc- klurdır. 

ı ı mucibırce l3elediye R~isi 
Sadık Y1Jrtman111 3elediy(' 
rüsumfltmın tarzı cib yetine 
dair yapılan tahkikat hakkın 
da verdiği izahatı dinlemiş, 

bu hususta azada" hazıları 
söz aldıktan ı;onra Reisin ver 
diği izahat reyö konulmuştur 

Mevcut azalar ittifakla 
R~ısin verdiği izahatı kafi 
bulmadıklarını 1 ildirmiş ve 
böylece bu fevkalade toplan 
tı sona ermiştir. Meclisin bu 
kararı l3el~diy eler kaııunu· 
uun 67 nci maddesi ınuci· 
bince Mec:lis Reis Vekıh ta· 
rafından Dahiliye Vekaletine 
bildirilecektir. .. 

agırsever 

iki gartdaş 
Yoksul ve kımse 
sizle-r c,....nıiyetine 

teber"Ü erde bu 
lundular 

Yoksullar ve kimsesizler 
cemiyetinden aldığımız bir 
mektupta ismini bildırmek 
istemiyen hamiyetli bir va · 
tarıdaşın 200 lira ıle birbu • 
çuk ton pirinç ve yine ismi· 
ui bifdirmek istt-ıniyen diğer 
bir vat'.lndaşın da 500 lira 
yı cem\yete tebt' rru ettik le· 
ri bi tdirilınektedir. 

Bu ha•11iyetli vatand.ışla· 
ra cemiyet teşr>kkür eylemek 

tedir. 

male doğru çekilmekte olan 
ltalyanlarm cenahım tehdide 
başlamıştır. 
Yunan suvari kıtalnrı da 

Haber aldığımıza göre 
şehrimiz terzilı~ri çok yerin· 

düşmanı takibe devam ediyor 
!ar. Cephenin meı kezinde 
İtalyan mukavemetinin şid· 
detli olduğu anlaşılıyor. Çün 
ki Vnranhlar, Ergirıyi zapt 
için şehrin civarında çok 

dt- bir karar Almışlardır. Kıymetli terzilerimizin bu 
Bu kararı tatbilc etmek için hareketini takdir ederiz. 

~iddctli çarpışmalar yapmış· 

lardır. 

Yurtdaş: 
Bolluktan korkma daha çok nıaı yetiştir. 

Yunan ordusu şehrin aııa 
caddelerini, çok şiddctlı ve 

Ulus E.konomi ve Arthrma Kurumu 

sr.ığanak haliııd yoğaıı bir Ergir ide 
yn~ınur altında geçmişler 
ve civardaki 1t3lyan mevzile Yunanlıların eline 
rini süngii hiicuınile zabt~y· çok mühim gana-
1 mişlerdir . • 

Burada ltalyanlar çok ölü !m geçtı 
ve mühim mikdarda harp Atina 9 A. A. - Yu· 
levazımı terk etmiş bulunu· nan matbuat Nezareti namı· 

yarlar. na söz söylemeğe salahiyet· 
HalyC\nlann Ümidsiz tar bir zat Ergiriııin Yundn· 

mu ((avemel.i lılar tarafm~an işgalinin e· 
Belgrad 9 A.A _ Şimla hemmiyetiııi tebarüz ettirmiş 

cephesinde ıtalyan nıüdafoa tir. Bu izahata g<irf", Ergiri 
hatlarının mühm ncktası olan Görict"den sonra ltalyanltırm 
ve sorı mukavemet mevziini Yunanlılara ka:-ş1 taarruzları 
tt>şkil eden Vesbakalin yağan nı hazarhyabilecekleri ikinci 
yağmur altında ve dağlarda mühim üssü teşkil etm<.!kte 
cereyan eden şiddetli muha idi. ltalyan kttüatı garbe doğ 
rt: belerden sonra dün Yunan ru kaçark~n, malzemelerini 
lılarrn f"line düşmüştür. etlerinden geldiği kadar tah 

