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1\1 an Yangı· P.erlin 8A.A.-Alman / ~,· taraf Denizaitısı bulunmaktadır ço··rçı·ı 

GQnD ga9en: sayılar 
10 kuruftur 

•ı n basını Japon- Amerikan /l, A~IEHIKAN PARLA-
rl'•ı lfl dışında ki savaşından bahsederken MENTOSU HAHP !LANI luRK· Anıt-rilt}l Ciimhurreisi Huz _Basıııı NITASYIB ETTI Dün .. bir nutuk 

2) ı\ 1 YE veltin Pasifıkte yangın _ Vaşington 8 A.A.- JI 

\' YdenbPr' .. .. . çıkardığını y:ıt.nukta v~ s b' b' 1 Müştereken toplauan A söyledi 
~a~ e adın J 

1 ~urup gı· hülaselt'n şu mütaleayı yü UÇ U 1 r 1 r e· merikan Ayen :\1eclil:'i ile · ı· ~ı d a Avrupa 1 'it · · J ~" enu b rütmektedirler: • .. ki Parlamento, Cümhurreis\ ngı e:-enın. apon 
~ ibı~~t du"n en b OğuşmA. > l rl ne yu eme ' ' ,..,h .,,. ı 11,""'ka sa ahtanberi "huıv• t vicda" azabı Iluıveltiıı Jap>nyaya harp yaya nıçın; arp ı an 
ı ıı,;tııy. ~· Japonyaoın da dU l' DllYaD bir harp k Ull• ğ e ç a l ı Ş ! y Q r i lf 11101 taSVİb ey( em iştir· efl İğ j nİ an laflı 

e· Sa~a Şlarnalarile "Ci dukçıs•dır. Eğt!r Huzvel· Çl~ HlNDıS f A~rGDAKl Londra 9 A. A. _ 
'' (»- lah.-llşyı ,, atıııı aldı. tin müdahelesi olrna"'avdı Alma:.lar Ruzvelt FHAlNSIZLAll ç· d ~ 

11 

t'IJ ~ " Başvekil örç\l, ün fev-
:ıO ~ l'ııklıtrınanın Amerika Avrulııı harbi çoktan bit- adının lanetle aııı- Vişi 9 A.A..- Japon- kalilde toplantıya çağırılan 'Q' ı\ a saı dırması ü· miş ol ıırd u, lluzvelt bir 1 a cağını, j n g i 1 izlerde ya ile A rneri ka arasındaki Avam Ka marasıoda çok 
d t1tj laııo~e~ika ve Ingil· numaralı harp\üdir. Bu vic Japonyanın alçak- harp burada~süktinetıe kar- alkışlanan bir nutuk söy· 
ıO ~ .... ~r: ş· Ya~ıı Ravaş ilan dansız barpçının l,edefi Al· ld d bd şılanmıştır. lemiş ve 'demiştir ki : 
d~ ~'I 'ııı'llldl biribirile bo manyanm parı·alanması ça sa ır ığını i ia '...'in Hindist~mındaki e ~ ~11A- sa ı y d 1 " - Amerika ile.Japon 
1 ~ ~ ın·~ arın sayısı en idi. Bir<,;ok nesiller Ruzvel· e iyor ar Fransız Sömürgesinde bu· yanın harbe girmesi Uwri 

~e ı Yon daha 3rttı. tin adını lanet\'! anacaklar İki taraf da ga lunan Fransız kuvvetleri, ne parlamentoyu fevkalade 
ı. ihth,ateş deryasma dö· d Japonya ile yapılan bir ~~ J ar y ır. ) 'b. f d d toplantıya çağırdık. Çünkü 

ga\Ja ka eryüzünde bu " 1 1 ye ı' ı' a.. 1 'l J l 1 . J t 1 Londra 8 A.A.- Tay an aşma ı e apon ar a ış daha ~eçen yıl. eğer Japon-
.r llttık ı mayan mil· mis gazetesi ve hemen d birliği yapa~aklardır. ya Amerikaya karşı harbe 

