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C. H. P. Antakya 
·Kaza kongresi 

Toplanarak it.iare heyetini seçti 
Kongrede dilekler tespit olundu-Valimizle 
- Parti Müfettişimiz izahat verdiler ve 

kararlar alındı 
Cümhuriyet Halk Partisi 

kaza koniresi bu ıabab 
saat 10,30 da Hallcevi sıılo· 
nunda topl~nmış ve toplanh 

:da Valimizle Parti Müfettişi· 
miz, vilayet ve kaıa heyetle• 
ri idare azaları ve köylerden 
gelen mümessiller hazır bu • 
lunmuştur. Toplanh Parti 
müfetti~imiz tarafandan açıl· 
mış •e celse açılır açılınn 
Partinin baniıi ebedi Şef A· 

ltatürk•ün aziz -bahrasını tak 
. dis için beş dakika ayalcta ih· 

ti ram ıükutu :yapılmıştır. Ve 
bundan sonra Büyük Milh Şef 
lnönüne sonsuz bağlılık ve 
minnctlerimizin sunulmasına 
Başvekilimiz Dcktor Refik 
Saydam ile Parti Genelsek· 
reteri Doktor Fikri Tüzere 
k.ongrcnin tazimlerinin takdi 
mine it tifalda ;karar veril • 
miş ve ruznameye geçilmiş· 
tir. · 111 -

ilk olarak kongre reisli· 
:ğine Vedi Münür Karabny, 
ilıdnci reisliğe Bayan i.Fatmll 

~cemali, katipliğe Şükrü Bal· 
cı seçildiler. Bundaıı sonn\ 

~kaza ıdare Heyeti Reisi f ey 
zi Atahan idare heyetinin bir 
senelik mesai raporunu o1<u· 

1 
du. Ve raporun okunmaJınl 

İmüteakip ocak l'°ngrelerin· 
den gel~n dileklerin tespiti 
ne başlaı> dı. Bu d.ilt:kler ara 
sında şehrimizde bir zahire 

~halinin iıışası, odun ve kö· 
mür buhranının önüne geçil· 
mesi,\kaldmmları boıuk bazı 
sokakların tamir ve tenviri, 
bir ~oculc bahçe.sile bir sa • 
nal okulunun t~sisi vardır. 
Bilha sa mektep meselesi Ü· 

zerinde münaksşaıar ol..ıuş 
Maarif Vekaletince Hatayda 
açılması takarrür eden Orta 
Ticaret okulu !çin bir bina 
t~darik etmek üzere üç kişi 
1ik bir komisyon seçilmiştir. 

dığım, hal inşasının zarureti· 
ni, sokaklarrn tamir ve tenvi 
ri ıçinde buğünkü vaziyetlere 
göre çalışılacağmı, sanayi oku 
ıu inşasmm da bir bütçe me 
selesi olduğunu söylemiştir; 

köy yolları ve mektep ihti1 "ç 
lttrı haHkında kongreyi te

min eden etraflı izabat ver· 
miştir. 

Bundan sonra, ilaveten 
yeni te~lc.il edilen Parti Semt 
ocaklara hakkındı\ Parti Mü 
f eltişimiz mufassal izahrd ver 
miş ve bu yeni ocakların, ya· 
pıl.m tetkı kat neticesinde 
kurulması ıüzumuııu ınlatmış 

tir. 
Bu ocuklarm teşkili de 

ittifakla kabul edildikt~n son 
ra k za bütçesinin müzab~re 
ıirıe başlanmış ve bütçe 2300 
lira olarak tespit olunmuştur. 

