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[Sayısı her yerde2 kuruş) Çarşamba 
• Sa ı•bı ve Uaş'n1uh .. , arrır. 

Müttefikler Norveçe bütün 
kuvvet/erile ya dım etmeye 

kara verdiler 
lngili.z donanmasile Almaıı doılanması 
Daı·_asznda şiddeili bir muharebe başludJ 
~u1111arka tamamen işgal ~dildi, Fakat Norveç'iler yurtlarını 

tnudafaa ediyorlar- İngiltereden asker , tayyare ve gemiler 
j.0 la çıktı - lngiliz Ba~;vekili dünkü nutk uada dediki: cBu za
ırnane taarruz ancak Almanyaya zarar verecek ve nihai hezi

metini tac•I edecektir• 
Alı:na d B h b l'llark n or ularımn Dani rilmektedir. u mu are e-

liln i~bve Norve:i dün sabah terde iki Alman vapuru İn· 
Sıııda1

1

1b~~ıı işgale başlama gilizler tarafından l>atırılmış-
alıııiln rı harekat hakkında tır. Röyter ajansının bildir 
şudur: haberlerin hülasası diğine göre, ilk seri yardım 

Dan· olmak üzere bir İngiliz ko· 
dlJ!ilrı ıı:narkarı-n Alman or seferyesi derhal yob çıkmış 
. t,r f d ışgaJ ed· .a ın cm tumamile bulunuyor. 
resmi b!ldığint! dair henüz Londra ve Pariste mütte 
kat bu ~~. ~a.ber yoktur. Fa- fiklerin Norveçe yardıma ka· 

• taınaıne U?uk deletin arazisi verdiklerine dair neşredilen 
l u n n ışgal edilmiş bu- resmi.tebliğden başka bu karar 
niınark~ P k t a d ı r. Da rar resmen her iki hükuroe 
iade i r artamentosu fevka te tebliğ olunmuştur. Lon· 
Ve I<r\ıı:na~ davet edilmiş dra ve Paristeki Norveç se-

bir nuat. k ~ılletine hitaben firleri Hariciye Nezaretleri· 
u so ı· k k Yilnııı b Y ıyerek Alman ne davet edilere yardım 'a 

to t-tııı· u hareketini protes· rarı kendilerin' bildirilmiş· 
trıuka ış fakatDanimar kalı la rı tir· 
<l Veıneuf' b 1 lngiliz Başvekili Çenıber tıvet l ~ u unammuğa 

t..1 ~y erniştir. !ayn dün öğleden sonra A-
.ı '~Orve . 
"erıiz k Çe gelıııce: Alman vam kAmarasında beyanatloı 
Yala:-1 Uvvetleri, sahil batar bulunarak demiştir ki: 

ııııı ın k N 
lllt:n i u avemetine raf!- 11 Danimarka ve orveç 
ll" şgale d f d · •r. A evam etmt'kte Almanya tara m an ışgal e· 
~ıtriciy!~an Elçisi Norveç dllmişt ir. Şimdiki harbin 
Yırı sa t b azırıru dün sabahle· bidaye:iPdenberi Almanya 
tek i & eşte ziyaret ede· bu memleketlc>re iıakim olma 
k şguıe D · 1 d 1 l b" · <ıvenı anımarkanrn mu ğa ça ışıyor u. şga e, ızım 
lakdi det elıneınesioi ve aksi Norveç kara sularına mayin 
1 r e b·· ·· l k ·ı t!ri 11 k Utun mukavemet· koymadan evve arar verı 
Bu ziy ırııacağuıı söylemiştir. miş ve Alroan ğemileri yo· 
Norve:rk:le~ sonra toplanan la çıkmıştı İngiltere ve Fraıı 
•tın lal ~· bırıesi, Alnıaııya· sa Noı veçe yardıma karar 
\'l. buııt- ille itiraz eylt:miş vermiş ve mühim lııgiliz bah 
.ııı hukuk Norveçin hükünıru- ri kuvvetleri Norveç sularına 
""ak Ü~ Urıa bir tecavüz saya varmıştır. Bu zalimane taar 
t.;ekilın~ ovu terkedip dahile ruz hareketi ancak Alman 
liğirıj ış Ve umumi seferbc-r yaya zarar verek ve nihai 
haı ı, Yapar~k Almanya ile hezimetine st>bep olacaktır.,, 

