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~ üksek mü- Finlandiualılar Moskova-
• 'f:.laa Meclisi '.:7 
6 un <>kşaııı telım nın sulh tekli"iniredd~ttiler 

-
Romen Kralı 
Mühim bir nutuk 

söyh-di 
Bükreş 8 A. A. - Ro toı=ı landı J , 

evftik~~kaMra'~de fA. A. lsveçin yaptığı sulh tavassutu, Hitler,in ::: ~~:1:s:~~:~:u~~:1n:~~~· 
u a aa M 1" • 

ıılk1&ün de Ba • ec ısı t "k •( J 1 · söyliyen Kral Karo!, mem-
llrıda Şvekalet bina azg l l e o muş. lekette yapılan askeri ve ma 

0 iyaseti v=lt~~~ Şefimizin Almanya, sulh tavassutunda bulunması için lsveçi nasıl tehdit nevi hazırlığın dünya barışı 
ı}laat 20 30 toplanarak etti? - Moskovanın teklifleri kabul edilemiyecek kadar ağır ve-: rnilldler arasında~i t~şri 
.r» ' a kadar ·· ki mesai içiu elzem oldu-
lrf!elerde b 1 muza- - Bir Fin heyeti lstokholma gittı• - u unrnuştur, ; jğunu, Roman yanın barış si· 
· ı .B. ugu··: Londra 8 A.A.- lsve- lifleri bir ülti ınatom mahiye ke de yoktur.,, yasatine devam ve Leynelmi 
1 •ı. çin, Sovyet - Fin harbinde tinde değildir. Fransız matbuatı· lel mukaveleleri~ tespit edi-
ngıhz v.a F ,uzlaştırıcı bir rol oynamak· Helsinki 8 A.A.- Sov- nın mütalea'ıarı len kaidelere riayete kati 

rt hava ku - r ansız ta devam ettiği ve ls yetlerin sulh şartları hakkın- Paris 8 A. A. _ Bugütı surette devam ed .. ceğini, 
ı.ı r •Anka. a O\andanla- tokholmda mütar·elre müza· daki ilk haberinin burada kü Fransız gazeteleri hemen bütün memleke!le rle, komşu 
d ya geldiler kerelerinin başladığı, müb uyandırd,ğı hayret devam e::t· kamilerı Fin - Sovyet sulh devletlerle iyi münasebet 
~ n Aııknra 3 A. A hem olmakla beraber, teyid mektedir. lsveçiıı böyle l.ıiı· müzakereleri hakkın:!a mü - idame olunacağını, bilhassa 

Ank d - Y sulh teklifine alet olması bu Türkiyt-ye olan rabıtaların f11't,. ara a b ki a- eder gibidir. Fakat Sovyel tal~alar yürütme~te~,irJeı;. 
5~ ıı İngiliz Ort· e erınıekte Ieı in talepler:i kabul edilir ma hayreti bir kat daha arttır· Matbuatın umumiyı;tle müta kuvvetlendirileceğ\ni, ltnlya· 
ldulan Başku ~ Şark hava biyette degv ildir ve geçen 5011 mıştır. Bununla beraber söy leası şudur : da ve Romanya ya karşı gös 

!tl.'.al v·ıı· ll}ımdanı Ma 1 J" v • .. F" l d t ·ı t"d .. d"" 1 1Y~rn ·ı · bahardaki t'!kliflerden daha en ıgıne gore, ın an ı ya· Moskovanın şartları çok t:!rı en semp:ı 1 t' 1 memnun 11 
r taıJs<~ıı)ıı Akd 

1
: b~raber agw ırdır. Buııu lsveçlil r de nm eski ve ihtıyar Cümhuı • çetindir. Birkaç ay · 'evvel 1 olduğunu, Romanyanın istik 

ıı >ları k eııız bava f" b" k .. d b · b lJ d • lh · · umnn9anı d •· itiraf etmektedirl';!r. retSl ır aç gun en erı bundan dalıa haf,if şartları a e e aynı su sıyasetı· 
•r gelecek a bera • Helsinki 8 AA._ Bura istokholmda sulh mi"zakere redded~n Finlandiy~lılar, şim ne' devam edeceğini söyle • 