Muharebanin buyük bir rip etmiş olmalıırıııa rağmı-ıı 
kasını göğus göğüse fçarpış· bu mıntakadtt Yunıılılurın e> 
mala pla geçmiş ve bcr iki liru• birçok malzeme geçmiş 
taraf ağır zayiata uğramıştı:-. pek çok da eıir alınmıştır. 
İtalyanlar Sinyi ve Elbesa Ele geç~n malzemenin 

na giden garpteki yolu teh büyük bir kısmı ıtalyanlara 
likP.dt"n kurtarmak için iimit karşı derhal istimal edilebile 
ziz mukavemet göstermişler cek bir haldebir. Heri hare· 

dir · ketlerine devam etmekte o • 

Alman sana- lan Yunanlılar daha şimalde 

k l ltalyan dağ kıtalamıı bir he 
gİ me1 ez e1 İ zimete uğratmışlardır. Sala· 

Yunanistt. nda 
Coşkun zafer şen

likleri yaptlıyor 
Atiııa 9 A. A. - Ergi· 

ri şehrinin Yunan kıtaatı ta· 
raf ınJan işgali haberi bütü-:ı 
Yuııanistanda fevkalade he 
yecanlı r sevinç tezohürlerile 
kaışı\an.mştır Vaktin· gt>ç 
olmasına ve ışıklarrn hava 
tehlıkesiue karartılmış bulun 
masıııa rağmen halk kütlele· 
ri coşkun seller halınde so· 
kakl.ın dolaşarak Başvekil 
Metaksası alkış! mış ve lıu 
tezahürat gecttııin geç vakti
ne kadar d~vam ... tmiştir. 
Milli ınar~lar söyltiyer~k 

Kral Sarayının öni.ınf" giden 
halk kütleleri kralı atkı~lamış 
lır. Evvela Kral scmra \1etak 
sas bllkona çıkarak halkı 
seıanılamışlardır. Her taraf· 
ta emsalsiz tezahürat devam 
etmektedtr. Plre hmanrnda 
bulunan ~apurlar düdükleri 
ni öttürerek tezubüratn İşti· 
rak eylemişler ve kliscler bü 
tün gün çanlarını çalmışlar· 

dır. 

Vı lfi b .ın gil:zıer tat afından hiyettar memur, Amerika 

azleı. e aşına Cümhurrcisi Ruzveltin Yuna 
ahr•p ed\lİyor nistana yardım yapıl.1cağı 

1 1 Londra 10 A. A - lngiliz hakkındaki mf'saı·ından dda· 

Atina sokaklarmJa kol 
kol geletı Yunan ve lngi· 
liz askerleri sok kları dolaş 
makta v ı her yerde halk ta· 
rnfrntl •" alkışlanmaktadırlar. 

Aıiz Hatay ılar. hb 
Dünya sayılı bir buhran geçirmektedır. Harp kı· lava isti arat nezareti bil· yı teşekkür eyleıniştir. 

vı le ı mla ra enm i yet sa ha mıza dahi 1 komşu topraklarına diri yor: ı Mıımııla• .. illİı--•-llii!iiDl: .. illlil.R-.;iliiiliilidlm:liE~Uiililıi 
· Evvelki akşam lngiliz tay· SONDAKIKA sıçramış bulunmaktadır. rvlilli birliğin muhteşem tın•sa l b 

h h.. . ya:-f'leriAımııyanın en mühim Ttıgı·ı,·zler Tra li olun Türk ordusu, vakur varlığı, ku rnman uvıye I.~ 
1 sanayi merkezi olan Dusel· 

tiyl~ sınırlarda silah başında bekliyor. dorf şehrindeki senayi fabri Jusgarp hudıı 
Kış gleip çalmıştır, Mukaddes vatanın emniyet k ılarma çok şiddetli yeni 