•rıurpı i k 1 K b" · lt-rn· . e olduğunu ilan ey· svt"Ç' ra ı, a ınenın 
at!n~~lır, Alman ordusu mu 1 fevkalude bir toplantısına 

aııe . k . . . t 
nıeıı . mu avemtte rağ- rıyaset etmışllr. sveçte u· 
dit ışgaıe devam t-tmekte- muroi seferberlik yapıldığrna 
va ·,~ -

1 
Norveç ÜzF:rinde ha· dair çıkan şayialar yalanlan 

tad u •arebeteri de olmak makt!r. 
ır. Bır Londra telgrafına na 

1 ~"giliz ve Fran. k b" zaran, Norveç sahillerinin 
erı du11 ö1rJ d sız a ır.e· garbinde ve f ırhnalı bir ha-

l" '> e en sonra top· d 1 .1. d . ı.ınarak Al • va a ngı ız onanması ıle 
leca.., ... ' ınaııya tarafıııdan Alman ha't-p gemileri arasın 
b Uze uğr k . 1 
aşlaıula N ıyara ışga t: da başııyan deniz muharebe 11 orveç ve D n· · d h ·· b" nıarl.-,,ya 1 - •. • ~ 1 sın en enuz ır haber yak 

Yard1111 ,.. klUl~n kuvvetlerıle tur, Müttefikler Norvece as· 
ı .. arar · 1 d" ıt•r iki l. k• vermış er ır. ker, tayyare ve harp gemisi 
Ynrdınılaıud ubınelt lazım gelen göndermek suretile dt"rhal 

· r a u uııın- k ·· d k suratıe h k a uzere yar ıma oşaraklardır. 
:-ı 1 are ete g · b 
r. Urıu"orlar N eçmış u- Moskeıvadan verilen bir l / · orveç ı · j . 1 

.. lııgiliz ve At _sa 11 errn haberde, Sovyetler birliğinin 
Rernileri arasınd man . harp lskandinavya meselesine mu 
rnulıareb'-'ler b"şlad ~ şıddetli dahale etmiyerek tamamil~ 

" a ıgı b"td· , 1 1
' bitaraflıgım muhafaza edece 

gı bildirilmektedir. 

Alınan tebıiği 
diyor ? 

ne 

Norveç ve Danimarkanın 
işgali münasebettle Alman 
hükumeti resmı bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tc:bliğ.{e ez 
cümle deniliyor ki : 

" - İngiltere ve Fransa 
lskandinavyay, yeni bir ~<ırp 
sahnesi haline getirerek lıar· 
bi genişletmek gayesini güd
mekte idiler. Norveci işgal 
etmemek oradaki dt>mir ma 
denlerini lngilterenin eline 
vermekti. Finlandiya ~ulhuau 
esefle karşılayan Fransız ve 
bgıliz ta hrikfıtçılan Iskandi· 
navyada tahrıl>kar bir propa 
gandaya başlamışlardı. Son 
Mayin <lökme hadısesile in 
giltere, Norveçin hükümrar.
lık hukukunu çiğrwmiş, Noı· 
vcç hükumeti bu tecavüze 
z a y ı f bir protesto ile 
mukabelede bulu1ımuştu Al 
ınan}a, harbi genişletmemuk 
ve harhangi bir hareketi 
önlemek için bu iki memle . 
keti himayesi altına a'mağa · 
karar vermiştir. ,, 

Renove Da
ladye 

Londraya gittiler 
Londra (a.a.) Fransız 

Başvekili Reno ile Harbiye 
Nazırı Daladye, son vaziyet 
hakkında lııgiıiz devlet adam
lariyle temaslarda bulunmak 
üzere bugün öğleden sonra 
tayyare ıle Paristen buraya 
gelmişlerdir. 

Almanların Moskova 
elçisi 

l\loskova 9 (a a.) - Al· 
ınanyanın Moekova elçisi bu
gün öğleden evvel Sovyet 
Hariciye Komiseri Molotofu 
ziyerr>t etmiş ve bu ziy.tre-t 
bir buçuk saatten fazla siir-
ınüştur. 

Almanyanın Roma 
Elçisi 

Roma 9 (a.rı.) - Alman
yamn Roma elçisi F 011 Maken
z~n bugün Kont Ciyanoyu 
zıyayetten sonra Musolini ta· 
rafından kabuı edilmiştir. 