Son olarak kaza idare he· 
yeti azalarının :eçimi yapılmış 
ve aşağıda adları yazıh ze· 
vat intihap olunmuşlardır: 

Vedi Münür Karabay 
Abdullah Feyzi Atahan 
Bahaettin Civelek 
Nutki Kunt 
Mustafa Rasıh 
Nafi Miski 
Mehmet Cerep 

• İdare Heyetinin seçiıniııden 
wonra Vilayet Kongresine 
mümessil olarak Mustafa Ka· 
sıh, Şefik Sa~ uncu, Azmiye 
Kuşçu, Asım Dönmez ve 
Mfthmet Kavvas seçilmiş· 

lerdir. 
Kaza İdare Heyeti derhal 

toplanarak Riyasete Vedi 
Münür Karabayı ve katipli· 
je Bahaeddiıa Civeleği in ti· 
hap eylemiştir. 

Y ~ni idare heyetini tebn1c 
eder muvaffakiyetl~r dileriz. 

Sayın 

Akşom f(ız 
Sanal Okulu 
Ya ı da tedrisat· 

b·\:;layac;:\k 
Akşaam Kız Sanat Okulu 

Müdürlüğün.: tayiıı edilen 
Bayan Kndriye Ers3yın iz • 
mirden gelerek vazifesiııe 
başlam1şhr. 

Akşam K1z Sanat Okulu· 
na t.11lebe kayıt ve kabulüne 
devam edilmektedir. Kayıt 
ve kabul muameleleri ikmal 
e lilir. edilmez tedrisata baş
lanacaktır. 

Kızlarımız ve kaduılanmız 
için bir sanat ve irfan yu • 
vası olan bu kıymetli mü
essesenm tedrisata y&kında 
başlaması mukarrerdir. 

Lig Maçları 
Y ann Gençtik Kışla
sı sahasında devam 

cd~cek 
Bölgemiz Lig maçl,mn . 

yağmur dolayısile geçen haf 
ta Jr.vam edıleınemiş, Antak 
ya-lskenderun, l{eyhaniye -
Kmkhıın lyk mlamnn ikinci 
d~vre karşılaşmalara tehir e· 
dilmiştif Havi açtığından yaren 
ki Pazıır günü saat 13 kıı İ· 
tibaren Antakya Reyhaniye 
lsk enderun - Kırıkhan takım 
ları sırasile k.arşılaşacaklu· 
dır. Antakya - lskenderun 
karşılaşması ıkinci devrenin 
Ronunıt kalmıştır. 

lklııci devre mııçlara neti 
ceyi gösterecekleri için here 
canlı olacaktır. 

Acı bir ölüm 
Gazetemizin emektar mü 

rettip\erinJen Ali Aslan, bir 
aydanberi yakalandığı hasta· 
lıktan kurtulamayan.ık dün 
akşam hayata goz\erini ka -
pamıştır. Henüz çok genç 
yaşta kora toprağa dcişen bu 
gencin üfulünden duydu~u· 
muz elem derindir. 

Y cnigün İlesi, merlıumuıı 
ailesine en samimi taziyele · 
rini sunar \C bütün acılarına 
bütün kalbi le iştirak eyler. 

Bunden sonra köy diir!kle 
ri okunmu~tur. Bu dileklerin 
başlıcnsını köy yolları ve mek 
tep inşaı;ı teşkil ediyorıhı. 
Karbr.:yaz köylüleri bP.ğlara 
arız olan hastalıklarla müca· 
dele ve Amerikan çubuklan 

Kurban derilerini Türk Hava Kuru 

~ nm celbi, ziraat makineleri 
niıı fa:ılu olarak gelmesini 
\stemel<te idi. DlleklP.r oku· 
nurken Valimiz Şükrü Sök· 

mensüer zahire hali, odun vr 
kömür buhranı lıakkında mu 
fasaal izahat vermiş, sıkıı:ılı · 
mn iuleai için tt:dbirler ahu 

muna vermekle yurd müdafaası

na iştirak etmiş olacaksı n; çünkü 

Hava Kurumu havalann ve do-

layısile Türk vatanının emniyetini 
korumak için kurulmuş bir te
şekküldür. 

