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Otom.ohil lastikleri 
Hatay için ısmQı/anan 

lastik geliyor' 
800=. 

p.-, Amerikaya ısmarlanan o-~ \iği istenmiştir. Miktan 800 
· tomobil ve kamyon lastikle- yüz olan bu lastiklerin yakın 
~tinin lstat'bula geldiğini yaz da Hataya gelmesi beklen· 
mışttk. Gelen lastiklerin Ti· me-ktedir. 

caret vekaleti vasıtasile vila 
yetler~ tevziine başlanmıştır . 

·Hatay için 200 takım muhte 
lif otomobil ve kamyon las 
._ =:on ,__. s 

Lao;tikler Ticaret müdür· 
lüğünce tes'>it edilen flat Ü· 

z~rinden şoförlere satılacak 
hr. 

7 

Köylülerimizin Ha
va kurumuna teWI 

berrüleri 
Beş köy halkı ilk parti olarak 276 lira 

teberrü ettiler 
Her vatan ve memleket 

davasında şehirliden daima 
ileri giden kıymPtli köylüleri 
miz Vatan müdafaasının r.n 
nıübim bir rüknü olan Türk 
havacılığmın inkişafı ve hava 
-. .. mu!!aini de sezmiş, 

' bu maksatİa Türk Havcl Ku· 
rumuna yardıma baş!amışlar· 

~ır .. Hamiyetli köylü.lerimi· 
zın dışlerinden tırnakıarmdarı 

:arttırdıkıarı paralardan bir 
kısmını Türk Hava Kurumu· 

lna teberrü etmekte oldukla· 

rını köylerimizden gelen ha
berlerden anlıyoruz. 

DüP kurumJıın aldığımız 
malümata göre, Mislıaro,Mar 
su, Salıkköy, Torfaııdo ve 
Hanyolu köyleri ilk parti ol· 
arak aralarında topladıkları 
276 lirayı dün Türk hava Ku 
runıu şubesine yatırmışlardır 
Fedakar ve Yurtsever köylü
lerimizir. bu asii hareketini 
takdit eder ve k'.!ndilerine 

1 ,__ d . 
teve <~ur e erız: 

Akşam Kzz Sanat Oku:lu 
Pek yakında tedrisata~ başlıyacak 

Şebrimiı:de ev ve iş haya maş~parçaları da mektep ida 
hnı tanzim için kurulan Ak· ı esi tarafından parasız olarak 
şam ~z Sanat Okulunu ka· verilecek\ir. 
yıt ve kabul muamdesı de- Mektebe kayıt ve kabul için 
vam etmektedir. 16 yaşından aşa ğı olmamak 

ve en az ilk mPktep mezunu 
Mektep genç kızlarımızı d 

veya millet mek "" pleriıı en 
Sanat ve ilim sahasmda yüb mezun bulunmak lazımdır. 
setecek bütün teşkilfıh . ca· Kayıt mul'!melelerr bpan· 
midu·. Devam edecelc talebeye mak üzere ol ~uğundaıı istek 
bir kolayhk ve vardım olmak ıilerin acele d meleri lazım· 
üz.ere, işlenecek model ku- dır 

Lig maçları 
Son devrenin en heyecanlı 

~ 

[maçı garıı; 

Antakya - lskendeı un 
ka rşı!aşıy-ürla r 

yarın 

Lig maçlarına yarm Genç 
lik kışlttsı sahasında d,.vam 
edilecek, saat 13 te Reyha· 
niye - Kırıkhan, saat 15 
tc lskenderun Antakya kar· 
şılaşacaklard,r. !kinci dt<vre· 

nin en heyf'canlı maçı olan 

Antakya .,__ lskenderun kar· 
şıf aşınası bu yılın bölge 
şanıpıyollunu tayinde esas o· 
lacakhr. 