Parti Gru
punda 

Haricive Veki1imiz 
izahat verdi 

Ankara 9 .'-\. A. - Cüm
huriyet Halk Partisi Büyii1.

Millet Meclisi grupu bugün 
öğleden sonra toplanmıştır. 
Ruznamede Hariciye Vekili· 
nin beyanatta bulunması yok 
iken, umumi strzu üzerine 
kürsüyf' gelen Hariciye Ve· 
kili son siyasi vaziyeti izah 
etmiş ve Danimarkanın ta • 
mamen Norveçin kısmen Al 
rnan orduları tarafından iş
gal olunduğunu söylemiştir. 

lngilizler 100 yatak-
lı bj r hastane inş l 

edecekler 
Londra Radyosu Jildiri -

yor : 
Merd ve asil Türk mille 

tinin uğradığı zelzele felake 
ti dolayısiie Londrada teşek 
kül eden Yardım komitesi 
faaliyetine devam etmekte · 
dir. Komite Şimdiye kadar 
200 ~in lngiliz lirası topla· 
mış ve bunu Ankara Kızılay 
merkezine yollamıştır. Bun· 
dan başka Komite, zelzele 

EN SON üAKtKA 

------ - --
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

BüJ1ük güreş 
müsabakası 
Paz r günü öğle-

den sonra yapıiacak 
Beden T t"rbiyesi bölge 

Başkanlığı t"rafınd<tn tertip 
edilen büyük güreş müsaba
kası, evvelce de hnber ver
diğiu1iz gibi pa7.ar günü öğ
led,..n sonra yapılacaktır. Gii 
reş için hazırlıklar devam 
etmektedir. Nakdi mükfıfntıı 
ve Hatayda ilk defa ynpıln 
cak olan bu müsabakaya iş
tirak etmek üzere şimdiy" 
kadarköylerden 30, Gençspor 
klübünden 10 ve 23 Tem 
muzdcın bir kişi müracaat 
aderek adlarını yazdırmışlıır 
dır. Güreşlerin çok lıı•yecan 
h olacağı anlaşılmaktadır. 

Güreş, futbol sahasında 
yapılacak ve burayu bir lri· 
bün yapılacağı gibi ayrıca 
sandalyeler de konacaktır. 

mıntakasında 100 yataklı mo· 
dern bir hastane inşası içiıı 
50 bin lngiliz lirası tahsisi· 
ne karar ver .• iş ve IJu ka · 
rar Londradctki Türkiye Bü· 
yük elçisi Tevfik Rliştü Ara 
sa bıldiril ın:ştir. 

Altı büyiikAlman 
zırhlısı batırıldı 
600/ngiliz ve Fransız tayya

resile mühim kuvvetler ııolda 
ov 

Deniz muharebf'sİ bütün şiddelil e de-
vam edi.vor - Dört Alman zırhlısı 

d2. muhasara altında 
Londra 10 A. A. - Norveçl.;ahlllt•riııin 40) mil .ıç·~ 

ğında Alman ve İngiliz do ıarımaları aramıJu c:nı·y.111 
etmekte olan büyük deniz ve hava ıııu:ıan·')esi büıürı 
şiddetile devam etmektedir. Şimdiyf: kadar g lt·n ha· 
berlere gö•c, Jön akşı:ı n i kıtır altı b itük J\'m ı ı zıı lı
lısı batırılmış ve 4 Alınan zırhlısı da nıuhu:.nnı edi!mis· 
tir. Hava muharebQleri d • şiddetle devam l'tınr·ktedir.' 

Diğer laraft,rn İııgiliz ve Fransız hava kuvwtleriııe mf>n
sup 600 harp tayyaresi ile mühim ınikduda askeri kuv
vetler. Norve~c rnütevecc!heıı,,. yoı.ı •. çıkmıştır Tayyarder
dcn bır kısmı, Almanların Oslu şehrini iŞ,5alin )t>n biraz 
."\onrn bu şehrin üzerine gelerek Alnı ın ka • l 1 . • rarga ı ar ıııı 
l'ombardınıan c:ylemışler bu bomlnrdım· 1 N 

1 · d · . " • . an .ıra orveç tayyare erı e ıştırak etrnışlt>n.lir. 

Londrada topl "'Dan harp konseyinin kararı 
Loadr~ ~O AA - Dün öğle<len sonra Löııdrada lO•l• 

lanan 7 ıııcı harp konseyi akşama doğru iç!İmalarıni bi
tırert:k kararlar aldıktan sonra dağılmıştır. 

