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Sahibi ve Baş muharriri - .. , 

Ruzveltin 
ocakbaşz 
müsahebesi 

Bir!eşik Amerikıt Cüm. 
huriyetler i Reisi Ruzvelt, 
günlerdeuberi bütün dünya
ınn sabırsızhkla beklediği nut 
kunu dün sabah söyledi. 500 
Radyo istasyonu tarafından 
neşredilen bu fevkalacle mü· 
him nutuk yalnız Amerikada 
80 milyon insan tarafndan 
dinlenmek gibi, şimdiyt· kd -
dar hiçbir siyasd ve devlet 
adamına nasib olmayan bır 
alaka ile karşılanmıştır. 

Bugünkü cihan harbinin 
ı~yrini değiştireceğine şüp· 
he ~dilmiyen bu çok mühim 
lJutku şu dört nokbtda b üla 
sa edebıliriz : 

1 ·- Amerika, lngiltere 
nin bu muharebed~n mutlak 
surette galİF çıkacağına inan 

mıştır. 

2 - lngiltereye Amer!ka 

Pasif korunma de · 
neme/eri yapılacak 
Bu tecrübelerde hıısıısi sığı 
nakların da tedkik edilnıesi 

mukarrer 
Sığınak yapnnyanıar hakkında kanuni ta 

kibat yapılacak · 
Bütün yurt içinde oldu· 

ğu gibi, şehrimizde de be:
ay pasif korunma deoemele
ri yapmak adet o!muştur. 
Haber Bldığımıza göre önü· 
müzdeki hafta içinde de şeb 
rimizde de bir pasif korun· 
ma denemesi yapılacak ve 
bu deneme. evvelkiler gibi 
habersiz olacaktır. 

Bu sderki deneme esna 

sında hususi binalardtt tali· 
mata göre sığınak yapılıp ya. 
pılnıadığı tedkik edilecek ve 
sığoak yapmıyanlara ceza 
verilecektir. 

Bu itibarla henüz sığınak 
yaptırmamış olım vatandaşla 
rın bir an evvel nümuneye 
göre sığınak yaptırmaları 

lazımdır. 

'"' WAtb ı 

Fiat murakabe Kom isuonu v 

Dün Valimizin başkanlığında :toplanarak 
mühim kararlar aldı nm butt•n kaynaklarile ıyar· 

dıma devam edilecektir. 
3 - Düııyada biç bir Fiat mürakabe komisyonu 

tehdit Amerikayı bu azmm· dün öğleden sonra 1 Vulimiı: 
ması esas itibarile kabul edil 
miştir. Yapılacak zam kilo ba 
şı .ıa 20 veya 30 parayı geçmi 
yecektir. 

<len döııdiiremez. ŞükrüSökmensüerin riyasetin 
4 lngilterenin zaferi de toplanarak milhim karar-

hürriyetin ve Amerikanın laı· almış ve bazı havaici zaru 
zaferi d~mektir. riye fiatlarının tespiti i~ile 

Du.. k mesgul olmuşlardır. 
ııyanm en uvvat!i or· du Bu toplantıda halkın zaru 

suna ve en modern endüs 
tr" · ı·k b ri hitiyaç maddeleri olan .. ıda ısıne m:t ı ulunan Ruz • 

0 

,"IG;tm ........ illlKıl~-----

Fransa 
Alman taıepleri:pi 

kabul etnıiyor 
1 

"' ._ madddtrinin fiatları gözden 
ve t M.meri~anın bütün men-
b l d k 

. f geçirilmiş ve bunların ~.tes· L d 30A A 1 ·ı· a arını emo rasınin zıt eri on ra . . - ngı ız ga 
için kaydsız şıtrtsız logilrere pit ve İlam tekarrür eylemiş zeteleri Vişinin vaziyetile ya 

nin emrine verm~kte, mib· tir. kıodan alakadar olmi1ya devam 
vercileri dünyayı zulüm ve Diğer taraftan ekmı~k fi. ediyorlar. Deyıi Telgr.,f gaze 
işkence altıne almak istiyen atları da ~örüşülmüştür. Buğ tesi diyor ki: 
birer zorba telakki tlcnekte· day fiatları nazarı dikkate " Hitler Viıi 1,ükumeti· 