"~ huzurunun güveni olan memetçilr, inaniyle, c~sıır.. bir hücum yapmışlardır. dunda faarrU-
tiyle istiklalimizin ve şerefimizin rıöbetçisidir. ~öyle fabrikalara atılan ilk bom 

bir günde OnU her an hatırlamak vicdan borcudur• balarla ÜÇ büyük Vı~ bir kii· za geçti /er 
Müthiş soğuklar başlayacaktır. Memetçiği ı;o_luk- çük yangın çıkıniş bu yan· BlR 1TATY AN l>ENERA 

ladan ınuhofaza edecek vasıtalar'urac;mda seniııdc bir gınlarm ışığı altinda dalg.ı Ll ESlR, BlRı. MAKTÜL 
hediyen bıılunması şefkat elin gibi onun sırtrnı okşuyacak . d h.. .. d ] ·ı· 

halın e ucum e en ngı ız DÜŞTu 1000 ESiR ALINDI 
hr. Emin ol ki ver eceöin bt'r hediye sahibini en kısa bir l · f b "k ı 1. 

e tayyare erı a rı a ara a~ır Kahire 10 A. A. _ ıngili2! 
zamırndu bulacaktır. siklt>tli yanıgn l ombaları karargahı tebliğ ediyor: 

Büyük ve mesut Türkiyenin rnnısubu olmnktau yağdirmışlcırdır. ıngiliz ordusu garp çö • 
sevinç dı yB'n, Türk milletinin temiz, emin istikbaline İngiliz tayyareleri şehrin !ünde ltaJyan kuvvetlerine 
gururla bakan Hatayhlar; iizerinden ayrılılarken bütün karşı geniş miky4'Stl\ bir ta· 

Vazi-le Başına/ fabrikalcr alevler içinde arruıa geçmiştir. lık netice· 
'7..,..._ ___ iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiJİİiİİİİİİİ :iiüiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı1? yanma ktu idi. ler l şudur : Dün gece ay ı~ı 

ğrnda taaı ruza gcçeıı lııgiJiz 
orduları il~ri lı&ırekete de • 
vaın eylemişlerdir. 

Bir İtalyan \..ieneralı mak 
tül düşmü:i, biri de esir t"dil· 
miştir. 1000 ltulyan askeri e 
sir edilmiştir. Hava kuvvetle·· 
rile deniz kuvvetleri İngiliz 
ordusu :ıe birlikte harekata 
yardım ediyorlar. 

lngiliz ileri har keti devam 
ediyor. Si~si mehafil bu taar 

rnzun en mün1sip bir zamandn · 
yapıldığı kanaotınd dır. Bu 

1 

taarruzun çok r .. ühim netice
lere varacağı söyleniyor. 



Tan 'Ve 1 as
virief l<ar 

Ve·kilter Heyetinin 
kararile kapauldı 

lsıaı l ulda i ıtişar tm k
te olnn "Tarı ,, ve •• Tasvi· 
rit'fkar ,, gaz teleri, matbu· 
~t kanuı unun 50 nci madde 
sını~ istin dPn verilc11 bır ka 
r.1rla V 4kıllel' Hey tirıce ka 
pahlmışhr. 

Al ~ <ıı a Valisi l\1 bus 
oluyor 

Ankara miinhal buluı ıan 

Amerikada 
ispanyaya ih aç 

ne selesi 
Vaşington 8 A. A. - Ha

riciye N~z rı Hali gazeteci· 
r Le yap ı bir goruşme 

esna ınd İspnnyan.n harp 

dı ndcı kal nası ş rti'e ipti· 
daı mal,. e .. gıda madde 
J inm bu hükumete verilip 
"erıln~ıyecegi hakkmda soru 
lan b.r suale şu c<>vabı ver· 
rr.işf r. Gıda maddeleri gön 
derılı si lıakkıuda ispanya 
ıle müzakereler devam el· 

n ektedir. Fakat heniiz bir 

A manların 
Bir ticaret 

yandı 

. . 
gem ısı 

Vaşington9 A.A. Ame 
rik B· hriy ezareti geçt n· 

ferde bir meks k imanı d n 
horekct t-den 5035 tonl k 
bir Alman Ticaret genıısmın 