Esi1 ltalyan 
generali beşi 

bııldu 
Tr plusgarpta ve 

Hn beşistanda isyau 
lar Çlkb': 

Kahire 13 A. A -- ltalyan 
kolordu kumandanı General 
Siye Sitpatmiııi.1 esir edıl· 
mesi Mısır hududundaki kıta 
lara kumanda eden iki ltE1lyan 
Gcnerahnın dahil ortadan 
kalkınış oıduğunu göstermek 
tedir. 

Bu generalcrın ikincisi 
muhtelif harekatta bulunan 
bulunan İtalyan zırhlı otomo 
bil kolunun pazartesi günü 
imhasl esnasuıd.a ölen gene· 
ral Çalemşidir. Esir ·edilen 
ltalyan gent>rali beşi bulmuş 
tur. 

Londra 13 A.A - Resmen 
ifşa edildiğine göre, garp çö: 
tünde mgilız askeri harekatı 
nı idare eden kumandan, 
GE"nf!ral Ri~ar Togoy ltalyao 
liyakat nİianını ha mildir. 

Londra 13 ATA lı t!i\i~ 
askeri sözcüsü, Hııbeşistaııd a 
dahil olmak Üzftre şarki ltnl
yan Afrikasmda isynn fauliye 
tiııin halen giltikçe fazlalaş • 
makta olduğuna dair Londra 
ya haberler gelmiş bulunduğu 
mı bildir miştir. 

Balka1ılarda 
Biiyük siy as! faali

yet var 
Londra 13 A.A - Röyte· 

tTepedelen 
Yunanlıların eline 
düşmek Ü::tere 

Londra 14 A. A. - Sa· 
lahiyettar mehafil~ Atinadan 
gelen ha1Jerlere göre, Arna 
navutlukta havanın fenalığı· 

na rağmen, Yunan ordusu 
her tarafta küçük ilerlemeler 
kaydetmiştir. 

Tepedelen Şehrinin Yu ·; 
nanhlarırı eline~ düştüğüne 
dair henüz resmi bir haber 
gelroemiş ise de hunun bir 
zaman meselesi olduğu m~ 
hakkak görülmektedir. 

Arnavutluktaki ıtalyan or 
dusunun 11 fırkadan ibaret 
bulunduğu zannedilmektedir. 
Fakat bunlardan mühim bir 
kısım Yunanhlar tarııfıııdan 
hırpalanmış ve ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Yunan gazeteleri, ıngiliz 
ı,.rin Afrikada kazand\klau 
muzaffariyetten ,heyecanla 

1 

b~h~etmekte ve faşizm reji 
mınm son ümidi olan ~raz 

. d J 
yanı or usunun logilizlerdcn 
güzel bir ders almasına 
memnun olmaktadırlar. 

ltalgan r Ücati 
Umu~ni bir bozgun 

şeklini alda 
Kahire 13 A. A. -

Garp çölündeki haı ekat, iler 
lem~ plaıwıa uygun olarak 
devam etmekt~dir. Havacı • 
i:k müşahitlerine göre lt11lvan 
rncali umumi bir l>ozguu .şek
lini al.nıştır . Sidiberrani böl
gesindeki yıldmm hareketi 
esnasında esir edilen ltalyarı 

rin <liploınahk muharriri generalleri tayyare ile Kahi 
yazıyor: hir~y~ getirilmişlerdir. 