Konferansta lngiliz ve Fraıısız Daşvekillerile H · · 
H b" urıcıyt-, 
ı, ar ıye Naz?ı lan .H.ava, · Kara ve deniz kurnaııdanlaı 

1 
.. ?zır bulurmakta ıdılt'r. Fransız Başvekili Rc>no ile Har-
bıye Nazırı Daladye akşam tayyare ile Parise cJ ·• ·· 1 
dir. uıı ıııuş t' r 

Almanya isveçe bir nota verdi 
LondralO A.A. Bir Amerikan tels"ız h b _. .. Al 

f .. • . . a .. , ıne gor<-, 
manya, svı!ç hukumetıııe b r nota vermiş v ·ya Al ı . 

· t ·ı · . ın ıııy<.t rıı mayesı, ercı ı etmesını yahut askeri işJ·tl'ııde. ı. · · · L d . . o• • ıı uırıııı ıstt• mışt r. on ra mehafılı, lsveı;in bu taicbi k·1bııl 1 • ı. 
. t"'-t· ı· . ..d I • t- rıııy( rt'.,. 
ıs l9' a 101 mu 8 ~a edec~~in~ kanidir. 



Şehir işlerimiz Bulgarlar 
Bizden aldıklan mal

ları Aımanyaya 
satıyorlar 

I liaı 
Alman mühen ilanen tebJiğO \1i~~a 

dis/erİ .. Antaky~nııı lsmailiye ~; 5 ~ 
Beledigedeıı neler istiyoruz 

Numara 8 ' hanelerin yarıya yakın bir 
Son y.ıpılan bir yoklama· ' kısmının üzerinde levha na· 

ya göre, ~chriınizde iki bine l mına birşe}' yokhır. Sonra 
~akın cliıkkaıı ve magaza gibi ' lev_hasi bulunan ticarethane· 
tır.aretle işti~al eden müessese lerın levhaları da biı ibirine 
vardır. Belediyeler kanunu mu hiç benz~miyen, geli~i güzei 
cibince dükkan ve magaza yapılmış ve karmakarışık bir 
gıbi ticaretle uğraşan her haldedir. 
ml.iesses...,rıin üzerinde iştiğal Levha kanununa aykırı o· 
ettiği ticaretin nevi ile tica- lan bu hal o çarşıyı bir kar 
retbane sahibinin ismi yazıl- n~:al meydanına benzetirken 
ma ı mecburidir. Yine bu ka- dıger taraftan Bel~diyenin 
ııunun hükümlerine göre, bu g~~iriı.~e. de zarar v~r~nektedir 
levhaların renk itibariyle yek· Çunku tıcarethanesının üzeri
ııesak olması yani klrmızı ze- ne:- levha .<oymağa mecbur 
ınin üzerine beyaz yazı ile ola~ ht!r ~a~is, k~_yacağı lev-
yazılmış bulunması da zaru· hanın hacmıne gore az veya 
rıdır. J çok Belediye)·~ bir resim 

Halı Uk
. 1 · · d k" t' \ ödemek lllt'cburiyetin<ledir. 

> ·ı şe ırımız e ı ıca H lb k" 
h 

. • a u ı levhası bulunmaya:ı 
ret arıelerdeıı bır kısımnrn b" ·· d B 1· h. I l k l .ı 1 ır mues~;ese en eleuJy~ 
ya ıç ev ıası yo ·' ya ıuu levha resmi alamaz 
biri diğ<:rine beıızemiyen lev· H ·· ı · k. 
l 1 d 

em goz erı amçıla\}an 
ıa arı var ır. b h 

/ 

B
. f h . . u na oş manzarayı orta· 

. .1ı arz şe rın en ı~Iekd ve dan kaldırmak ve hem de 
en goze çarpan çar;;ıların an B 1 d' . f" . 
b
. · l h""k· Jd . . e e ıyerıın mena um koru 
ırı o an u unıet ca esırıı k . . b h 1 .. .. 

ele alalım: ~al ı?ını· u da ınk onun~ ie· 

E 1
• b d k' . çı mesı azım ır anaatındc· 

vve a, l~ra a ı tıcaret· · 
yız. 