Ankara 
Partı vilayet Kon

g ıe.si 
Ankara '27 A. A. - An 

kara Parti Vilayet kongresi 
bugiin toµ1ar.mış ve kongre 
mesaisine başlamadan evvel 
Partinin banisi eb~dı Şet A· 
tatürk'ün Aukar:aya bastıkla 
rı günün 21 nci yıldöniimü 
olan bugün Hüyük kurtarıcı 
nan muvakkat kabrini ziyaret 
etmeyi kararıaş\ırmıştır. Bun 
dan sonra iki yıllık 'mesai 
raporu okunmuş ve Partinin 
df>'~İşmez Genel Başkanı Mil 
li Şef lnönüye tazim va mın 
net duygu!armııı iblağına, 
Başvekil Doktor Refik Say· 
damı.~ Parti Geıı els~kreteri 
Doktor Fikri Tüzere ve kah 
raman ordunun büyük Ko -
wutanı \lueşdl Fevzi Çak • 
mağa tazim telgrafl.arıuın çe 
kilmesine karar verilmiştir. 

Ağrı ve Konyada 
passif kor unnıa 
Ankara 27 A. ~. - Dün 

Ağrıda bir pasif korunmıt 
denemesi yapıtmış ve bu de 
neme 9 saat surmüştür. Biı· 

tün ekipler vazifel'!rini mü· 
kemmelen if.i t>ylemişlerdir . 
Konyada evvelk: akşam ve 
dün olmak uzere iki pasif 
korunma denemesi yapılmış· 
t:r. Halk sığınaklara girmi~ 
Vt! ekipler vazifelerini tam 
bir intizaınla ifa eylemi~ler-
di r. 

Muhtelif yerlerde 
feyezanlar oldu 
An .ra 27 A. A. -

Mustaf Kemalpaşa kazuın· 

daki Kermesanı ç~yı: Akhi
sardaki dereler t;ışmış ve 
ba-zı maballeier sular altında 
ka lmı~tır. Alı nan tedbirler 
sayesinde insan ve hayvan
ca zayiat yoktur. Ltirçok tar· 
J"lar sular altında bu{unmak 
ta ve sular müteınddiyen ) ük 
selmek1edir. 

Milli Piqango 
' bayileri 

l 10 liradan fazla olan 
ikramjyeleri öaer 

1 miyecekler 
Milli piyango idaresi Ba)'i 

!erin (10) liradan fa:tla olan 
ikramiyel~ri öd~ınt"lı•rini me-
netmiştir. Ankt\ra, lstanbuı 
ve lzrnirde (10) liradan fozlu 
ikramiyeler do*rudan doğru 
ya bu şehirlerdeki r li Pi
yango bür.olan tarafından Ö· 

ctent"cektir. Milli Piyaııgtl bü· 
rosu bulunmayan diğer şehir 
lerirai"de (10) liradan tazla 
ikramiyeler Ziraat Bankası 

-
Roman9adak · 
Türklere ıiit 

llabA.:>şis (Jn 
htilal içi de 

25 m ilyon Ley mem ngiliz er hud tta 
ıeketi ize geliyor fart .. be~ iiyen k ·di 
Bükreş 27 A.A. · Romnn gıbi m t .. yakkızdır 

ya tabiiyetinde iken riiı kiye ı<ahire 27 A.A. !ngiliz 
yej hicret edtm Romanyalı karargahmın n~şrettiği teb· 
Türklerin Romen bankaları liğe göre Trablusg .rp cephe 
na yatırdıkları 25 milyon Ley siı1de vazİ) ett~ değişıklik ol
tutan paranın Türkiyeyt: gön marnı~tır. 
derilmesine Romanya huHi· Har unı 27 A A Habeş 
meti mu vata kat eylemiştir· hududunda ıngilızlerin devri 

Havaların fevkalade l'so· ye 11re;.:eti yt>n · dt"n f, al bir 
ğuması üzerine buz Tutan Ş'!k 1 mştır. ıt ı{yd rtarın is· 
Tuna n .. hrindc• seyri.ı ıaf r ta ~o· ... tı.ıd ı bulunan .-=asa le 

til edilmiştir. 1 de ft.>rlil .. Italyanları fena hal 

Alınanga e ütkutmekte ve g celt:yin 
k rku <; ıdt> ydŞdnıa tadır· 

Romanyaya asker lar. 