B~lka~la~da büyük mikyas . . . l 
ta sıyası bır faaliyet ba~la- lerın Bulgarıstan ahvalma 
mıştır. Mucar hariciye nazı· göskrJiği alakanın delilidir 
rı Kont Çak.inin l3elgraJı ı v: bu h~.su~ta aldanmak ınüın 
ziyareti Yugoslavyaile bir fJa kun degıldır. 
tesis etı11ek isteyen mihverin \ Bunun Bulgar hükümetinin 
himayesi altında cereyan et- ı mihver tazyikine karşı takip 
mektedir .. Bununla berab.e~ edcce~i hath harweket üze!'İn· 
bundan bw dostluk ve ıyı 

1 

de tesır y.,pacaga , Türkiye 
komşuluk mualieaesinda da· İle Bulgaristan arasındaki 
ha mühim bir netice çıkr .. a- miioasebetlerdeki mlitekabil 
st ihtimah pek azdır. ve daha iyi bir anlayış mey· 

Macaristanla miina~ebetle· dana gelmesine hizmet edt" 
rin iyilt>şrıwsi karşılıklı m·~n. c •ği şüphe:iizdir. 
featlar t~nııııi içindir. Bulgaristunııı An kura elçisi 

t3ulgarist.ı ı ı gt•:inc": Sov· son ~üni •-rde Sof yaya geloıiştir 
yel lıarİCİ)e komis~ri umuıni Anka:-aya avd,.tiııde Bulgar 
ktıtihi üç ddadaıı fazla But elçisinin Türk Hükumetine 
gar Krah Boriı;i ztyaret t-t· bir teklift> bulunacağı tahmin 
ıniştir. 3u ziyaretler Sovyet cdimektf·dir 

SONDAK1KA 

Mar marada bir genıi battı 
Yolculaı dan 223 kişi boğuldu 

lstanbul 14 A.I A. - Urugvay barıdırelı Salvator Ya 

puru Marmara Jenizin<le batmış ve• yolculanııdan 122 ki 
si kurtanlarıık kar ay ç karılmıştır. 223 kişi kayıptır. 

Knza ~ebebi hakkında tahkikat yupılmaktadır. Yolcu 
lar pasaportsuz oıduklarından tecrit edilmişlerdir. 



~ YENIGON · 

r. Sagd<ımzn Bir iki satırla Auam Kama
rasında 

Möble gaptırı 
lacak R • ı · .... • d BUkreş 13 A. A. - Aı-e ıs :.gz il e nıan ta\im kıtalarından mü-

azeteciler toplantısıj n:kker bir grup dün Taş 
Ankara : 13 - Bugün 1 vara gelmiştir. 

Bir sual ve verilen İskenderun Giimrükleri Baş 
rniidürlüğü Satın alma komis 

saat onbeşte Başvekilimiz l füıkreş 14 A. A. - Ro· 
Doktor Relik Stlydamm hu • men Polisi geniş mikyasta bir 

l ı Kamarasında bir mebus ikti 

cevaplar 
Londra 13 A. A. - Avam 

yonun<lan: 
1 - - İskenderun gümrükle· 

ri Başmüdürlüğü mülhakatı 

için masa, dolap, sandaıya ve 
saire gibi 34 pnrça mafruşa 
tm yaptırılması eksiltmeye 
konulmuştur. 

zurunda Türki(_•e gautf>ciler KOrn;i"ist teşkilatı meydana .ı k sadi garp. nazırından şu sual 
erkanı toplanacak, mesleke çı armış ve hepsi Yahudi 

k 
leri sor111uştur. 

aiıi görüşmeler yapılacaktır . olın~ . üzere 19 kişiyi te~kif 1 - Afrikadan gelen frnn 

A k d 
etmıştıt 

Tl. artı a Bud.ıpeşte 14 A. A. _ sız bahriyelileri Cezuiı· liman 
Macar Mııarıf Nazırı, kültür larınm ltalyttn kontrölü ahın 

IVliIIi fa brikalai top -
Jantısı yapılacak 
Ankara : - Yüksek mu· 

rakabe umum h yt:ti, 19 bi
rincikanunda Ankarada Büyük 
Millet Mc:clisi Linasrnda içtima 
t·d ecektir. Sermasey1 devlet 
taralından verih n iktisadi 
teşek k ülierin mm ukabelerine 
memur ht yetıı Lu umumi 
heyl"l . toploııtısına , ÖÜ} ük 
Mıll!!t Meclisi, Adliy~, ı~iıtçe 
<.f:vam muha.seb.ıl, lktısad, 
Maliye ve Zirt.1at encümen • 
lerinden ıeçılt..n rt"İSlt>rl·· he -
şer, aza, dıvaııı muh ~ebat 
birinci reisire, umumi mura· 
kabe hey.: ti reisi ve i\tıiJıj 

Bankalar idare mrclislerı 
r:i~ ve umum :müdiirleri işı 
tırak edeceklerdir. 