alınarak bu günkü ekm•k b k d 
dir. Ruzvelte göre, Amerika nin u hare etin en memnun 
da t~blikededir. Bir İngiliz =hına cüzi bir zam yahıl· olma nğıoı bildirmiştir. Çünkü 

lllağlubiyeti Amerikanın da si istemektedir. Ruzvelt, bu Hjtler, halyaya yardım için 
mağlubiyeti ve esarete düş· uğurda Amerik.tn m~nbala· Alman ordusunun Fransıı 
rnesi demekt:r. İngiltere yal- rmın bütün kapılarını ardına topraklatmdan geçmesini iste 
nız Britanyo için dı·öil, ayni kadar İngiltereye açmıştır. mişti. Peteo bu tekliflfrİ r d-
zamanda ,Amerika ve butun Bugüne kadar yalnız ticari df"tmiştir. Hitıer d!leğini zor 
bir il'sanhk içio dögiışmekte bir zihniyetle ve mahdut bir la yapmak i:;terse Mareşal Pe 
dir. Bu itibarla Amerik.mm şekilde yapılan Amerikan tenle General Hutsinger Af· 
lngiıtereye yardım etmesin· yardımı arhk kati, ~udutsuz rikaya geı;erek orad ı Gene-
deJ" daha tabi! birşey olamaz. ve resmi bir mahiyet almış ral Veygandla birleşdcei: ve 

Nutkun eıJ nıühim kısmı. bulıınuyor. yeni bir Fransız hükumeti ku 
~uzveltin aldığını bildirdiği lngilterede rJek hakh ol&· racaklardır . ., 
8<>tt ye en yenı haberlere rak büyük hır memnuniyetle Taymis gazeteside şunları 

Amerika ar
tık harp· ha

linde 
Ingiltereye ınünı

kün olan ya"'dun 
yaFılacak 

Amerika Cüınhurreisi t{uz 
Vt>ltin dün sabah söylediği nut 
kuıı kısa bir hüla .. asmı diin· 
kü sayımızda bildirmiştik. 

Amerikada 500 Radyo lstas 
yonu tarafından neşredilerek 
80 milyon Amerikalı tarafın
dan dinlenen bu çok mühim 
nutkun esaslı bir hülasası bu· 
gün 0

1rnycularun•za biıdiriyo 
ruz: 

Ruzvelt demiştir ki: 
"Kendilerini müdafaa için 

mücadele eden Avıupa mil· 
letleri Gizden kendi hürrüyet 
leri ve emniyetleri için top 
tüfek ve tayyare istiyorlar. 
Resmen bildiririm k\ başka • 
!arının başma gelen musibet
lerin bizim başımıza gelme· 
mesi için bu silahları vermek 
lazımdır. 

Diktatörlerin dünyaya kar 
şı açtıkları zulüm mücade· 
Ieı:1ini mağlup etme ~tmek j. 

çin bizden asker istenmiyor. 
Hahhazırdaki sivasetimiz 

harbi istihdaf elme~ıektedir. 
Harbi memlek~timizdeıı u· 

zak tutmak istiyoruz. Bu
na mukabil iaşt! maddeleriJe 
harp ınalzemeieri repbe· 
ler:deki müdafilt-re gönderil· 
melidir. Bunlar~ daha büyük 
mikyaatq yardım etmeliyiz. 

Rusya ve İsveç hlikumet
lerinin mihve:-cilere çelik ve 
petrol gibi h&rp malzemesi 
vermesi nasıl bunların bitaraf 
lığına halel getirmiyorsa, bi
zim de lngiltereyc harp leva
zunı vermemiz bitarafhğtmı\a 
halel getiremez. 

Bu bir hissiyat işi değil 
askeri mutahas&ıslarımızm 
ııoktainaıerma dayanan bir 
siyı.settir. 