1.t ıbiııce nı.. v.e Protokol rnu 1 ·ı meşgul olmaktadır " b w ) ı k miştir. Kral sözüne su suret 
J" ki ... rasrrnle k da neşredilen yarı resmi erı e · oı u agır şart arı nası a· T 

t 
a ar_dır. arşı}alla· G h b 1 b J 1 b l l ,, le deva t . t" bir tebliğde Sovyetler birli- elen a e ere nazaran u ec e i ır ~r ~ m e mı~ ır: 

•)ı Mısafirleı Ög"I d gınırı Fııılaııdiyadan yeni Sovyetlerin Sulh teklıfleri ls.ıeç hükumeti, Alman " Beynelmilel muahede-
,,. ariciye y L·. e eıı evvel 1 · ·ı h d 1 ğ <"'Kıhrn· Ş arazi taleplerinde bulundu- şu esasları ihtiva etmekte- tehditleri karşısında bu sulh, \ere çızı en u ut arın ızı 

raroğlu il M· 
1
•
2 

ükrü d b ı müdafaaya azmetmiş bulunu 'ekT e ıllı M··d f ğu, bu taleplerin ge- ir. tavassutuna mec ur o muş · 
~ 1 1 General N · u a aa çen sorıb:ıhardaki teklifler 1 - Petsamo ile nikel tur. Fakat. gerek Finlandi}tı1 yoruz. Biiyük kudretimizi 
~tnüteakibe G ncı Tınazı k k M 1 müdrik olarak sulh siyasetine o nay B n ene! K ' nazaran çok fazla olduğu madenl~rini muhtevi ·ıtanın hü ümeti ve gerek areşa 
. ~ aşkarıı M Ut • fakat bu hususta henüz taf· Sovyetlere terki Manet'h.:.ymın milli şeref ve devam edeceğiz. Memleke • 
·' Çakrn k areşal Fe f b "b" t t" b""t"' k ki M·ıı· I:." a ve v · T I d bildirroek 2 F 1 d" 1 •11 . men aat namtoa u gı ı şar 111 u un ·ayna arı ı ı 

l"\sırn Cu··ndu""zu" . Oroeneral sı at a ınma ığırıı - ın an ıya s:ını erın· tlara muvafakati müm kün M""d f h . 1 k z 6 tedir. de Sovyetler Birliğine balık u a aaya ta sıs o unmuş • 
e !erdir S 'Yaret ede avı hakkının verilmesi de~ildir. tur. 11 

t •.l Fevzi.Çat~ 13,30 Mare- Londra 8 A.A. - Röy· 3_ Bütü.- sahil batarya· Fin ordusu asla mağlup 1 
i ~ısafitler şe tk tarafından ter Ajansı bildiriyor: larmm tahribi olmamıştır. Biraz geri çekil • 
t iyafeti Veril::~~:. bir öğle Helsiukiden alınan mev 4 _ Buo& mukabil Sov- miş ise de bunun ehemmiye 

Çarşanba .. ır. suk malumata göre, Finla'l· yet Rusya Hanko üzerinde yeti yoktur. Finlandiy;ya her 
dı\nkarada kcıı:Unüne kadar diya, Moskovanı 1 sula ki taleplerinden vazgeçecek tarnftan yardım geliyor. ~ 

ız ve lngiliz h&k olan Fran tekliflerini reddetmiştir. Çün tir. Finlandiyanın ebedi düşmanı 
lanları Şerefi rtva kuman • kü Sovyetler, çok fazla ara· lsveçiıı bu sulh şartlarını olan komşusunun bir nevı 
\sıın Gu·· d ne Orge l zi talebinde bulunmaktadır- vesayeti demek olan bir sul · .. n Üz il · nera kabul etmesi için Finlandiya 
• ransız sef"ırJ .e lngiliz ve lar. hu kabul ed~ceğini umumı-

Molotof B1Lkreşe rni 
geliyor? 

~ükreş 8 A. A. - Sov
yet Hariciye Komiser nıua· 

1 

vini Molotofun Bükreşi zi
yaret edeceğine dair rnuhte 
lif kaynaklardan gelen haber 
ler hakkında burada malu -et erı bi t üzerinde bir tazyik yapaca 

i vere('eklerd· rer ziya- Amesterdanı 8 A.A.- ..; ğı da söylenmektedir. yoruz. " mat yoktur. 