•'li'lfi nzı - , 

P.Müf ettisimiz Halkevi şehir 
Osmaniyede bi~ kon- radyosu 

fet ans verdı D ·· ·ık 1. • • 

Osmaniye Parti Müfet- un ı "onserını 
tışinıiz Profösör Hasan Re- neşretti 
şi! Tankut Halkevinde '·Parti Halkevimiz tarafından ku· 
ve Partinin vazifeleri,, mev· rulan ve ( şehir radyosu ) 
zulu bir konferans vrrmiş· verilen anfilikatör dün ak -
tir. Konfenms büyük bir ala· şam ilk defa çalı~tırıf mış ve 
ke ile dinleıımiş ve çok ıs- Müziklcolu tarafından alaf ran 
tifadc'i cılmuı;tur. ga, alaturka iki konser köp-

Geç ~por rü başındaki hoparlörler vası 
taslle sa}ın halkımıza diııletil 

Zengin bir mü~a· miştir. 

İstabul- Sofyadan şehrimi 
ze gelen iki Bulgar mühen
disi Bulgaristaııın di.lhili va· 
ziyeti hakkında dikkate de· 
ğer malumat vermektedirler 
Nemlt'ketimizdeıı mal alarak 
Bulgaristan yolile Almanya· 
ya sevketmek istiyen bu iki 
zat bir çok Bulgar firmala· 

rrnın bu şekilde hareket ede
rek büyük bir kazanç temin 
ettiklerini ~öyleınektedirler. 
Bazı yolcuların söylediklerine 
göre Almaoyaya fazla ihracat 
ta bulunan Bulgaristan şimdi 
kendisi gıda maddeleri sıkm· 
tısı çekmeğe başlamıştır. Fiat
lar çok yükselmiştir. 
Son trenle yolcuları Bulgarİs· 
tandan g<>çerlerkc-ıı et bul ına· 
c.lıkları• ı söylemişlerdir. 

Mahkuo1 Bulgar 
casusları 

Rusyadan ayrılmak 
istiyor! 

Bukreş Cernautiden bil· 
dirildiğine göreSovyet sanayi 
merkezlerinde bulunan Al· 
man mühendisleri ve muta· 
hassısları Almnnyanın Mos· 
kova elçisin~ memleketlerine 
dönmek ist .. diklerini bildir
mişlerdir. 

Sovyet mühendislere ve 
işçileri bunların her te· 
şebbüsüne itiraz etmektedir· 
ler. 8 senedeııberi Sovyat 
fabrikalarında kasten tahribat 
yapılma'<ta ve iyi maaş alan 
ecnebi teknikçilerine ve mü· 
henc.lislerine karşı daimi hu
sumet gösterilınektt:dir. iyi 
haber alan mahfillerde hasıl 
olan kanaate göre 192B den 
1932 senesine kadar Sovyet 
ler birliği büyük bir kısmı 

Alman olmaküzerc40,000kadaı 
ecnebi mutahassıs gitmişitr. 

lzmir - Trakya havalisin Bunların dürüst muameleleri 
de. ~asuslu.k ~uçu ile tevkif 1 Sovyetleri dilgir etmiştir. 
edılıp şehrımız ağır ceza mah Mü~nhitlerin anlattıklarına gö 
kemesince geçe-n şene hapse 1 re Alman harp siparişlerine 
mahkum edilen Bulgar casus nazaret etmek üzere son za· 
lan haklarıııdaki hükiim tem manlarda Rusy~"'ya giden na
yiz umumi heyetince mah zi mijhe,dislerine karşı Mos 
kumler aleyhinde tekrar nak kova hükumetinin gösterdiği 
z:dilmiştir: Evvelce ?u . hü· hüsnü niyete rağmen bu mü 
kum temyız ceza daıresınce hendislerin vazifelerini mat
nakzedilmiş fakat mahkt'!me llıp şekilde başaracakları şüp 
eski kararında ısrar etmişti. helidir. 
$imdi ııakza ittibaen yeniden Alman siparişleri hakkındı 

muhakt-meleri yapılaca~ t•r. da müşahitler, uaziler Rusya 

Alman tayya
releri 

ı,.giliz 

hücum 
sahillerine 

eltiler 

ya günde 4-5 tonlu'~ malzemt 
treni göndermekte iseler <le 
Rusyanın buna mukabil Almaı 
hra ~ptidai maddeler gön<l e: 
mekte isticol etmecliğiııi 
bt>yan etmektedirler. 