" ~·~or. 27Parmakla gös- bütün lngilızbasını şu mu Sin a 9J AMEIUKAN TAYYA girerse, lngilterenin de bir 
"~~da a ay önce eski b d · llr.' .... ·Sı oO...: ..• 'URÜLDÜ t'. ~bİ~ ~lıyan ve sira taleayı yürütmektedir: üyük evletler harbe gır· •' saat içind~.laponyaya harp 
~ ıı,1en •ıni durmadan ··- Japonya nihayet n.iştir. Pasi[ik Diınyanın Tokyo 9 A.A. - Hava i!An edeceğine dair Ame· 
\ •

1 
korkunç yanKı· ilk zarbeyi indirmiştir. Uu en büyük deni~ s'lvaşma i ve Fili pin adalarına ya- rikaya taahhüde girmiştik. 

lııi d~:leri dü.ıdenberi tecavüz taril• tarafından hiç meydan olacaktır. ~lihve pılan hücumlı-rda 9 düş· Japon lmpar&lorluğu bu sa· 
%ıııllkYa~ı da sarmış bir zaman unutulmıyacık rin ı;uç ortağile harbeden bil man tayyaresi daşürülmüş bab Amerikaya harp ilan 

et S~.,. tauır. tır. Japonyamn alçakça tün ortaklarile l.arbeder.,, tür. iki Japon tayyaresi ka edince, biz de Amerikan 

tı..ete~ abşıo Yakında sona meydan okumasına verile lKI TAHAFIN DE Tız yıp'ır. parlamentosunun kararını 
~'llr1· arı~.. d u KUVVETLERi ç· l d h k t beki 1 ~ "'ni he~\- k•vuşm ak cek tek tevap var ır. au ın su ann a are e e enıeğ üzum görmeden 
~ ac

1 
b: 1Yenler muhak cevap şerefli bir milletin l..ondra 8 A.A- Deyli ~eçen Japon donanması derhal harp ilan ettik ve 

~~rc1d ır hayal inkisarı· cevabıdır. fücadelenin so telgraf vazıyor: Hong Kvngu tamamile ab Lüıfen sayfeyi ,çeviciniz 
boıı 11•:tr: nu şimdiden kati olarak Pctsifik denizindeki A luka altına· almıştır. 
.. ~anın d" · J A m 'k n do 1 n PONLA TEVKlF 'tan b ort çevresı- kestirilebilir. aponyanın - erı a nanrı ası m JA. ~ H. 

~ıı dışı u ci~an lvnngı · merikan mandasındaki böl maddi kudre .. fopon do EUILlYOR 
l~tı Ulctutdakı Türkiye. gelere hfü.: mu l>izim de nanrnasına üı;tündür. L3u Ottava 8A.A.- llo· 

1 
ş Ve e u ~ibi bugün dı~ harp halinde bulunmamız denizde Amerikalılann 12 Iand·ı Hindiçinisindeki bü· 

~~!arak lllıııyetin semho demektir. Artık dünya harp gemisi 4 t.-yyare ge· tün Jap·mlar kütle halin· 
lı!~ lt\fltil kalmaktadır. harbi uaşla!llıŞ ve bütün misi ve 27 krovazörile 30 de tevkif edilmişlardir. 

SON DEKİKA 

JAPONYA YA 
SAVAŞ lLA ~ EDEN VE 
MÜNASEBETLERINI KE 

SEN DEVLETLE!<. 
~~ ıtıiıı~ kıyasiye dövü 
~~ llıaı:ı 1 btleri rı • arasında 

:lif ~4~%tq: 1f Yoktur. Bugiin 
ttı' ~ ş llo\j ~ a dr b:.ı ezeli 

Siyam 
lzlar 

Japon ordusu 
Siyamda ilerliyor: 1

Uzak ~~
ğuda .;, 

Londra 9A A. - - Yeni
zelanda hükumeti Japonya 
ya harp ilAn eylemiştir. 