Bu toplantının en muhim 
tarafı, yüks k nıurakube h,.. 
yetinin mutehassıs azaları ta 
rafından her fobrik.ıda ayrı 
ayrı yapılan tetkikler netice· 

sinde haııı lamış olduk lan 
rapotlc nn etrufil gözdf>n 
r,eçirılmesi knrarıd •r. 

- Bu f abrik.tlHrda yapılan 
tetkıkl erdt•n suııra, fabrıka· 
!arın dahd randımanlı çalı -
şabilınderi için alınnın;)i icap 
eden tedbirle.ı i .de gösteren 
mutehussıs raporları, Büyuk 
Mı ilet Mecl sinde, Başv< kilin 
riyaseti altında toplanan mu· 
rakabe heyetı tarafından ko 
misyonlara ver:lmiş ve tetki· 
kir.e ba~lan.mştır. 

A·merikanın 

m · ı.akeMleı i yapmak üzere da olduğunu bildiroı!şlerdir. 
Alın n Maarif Nazırınm d8 • 2 Birçok vapurların 
\'eti uzerine Dün Berline Fransız ;;imiı.I Afrikasrndan 
gifmı~ ir. Munilyayu hamule naklettik· 

Vi i 14 A A _ B _ • leri ve bu hamulenin Alnum 
~ ' • ~V~ 1 t ) • . ..,. L"Jd ·ı 

kil muavini Laval y nında y~ ve la ya}'lt gıttıgı uı ... ırı 

B .. k Et . B . d w mı~hr. uyu çı erıno oi ugu 
h Id b ·· ··" l d Na:r.ır bu uallere şu ceva a e ugun og e en sonra 
Pcristen buraya gelmitt ve bı verıniştır: 

2 - Mul ammen bedeli 
1108 lirıı olan bu mefruşat 27, 

12,940 cuma günü sttat 14 te 
ihrıh~ edı ıecektir. 

3 Talip olanların yüzde 
7 ,5 pey akçalarinı İskenderun 
gümrük Vl;!znesine ~ atırarak 
ek"iitmeye iştirak etmeleri 
ve feııııi sartoame ile r esim· 
leri görm~k isteyenlerin her 

muvasalatını mütt>akip Mare· Fr~nsız şimal Atrikcısmda 
şal Pete!ıle görüşmüştür. mütar~k .. komısyoııunun bir gü ı konıisyonuınuLa müraca 

B J ti 
miktar ltalyan subcyı mevcut atları ilan olunur. 

e gra a .. olduğunu bıliyorum. Fa.,.at Barsllk su.lı-
lmzalanan fVlacar- llunların lımacıı kontrol elli 

Yugoslav dostluk ğiııden lıabt>rd,ır değılım. kin ltıcak 
ci bU1lini2e karşı sarıh su 

muahedesi r~tte b ·yan dt>r 11 ki ıngılıı; Türk Hava Kurumu Baş-
Belgrad 13 A.A - Dün hükfim"'h bu ı ev den b:r mü ka lığından: 

k B I d d l 1 - fürk Hav.1 Kurumu 
a ~aın ~ gra ta imza e i m iş nak.lleyc rı~ muvafakat ne de 