mere tertip etti 
1 

Alafranga müzik kısnım· 
da Lise müzik öğr~tmeni 

Geııçspor klübü. klüb Londra 9 (a a ) Alman 
menfaatine zengin bir müsa Lütfü Altay muvaffakiyetli 1 · d" 1 · · · iki Solo çalını al· t k tayyare- erı un ııgılız sahıl· Güven 

Sigorta 
Sos9etesi 

mere tertip eylemiştir. önü· müzik hı•yet: d~· güzela ş:rk: lerindeki İngiliz harp gemi· 
ıniızd<>ki cumartesi günü !ardan, yerli havalardan mü-1 lerine hücum etmişlersed~ 
gündüz saat 15 ve akşamı kk k . . . b.. attıkları bombaların hepsi 
saıt 20,30da verilecek olan re ep ·onserını Ylll"' u · d.. .. .. . yük muvaftakiyetle vermiş • suya uş_muştur. Bır Alınan 
müsamerenin biletleri Köprü f tayyaresı <lüşüriılınüş~ür. 
başıııda gazı;:teler bayii Ali ır. H 1 d d t db" 1 'Au·· 'k d • ·1t·ı ı o an a a e ır er 
l layri ile Gençspor ldübün- ıvı zı o ası ı l.1uz o uı 

d d d b 
nan mahalde henu"'z seslerı· Amesterdaııı 9 Holanda 

en te arik e ıle ilir. Müsa mer<" Halk sine-ması salonun tanzim edici tertibat alıııına hükumeti siya~i vaziyetin son Sünıerbankla Emlak ve Ey 

d g g. ıı· "'ı' ıi 1"kk t ' lam B,aııkasınm kurumudur. 
da veri'ece~tir. mı) ol uğu halde, ses ho . er ın l" 

1 nazarıuı a e 

P 
parlörl~ gayet güzel işitilmiş aluak orduda bütün ınezuni T AMTÜRK 

an5iyondaki tal~- ve köprii başında büyuk bir yelleri ilga t!tıniş ve huduı Ve en güvenilen sigoı la 
b lerin teşekkü rli kalabalık toplanarak konseri boylarındaki kıtaları takviye şirkt-•tidir. 

Mnarif Cemi) eli tarafın- takip eylemiştir· eylemiştir, 
dau şrhrimizde kurulan ta- 1 F ransada yaka la-
1 ·b ... pınsiyonuna yerleşen Hayvan sahip ı nan Koıniinistler 
t.ılf'bclerdeıı iki kişilık b r asılacnk lıey<·t diin Valimiz Şükrü /erinin 
Söknıeıısiieri ziyaret ederek 
p..ııı iyoııun açılmasında gös
lt·rdık lc·ri yükiek alakaya ta
l··bt'ler ııanıına teşt>kkür et
el ,ııiş ,.~ pansiyonda keııJile 
rine fevkalade l) i l>akı!dığı • 
nı,yt-mt-kleriniıı muntazam ol 
duğunu bildirmi~tir. Talebe 
ler, Sayın valimizi! bir batı· 
ra olmak iizere açılış gunu 
ç"kilm ş old:ı b"r • fotografı 
d.t takdim etmişlerdir. 

Şehir tjyatrosu 
Adan ada 

Adıma 9 (a.a.) İstanbul 
ş~hir tiyatrosu trupu buiÜn 

Nazarı dikkatlerine 
Merkez, {KPyun. keçi, sığır. 

maııdu deve, domuzu olan• 
lar bunları 1 nisandan 15 ni 
sana kadar belediyeye m:.ira 
caatla kaydettirip bir ilmüha 
ber almalıdırlar. 

Kaydettirilmeyen hayvanla 
rın vergileri cezaen bt>ş kat 
olarak alınacağı alakadarla
rın malumu olmak iizere ilan 
olunur. 

Ankadadan . buraya gelmiş 
tir. Şehir tiyatrosu burada 
allı temsil verecektir· 

Paris 9 - İki gün evvel 
yaka!anarAk tevkif edilen Pa 
ris Komünist şefleri askeri 
mahkemeye verilmişlerdir. 
Komünizm hakkındaki son 
kanuna göre buııların idam 
edilmesi lazım gelmektedir. 

Mısır kralının ikin
ci kızı 

Kar.ire - Kraliçe Feri • 
de ikincı kızını dünyaya ge 
tirmiştir. Evvelce hazırlanan 

program mucibince kızın 
doğması 40 pare topla ilan 
edilmiştir. Erkek doğsaydı 
101 pare top atılacaktı. 