L mlradaki Yunan hilkO.· 
meli de.Japonya ıle harp ha 
li ilftn eylemiştir.:General 
Dögolun riyasetinde top 
\anan .l lür Fransız kabine 
si deniz, kara, ve hava 
kuvvdlerinin Japonya ile 

tıııı ·
1 

~'kaı;ıııı dt!ğiQtir· 
~ çın . "' ~ d . hıçbir sebep 

ıJ llı~k·ğıldir. Çünkü 
ı ~~~ h· 'lllıı1n <,.:erçevesi 

fe lNluh 1~ kims .. den l>ir 
1 11l'ak · leı tf ()\ ıstemiyoruz. 
\JUt~ I~ ' :\rak o·· t" 'l 'il ısrk ıı un mı · 
dıt. 4·U~u l la\ ve toprak 
~~ ~.~ ~e saygırmz lvar 
~'1..e 1111 ŞeYgı; ıariığımı 
Q \ı~ Qu~lıtıref ve istiklali· 

~~ eq ulunc·ıya kadar 
~lıa:ug.un ~ktir. 

\ıl.! ~~rli~ıir zamandan 
ıt~~ lftıdik' daha kuvvet 
~ Du ayakta duru· 
~~1~~1

1

1~~a terazisinde 
\, 'lll ilttız her gün bi-
\ 'a_!iı İliLl1akta, mille:+ 
' ~lıkSe\ a.rıınız durma· 

1 
~tun blllektedir. 

< 1\ k Uııların .. t" n 1ı1. ı~ın . us u 
\ı 'lltı eth hazine-
~ v~ 
~ ~laın ~~rdun emni 
~ ,ıtı1 etıni sağlama 
'ıı 'ı· ~astıl'fına kov-
~ı ·~ ılJ ·,o " 
~"ar.1 Jer .. gibi bir 
tıı lllijl'll Hgunkü aza 1 
'il ~İtıi Urnuıu ve ba-
~ \>~ tı hepsini U'nun 
"{) ef · \I ışılmez deha· 

Japonlarla bir 
anlaşma 
yaphlar 

Japon kabinesi top 
lantıya çağiıldı - Baş 

vekilin Japon mil
letine hitabesi 
Tokya 8 A.A.- Japon 

ya ile Siyam arasında bir 
anlaşma imzulanmıştır. 

Bu anlaşmaya göre Japon 
kıtaları Si~ am toprakları· 
na gireceklerdir. 

imparator Japm Par 
lameııtosunu 15 ilk kanun 
da fevkaHlde toplantıya 

~ağırmıştır. 
Tokyo 8 A.A. - Baş· 

,•ekil Tojo Japonya ile Ja · 
pon milletine bi,. hitabede 
balunarak dtJmişlır ki: 

·'Amerikanın bize koş 
~U~uı. 

linı ÇELENK I 
tuğu şartların kauu\üne 
imkan yoktu. Amerikalı 

Tokyo 8 A.A. - kalı 
rıye Genel Kurmayınw 

teblilti: 
Japon Bava ku\•vetle 

rile donanması Havai ada 
sındaki Amerikan üsleri· 
rine ansı:r.ın hücuma mu· 
vaffak olmuşlardır. Bu 
sabah saat 8 de gün doğar 
ken Singapurdaki lngiliz 
askeri hedefleri bombalan 
mıştır. 

Siyam hududunu ge· 
çen Japonlara karşı muka 
vemet durmuş ve müza· 
kerelere başlanmıştır. Se 
ri bir anlaşmaya v an laca· 
ğı beklenmektedir. 
~ 

lar Çin toprakları ıJan çe 
kilmeruizi kayıtsız şartsız 
istediler. ~ğer hunu kabul 
elst>ydiklınparatorluğun ş . 
refi tehlikeye düşerdi. J a 
J\Onya tarihinde asla ma~ 
IOp olmamıştır. Z:ıfere i 
naıımak muzaffor olmak 
demektir. Biz Japon lınpa 
ratorluğunun seh\rneti için 

l ~arbl'diyoruz· 

Harp başladı-
Karada. denizde ve 
havada çarpışmalar 

oluyor 

Londra 8 A.A.-Kana 
da hükumeti Japonyaya 
harp ilan etmiştir. Yeni 
Zo: landa kabinesi de top 
lantı halindedir. Onun d~ 
harp ilanı beklenmekte· 
dir. 

Tokyo 8 A.A.- lugi-
1 liz ve Amerikan kuvvet

lerile Japon kuvvetleri arn 
sında ~arpışmalar bu sa-
lıah saat 6 da başlamış· 
tır. Japon kıtaları Siyam 
hududunu aşmışlardır. 