Otomobil l as
tiği geldi 

ANADOLUY A SEVKtY AT 
Y APMıY ANLAR CEZA· 

LANDlRIKACAK 
Is ıbul Son zamanlarcİa mem· 

lt-k timi:ıe ihtiyacı karşılaya 
cak dereced otomolııl lastiği 
p.-dmi~tir. 
Şimdi satışlar. ıthalatçılar 

l 
ttırafımJaıı yapılm ktadır. 
Ancak, bu sııtışlard ı da beı.
zı c; kaye lere st-bebıyet verıl 
dıgı og ı ilmekt ·dır. 

i.zcurnl •, bu tacırforin taş· 

mı·husluklara Cümlıuriyet 

.. Halk Partisi tardf mdaf' nam 
zet gösterıl cekl r arasında 
Ankaıa Vah Vf' i:lel dıye 
reisı Nt!vzat Tan.iog nan d 

Ot'lİct 'e varılmamıştır . 

Kub yal<tnıoda yanmakta ol
duğunu habc>r almıştır. Bura• 
dan alınan haberlere göre . l 

man Ticaret ge:ınisi İngıhz 
krovazörünü görür görm.!z 
ıoüret•~ at t ırafıııdrm l ·şlen 
mıştir. İngilız krov ~ö u ıun 
mürettehtth yan ını >a hr -

rak gemiye' İngıliz b yrugı Ç< 

kilmiştir. 

ray;. mal sevke m ::likleri ı ı· 

b·&r edilme t <lir 
ldJi1y ,Öre, otomobıl ve 

bulunac. ğı ... ôyle 1 k d r 

lsveç ve !Vıt -
carıstanla 

Ticaıı müz· kere 
yapacagız 

Ankara J.weç hülıume · 
tiyle lıi.ıkumetinnz arasın lfl 
önümii1.d ki gunlnde y ni 
bir ticaret v~ klerı g anlaş 
ması müzakereleri"" baş!a· 
nacaktır, Vla<!arıstan hukü 
metiyl ynı ılucak t"curi gö
rüşmeler için de bu a} m orta 
lam a doğru Budapeşteye bır 
ticari heyetimiz gidecekf r 

Amerikan mat
buatına göre 
ltal y da Faş iz n yı 

kıiı ıak Üz<::re 
NpvyorL 10 A.A. Bü~ 

tiiııAmer ikan gazeteleri,lı a 1-
y ada Mnreşal Badogliyonun 
istifa!'t mı•vzuu üzerirıdr dur· 
maktadırlar .. Nevyork Tay
mis gazetesi diyor kı: 

.. Bu ıst fa İtalyan j tiklati: ın 
gittikçe ctzı .makt.: ol fuğunı.ı b r 
alamet telakki edil~bİ'ir. ltal· 
yat m bu h Hpten birş y ku

zanmıyar.ık bilakis çok şt!y 

kayb~deceğinı &Öster nekte· 
dir . ., 

HeraldTribun gazetes;:de 
şu miitalcayı ileri sürmekte· 
dir: 
"V:areşal B doılıyonun istıfa 

a.sı,haıyeınJaskeri bozguruımu 
itirafınd. nl başka bir şey de
ğıldir. Diger taraftan drıhıl 
Je vr. biıtüoltalysda vahım te
şcvvüşıcrin vukua geldiğı e 
şüphe yoktur.Bı..vsziyet ~arşı~ 

sınddltalyanm çôknıekte oldu 
gunu söylemek biraz fa a 
ileri gıtmek olur. Fakat İt 1-
yada Faşist Kejıminin sarsıl· 
makta )lduguna ve tehil ·e· 
de bulunduğuna ~üphe yok 
tur. Binaenaleyh deuıokr t· 
lar bundan çok ehnmmiy ~th 
neticeler elde edebilirler 