Şimdi zıraat aleti otomo• 
bil, saat ve matbaa r:ıakinala-
n yapan fabrikalanmız aydın 

~Öre lngiltereııin harpten karşılanan nutkun, mihver yazıyor: 
"-lltlakıs muzaffer çıkacagına muhitinde derin bir inkisar "Hitlerin tahmil etmelç iste ---~• --•••••• 
İllenmı~ oıduğuou tebaruz uyandırdığına şı.iphe yoktur. diği mu~avemel takdire de- SONOAKIKA 
~ttiren kısmıdır. Çünkü geçen 914 - 918 ~er bir şeydir. Hitlerin şimdi A 

Trk boıın• bayat.ve me· zaferinin de Aıııenkan ınüda- Vışi hükômetinden isıed;ği merİkada 
•nat .lıÜcadelesine atılmı;; o• helesile olliuğu hala unutul· şey Akdeniz limanlarale Fran ROZVELTIN NUTKUNUN 
fau lngilt~reııiu hürriyet ve mamışhr. sız donaıımasıdır. Almanlar AKİSLERi 
s<lenıokrasi daviu;ı en büyük Hülasn Ruzvelt bu nutku mütareke şartlu11ıda bu nok N .. vyork:3ı A. A. 
ltıan«"vi zaferi kazanmış bu· il~ Amerikanın ooktai naurı talan ihmal etmişlerdi Çünlcii Amerıkan matbuatı Ruzvel· 
lunııyor. nı bütün dünyaya ilan etmiş, Hitler Musolin\nin Akdenizde tin nutkunu çok iyi karşıla 

lu~ilterr kıttı ve maddi demokraliİnin zaferini t~min böyle bir vaziyete düşecei!ine nuşbr. Gazetelerin mütulea 
taferi ıstilı al için esasen in· için de en kuvvetli adım utıl- asla ihtimal vermemişti. Vey hülasası şudur : 
'6n değil, t .. yyare, top, tank ımştır. gand, Almar. bakımıadan Pe Nutuk şereflerin parlak 

Seüm ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

ltalljanlar 
Bütün cephe bo
yunca tÜc.:at edi

yorlar 

Atina 30""A. A. . Yu -
nnn hükumeti namına söz 
söyliytrn salahiyettar hir zat 
cepht"deki harekat hakkındı\ 

şu beyu.natta bulunmuştur : 
Himaramn şimalinde çok 
mühim stratt"jik tepeler sün
gü hücurnile zabteditmiştir. 

Diğer taraftan T epedelen 
yolları üzerindeki bütün İtttl 
yaıı ordusu rücat halindedir 
Elimize çok miktarda esir. 
ve külliyetli harp malzemesi 
geçmiştir. Mukab;l )lalyan 
taarruzlarının hepsi püskür
tülmüş ve harp eski şiddeti· 

ni kaybetmiştir. 

lulıcı fişekler, bomba, tay 
yare, top ve taıık imal edi· 
yQrlar. 

Daha fazla top tayyare Vf

taıık yapmalıyız. Aın'!rikalı 

lara sarih surette şunu <mlat
mak istiyorum: Mllletin hede 
fi bütün makinaları, tezgalila 
rı ile ve mümkün olan sürat· 
le harp lövazımı inşa etmek 
tir. Bunun için insan, para, 
zeka ve her;;eyin üstünde az1 

mimiz vardır. • 

Biz demokrasinin büyük 
istin&dgahı ve rniihimmat de 
polarıııı teşkil edeceğiz. 

Amerikallların sanki harp 
içinde bulunuyormuş gibi 

ayni azim ve süratle vaziiele· 
rine sarılmaları lazımdır. 

lngiltereye yüyük maddi 
yardımda bulunduk, da 

ha da bulunacoğız. Hiçbir 
diktatör bu azmimizi zayıfla· 
tamaz. 

Mihvercilerin bu harbi ka 
zanaımyacaklarrna inanıyorum 
Bu itimadım en son ve en ye 
ni lıabeı lere dayanıyor Ame 
rika hiçbir zamar yap~adı· 
ğı muazzam feôakarlığı yap
mağa kurar vermiştir. 13-~· 
nunuu ruuvaffakiyetle tetev
vüç edeceğine şüphe yok· 
tur. 