gönderdimi gönder Sud~n .t~prakların.:la ba-
ınedi mi? zı mi evzı Prı ışgal. ~tm~ş olun 

1 lta yanla:- Habeş1stAna doğ· 
Londra 27 A.A.- A{man ru tard J"[ kt I .. 

ların Macaristan yolile i{omım ler h be 
1 

mhed t:':d Yt:d n.:-fılız· 
.. . l' . k d k a eş u u un :ı re 

yaya kulhyet ı mı tar a as er bekliyen k d·ı b 
.. d rd" J.' d . 1 h b 1 e ı ere enzemek· gon e 10 me ınr o an • n er , tedirler 

l'!rl,.. alakadar olarak Londra o· v. t f H 
. h' b" h b ıger ara tan abeşis-ya y~nı ıç ı r er gı·lme· ..1 ·t . ~ 

. . B h b 1 B 1· d tdnua rntılal hareketinin kay 
mıştır. u a er er er ın e 

ı l k d namakta ve kabilelerin mem 
ya an anına ta ır. . t . . • . . . . 

S f .ı l b" I nunıye sız ıgının gıttıkçe art· 
o yauan ge en ır te gra i . · . 

f .. Al k 1 ma ta odu u bıldırılmektc-
a gore, man ıta arının teCiİr 

bulgaristana girdiğine dair 
olan lıc•berleri rekzib:etmek· Kahire 27 A.A.- Bardi 
tedir . ya önündeki vaziyette biç bir 

lngiherede nıüta- değişiklik yoktur. lngilizler 
ınl temadiyen takviye kıtaatı 

lealat almakta ve bu kıtalar Ital-
Londra 28 A.A.-· fngi· yanlardan iğtinam olunan 

liz siyasi m~hafil i şu kanai:lt· kamyonlarla nakledılmekte-
tadır: Almanya, şimdi h mı:n dir. UuraJa topçu uteşi ve 
hemen bergün Balkanlarda de\'rİye faaliyeti Noel günü 
ve ltalyada şayıalar çıkanndk ~e gc-cesi de devam e~ıniştir . 
tadırlar. Alma ılar öyle sa11ı 

yorlar ki bu gibi. ş.ıyı lar ken Romaııyadaki Alman a'!iker
dilerine fayda v~ lngiltereye !erinin mevcudu lJrttırılmıımış 
nrar getire<:ektir. Macaris- tıı. İtaly&n bududıındıiki Brnıı 
tandan Romanyaya &Skt'r n •k net geçidınde Alınanl&rm as· 
liyatı hnkkmdaki şayıalar da t ker tahşid ettiği şaymlarının 
buna benze:neicredir. Bunun doğru olmı:lsı muht ·meldir. 
hedefı Balkan devler1~· Fakat olmaması dcı ihtimal 
rini n ı:ıinirlerıni bozmaktır. dahilınd0dir. 

ltcı. gan r ·ıcaıi 
berdevam 

1:rablusfa 
Ttalyanlar hala mu 
kavaıne · t:diyor 
I~ahire 28 A . A. - ıtul· Y unaıılılar y nı oı v-

yan Başkumandanlığı Tob • zıler ışg I tt iler 
rukta miihim kuvvP-tlcr tah· Atin :lil A.A. askeri 
şid etmP.ktedir. 13.trdıyadaıı hıırt•l.at b kkıııda c .. ph c..le-n 
sonra T'obruğuıı ikinci mlida· gelen hııbı·rl rin hu.asası şu
fan hattı yapıltıcağı tahmin J dur: İhtlyan rlıcati bütuıı cep 

d·ı· İt l 1 l" d' f lı .. 1,..rd d .. vam etmektedir 
e ı ıyor.. tt yan ar ı r l)'a· y · 

"d f · · h unanlılar miihim yerier 
yı mu a aa ıçııı er ş yı ~ a . . 