Vaşington 8 A.A. -
Ame· ika Cümlıurreisliğı 
sekreteri her üç dakikada 
bir bülten ne~retlerek mu 
harebeııin gidişinden hal· 
kı haberdar etmektedir. 

Tokyo 8 ı\.A.- Japon 

h~rp halınde:oıduğunu·iH\n 
eylemıştir. 

Kahire 9 A. A. - l\h· 
sır kabinesi .1 aponya ile 
diplomatik münasebetleri
ni keı;miştir. ~lısırdaki Ja· 
pon tebaalarını tevkif ve 
mallarına el konacaktır. 

kabinesi mütemadiyen 

toplantı halindt-dir. 
Tokyo,8 A.A.- Batı 

Pıısifikte Japon ve Arne• 
rikan deniz kuvvetleri ara
sında büyük bir harp ba' 
Jamıştır. 3) bin tonluk lıir 
Amerikan harp gemınsı

ni n batırıldığı haber veril 
mekledir. Diğer tardf tan 
dört Japon gemisinin de 

1 battı~ı bildiriliyor. 
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Y aglaadğ-Antak 
ya yolu kapandı 
Bazı yerlerde karlann kalınlığı 

birbuçuk 1etreyi buldu 
Cumartesi günü yağa;:ı 

tkarlar da'-ğlarda iki metrtı· 
yi bulmuştur. Yayladağ ve 
Şenköy Bölgele-rinde de 
karın kalınlığı hirbuçuk 
metre)e kadar çıkmış ve 
bu yüzden Şenköy - An· 
takya ve Y ayladağ arasın 
daki şosu üç günö.enberi 

wlrapanmıştır. Bu aıada tel· 
graf ve telefon telleri de 
kopmuş, yolların açılması 
ve tellerin tamiri içiıı Jaa 
darına ve posta telgraf 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Ankara 9 .A.A.- icra 
Veki11eri heyeti:dün öğleden 
sonra saat 16 da Başvekil 
vekili Şükrü Sarraçoğlu 
nun riyasatinde toplanmış 
lır. 

hiç vakıt koy™tmedik. 
Japon - Amerikan 

harbinde Rusyanın oynıya 
cağı rolü şimdidP.n bilmi· 
yoruz. Jtıponya harbe gir 
meden lJiraz önce Siyam 
llaşvt>kiline bir te'graf çe 
kerek dayannıasıoı v~ ln
gillereniıı Siyamla birlik 

oto Japonyayeı karşı narbe
deceğini bildirdim. 

Jııponl..ı ın, Ingilizçe 
kQnuşan hu iki al~me 

. kar~ı nasıl haince hucum 
ettiklerini. bütün dünya 

ı gür!!!ÜŞliir. Vaşingtona gi· 
den Japon 'delegeler:, lıarp 
Han edilmed .. n vakı t kazan 
mak için Amerika) ı oyttla 
dılar. Sulh~ 'yolile lı'r an· 
hışmaya varmak için A 
ınerikanın saı fettiği gayret 
bütün cihanda takdir 'edil 
rııekteılir . 

Allahın tayin edeceği 
mukadderat ne olursa ol 
sun müşterek düşmana 
kuvvetle kaı şı koyacağız. 

Çin llaşkumaııdanm;ı 
da bir telgraf çekerek n ~5 
terek düşmana knrşı k ı., ; 
tıııık i~~in birlikte hareket 
edileceğini bildiridinı bütün 
Juızırlıklar yapılmıştır. 
Amerikanın harp kuvvetle 
rile en sıkı işbirliği kur
muş bulunuyoruz, 

Düşman briki saygısız 
laktan doğan bir cüretle 
hücum etmiştir. Kahraman 
mültt'fikimiz Huslarla Jngi· 
Jiz dili konuşan alemin 
illi zamanlarda müşkillat 
çekeceğine şüphe yoktur. 
Fakat dünya nüfusunun 
en aşağı beşte dördü bi -
zimledir. ~lazide hafif y:ı

an bir ışığımız vurdı. 
imdi kuvvetle yanan bir 
şığımız vardır. 

memurJarı çahşm ağa başla 
mışlardır. 