-~·····---·--.:.-

tuk ile Berlin JHk ınm Ame· 
rikayı istihdaf ed erek Mihveı· 
cilen duşınaıı tf! lakki etliğini 
ilan t"tmiştir: Bu manevi bir 
ilanı harptir. 

Nutuktan sonra Ruzvelt bir 
çok telgraflar almakta ve yar 
dımm mümkün olduğu karar 
süratle yapılması tem,.nni olun 
maktadır. 

~ bomba~gil>i harp malzeme Selim ÇELENK tene tercib edilemrz. b" t ·h·d· R ~"llllllll!=''=lliııı~~---~---~-:~---~-----11!!'1'-••~-----..; ır arı 1 ır. oz"elt bu nu· 

Vatandaş! Kurbaıı deri/erile ~ba--:r __ s_a-:ık-:la_r_ı_,n_ı ~Tı~ü==-.r-k-
Hava Kurumuna vermegj unutma_,___ _ __ ~---
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yı 
Y enigiin b tün ok ıyucular•nın yeni 

yı u ı kutlar 
Yarın 941 vılmm 

lın Türk milleti iç'n 
mesmi ca dan -diler 
f 1n- kutlar. 

:Ik günüdür. Yeni gün yeni Y ı · 
artan hir r fah ve saadet getir
ve bütun okuyucularmın yeni yı· 

Gazetemiz Yılbaşı müorısebetı e yarm ıntişar etmi· 

yecektir· 

YENIGON 

Amerika 1 Nakliyat mü
. ı_ngiltereye yardı_?' 1 naka ~a 
ıçın ne yapma;< mun1 S l 

İn bisarlarBaşmüdürliiğünden: 
kiinse yapacak l - Fevzipaşadfln G.antep 

Nevyork 29 A. A. Gazete inhisarlar B11şmüdürlüğü ile 
cilt·r, Cümhurreisini Ziyaret mustakirat fabrikas \'e Baş· 
ederek bu akşam söyliyeceği 
nutuk hakkmdnn kendisinden müdüriyet miilh.akatından ol.ın 
bir ip ucu almak için çok ug Nizir' Oirecik, Kilis idarele· 
raşımşlardır. Ruzvelt "Orulan rinden Feyztpaşaya ve Feyzi 
suallerden hepsine ce ap ver paşadan bu idarelere gönderi 
nıekteıı imtiua ey.emiştir. Fa lecek v~ kezalik GaziAntep 
kat herkesin bildıği şey şıı· Başmüduriyetinden Kilis idare 
dur; sine göfüierilecek ve Kilis ida 

Milli Piqango Loızdral}a Avnıpa ha~bi Amerikanın resinden Ant be ~elecek 
h Y da harbi leınektir. Bu harb... inhisarlar idaresine ait nakle 

Yılbaşı keşidesi u ıne şiddetli bir "'" d"I k Amerika da iştirak etmelidir. 1 ece 2,410,000 kilo emval ve 
akşanı çekiliyor hücum yapıldı Ruzvdtle yakından mimase· eşya ve mıılzenıcnın şsrtname 

Milli Piyango idaresince Londra 30 A.A İngıliz beti olanlar, Amerika sıya· si mucıbince 31 mayıs 941 ta 
tert.p edılen yıJb şı fovkulade hava nezaretinin teblif!i: Aı- set durumunun tam olariJk rihinP kadar nakli}ah 15 giiıı 
pıyankosu bu akşam saat 23 man tayyareleri bu gece Lon İngiltereye yardım Ş"klın e ınuddetle e~ık eksıltm~yt" çı· 
dt'n 24 e kadar çekilecek v drayn kısa fakat çok şiddetli çevrileceg ne in&ı1mıs olması karılmı~tır. ihale 6,1.941 pt· 
bu çekitış radyo ile neşredı bır hucum yapmışlardır. Mu- dır. Ame ·ik.m dkar: umumi 1 zartcsi gu JU s~at 14 de G. an 
Ject-klir. lh t•--rtipt eıı bu· teaddit yt'rl re çok miktarda yesi de 'mn taraftardır. A· lt'p başmudurli.ıgu bıııasııı Ja 
yük ikrnmi} e üz hin 1 r dır bomb duşmuş ve bılh · ~ yan Uh .. :~es lugıltere} yardım müteşekkıl k1Jmısyon tar afrn 
Bıleti olanl3r bu a~ş m rad gm bomba! r.ı atılmıştır. Al- · k 1 dan yap IJca tır. Y' ıçın ne yapma azımsa yııpıt 

yo başında beklemdilerd\r. ma•ılar son günlerde sıstem caktır. 1 2 fal p olanlarırı muham· 
Df'::-fter tutma ' ec dahilinde şebie fazla miktar· men nakliye hedelı uzerindeıı 