ı l d ı~gal eyl .. m şl .. r ve aral rında 
pacat: ar ır . 1 . k l 

l ur aç z.ıl it ouUnnn 20.:J tal 
şube . ve ajanlarilt> -~osta ı u· ya_~ll esir d rek çok muhim 
referı tarafından oderıecek· l mıKtarda ha;p lr :1azımı alınış 
tir. lardu· 

• 
Vatandaş!/( urban derilerile b01.rsa'kl 

Hava Kurumuna veF-megi unu 
k 



ltalqonların 

a9gare zalJıatı 
416 yı buldu 

Londra 27 •A. A. 
Ne~redilen ista füıtikler e gö· 
re, Italya harbe girdiği güıı 
denbcri Arnavutluk ve Trab· 
lusugarp cephesinde kaybet· 
tiği tdyyan:ler 416 ya baliğ 
elnıuştur. Buna mukabil İn· 
ıriıizleriıı bu çarpışmal.:ır es· 
nasındaki tayyare ıayiab 71 
dir. 

KORFlJDA ÖLENLER 
Atina '27 A. A. - Son 

Amerikada. 
' 

HerJgün soo:tayya-j 
re yapmak için ha

zırlıklar 
Vaşingt.>n 28 A. A . -

Gazetecileri kabul eden Cüm 
hurreisi Ruzvelt, altı .. 
kadar hergün baştan başB 
madeni 500 tayyare imal e • 
dilmek üzere hazırlanan pla· 
nın tatbik mevkiine konula· 
cağım söylemiştir. Amerika· 
daki Alman gemil~rinin in· 
giltereye tesliminin bir harp 

lstanbul limanında 
Sıeneferdenberi görülınemis faaliyet 

lstenbul - l8tanbuı Hına 
ııımn şimdıye kadar görül • 
memiş derecede mah{Ou\ ol 
mas10dan do~ar ta.hınil ve 
tahliye nıüşkülatını önfomek 
üzere almması takarrür eden 
tedbirler süratle yerine geli· 
riımektediı. Filhakika lstan· 
but iimanında şimdiye kadar 
bu kadar fazla gemi görül • 
memişti r· Normal senelerin 
istatistiklerine göre lstan· 
bul limanında en fazla faali· 
yet 1J

1

.:!:.ığu gün bulunan ge 

milerin adedi 15 i gf"çme • 
miştir. Bugün ise 60 vapur 
vardır. Ve bunbum hepsi 
tahmil ve tahliyr halindedir. 

Limanımızda bill:assa kö 
mür almı}a gel~n yabancı 
vapurların çokluğu nazarı 
dikkati celbetmektedir. Son 
haf ta içinde 20 vapurun bir· 
den limanda kömür aldığı gö 

rülrnüştür. 

Liman tahmil ve tahliye 
işleri d~ icap t·derse daha 
çok · ş~:i çalıştır laca ktır. gelen haberlere göre, Not"I 

güııiı Korfu adasını bombar· 
dıınan ed~rı ltalyıın tayyare· 
leriniıı attığı bombalarJan 
21 kişi ölmüş 30 kişi de ya· 
ralanmışlır. ~l3unlttrm çoğu 

~ııdırıdır. 

addedileceğinedair resmiAlman 
sözcüsü tarafın ian verilen 
beyanat hakkında gD"'"' •1 "ile 
rin sorduğu suale Ruzvelt 
kısaca şu cevabı vermiştir : l•••••••••••••&•IR••••iWliiliiilidmmll~ 

Yeni muvaffakiyel 
ler 

Atioıı 27 A. A. - C~phe 
den gelen h,ıberlere göre 
evvelce ltalyanlar tarafından 
kuvvetli b:r mukavemet gös 
terilen şimal kı.s .• ıırıda Yunao 
lalar dün de ilerlemişıerdir. 
Yunanlılar cephenin merke• 
... ;nde de ilerl-:mektedirler. 

Cephenin her iki kısmm· 
-• da hava çok fena bulun· 
makta ve k.u yüzünden miı· 
1takttlit güçlükle temin olun· 

~aktadır. 

Arnavutluk cep· 
hesıode 

.. Amerikanın resmi söz· 
cüsıi yoktur. ,, 

Amer ika harbe ne 
za man g~recek? 