Hııyat, 
Yangnı .• 
Nakliyat, 

Ve her türlü kaza sigorta 
larınızı en müsait şartlar ve 
tt>diyc kolaylıklarile yapar. 

MALINIZı 

Ateşten ve dt·nizin kor • 
kunç ihtimalleriıı<len sigorta 
korur. 

lstıkbaliııizden ('min ol -
mak ve: huzurla yaşamak 
ıçın, 

Malınızı, canınızı 

Güven Sigorta şirketine sı · 
gortalattırıııız. 

Hatay 'Acentası 
Rıza Altuğ 

slken<lerun 

yunden Ah Tuhani oğlı1 M b .............: 
md tarafından müddeaalt>1• ~ 
_Antakyanın Salihiye ına~s 
ilesinden Abdülmesih vekıl 
.,lu Mihail hakk-nıcla A7ı°tak~: 
Sulh hukuk mabkemesi11 ,J 
açtığı ala<'ak davasında ıııu 
daaaleyhin giyabında ÜÇ ş~· 
hidiıı dinlerıdig~i ve iki şSb" 

• 01' 
dın dt! mukaddeme diolell 
· k trıJOJ sıne arar verilmiş oldı.ıo . 

ve müddeaaleyhin ikarne1i' 
hı mechul olnıasına bil1~e 
usulun 401 inci madd ·S1 

tevfikan hakkı.da çıkaı> i~I 
hıyap kararının İlan suret' 
tebliğat yapılmasına ve dıır 
günü olan 2 5 940 tarıhİ~e 

' ' -~ 
tesadüf edt!n per$embe g~ıf 
saat 9 da Antakya Sulh 
kuk mahkemesinde Haıır 0 

b 
.. Jtr 

ması veya ir vekıl gol1 ni 
mesi aksi takdirJe hakk1~ 
kanuni muamele yapılac• 
ihtar olunur. 

Vakıf ilan/ar' 
Vakıflıır 'müdürlüğünde 
388 kilo 70 gram ıe~ 

yağı beher kilosu 28 kıJf~' 
tan açık arttırrnay, ç11'ıı<1 

mıştır. İhalesi 15 4 940 gu , ' ı 

ne ra~layan pazartesi ssS 
de vakıflar idare:ıinde jc 

olunacağından isleklilt-riıı 
racaatları ilan olunur'· 

* * 
H b'b' • .. .. ,ki a ı ınecc:ır camıı • b' 

dan~cami hariminde bit' , 
odanın 29 3 940 den .31,'' ' ' ~ 
kadar icarı açık arttırııt 
çıkarılmıştır. ihalesi 15 ıı•fll 
940 pazartesi günü vak• 
idaresinde icra ofuııac'ğ 
d. . ·L kl'l . ·· .• ti' .ın ıs e ı erın muracıt" 

ilan 
Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye konulan if 1 
1 - Aktepede yapıl•\ 

(ayaklan mevcut) 3x6 llçı 
ğın~a ahşa~ tabliye jtı:~ 
keşıf bede!ı (1403 lita S 
ruş)tur. 

2 - Talipler proje S8'
1 

me ve diğer evrakı Naf1
' 

dürlüğün ie gÖr.!bilirle''orf 
?> - Eksiltme 15,4,91 ~ 

zartesi günü saat (1 O) dS 
takya hükumet konağ•~, 

.. d d ,,,lııı· t-ncumen o asın a yar 
1 tır. 5 
j 4 - Eksiltme pazilrlı~ 
, retile yapılacaktır. 
' 5 - Muvakkat tt·o1i061 

lira 30 kuruş)tur. 
6 Taliplerin aşağıd~~ 

vesaiki ihraz etmderi 
1 

dtr. ~ı)' 
a "- Ticaret odasına l 

bulunduklarına dair ..;e ~ 
b) Muvakkat tenıil1 11 t 

evrakı müsbite. b50f 

c - Bu inşaata ıı1ll 11-

sika komisyonundan ll~r t 
ehliyet vesikasi (Meı~ıııl 
kayı almak için ihale g ~ı 
den bir kafta evveJiıı;r/ 
Vilayet makamına 111ıı 
etmeleri lazımdır. 

t Neşriyat l'vtüdürü: 
~ Selim ÇELENK ı 

C.H .P .Matbansındııb•' 
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