V:..ılimiz Sökmensüer, yol
ların kardan temizlt'nmesi 
ıçm ıcap eden tedbirleri 
aldırmış ve dün sabah 
bizzut ;;enköy bölgesine 
giderek yapılan işleri göz 
den geçirmiş, gereken di
rektifleri verrnistir. 

Dilu yapılan gayretler 
neticesinde ak~amu doğru 
yol açılmış ve ilk otomo· 
bil dün akşam YayJadağın 
dan şehrimize gelmiştir. 

Mahaç koşusu 
Beden terbiyesi bir 

kır koşusu tertip etti 
Beden Terbiyesi Umum 

.Müdürlüğü tarafından ter 
tip edilen Kır koşuların· 
dan birincisi oJau mahaç 
kır koşusu önümüzdeki 
pazartesi gürıü yapılacak 
tır Bu koşuya girmek is 
Leyen kız ve erkek koşu 

cuların pazar günü akşı
mına kadar Geaçlik kışla 
sında 13eden leı biyesi Böl· 
ge atletiz:n aj rniı~ın t ad 
!arını yazdı~m.-.ılan gerek 
tir. 

Sineına;ardan 
ş:!<ayet 

Ilir okuyucumuz yazıyor: 
Bu yıl Hatayda, sene -

h~rdenberi görülmeyen şid 
detli bir kış hüküm sürü
yor. ı\levsim icabı halkın 

toplantı yerleri bit tabı ısıtıl-
maktadır. . 
Ancak bu arada, tatil gün 
!eri binlerce yavrularımı · 
zın seve seve can attıkla 
rı sinema salonları dondur
ma kutusu gibi.. Yurdu -
muzda yiyecek maddeleri 
gibi msıhrukat ta bol .. 
Acaba müess~80 sahipleri 
faz·a külfet olur diyemi si 
nemalarını ısıtmağı düşün 
nıüyorlar ? Piyasada soba 
da, boru da bulunması 
mümkün nesneler. 

Sebebi ne olursa olsun 
soğuktım sade çoluk çocuk 
değil büyükler de mütees· 
sir oluyorlar. Umumi sıh ı 
hat namına buraların da 
ı:-ıtılmusı neye bağlı ise he 
men yapılmahdir diyoruz. 

Aı~kalılann öikkat na 
zıırlarını çekeriz 

Bedirge nahiye mü 
dürlüğü 

ViHiyet maiyet nrnmur 
!arından Ali Akseveıı, açık 
bulunan Bedirge nahiyesi 
müdürlüğüne tayin edilmiş 
lir. Değerli arkadaşımızı 
tebrik eJer, y~ni vazifesin 

' de U1! b1~1rılar dileriz. 

... 
Libya da 

İı-;gilizle rSeydi Rezakı 
geri almışlar 

Londra 8 A.A.- Lib· 
yadan salabiyetdar kay 
naklara gelen haberlere 
göre Ingiliz kuvvetleri Sey 
di Ht-z:ıkı A lmunlardan 
geri almışlardır. Evvelce 
Almanların eline dılşnHiŞ 
olan yeni Zelandalı yara 
lt esirler burada bulun• 
muştur 

Kahire 8 A.A.- ' Tob
ruk cenul>u ııdaki düşman 
mu'<L vemet üslerine 
şiddetli hücumlar yupıl-
mıştır. Düşman tarafından 
a 1 ı n a n topraklar 
yeniden lngilizlerin eline 
geçmiştir. Aç kalmış olan 
l 50 Alman askeri esir 
alıomıştır. 

lngiliz gazete
leri soruyor 
Libyadaki hava üs 
tünlüğümüze rağ 
men meyaan muha 

resbeini nigin kazana 
madık 

Londra 8 A.A.- Lih· 
yadaki geçici bir muvaffa
kiyetsizlik ortaytt miihim bir 
mesele çıkarmıştır. Ru hu 
susta gaz~tel~r şu mütale 
ada bulunuyorlar: 

'"Lih .... , • .ı lngilizler 
kaı'ıı. ve ! ... v?. kuvvetleii 
bakımından kahir üstünlü 
ğc malik hulunuyorlar. 
fakat bu üstiiıılilkten ni 
çin is yıkila istifade edile
memiştir. ve meydan mu 
harabesi kaı:ınılamam·ştır 
Halbuki Almanların hava 
üstünlüğüne malik oldukla 
rı hor yerde birçok mu 
vaffakiyetler kazandıkları· 
nı gördük. Bunun en son 
misali Yunanietan ve gı 
rit adasıd.r. 