Nevyork 28 A A. -
Umumi harp kahramanı Edi 
Meksikoya vardığı zaman 
şu beyanatta bulunmuştur : 

" Yakımla Amerika dün· 
yanın en kuvvetli askeri dev 
Jeti olacaktır. ,Ônümü:ıdeki 
yaz mevsiminde Amerika, 
Almanya ile harp halind~ 
bulunacaktır. ,. 

AMERiKAN YARDIMI 
Londra 27 A. A. -

Meşhur lngiliz iktisatçısı 
Leytun Amerikadan lngilte· 
reye dönmüştür. Leytun be 
\ana lta bulunarak dt:miştir 

ki : 
" - · Amerikan yardımı 

Londra 27 A. A. - Röyte bir kerre başladı mı çığ gi· 
riıı askeri muharriri yazıyor: 

1941 senesinin gelişine ba 
karak şuııa inanmak lazımdır 
ki, ltaıya Arnavutlukta mağ· 
lfip olacalc. tır . Bütün yolların 
ve dağların kıılın kar tabaka 
larile mestur olmasına nıg· 
•nen Yunan taıyİKİ b\r tiirlü 
gevşemr.ntiştir. Bu bal lcati 
neticelı:r atmak için çok el· 
verişlidir. 

Alı! anlarla evli ln
giliz kadu 

bidevam ı~decektir. ı:ğer 941 
baharına kadar dayanırsak, 
bu yardım biı~ k"ti u!erio 
tahakkukunu temin edecektir. 

lngilterey·e 44 vapur 
N~vyork 27 A. A. - Am 

rika hiikıimeti ıngi\t .. reye ye 
niden 44 VPpurun tt•slimine 
muvafakat eylemiştir. 

Üçnutızk 
Bu nut.uklann hau 

gisi kuvvetli 
Londrn 2·1 A. A. - Evvel Londra 27 A.A..- Röy· 

tıor aje:ınsının diplomatik mu 
ce Almanlarla evlenmiş oli'tn 

l>ir çok ıngiliz kaduıları şim 
di tekrar lngillz tabiiyetine 
girmişlerdir . 

Ha"p meydanında 
eski e~erler 

barriri yazıyor: Noel münase· 
betile üç nutulc söylenmiştir. 
Bunlar Çörçıl , Papa ve Kral 
altıncı Corcun nutuklar\dır. 

Çörçil kendi davasından emin 
ve zafere katiyytm inanan 
bir adam S?ibi konuşmuşhır. 

Papanm nutku çok şar· 
Kahire 27 A.A.- Elih nı dikkattir ve Totaliterlerin 

ram gazt'tt"sinin yaı:dığaua gö aleyhind~dir. Papanın bu gün 
re, son günlerde Trablusyar• kü vaziyeti nazarı dikkate a· 
aa yapılan bir akm Cesnasın· tınırsa bundan daha açık be· 
da ahl<\n bombaların infilakı yanatta bulunamıyacnğı :şüp
neticeainde bazı barabel~r hesiıdir. 

ıspaıı ya' da Iranda 
Sulhtan bahsediliyor Yenide l silah altı-

Madrid 27 A. A · Noel na alınanlar 
rnünesebatile Papanın acil Tahran 28 A.A Bır 
bir .mlhtan

1 
balıst"~en nut~u irudf' ile lraııdu 907,910,912 

ls~"nytıda . temamıle tusvıp l 914,916 ihtiyatları bir aylık 
edılnıektt-dır . lsp rwol gaze· l. 1. • · · · IAI l 

1 
. b .. b I . ·· ı >ır la ım aevrf"SI ıçın sı a ı a • 

te n: u mun s et e .şu mu y 1 d' 
taleada bulunmaktadırdır!ar: tma çagrı mışlc.r ır .• 

"Papauın nutkunu heyecan Maı•şta top duellosu 
la dinledik nutuk tabii bir 1 L d 27 A A ·ı· 

d
. on ra . ıugı ız 

müt.ıreY.t>.:ieıı bahsetmekte ır. t bl w • B b 1 f kl b 
B b 

... d b' il . I! ıgı; u sa .ı 1 şa a a e· 
unun !!lıcı e ır su ı ımza . 

b l ğ ·· · d raber Fransız sah•llen.ıe yer 

dsı.m azır ayaca ım umı e· leştirilmiş olar '\imarı topla 
ıyoruz . ı:"- ı ·ıı · · b b 
F d "dd t . n LXIVr sa ıı emm om ar· 

ransa a şı e 11 dımana başlamış ve bu bom 
SOğU klar bardıman iki bucuk saat SÜ .. 