1 d l k i d 
· 3 tar..ıfın 1 ... n Knrban b-ıyraının 

o an o.st u mua ıe P.SI b.ınu lasvıp etmi,.11 ·. Uunu 
dd d 

"l ı da top. nac, k bagv arsak hu· a· 
ma e en ı ıaret O up ıuetnı karşı her hangı bir anda mü 

d çık a: tt ınnı:ı ile satılacaktır. 
şu ur: nasıp suretle ha eket etmı-k 
1 Y l K 

2 - Arttırrn~ 27, 12,940 
ugus av rallığı ile Ma· h~kkun lngiheı· · m Jh ~f ız 1 

cat İ<'ltan Krallığı arasında eder. cuma giinü G u-\t 16 da Ulu 

b d- IL d ı k h camıde Kızıl y Kurumu mt>r 
e e ı su u ve ost u Ü· An nka maıbua 1 küın sürecekbr. kezinde yapılacalıttır. 

usoJ'ni ı'le a tay 3 -Muvakkat teminat 100 
2 ıki akit taraf kan.ıhklı 
una:s botıcri. --ui;.kaJo.r •ede- d • liradır. 

N k ı \ artn m görm~k 
bileceğini takdir edecekleri evyor • :J A. A. I istıyenler h t r uün "Yenigün" 
biıtün meseleler hakkında merl un n ıtlm iih Afrjkada· 

6 

ı · ' f gazetesi idaresine miiracaat 
istışc.re etmek hususunda Kt ıngıhı m111.u ıerı ·tını Je · 

· b h 1 d ede bilirler. mutabık kalmışlardır. rın ır eyecan a tesi edi· 
3 - Bu muhbede tasdik yorlar. Taarruzun büyük bir 5 · Taliplerin muayyen 

ediler~k musnddak nüshaia nı. l cıret vt:ı dikkatle haıtr • glin ve sıJatte Kızılay merke 
zinde: hazır lıulunuwlım, 

rı mümkiın oldugu zaman lanı' ıgım ve müthış bır ener 
Budapeştede aati edilect k: i: il tatbık edildıgiıı i kuyde Eıt ktrik cer aya " l ve 
tir. Muaht'de taari günundf!n der gaıetder, lngılizl~rin riiıt iye~ek 
muteberdir. ltalyanlara daha buyuk sür· Elektrik idaresinden: 

Muahedeııin ımzasındao prizler haıırlamakta olduğun Bundıı·ı sonra elektrik 
soııra MacariJtanın !Jelgrad da müttef ık lirler. " Nevyork ' Cı.! r :y t 11 veri 1 mey~.: !~in · 
elçisi, Kont Çaki şerefine Taymıs " gazetesi diyor ki : den tesi~at yaptırmak içiıı kim 
bir ziyafd vermiş ve bu zi- ·· .;)ınyor kV u:,vhnı hıçbır senin idnrcye mür~caat etme 

lngiltereye yardunı yafette Yugoslav Başvekili şeyin kendısıııı durdur&mıya mesı. 
Va.;:in utoıı 13 A. A. _ ıle hariciye nazırı ve ilaş· ı c..:ğını bıldirmışti. Söıleri m~aıi:a=ilii:smmamm•a 

"' ,... k·ı · · d h b Bir hafta içinde lngiliz 
Alman 31· ınsınııı bitdirbigwine ve ı muavmı e azır ulun mot,irlu savarısinın dörtnala l kuvvct•nİ b~~ it .. lyıın fı r-1< a-
gör~, Amerika Dahiliye mu~tur. gittiği mak•"s ist·kamdte ye-

y b 
•... s n mükemmPl tahkim edil· 

Nazırı logiltereye biigün kün· u~ t:l n te lıgı ı rini bulmaktadır. ,, 
1 ~ mış mevzilerinden kovmuş· 

d e n daha çok ve. ~er tiırlu l Atina 13 A. A. - Dün 
yar~ııı yapılması !çın ş~hsau l akşamki Yunan tt'bliği : Bu Ün iaşe maize- tur. Taarruzun ilk üç günü 