Libyada 5 ay süı·P.n 

uzun bir hazırlık devresin 
den eonna buşlıyan taar 
ruz muvaffak olamamı~tır. 
bu hazırlıklar sırasında A· 
m~rikadan mühiın miktar 
da Harp malzemesi ve ha
fif tank g~lmiştir, Şimdi 
muvaffakiyetsi·diğfl sebep 
olarak a~ır tank sııyısmın 
azlığı ileri sürülüyor. 

Ohalde niçin ağır tank 
ların gel•nesini b~kleme· 
den taarruza geçilmiştir. 

Bir Japon gemisi 

yaralandı 
Londra 8 A.A.- lngi· 

liz tayyareleri bir Japon 
gemisine tam is.ıbetler 
kaydeylemişlerdir. Japon 
Iar Singupura asker çıkaı· 

mışlardır. Muharebeler de 
vam etmektedir. Singapur 
dan gelen h:ıberlere görel50 
J :ıpon tayyaresi bu sa· 
bah Havai adasındaki üs· 
Ieri hombalarken sıvil halk 
hm 35J kişi ölmüştür. 

Rusyada 
Muharebeler nasıl 

inkişaf ediyor 

~loskova 8 A.A.- Hus 
tebliği : Rus kıtaları Al
manları Tuıa;köprüsündeıı 
atarak Tulayı kurtarmış 
tardır. 

Berlin 8 A.A.-Alman 
tebliği: Doğuda harekatın 
gelişme tarzı artık Rus 
kışına bağlıdır. Kırım Ya 
rımadasının batısına !fos· 
ların asker ç1karma teşeb 

büsü akim kalmıştır. Şi· 
mal Afarikasıoda şiedetli 
muharebeler olmaktadır. 

pariste Alman'ai·ın 
aldığı tedbir 

Paris 8 A.A.-Alman 
Uaşkumandanlığı neşretti· 

ği bir emirnamede diyor
ki: ·' 6 Ilk kanunda l'aris· 
te bir Alman subayına 
suikast yapılmış, 7 ilk 
kanunıiad ı Alm 1n askeri 
mahfilinde bomba ile ha 
zırlanan bir suikast mey· 
dana çıkarılmıştır. 

Binaenuleyh bugünden 
itibaren bütün lokanta, si· 
nemi ve tiyatrolar saat 17 
den sonra kaparucak ve 
saat 18 den itıbaran halk 
sokaktan evine çekilecek 
tir. Yer altı trenleri~de bu 
yasak csnasınd t işlemeye 
cektir. 

Barsak satı-
1 a ca k 

Türk Hava Kurumu 
13aşkanlığından 

Antakya Türk Hava 
Kurumu tarafırdan 
Kurban bayramında ıopla
nac ık b·ırsaklur açık art· 
tırrnaya lwnulmu~tur, 

İhale 22 ilkkanun 
941 pazartesi günü oğle . 
den sonra saı..ıt 1 O da Ku 
rum merkezinde yapıla -
caktır. 

l\luvakkat teminat 100 
liradır. Şartnameyi görmek 
ve daha fazla • malO.nıat 
alrıı:ık istiyenl~r hergün 
Kurum merkezine veya -
hut ., Yenigiin ,, gazetesi 
idarehanesine müracaat 
edebilirler. 

KAYIP '1 ASDIKNA~IE 
938 Yı:ında Aut.ıkya 

Lisesinden aldığım tasJik 
nameyi kaybettim yenisi· 
ni al&cağımdun eskisinin 
hükmü yoktur. 