Vişi 26 A.A.- Fransada miişlÜr. lıısanca hiç bir hasar 
çok şiddetli bir soğuk dalgası yoktur. 

hüküm sürmekte ve her raı af l ıı giliz hava kuvvetlerine 
kaim bir kar tabakasile ka- mensup tayyareler bugiin Al 
pah bulunmaktadır. Hararet men işgali alho aki Frnrnsn 
sıfırın altıııda 12 ye kadar 
düşmüştür. 

ISPANY A HARIClYE 
NAZıRı TANCAYA 

ulDıYOR 
Madri<l 26 A . A. - lspaıı · 

sAhitleriııde bulunan Alınan 
üslerini bombaTdıınan ~tmiş 
ağır uasar ika etını~tir. 

Gar danesi 
SvtLlcıcak 

, r ı . .1 .. riciye Nazırı Serana 
Sunerin Tancaya gidecegi 

1 
babt-r verilmektedir. 

MARSlLYADA BİR 
YANGIN J)efterdarlıktaıı: 

Marsilye 26 A. A.- Marsil 
yanın e·ı büyük sinemasi olan 
Kspıtaı sinem~smda bir yan· 
gın ç ı k m ı ş ve bu· 
güzel bina harap olmuştur. 
Maddi lıasar çoktur. 

Yugoslav yada 
Bir ' hiikôrııet 

ğişikliği mi"? 
de-

Süveydiy nin H .... c-i Habibli 
bahçelerindeki 940 bCnesi gar 
danesi mahsulüni.; .• 1.G,12,940 
günü sne1t 11 de y<lpılan ına· 
lesinde talib zuhur etmedi· 
ğinden ihaltmin heş gün deha 
temdidile 31.12,940 sah günü 
saat 11 de ihalesi yupılar.u· 
~mdan taliplerin muayy~n 5üı 
de müracaatları. 

B~Igrat 27 A.A. Yu · deri Maç~kı~ görüşmüştur. 
goslavya Başvekili beraberi:ı ı3u görtişmel~rin mevzuunu 
de Devlet Nazırı olduğu ha! kalıint·d~ yapılacak tehJilla
d~ Hırvatistana giderek gaş· f riıı ihtiva elliği ... öylennwkt~ 
vekil muavini ve 1-hrvut Li· 1 dir. 

meydana çıkmiştır. Yapılan Kral corcun nutku büsbü· 
tedldkat üzerine lıu harah~· tün başka olmuştur . Bu nutuk 
IM"İn ~.:ıki mezarlar olduğu ta siyasett~n <?s~r yoktur. Her Kızılay balosu anlıiştlnıt~ vr-. burada hafriva üç nutuk ta mihv~t ~ ·ld 
ta başlanmı~tır . Mühiıı~ k ~~j f .

1 
reislerinin görü\tii~ü nutukla· 

lcrde bulunulmaırma ınhzar rlle bır tezad teşkil etmekte· 

edilm~ktedir. t d_i_r_. ---=--::--=-~---
.Aınira.l D~rl~n P~\ 1 Halkta 

rıse gıttı _ 
L d •17 A A _ L . l Tuccar Horrı ve Tabanca ka· 

on ra 1. • • uva 1 d T.. le • 
ile Alman maka~ları araırn nunu ve pek yakın a u~ sı: 
da evvelce başlamış olan ı~eın~~ıl~ğ.rnın başf tadcı TurkEfı 

·· k e e devam elmeK ü hmcıhğinın şere yıl ızı ve r· 
:nuza er y w l M h . . b" .. k l 