- - da yangın bombası atmak ga· Bu garİ:::ttanda yüzde 7,Slıesabile1622lira 68 
buriyctiude olanlar b b Sofya 30 A. A. - ı....uı- k kk yesini taki etmeğe aşlamış· ..., uruş muva at teminat akça 
Kazan~ vergisi kanununa lardır. gar J~ralı Boris, Başvekil >.i• erecekl~rdir. 

göre, dıafter tutmak mecburi Hava akınının ha- Filc.ıfu kabul etmiştir. 3 Talip·r.r eksiltme>e gir 
yetin ie olan tacirler yılbaşı Ha >('r verıJdiğine göre, Y,(. med 1 evvel .şarlnamed·· ra 
gününde bu defterlerirıı ma sarları başı ınünasebetilt' Başvek'I nılan ehıiyet ve kabiliyet ve 
liyecc tastik ettirmek ıçın Londrn 30 A.A.- Bu Bulgar milietioe bitaoen bir dıl.aları 11 • r za m clıurdur 
varidat, kaieııııııe miıracaat gece Londraya yapılan hava mesaj n şredect"k ve ıobu me· tar. 

' etmclerı lazımdır. Aksi.tak- akmı esnasında meşhur 11tari· saida Uulgar hükumeti ;İn ha 4 Bu eksiltmenın ilan 
dirde ceza göreceklerdir. hi binalar ve abideler hasa· rici siyasetini bir kerre da- edil liıi yer<l~ istekliler ma· 
yeni tayin ve na,killeır ra uğramıştır. Alman tayya· ha ilan eyliyecektır. halJi inhisarler idaresinr mü 

Mazgird seyyar sıhhat releri saatlarca yağ.nur g;bi Avlonyaya hücurrı racaa\Ja şsrtııaın ·le-ri ıan o· 

Motörlii nakili 
vasıtaları: .. 

Muayene edilecek 
1941 senesi ikincikanunnn~ 

iptidasından itibaren Vilayet~ 
dahilinde işliyen bilumum mo 
törlü vesaiti r.akıiyenin sene 
lik fenni muuyerıeleri, bele
diyemizde teşekkül edecek 
heyeti f erıniye tarafından ic· .. 
ra kılınarak ~·ynı zamandaD 
haddi istiapları (y,mi kaç ki 
şilık v ·r' kıç toaluk olduk 
larıd.t tayııı e<lil,.rek yeni mu 
a yeneb.rtları L Vf'riec,..ğinden 

bu gibi bilumum ve-saiti nak 
liyeııin tarihi mezkur<la. bf'Je 
diy mize murac,ıatlan ilan 
olunur. 

Aııtakya J Belr.di ye 
Reisliği 

Açık arttırma 
Sulh Hukuk]Hakim-

1 

liğinden 

H d. y ·ı d y •ngın bombalctrını şebrin1.1 At"na 31 A A \un ok\& bıhrl r. memuru 
1 

am ı eşı yur 1 • .. • • "' 

1asst1 kazası muayene ve muhtelif Y rl~rine gelişi gü/ mi tebliğ . Yunan tf\yyart>Je 

Taksim kabiliyeti olmaması 
hasebile satılarak s~laimdar· 
ıar arasında parasınrn taksi
mi sur ~tile şuyuı ıı izalesine 
karar verilen ve ehli vukuf 
marifotil~ tamamına 300 ıira 
kıymet takdir edılmiş olım 
Anhıkyanm dördüncü mırıtn
kasrnda kain 1332 parseJ sa· 
yılı gayrimenkulün .28,12,940 
tarihinden itibare 20 gün müd 
detıe açık arttırmaya konul 
muştur. lh9le günü 17,1 ,941 
cuma günü saat llJ dan 12 yr