Faik 

Kayıp tasdikname 
193 ~ yılında Ankara 

b:riHci ortaokulun birinı~i 
sınıfından aldığım tasdik· 
nameyi kaybettim. Y tınisi · 
ni çıkaracığımdan eskisi· 
nin hi\kmü yoktur-

Sadreddin Turer 

.J" 
: • . • k1edi· 
ıncır na 

lecek -~· 
11ıiİdU 

Inhisarl&r uaş ·~ 
ğünden : 

0 
totl 1 

· 5 · e A rsuzdaKı J)St;l1 ~ 
rin lsk*'nderuna ll~.;a ;! 
siltmEy~ kooultJldiğitl 
talip zuhur etrı~l ıııf'I 
bu kcrre 13,12,9 arl~i ~ 
ne müsudif curıl ... arlı~ 

p~" rll' rı ü sau t 1 > dıt rl~; 
• ka1'8 ııt talibine ilıalesı . 13ııŞ 

I l·J •rıO ~~ mıştır. stek ı u ı.ıbp 

d .. l .. ğ .. ··ız satış ş ı.ır· ur u rumt 010ıı 
·ıa~n 

müracaatları ı 
J~ 

..,... ıJ rlı.Jg 
Ayar rne 1" 

ku rsıJ 1' er 

Hatay MınWk3Jl. 
··odtı · r ret MüdürJüğU 111eı:ııv 

Helediye a~ar e(iile.b 

luklarına taY~~tis!lb 1
; 

mek hakkını 1 s0ııll 
yapılacak inıtih 3b~l(l)ll1' 

la 1 'J'iC3 
ehliyetname a ka 
1.ere Hatay ~tıol!l 6,.,...t 

........ nde Z 
ret Müdurlu~u 2 ı..,......1 
e41 tarihinden ds\'11 
941 tarihine ""dar ·11il11ı~· 

15 ,,, ı 
etmek üzere ,-ı.0 it~ 

urlu" bir ayar rnem 
şu açılacaktır. ·ı·kle r 

. ·ncı ı ı· Bu kursu uırı s8 . 
t a(lle b 

tiren ehliye 0 ı ırııtll 
ı. · ·· ı al bu 1 de'~ uinın mun 1 • (skeıı ~· 
lira ücreti•. J3elediS8,j~ 
grup merkeıı tB) 

1 ..,.unıı '"' yar memur Uı; tB· 
(llıJ}lrl 

V k AI t rnaka . e a c . . ktır· 
bir..~ artedılece 

1 rı jlgaS 

1 

(._ . dk satışını ıct•~~ 
Zirı.ıat Jş çıtı 

' J..)twlt-ıt ) ııattıY ı 
Ic..·i Kurumu 

94
11 

I ·~· d 1 ıgın en: A 10 tıt 
10 ilk )iaıı• ~ ar ı 

•• Ü ı.ıÇI ~ıtl 
çarşanba g~n sııtıla~11~01ı 
ma sureli.le Jörl)roı. ıı' 
ilan ettinim'ı uıtiftl~91l 
çeltik Vi~ay~t 01,w~LJtl sıJ 
tahsis edılrnıŞ suretıltı dil' 
ac;ık arttırmu .;ar 8 

f ınııı 
lışından sar 

miştir. ·safı ya' 
Elektrik tesı k 

1 Yaca . 
Pı rna d"rı · 

·ıı ., ·~ 
·Jaresı !{l'1 

Elektrik 1 elt' ı# 
· de rıı 9 İdaremıı 

1 
•·tri~ (fll!l' 

·ı e e~ ·o ·ı kontörü ı e olD ~erı 
mesi kalrnnrrııŞ re"/Brı ,efe 
dan yenideıı ce 1ıode l Ilı O· 

. Be)' ~re iti 
miyecektır. ·dare' o 

t rıP 1 ·1111 
tesisat yap 1 e.si l 
racaat cdilrrıenı 

t. ı<f~ HA jtib8 i•• trı 
Hu giindell rı c;ııb yı"'~ 

SON Q,\IlT Jeılıı:ııçır!Jll' 
büyük eserdin •• ıde Jİ' 

Gün LJ sıı'ıı~ 
. Jefl tefi// 

Ik. fılnı uır ıı ı~ / 
ı Aş"•// 
yarı ve ~ .. ,.o 

Mil~ıı1' 
N eşriyalr:t;l·~d. 
S~LıM ~sa ,. 

c. H. P. Matlı 
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