Bahriye Nazm Amiral tugru 1' srnm :.ıyu şa ıe· 
· aeri (Şehvet kurbam 

Yıl başı gecesi verilecek 
Ku:ılny Cenıiveti ınenfoatinf" Sayın V liınir. Şükrü Sök· 

mensiierin himayesinde yılbaşı gecesi Yıldız gazinosunda 
parlak bir kostümlü balo veril,,.cektir. ~alonun fevka· 

iade mükemmel olması için hıızırlıklara b ışlannııştır. 
Henı karagün dostu Kızılaya yardım ,-tmelc ve lwm de 

çok eğtenceli bir gece geçirmek is1iyerılt·rt> yılbuşı ba· 

loıunu tavsiye ederiz 

Affan ,.mezar
_/ığı --kalkacakl 

Belediye Riyasl!tinden:-:-;j 
Memleket Hastanesi önü 

1 

ve arkasındaki Affan rnezar· 
lıklarile Ayınzah1c meıarhk· ~ 
ları kamilen temizlenect"ktir. 
Oıı he:;; gün zarfında alfıku· 
darların kabirlerini yeni me 
zarlığa nakletmeleri lüzumu ı 
ilan olunur. 

MotörJÜ nakil 
vasıtalar 

Muayene edi!ecek 
1941 seııesi ikincikanunıınl.. 

iptidasından itibarl!n Vila)•et~ 
dalıiliııde işliyen bilumum mu 
lörlü vesaiti r.akliyenin sene 
•· ~ f t .. ni muuyenelt:ri, !bele· 
diyemizde •teşekkül edecek 
heyeti fenniye tarafından ic· 
ra kılınarak aynı zamunda 
haddi istiapları (ydııi kaç ki 
şilik v~ya k;ıç tonluk olduk 
larıda tayiıı edilerek yeni mu 
a )'cnek1Ttları ı veriec...:ğinden 

bu gibi bilümum vt-saiti ııak 
liyeııin tarihi ıneıkürda bde 
diyemize müracaatları itan 
olunur. 

Antakya BelP.ciiye 
Reisliği 

Kayıp anahtar 
Şahsıma ait bir deste a · 

nahtan kaybettim. Kimsenin 
işine yaramıyacak olan b:ı u· 
nahtc1r1ttrı adresiıne g~tiren· 
lcr nakden memnun 6dile 

cektir. 
Maıtrif Müdürü 

Rıfat Necdet Evrimer 

Hacız kararı 
Elyevm hali firarda bu· 

lunup meskeni 1 bilinmiyen;j 
ve nerede olduğu anlaşıl· 
ımyJ!n Ôrgüp Gez mahalle· 
sinden Mehmet oğlu a.Hacıa• 
li Ünsalın As.C.K.21'6 ya tev 
fikan Turkiyeteki :emvahmn 1 

haczrna karar verdim. 

liinen tebliğat 
Sulh Hukuk Mahkeme&in 

den: 
Antakyarıuı Biniciler mahal 

lesinden Polis memuru Mus· 
tala ile kardeşi Sabri Reşit 
Sabuncu ımısmda Antakya 
Sulh Hukuk mahkemesinde .. 
y:ıpılmakta oları izalei şüyu 
davasında 

Muddeaileyhlerdeıı Antak
yalı Haci Dervi~ oğlu .. ~ 
ı\ıtehmedın ikametgah, mc-ç· 
hul oldugu ht!kkıııda çıkaıı 
davetıyedeki uıeşruh11ttan an 
l.tşılınusına bıııaen Hukuk usu 
lu mahkemeleri kaııı ınuııun 
141 maddesi ahkimıııa tevfi 
kaıı hakkında ilanen tebliğat 
icrasrna karar verilmekle <lu 
r uşma günü olan 16, l ,941 ta· 
rılnn~ ıesadül t!den pcr~em• 
be güııü saat 9 da Aııtalcya 
Sulh Hukuk mahkemesinde 
hazır olmanız veya tasdikli 
uır vekıl gonderm.miz aksi 
halinde h ıkkmııda kanunı 

u.uarnele yaplal.!ağı ilanen teb~ 
ı:gul olur.ur. 

..., • me1•w rrr 'r- ~ 'tM rf" 
1 <•şr iy.ıt l\lüdurii 

Semn Çt~LENK 
C H.P. ıııutbnsı ANTAKYA 
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