~--~• ka ar sulh nul<uk maliKcı~ ,., 

t davı evi sıhhat ınemuriu • zel sıtvur nuşlardır · rj hurbııı ba~langıcmdanberi 
tt~uua,Hössa muayeı eve te<lavı Çıkan Yöngınlar 22 ııci defa 9lprak dün Av-
v evı sıhhat memur; ls- ekiplerıı nııı kabram n a ç lonya limanına hucum etmış 

1ışmalarık sab?ha kadar sön b L.. b n aıl \ılete fürecik muayene · ve alıluu ..>mLRtiardan Ü • 
ve tedavı c i sıhhat memurlu· dürülmüş bulunuyordu. "' yuk yangmlar çıkmıştır. Bu 
ğuua, Diyarbakır 'l rahom mü ~ondrada Y ~nguı çı .a!:.:_ esnada du~nıan bombardıman 
cadelesı hastane dıspc.n.·eri mak ıçı hareket eden .. du~- ı tayyarelerıle avcı tayya~leri 
sıhhat memuru Hüdaı Son • .man oun yece tanıuuıaş .bı!:_ mız arasında bir muharebe 

gur Antakya Beledıy esi sal;:- • ç?k biııal~rı oonıbalumış biç: olmuş, bir tuyyar,,miz üssüne 

h l 
_ A k bır asknı lıedefo bomba ısa.. dönmemiştir 

at memur ugumı, nta ya Ab I - · 
. ·B 

1 
. . F 1 , et ey eınemıştır. O . l . . . 

hastanetöı aş ıemşıresı a ı· ı- . . enıza tı gemısının 
nye Ole•>: Kütahya hastane BırL F r · nsız,ş h nne - ·· · 

B · k 1 - suvarıs1ne nışan ~ 
si aşnemşırt:hgıne na 1 ~ para ccza;>ı 

d ı l d Auna.,3i A. A. - Adri· 
ayin e tıınış ı:r ir. L d 31 A . • - oa "a . - t y tik demz: ıde uç lıalyan 
l\1eclise verılen ka- m n i., rrth l tı ıJ bulunan l I ( .. 11ye gemısini batırar.ıık 
nun i.iyıhala ı f· 1 J l o lean şelıri hal Üı:ıaune d ö n e n 

Ankara .. Devlet demir· ktn.ıAlırnı ı ör10n11lyon frank Yunan• d :ıizalh gemisinin 
yolları V"' limanları devlet de pa a cezası kes:nişlerdir.Bununl suv .. ribine bir a\tıu madal)a, 
niz yolları işletme umum • ıu sebebı bır Alman ask~- dığer mürettebata da mubte 
dürluk I• rıle devlet hava yoi=°" ri tdefonunıı k .. rı suçlula:- rlif harp madalyaıarı v~ı ilmiş 

-l&rı umum miıdür üğü e muk rm meydana çıkarılmasıdır. rütbeleri birer derece terfi 

azi alelumum vesaıt ve tec: 1 Ingil" z hisse senet. olunmuştur. 
hiznt ve malzemenin temrnı 

çın 16 m·ıyon lira tahsı at ı ri vliks Iiyor Habeşistanda 
verılmes·; orta tahsiı mektep Londra 31 A A. Son 
ler.nde yardımcı muallim ça lngiliz muvaffakiyetleri üzeri isyan hareketi ge 
ltşhrılmcs müddetinin uzatılma ne lngiliz hisse senedleri :ıişhyor 
sı hakkındaki kanun layıbala Fransız borsalarıoçla yükse! 
nnı hükümet M~clise gönder meğe başlamıştır Dün Li· 
:ıniştir. yon borsasında Süveyş k ı n 

1 
Ankaralılar 

A"!.- rletimiı.:e 40 bın 
parça kışlık hediye 

ettiler 
Aokara. 30 A. A. Ar k:ı 

ı a halkıp askerler:mize kışlık he 
diy~si olfnalc uzcre 40 bin 
porça yurılu eşya toplamı ş 

ve bun1arı Kızılay merkezine 
tealim etmişlerdir. 

nah hisse senedleri 12 u 
Franktan 1650 Franga çık -
mıştır. 