ı,ıMi~afirier A. veçin uzlaştırıcı teşehbüşüıı- Mo~kova ne diyor? EN SON DAKiK A 
araretfe k nkarada de Almanyar.ın medhaldu Moskova 8 A .A. - Bu· 

A k 
arşılanc:lı bulunduğu kati sut rett~ a!~la- radaki lsvf'Ç elçisinin,Finlan 

r rı nra n şılmıştır. Hitl~r. sveçın uun fil" ::7 A A diyaya ait sulh şartları nm 
i ız Orta Şark · · - in- dan soıır• Finlandiyaya yar· Sovyet Hariciyesine bildirdi 

rı Başku hava kuvvet dımıııa mu··saade edemiyece· h '- d k b" k · 8 b h R rnaı d ği nt.:kın u Si 1 ır etumı U sa Q o •ı • 
iZ Akd . \ arı, ile F . g" İni·, binaenaleyh Finlerle maya gı Cl eı11z h ran- yet muhafaza edilmektedir. 

;uınandanı ava kuvvetleri Sovyetler arasında bir sulh Sovyet mehafili, bu haber· Alman hariciye nazı• ının bu ani seyahati 
abalıkiT ve rn<ıiyetleri 'b akd"ı "ıç"ııı tavassutta bulunma h 1 ld rin. Oros eks . t u lerin az mu teme o uğunu b. k t f . l \ 

•
11ze &elınişler _Pre~.ıle şeh sım Finlandiyaya bildirmiş söylüyor. ırço e sır ere yo açtı 

~tırı .bayraktaril:ır . . ~ç dev- ve aksi takdirde Sovyelİt>re DiRer tarftan iyi haber Bedin 9 (a a) - Alınan hariciye n.ızırı Fon Ribbeıı 
akn ıstaşyoııd" rn·ı sfu.slenıniş askeri yardımda bulunacağı- al"n mehuril, Sovyetlerin Fi.ı trop bu sabah .. s '"' saat 9, 15 t' ansızın Romrıya harı>kel t"I· 

~s t:b~i komutan Ve a ır)Eeriıni~ nı !Öylemiştir. landiyadan evvelkinden da- miştir, 
e
1
• ır kıtu .·ts!.-er I· f tkaıı Bu sabahki Holanda gu ha geni.:: araz. i istedig· ini be , Londra u (a.a.) R·· 

ı .... lh ... , 7 
- oyter Aj rns1•1ın Ams'~rdamcl.ı'l aldığı 

t: aınlarHnış . ara ınd;ın zeteleri, sakat bir su un yan etmektedU". ha'-erl""r"". go··r"", I3 ı· d 1 . 
Jlı d ld ' •stasyon · r d" 1 ·k b" 0 

' " ' er ın "'' ecnebi müşahitlt'r Ribbt>ıılropun 
e"b o uruıı halk . cıvarı- Hitler için ıp omah ır Eski Fin Hariciye M 
ı_arart.•llt- alk 1 rııısafirleri zafer· olacnğmı y;ızmaktadır- usolini ile Şim:,)i Garbi Avrupasınııı vaziyetini görüş· 
"a Fr ·~ arnıştır M · l Na znoıo beyanatı mek ve Almanyanm hattı hareketi hakkında iz1hat vermt-k •1 ansız l .1• · uzı ar. .. . •v• • b 
~ılı ın&rşl~r ngı ız ve Türk Helsinki 8 A.A. - Ha- Helsinki 8 A.A.-Finlaıı uzere gıttıgını eyan etm ktedirıer. 
~tleriıniz askın ç~lrnış, misi\ vas Ajanst bildıriyor: diyanın eski Hariciye Nazm Diğer taraftan verilen hn'ıerlere göre. Almanya bu 

Merhab erlerırnizi : Mareşal Mahnerhaym, Erko, Röyter ajansı muhabi harpta İtalyanın Almanya tar.&fında yer alması için Mu-
lamlaınış v: asker ,, diye. se- sekiz gündenberi lstokholm , rine beyanatta bıılunşrak de soliniyi tazyik edece-k ve İngilizlerin kömür m splesin. 
nıukaueı · askerler '·Sağol da ba~hyan tavassut müza miştir ki: de az.:uni istifadeye çctlı,ııc:ıktır. Yıne diğu bir r iva· 
d esınde b ı ~ "' .. R"bb b h ır. u uıımuşlar- kereleri esnasında vazii~si " -Efkarı umumiye ace yete gore, ı entropun u seya ati, Aını~rika Hariciye 