t 1 J ft Lı l ı ı · 1 esnasında ltalyan hatlarının 
et. ı e u unacagını soy e - Muhtelif nokt&larda mevzı m esı Ve petr Ol ea · · l d k , rkalu na lıiıı;um yapmış o 
m~ştır. u yar un as. "'r harekat yapılmış ve keşif lngilizlerı·n eline 1 . . g~ndermekt •n ba~ka bert.ur· keşif müfrezeleri 150 ltalyan Um tayya,.e enmızin pilotları 
lu harp ı ıa ızemesıne şamıl • esiri almış ardır . Bunl ır ara. geçti Seil(Hn<la büyük yangınlar 
d

. hüküm :;i.ırdti~ünü ve uzun 
ır d b" k d ·~ •• f .k sın a ır aç su Ja} v r ır. Kahire 13 A A Röy t b.' k il b ··t·· ·· Dığer .anı tan Aınerı anm I 

1 
• • • -- o orno ıı O arııun n un su 

il 
· ıt J •tt•k t&lyan tayycıre.erı bır Yunan t~r Aı"ansırırn garp çölıinıfo· ratil"" Tobnıi!a dog~ ru gı·t _ 

g ı ereyc yar ımı gı 1 ç• h . . b b d ~ 
ehemınıyet \ bır şekil almak· işe rıı. ı om .aftrumşlat ıhr. ki muhabırı bildiriyor : Ital- ıııekte olduğunu bilairmekte 

H 1 • • 1 d nsanca :ıayıa ve asar yaıılann Mısırın isıiıası için ı ı 
tadıı. ar :mı ''aş ogıcın n kt ı l; :r ,..r · 
beri Amerikadan logitt~reyc yoH~r. • • • idhnr ettikleri bütün iaşe le· ıta!yaıı esirıerinin ekseri 
teberrü olarak iki milyon lıı ıtler, MusoJını 1 le va:wm ile petrol stokları iğ· 1 si b:tkin ve şıışkuı bir hal • 
~iliz lirası kıymetinde bir gÖ Üşmiyect.k tinam edilmiştir. Bunlar ıler de göruıı :n t>kte ve Yunaııis· 
hastane millzemeıile ilaç gön· Bcrl in 13 A. A. - Mu· lenıel:te olan ln~ıliz ~uvvel ~ tuıı fa.ki badısanaı ı haherdar 
derilmiştir. sofinin bugünlerde Hiılerle lerine çok ynramaktadır. 1 bulunmamaktadır. 

lngiltereye hava görü~eceğin~ <lair çıkan ha· 
hücumları bt-rl~r, Berlmde rc~men tek 

Londra : 13 A. ,A. -
l)ün akşam İngiliz endüs tri 
şehirlerinden birine Alm:ın 
rnyyarelt:ri tarafından hücum 
< uilerek bombalar atılmıştır. 
iki Aln:an tayyaresi düşürül· 
mü~tür. Güneş battaldan 
sonı a da Londra üzerine 

pek az. bomba atılmıştır. 

zib olurırnıtktadı:-. 

Halkta 
İki film birden Orman lar 

Çocuğu ve \ılaskeli Süvariler 

Gündüzde 
'lu·Kçe s .. Ü (KASPA) ürsian 
ad m ve· Casu.sluk filmi gör· 
_mek fırsatını kaç.ırmayını;r;. 

Z eytin qağı s tılacak 
lvııHi Ernlak l ıudürluğünden: 
Ciıısi Mikdarı MuhP mmerı 

kılo ur. Ktymcti 
Zeytin yağı 350 91 Lira 
Zeytin yaği 3 l 750 9 lira 85 kuru~ 

Yu arıd· yaı.ıh zey•in v, ğiarı ıJçık arthrma surt'tıle 

müzayedeye çıkarılmıştır· Talıp olanların temiııl'tlarile 

b!rlıkte 29,12,940 cumaertsi gunü saat 11 <le defter darlı· 

Ka müracaatları. 