Hitier ita yayı bi 
lin on gibi sıkmağ a 

çalışıyor 

Nevyork 10 A.A.- Ame 
rikan gazeteleri 11ttalyadaki 
son hadisc>lerdcn babsegerken 
~'!!rı yaı~~ta~!!ler: 

I gıltereye yardım 
ıçin yeni bjr proje 
Vaşington 8A. A- A so 

ıy11tıd Pre Aj nsmın bil-
dı <lıgi. e göre merika hu· 
kum tı lngııtereye ardım için 
yeni bir proje hazırl mak
tadır. 

Y tiksek mevki s. hibi bazı 
m cnıırlar bu planın ~ abui 
eJilt-ceği ümidindc~irler Bu 
projeye göre lngiltere harp 
levazımı mübayauını aıneri
kadaki mevduatile ödeyecek 
tır. Bu mevduat bittiği za:nan 
Amenka ıngiltereye kredı 
açılacağına d ir vaidde buluıı 
muştur. 

Amerikada dünyaG 
ı i eu iyi tayyare 
eti yapıhy or 

Vttşmgton 8 A. A - Har 
biye Nezareti h len yHpılmak 

ta olan layyart"lerin dunya· 
nın en iyi tayyarelerine rnun 
dil oldu~unu bildirın14ktedir 
Bu ta• yareler harpte f"ldc 
ediıen neticelere gö ·e bir 
çok noksanlıkları tdafi edil 
mi:;;tir •. Şımdi bu tayyareler 
daha kalın zırhl.ırla kaplan· 
maktadır . 

Mısır hukômeti s
kenderiyenin bonı· 
bardınıan\nı pro

t sto eth 
Kahire 9 A. A. - F lih· 

ram gfl zetesinin yazdığına 

göre, Vlı ir hükumetı isken 
d riyc:nın bombardımanı Ual 
yanlar ıı .. zdinde şiddetle pro 
te to etmiş ve tazminat iste· 
mıştir. 

Buıgar taleb leri 
Yugo~lavy ııe dost

uk ishyor 
Belgrat 9 r A. Üniver 

aite talebt: sı hır beyanı1ame 
n şrederek Bulgar Yugoslav 
dostluk bareketlerınm derirı 
leştiri:mes\O e istilcb Ide de 
muzahir olacağım bildırmek
tedır. 

kamy ı la;ti~ ta.::irleri, vila 
ıu er-
i ıgilız y l .. rd ı{ ac~nteleri m ıl 

1 gondt::rıp te asgari yüzde 15 
1 nıs etın e ir koınısyoncu · 

lenmı~tir. 

bu husust l l 1, v •rm kt n:.ıe lastıkleri ls· 
tanbulda ş t na0 1 1ercih et· 

sah ıı ıııı • ) "' 1 ~t nl uz ı 

menzil. i al rn ıı topl n uç 
u sustu« t n son a t kr .ır 

ateşc- sşlamış v bl t s 
üç s d :;Ürmuştur. İn i z 
toplun mukab eyi nişler 

dır. 

Hir İt" iyan tayyar esi 
düştü, ikı g 1era! 

öldü 
Roma 9 A A. St fa 

' k dı 
üd irtü 

t~cziye 

liöçe nlc:r Oına ı 

1adan kagtt ge ·irı 
yoırl r 

İstanbul: So ı zumanlarda 
Romany dan g n nuhnci • 
lerıcı ·zan paralarını döviz ola· 
r çıkar 11 !arına Ro 