Muhtere . başından ayrılmamış, fakat le etmemdi ve hadiselerin Müsteşarı Velsin son seyahati!~ alakadardır. 
lcarapalas 

0 
rn .rnısafırler, An birFin heyeti ikigün evvellstok seyrini bt-klemelidir. Bu propa5andalar, Alman Aianları tarafından muhte· 

11~ ayrıları ,telınde kendileri l ho\ma_ gitmiştir. Finl:mdiyada harp de lif şekillc:rde körüklenmekte ve lngilterenin,İtalya}'ı gayri 
Ve 1 • flUSUSİ d • 1 t • • k d h k ' d ~ r eşınışlerdir aıre ere yı bır kayna lan alınan vam e iyor ve ml.lkavemet mu aripli vaziyetın en çıkarmak için bu tedbiri nldı~ı 

· malumata göre, Sovyet lek- ediyoruz. Ortada mütare- işaa olunmaktada: 

Fon Ribb 



Felaketze
delere 

Yapılan yardım 4 
buçuk milyon lira

yı buldu 
An~ara 8 A. A. - Yur· 

dun içinden ve dışından zel 
zele felakdzedelcrine yardım 
devam etmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan yardımlar 
dörtbuçuk milyon lirayalyak
laşmıştır. Son defa yapılan yar 
dımlar dörtbuçuk milyon lira 
ya yakh&şmışhr. Son defa 
Cümhurreisirniz Milli Şef İs 
met lnörıü vasıtasile Hindis 
tanda Delhi islam cemaati 

"Vels ,, 
Heryo ile be:; saat 

görüştü 
Paris 8 (a.a ) - Amerika 

hariciye müsteşarı Vels, dün· 
denberi Fransız devlet adam 
lariyle göriişm el eri ne devam 
etmektedir. Vels, bugün Fran 
sıı Parlamentosu reisi Heryo 
ile beş sat süren bir görüş
me )'apmı~lır. 

Altı aglık 
planço 

F rans2'da büyük bir 
zırhh denize indirildi 

tarafından 4680, Üüftü Meh- Paris 8 (a.a .) - Fransız 
met İsmail tarafından 794 li- bahri)e ıı-tzın, gt"çen altı 
ra, Belgradda hayırseverler aylık deniz h.ırbiııe aid p!an· 
tnrafından 1194 lira gönde- çodan bahseden bir nutuk 
rilmiştir. - söylemiştir. Nazır, Baltık dt'-

T • Tf nizi müstesna olmak üzere 
ıngıı. ere müttefiklerin hütün denizleı-

Senede 50 bin tayya- <l~ hakim olduklarını, şimdi
reci yetiştiriyor · ye kadar ancak 16 Fransız 
Londra 8 (a.a.) _ Avam ticaret gemisinin batırıldığını 

l Kamarasının dünkü toplantı· buna mukabil batan her tica
sında biı · nutuk söyliyen hava ret gemisinin ·yerine Fransız 
nazırı, İ11giliz havacılığının donanmasının bir Alman de· 
muazzam t~rakkiler kaydetti· nizaltı gemisi batırdıklarııu 
ğini, donanma kuvvetleri ara· izahetmiştir. 
sındu emsali görülmemiş bir Diğer taraftan yeniden 
mesai birliği kurulduğunu denize indirilen "Jandark , 
söylemiş ve demişdir ki: zırhlısı Fennin en son terakki· 

" - Kanada veNyuzelanJda 
' açılan mekteplerde senede 20 

bin pilot ve 30 bin mür·ettebat 
yetiştirilecektir, Hcıva kuvvet
lerimizin muharebe kudretleri 

~ kat kat artmıştır. Hiç şüphe· 
siz Almanya da İngiltere kr.· 
dar kuvvetli hava filolarma 

yatına göre inşa edilen son 
sistem v~ çok kuvvetli bir 
harp gemisidir. Bu gemideki 
toplar dakikada 36 mermiyi 
40 kilometr~ uzağa atacak 
kudrettedir. Geminin sürcıtİ 
saatte 60 mil gibi rekor t ~ş
kil edect!k mikdardadır. 