Hastanetiçin 
Erzak alıa.ncak 

Hastahane Ba~hekimliğinden: 
Antakya :hnstahanesinin 

6 aylık ihtiyacı olup 29 kalem 
den ibaret bulunan erzak ve· 
sairesi 2-12-940 tarihin · 
den itibaren 15 ğünJmüd~et· 
le münakasaya konulmuştur. 

Bu münakasa;· 17-1 ~-940 
~alı günü saat 14 le hastan! 
de müt ş.akkil mübayaa ko
misyonu huzurunda yapıl.tcak: 
hr. f aliplerin hergün ha-;ta· : 
haııe idaresine müracaatla taf ~ 
silat alabitecskleri ve ihale 
gününden evvel maliye vezne 

1 

sın~ yatıracakları muhammen 1 
bedelin yür.de yedi buçuk · 
muvakkat akçası makbuzile 
birlikte ayni günde komisyo· 
na müracaatlar• ilan olunur. 

Balık avlarnaınu 
zayedesi 

Hatay Defterdarlığından: 
Süveydiye Nahiyesi sahil: 

leriyie Ası nt'hrinin Süveydi 
ye Nah iyesi hududunda cari 
ve denize munsap olan kıs· 
ınında avl.mttcak olan balık· 
lardan alınacak saydiye res· 
minin 1 kanunus&ni 941 den 
31 kanunuevvel 943 taribtne 
kadar üç seneli~i 16, 12,940 ta 
rih1nde SKat 15 te Defterdar 
lık dairesinde .tçık arttırma 
ile satılacaktır. Taliplerin be 
<leli muhammeni olan 435 Ji. 
ranın yüzde 7 buçuku 11isbe
tinde ilk teminat akçalarını 
yevmi mezkurden evvel mal 
sun~ı~ır!~ yatırarak arthl"ma• 
ya ıştıraıc etmeleri. 

S~rtnameyi görmek istiyen 
Varıdat Mudürlüğüne müu· 
caat etmeleri ilan o1nnur, 

Şoförlerin ehliyetnaırıe 
imtihaui 

Yen iden ehliyername al
mak isteğinde bulunan veya 
eski ebliyetnumelerini tebdil 
etmek istiyen şoförlerin im· 
tihanı 23,12,940 törihine mü• • sadif pazartesi güııö saat 9 da . 
Belediyemizde icra edilece· j 
ğiııden bu gibi şoförlerin J 
yevmi mezkiirda Antakya Be
lediye dairesinde teşekkül 
e f ecc:k komisyona müracaat 
ları ilan olurıur. 

Nakligema-
nakasası 

inhisarlar Başmüdürlüğfüıden: 
Iskenderundan Antakya, 

1 Kırıkhan, Yaylaı l.ığt, Reyh ı 
, niyeye gidecek ve bu cnahal 
ı lerden lsk~nderun umbar ve 
1 d~poların ı gdecek mamul 

tütün, bilumum ispirto ve is~ 
pirtolu içkil-er gibi iııhisarla 
ra uit her nevi eşya ~artna 
mcsi mucibınce 1 şubat, 941 
deıı 3 l Mayıs 942 tarihiııe 
kadar bir sc 4 ay mi.ıddetleJ 
açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

1 - ihaı..~ 25,12,940 tari 
hinde ~aat 14 de Antukyu 

b:ı:;.müdü . lükle icra olunacaktır 
2 - Muvakkat teminat 11 l 

lira 37 karuştu.1. l 
3 - Bu baptaki şartname l 

yi görııı ek ve iazla tafailit/j 
almak isteyen.er Antakya, 
Kmkhaıı: Reyhaııiye, Yayla• 
d,.ğı ve lskeııJerun inhisar• 
lar idare.sine m~racaatları. 

\ieşriyöt MuJurü 
Seıiın ÇELENK 

CH.P.ınatbaaaı - ANTAK''/A,. 
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