Payasta Belediye 
teşk Iatı 

Pa as nahiyesinde Bde· 
diye t~kilab yapılması hak- ; 
kandaki k me 

1 
y hek tastika ıktıran eyle - 1 r 

Londra 30 A.A.- Bura· 
ya gelen haberlere gör· Ha· 
be şist andaki hal yanlara ka .... 
şı isyan hareketi gi tikç"' ge· 
nişlernektı>dir BinJ .. rc · ha· 
baş asilt'r:iHabeşistan bududu 
ııa )akm y ·derde !talyanl arı 
taciz etmektedirl"r. 

:mıcm + =n 

Halkta 
ı Haya 

Bu çok ~uzel filmı gö • 
mele fırsabnı kaçırma) mız. 

Antakya Asliye Hukuk Ha 
kiml!ğinden : 

Antakyanın Sofular lslam 
mahallesinden Şakir kızı Fat 
ma tarafıııdan aynı mahalle
den Htı eyin Kurt o Hu M ·h 
met al yhine açılan l>o
şanmo d vasında da. eYvelce 

~Suriyeye gittiği ve- mahalli 
ikametide meçhul olduğu be 
yanile davPtnamenin bilatdb· 
liğ iade kılınmasıııdaıı naşi 
ilanen tebli~at ifasına karar 
verilt!rek 6,2,941 perşeınl..ıc 

gunü saat 9 za b rakılmış ve 
dava arıubalınin bir suretide 
mahkeme divanhanesine ta· 

!lik edılmiştir. rvıezl:ur gün ve 
"saatte bizzat gelnı ~i veyahut 
cevapname göndermesi veya 
hot vekili kanuni ollamasl 
lazımdır. Aksi1 takdirde gıya 
bında 'tahkikat vt• murafeaya 
başlar ncugı ve hukuk usulu 
ııün muayyen madd J .. rine 
öre muamele ıfa oluııııcuğı ila 

nen teHiğ oiunur. 

si kaleminde birinci atık art 
tirma yapılacaktır. Birinci 
arttırmada muhammen kıyme 
tande yiizde 15 ini hulmadığ• 
takdirde eıı çok arttıranm tll 
Ahhüdü baki kalmak şartile 
15 gün daha uzıthlarak 1.2. 
941 cumsrtesi günü~ mezkur 
mahalde ve llym saatte ikin 
ci arttırması yaı.11lacak ve en 
çok artlırana ihale olunacak 
tır. Satış peşin para iledir. 
ıhale bedeli hemen veya 
verilen mühlet içinde para 
verilmediği tt\kdirde ihale feıh 
edilerek 15 gün müddetle tek 
rar açık arthrmaya konulacak 
ve en çok arttlrana ıhale e
dilec,.k veya iki ihale arasm 
daki fark evvelkl müşteriden 
ı.lanac2'ktır. Talipler muham
men kıyml!tin yüzde 75 mı 
depo edeceklerdir. Daha faz 
la izahat istiyen 559 nunıa 
rah evraka müracaat etmele 
ri ilan olunur, 

Neşriyat ı\ılüdürü 
Setim ÇELENK 

C .. H.P. matbaıtsı ANTAKYA 

Kızılay balosu 
Vlevsinıin en kibar en nezih ve en/zengi" 

balosu olacak 
Kızılay C~miyeti. menfaatine s~yın Valiıniz. Şükru Sök. 

mensuerın hunayesmde yılba~ı gecesi Yıldız gazinofunda 
parlak bir kostümlü balo verilecektir. Balonun fcvkıt· 
iade muk ı el olması için hrızırlıklara ba~lanınıştır.: 

H ar gun <loslu Kız .aya y:ırdım tmek -ve hem de-
çok ı ıc lı bir gec geçir H-'k i •iy ııl .. rt": yılhtt~ı ba· 
tosunu tavsiye ederiz 