maliktir. Topraklarımıza yapı· 300 bin asker silah 
lacak herhangi bir hava taar-

ruzuna derhal ve bütütün şidde altına çağrılıyor 

Na/ ıa Vekili 
Memleket içinde 
seyahate çıkıyor 
Ankara - Nafıa Vekili 

Ali Fuat Cebesoy yakında 
memleket dahilinde seyahate 
çıkacaktır. Vekil evvela Ada 
naya giderek, Tarsus, Konya 
fzmir, Aydın yoluyla Anka-
raya dönecektir. 

Vekil bu mırıtakadaki su 
ve vekalet~ ait diğer işler 
üzerinde tetkikler yapılacak· 
tır . 

80000 bin ev yap
tırılacak 

Röyter Ajansıııın lstan -
b · ıl rııuhabiri bildiriyor : 

Tü rkiye hükumeti, zelze· 
le felaketi mıntakı.tsında ··o 
bin ev yaptırmağa karar ver 
miş ve ilk parti olarak büt 
çesine 5 milyon liralık tahsi 
sat koymuştur. Evleri yap -
mak için İngiliz. Frc .nsız ve 
İtalyan şirketleri hükumete 
müracaat ederek teklıflerde 
bulunmuşlardır. 

Pc,rsuk çayı taştı 
Ankara 8 A. A. - Por 

suk ve Karasu nehirleri taş 
mış Eskisehir halkı geceyi 
uyanık geçirmiştir. Sular ka 
barınakta devam ediyor. 
Nüfusça zayiat yoktur. 

Finlandigaya 
Yeniden iki bin 

ski gönderildi 
Finlandiyanıo, kendisin

den kat, katüstün rakibi 
karşısıııda düşmüş olduğu va 
ziyet bütün dünyayı alakadar 
etmektedir. 

Bi r çok Frctnsızlar şahsen 
tile mukabele edeceğiz . \lil· Londra 8 (a.a) -- Yarın F" ı d 

111 an iydya tardımda bulun 
letimizin, diğer millt'tlerin gös silah ahına çağrılacak İngiliz muşlardır. Fin askerlerinin 
terdiği şayanıhayrd kahraman kura efradının mikdarı 300 
1 h eıı mlıhim ihtiyaçlarından bi 
ı2'ı yapacasbna ~üp e yoktur . bin kişiyi bulacaktır. 

fayy«re .. fabrikalarımızın ri de ski idi. Bir çok Fran-
istihsalatı harpten evvelkinin 1 Sovyet - Alman sız klüpleri, diğer müesses~-
üç mislidir. Bu suretle dost hududu işaretlendi ler ve gazeteler yardımiyle 
ve müttefik men:leketlere mü- Fransada halktan ski topları 

, him yardımlarda bulunabili- , Moskova - Sovyet - Al- ınış ve bunlardan iki bin ta-
yoruz,, man meı·kt!zi hudut komis- nesi geçe11 gün Finhndiyaya 

}Bir Alman vapuru da- yonu aşağıdaki tebliği neş· gönderilmiştir. 
· ha intihar etti retmişti:: _ . 1 . ~inlandi~alaki Fransız el· 

Londra 8 (a.a.) _ İngiliz Tak~ıben 1:>00 kılometre ı çısı vasıtasıle yollanmış olan 
hava nezı retinin bir tebliğine uzunlugur.da Alman · So.vyet bu skilerin hepsi yenidir. 

Jgöre, Almanyaııııı 5846 ton· hududu boyunca hudut ışaret Skilerle bf!raber Fin asker 
luk " Urugvay., vapuru Şimal direkle~i _tesisi ~ş.i, ~7. Şubat lerine hitap eden bir çok 
denizinde lngiliz ku\'veıleri 940 tarıhmde bıtırmıştır. 28· mektup da Finıancliyaya gön 