111 Ajans bl 1 ed,yo : many htiküm ·ti mmı ade et 
Bir uske rı tayyar Roma 

ıne gı ıde mu lıncirl r eli~ 
ıle Torrno arasında uçurken 

rindekı p;ırn ılı> Romanyadun 
7 kmıuııuevv .. ıd~ meçhul bır 

kü , yetlı mık a1 d ı kağıt satın 
seb 0 p e ol yı Akvıl cıv 

lımşl.ırdır Kağıtların yaı<:ın 
rmda ync duşmüşhir. Tay 

du gelmesı beklenmektedir. 
yarede Fransı. ltal)an 
mütareke o ııisyonu \ .ın b0 r < lay ve kakao d 
kaç azu bulunmakta idi. 3u g idi 
tayyarenin dü~me ınden ikı lstanbui Memleketimize 
ltalyan g~nf"ruh ölm ıştur. ' mlihim miktarda kakao ve 
Tıik-ıngı z Tıca kal Y ,elmi~tir. Kakao ınik

darı 61 biıı libredır. r t anla:;ması 

A erıka 
Nevyor1' 10 A.A. Tür· 

kiye ile lngiltcre arasında 
nkdenılen Ttcaret Ani, şm sı 

burada lıuyuk b r tt-~sir uy •n 
dırmıştı,. tır. Sıyası rntlıafıl 
İspanya ılc akdedilen anlaş· 
mad"n sonrn Jukus gelen 
bu fıJısc: 1ı gilter •nın Yuna 
ni:;taııa kredı ·çtıgl lıı zn· 
mana rastlanı ktadır ilutun 

bll hadiseler, Hit eruı AHupa 
dt•vlellerinı iktisadi hakimıyetı 
eline almak busu!iurıdnki 
gayretl .. rinı boşa çı 1 {lr H ~ 

lardır. 

Kahirede bar r 
kapatıldı 

Kahire 9 A. A. Po\ıs 

Kakaoların, gümrüklerdeki 
kayıtlara 6Öre. transıt olnı&• 

dığ-1 aıılaşılm.ı tadır. 
Kalay mik!arı da 4 bin blok 

tur. Bum llıırın kimlere ait 
olduğu. mır aka ticuret mu 
durlüğunc teh~.·k ediJmeğe 
başlanmıştır 

ı al 1r, ı ı fırsatta derh i 
itbal dılt>c kferd.r. 

(o t Çakı · gra 
du g diyo 

Budapt" te l O A.A. Al 
mnıı Ajansı bı dırıyor: He 
ı.iz •s n n te yyıd ctm mt>k 

e b era er, cır ıırıciye Na-

ihtiyatı tedbirler oı,.yaııın· 

l da Kahiredekı barları kapat 
halyonlarm Arnavutluk· mıştır. 

ta ki mağl u bıye tı, Hi tlere, hal tailiammıst~~aiiiiıiiio:ı::u~:.;m~rJi 

zırı Kont ÇaLınin Hugun 
ukşuın Belgr:ıda gider~k res 
ın n bır zıy rt'l ~ bulunma
si içın h zırhklar bitmiş'ir 
Kont Çeki elgratta üç gün 
ka1ac. k ve cuma gunü Buda • 
peileye dö.ıecektir. 

yayı bir limon gı~i sıkmak Halkta 
fırs tını vermiştir. ltatyan mdg 
lub·yeti çok buyuk bir ehP.m 
miyeu haızdır. Çünkü aske
n zai\f yüzünden ltalyaııın 

KlRKLlK KADIN 
Aşk v~ ihtir s filmı 

Yakında ormanier ı;ocu ru 

.r m11n hakimıyetine gird:ği, )ı.leşrıyat 1 luduru 
ne daır ilk işaretler belirmek Seıım ÇELENK 
tcdir. CH P .m tb1.a ı -ANT AK { ,, 

\ıiEfAKSASIN TEŞEK./ÜRÜ 
Atana 9 A. A. - Yuııan 

Baş.-ekı ı General Metaksas 
OT( u um ndanıu bir tel · 
graf çekerek Ergirinin zap· 
tınd .. n dolayı kıyın di Yunan 
kıta.atını tebrik etmiş ve Yu· 
nan mııle lıni u lt!., 11 urunu 
bildırmişbr. 