'tarafından yakalanmış, fakat 20 işaret <lir gi dikilmiş ve derilmiştir. Bu mektupldrın 
. gemi kendini batırmak sure· yeni hududun hf>ye•i umumi' hepsinde Fin askerlerinin 

tiyle iııtilıar t<)lenıiştir. yesiniıı topografi haritası çı- kahramanlıkları tııkdirle a!-
Diğer taraftan bir Alman bom karılmıştır· kışlanmaktadır. Fransızların 
bardıman tayyaresi, 1skoçya· S Piren~ şampiyonu Vinyol şa\ı 
nın şark sahilinde yere düşü- ovyet taarruzları sen dört ski vermiş ayrıca 
rü!müştür. tamamile akim kaldı arkadaşlarından toplamış ol-

İngiliz tayyareleri Al- Helsirıki 8 (a.a.) _ Sov· duğu on beş çift yeni skiyi 
~ ·manya üzerinde yetlerin Kareli ve Viipuride- de göndermiştir. 

1 
Londra 8 (a a) - Hava ki Fin hatlarını yarma teşeb- ~r ansad~n gö.n~erilen sk\-

nezaretiııinin bir tebliğine Ö· büsü tamamile akim kalmış ler:n hers~ yenıdır. Bundan 
re, İngiliz tayyareleri dün gde ve Finlerin mukabil taarruzu made bir ç?k yiinlü ve . pa· 
Alınaııyunııı oüyük şehirleri ile sahiıde tutundukları bütün muklu elbıseler de skılerle 

r'üzeriııde uçmuşlardır. 6 bin noktalardan lardedilmişlerdir. birlikte gönderilmiştir. 
kilometreyi buları uçuşlar e:;. Buzlar, birçok yt>rlerde Rus Finler mukavemet~ devam 
nasında, birı;ok yerlerde ln- tanklarının ağırlıgı v.~ Fin ettikleri takdirde ancak bir 
giliz tayyareleri üzerine ate~ tayyarelerinin bombardıma· ay müddetle bu skilt!rd-::n 
ve projektörler açılmış ise de nile kırılmış, bu yüzden Sov· istifade edecP.kl_e_r_d_ir_. __ _ 
tayyar~ler birçok bey:rnname yet krtaları iaşe bakımından 
almağa muvaffak olduktan mü~külata düşmüşlerdir. Dün-
soııru salimen üslerine dön- kü muharebelerde 30 Rus 
müşlerdir. 1 tankı tahrip ,,Junmuştur. 

• 

Gündüzde 
Bu 

Ateş Gecesi 
şaheser fılmi görünüz. 

1 

ilan 
Antakyaııın Affan mahal

lesinden Mustafa Çıkık oğlu 
Abdulhamide 
Antakyanın ayn Fevvar kö 

yi.ındeıı Yusuf Hakki oğlu Meh 
metten almış olduğunuz yüzal 
tın:lirnmukabiliııde üçüncü mm 
takada kain 758 v~ 758 nu
maralı akarınız bey; bilvefa 
sur~tile terhin eyl emiş=olma 
mza ve varl,,.nin hululuna 
rağmen borcunuzu ödememiş 
bulunmanıza binaen alacaklı 
dairemize müracaatla rehnin 
paraya çevrilmesi yoliyle 

aleyhinizde icrai takibatta bulun 
sı üzeri ne 940,903 esas defteri 
nin sıra numarasrna kayd edi 
ler. paranın bir ay içinde 
ödenmesine dair namınıza 
çıkarılan ödeme emrinin ika· 
mt"tgahınızın mechuliyetiııden 
bahisle tebliğsiz iade Pdilmiş 
olduğundan icra ve ifl,~ s ka
nununun 57 ci maddesi dela
letiyle bu babta tebliğ:ıtın ila· 
nen yapılmasına karar ver:l· 
mış olmakla ilan tarihinden 
itibaren beş ay hakı itirazınız 
mahfuz kalmak şartiyle bu 
müddet zarfında dairemize 
müracaatla şifahi ve ya yazı 
ile itirazınızı bildirmeniz ve 
yine bu müddet içinde pa:-a· 
yı ödem .. diğiniz takdirde ceb 
ri icraya devamla merhun 
paraya çevrilerek borcun 
ifa edileceği ilanen tebliğ 
olunur. 