Nakligemü
naka ası 

lnhi arlar Başmüdürhiğunden: 
lskenclerundan Antakya, 

Kırıkhan, Yayla lağı, Reyh' 
niyeye gıdecek ve bu mahal 
lerden lskenderun ımbar ve 
depoların i ge:lecek mamul 
tütün, bilumum ispirto ve is 
pirtolu içkiler ~ib! inhisarla 
ra nıt her nevi eşya şartna 
mesi mucibınce 1 şubat, 941 
den 31 Mayıs 942 arıhir c 
kadar bir Sf! 4 ay müddetle 
açık eksıltmqe konulmuştur. 

1 !hal~ 25,12,940 tari 
hind aat 14 de A11tukya 
bnşmüdü lüı..te icra olunacaktır 

2 Muvakkat teminat 11 1 
lira 37 karuştu.ı 

3 - Bu b ptaki şartname 
yi görmek ve iazla tafsilat,. 
almak isteyen er Antakya, 
Kırıkhan~ Reyhaniye, Yayla· 
d"ğı ve: lskenderu inhisar· 
lar ldaresine mt.iracaatları. 

astaneiçin k 

Erzak Iınacak 61 
H as•ahane Ba;.h kiınliğiııc.len: tı 

Antakya hnstahanesinin 
6 ıyl·k ıhtiyucı olup 29 kalenı 
d~n 1baret bulu ıan erzak ve· 
sair si 2 12 940 turıhin. 
den itibclrerı 15 g•in müd~et· 
lP münakasaya konulmuştur. 

Bu rniınak s:ı 17 1 l. -940 
salı ·~tinü sacıt 14 te hastan• 

t 

k 
f 

de müt şekl·"l mübayaa ko- t 

misyonu huzurunda yapılacak~ 1 
br. f aliplerin hergün ha'Jta- /d 
haııe idar sine müracaatla taf 
ila il ·c klr.rı v a, 1 

gimi:nden evvel maliye vezne 
siııt'! ydtırucakları muhammen 
b"dPlı l yüzd • yedı buçuk 
muvakkat nkçası ınakbuzıle 
birlikte ayn· günd konıisyo· 
na müracaatbırı ilan olur.ur. 

Balık avl ma mii 
zayedes: 

Hatay Defterdarlığından: 
Süveydiye Nahıycsi .ahil· 

l11 riyle Ası nehrinın Süveydi 
1 

ye Nııhiyesi hududuııda cari \o 

ve denize munsap olan kıs· ~ 
ınında avldntıcak olan bel k· 
1ardaa alınacak saydiye res· 
minın l kanunusani 941 deıı 
31 kanunuevvel 943 tarihine li 
1 adar tiç senelı~i 16,12,940 ta 
rihinclc s.rnt 15 te Defterda! t 
lık dairesinde açık arttırma I' 

ile satılacaktır. Taliplerin bo ' 
deli muh mmen· olan 435 Ji· 
anın yuzde 7 buçu u nic:bt .. 
tınde ilk teminı.tt kçala ını 
Yf"Vmi mezkurden vvel mııl 
s ndığınd yatırarak arttı ·ms 
ya "ştırak etmeleri 

Şartnameyi r,cirrıwk istiy 
Varidat ludürlÜRÜne nrnrıı 
caat C!tm,-Jcri ilan orııııur. 

Şofö ı .... hliyetr a 
ıne ımtihanı 

Yeniden ehliyetı ame al• 
mak isteğinde bulunan ver 

ski ehliy etnnmelernu tebd 
etmek isti; n şoförlt:riıı iııı 
tihanı 23,12.940 tC\r hine ıTl 
sad"f paz t ·s· güııo saut 9 d 
Belediy ınızd icra t•dııec 
ğiııden bu gibi şoförleri 
y~vıni n:ıt: zkurJa Antalcya 13 
l dıye lairesind • teşek~ 
e tecek kon syona muracıJ 
ctrı ıla olunur. 
Aııtukya .Belediye Rei.t1İ 