Turizm otelinde 
danslı çay 

Tut'izm oteli Müdüriyeti 
Sayın müşterilerini bu ak
şam ve pazar akşamı otel 
salonunda verilecek danslı 
çaya davet ile kesbi şeref 

eyler. 
Müdiriyet 

ilan 
l Sulh Hukuk mahkemesin-

i 
den. 
Antakyanın lsmailiye köyün 

den Ali Duharıi oğlu Meh
met ile Salihiye mehallesin-
den Abdülmasih Vekil oğlu 
Mihail arasındaki alac.ık dava 
srnın cereyan ederı mnhake
mesinde müde ~aal .. yh Mıhaile 
tebliğat yapılamadı gibi yeri
de belli olmadığından ilanen 
tebliğat icrasına karar veril· 
miş olduğundan muayyen gün 
olan 8, 4,940 P!!Zartesi günü 
Antakya Sulh Hukuk mahke 
mesinde ~ıazır bulunnıası ve
ya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkmda gereken 
kanuni muamele yapılacağı 
beyanile ilanen trbliğ olu .• 
nur. 

Kayıp şahadetname 
329 senesindt: Antakya rüş 

diyesinden aldığım şahadet· 
nameyi kaybettim Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Hüseyin 1zzet Miski 

H \Va fırtın alı geçiyor 

. 
E . ki' 8 'nz mtıa na ·~~Jüı 

lnbisarl!r Başmüdu ilan 
den: . k 

941 senesi maı t sO~ııt u 
dar lskenderunda İ~ 
liman ve iskele ile id 
hahları arasında vuı.ub 
tahminen 20JO tonlı.ık 
nakliyatı 1,3,940 tıı1'1 

itibaren 15 gün otU 

münakasaya konulmuşlO 
nakasa 16,3,940 tarih 
at llde Antakya BııŞ 

lüğünde müteşekkil k~~ Ü 

huzurunda aleni yal""lnk 
tır . di .. 

Münakasa şartnar11~9J8!
1 

mşdürlük satış şubes~,P'e 
İskendrruıı baş müd0 \tı• 
de görülebilir. {.inıi 

Taliplerin muayyerı tikt 
saatte laakal yarı ın s ıına 
ve) yüzde 7,5 rnuvak~ 
minat akçası olan 22 
yı inhisarlar veznesirıe 
rarak alacakları 01' 

komisyona ibraz etJlle 

zumu ilan olunur. 

ilan 
Vaklflar müdürlüğiİ~ 

.-fa bibinrı eccar vakfı od• 
rukiye bir kör kadı b' riın 
kercik camii vakfı!\ lrıgi 
la bir ki altı parça v• nıaı 
ri menkullerin 940 ve\ 
bir senelik icarlala'1 Jı 
arttırmaya çıkarılmış~ yü 
lesi 14,3,940 perşe~J Ma 
saat 14 de vakıflar 1 Or 
de icra olunacağınd•' nıa 
lilerin müracaatlar•· ler 

//aıı Er 
Zitaat ıvfüdürıüğüııd şal 

tiptik imtihanı 11 u1•f dar 
günli saat 9,30 da yı Yer: 
loııunda icra edile' Mı! 
bu hususta müracaat 
talip olanlar m mezı<ıl 

orada bulunmaları il 
nur. 

Şahlık sebıe 
bahçeleri, 

Bayan Yadigara ' du 
mağlak sebze hııhçeı ler 
lıktır. Almak istiyerı1 

lal Halef Hocaya ( 
mal sahibi Bayan yt 
müracaat ed~bilirler· 

llan 
Hatay Tarihi esefi 

ruma heyt!tiııden: 

1 - Hatay Müze 
yon çatı tarasalar111ı" 
la tecridi ve dP.rele'' 'k 
nilenmesiniıı 25,3-9~ ~'t."J 
tesi günü saat 15 ot ~ t<.: 

eksiltmesi yapılaca~1; 
2 - Keşif bedelı 

62 iki kuruş ve ilk 
185 liradır. 

3 - Umumi ve fe ca 
nameleri MiizedeJi1ı 
bilir. 

4 - lsteKlileriı' 
nal mektuplttrı ve ~~ 
sikaldrile birlikte t'~ 

1 
atide Vil5.yet mak•1111 

!anacak o!an heyete 
atları 

Ye 
I(' 
)Ü 
şıl 

Üç gündenberi havalar fır Neşrıyat Miidürü: 
tınalı geçmektedir. Soğuk he Selim ÇELFNK 
men yok gibidir, C.H .P.Matl>ausıııda 


