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Seçim Neticeleri 
liöğüslerimizi kabartacak ka-

dar mükemmel 
Vatandaşların seçiıne işti,ak nisbeti, Yay
lad21ğda yüzde 95 Süveydiyede 89 dur -
Partimizin namzetleri ittifakla kazanıyor 
Belediye :;eçimi Vilayeti· rak etmiştir. Bunların 319u 

mizin her tarafında derin bir kadın ve 319 a erkektir. 
heyecan ve sevinç içinde Süveydiyede 4000 rnüte· 
devam etmektedir. Bazı mm hipten 3433 kişi reye iştirak 
takalarda seçim bitmiş ve eylemiştir. 
neticeler gelmt;>ğe başlamış· 
tır. Dün Süveydiye ve Yay· Reye iştirak ederılerin 1966 
ladağ belediye seçimlerinin sı erkek 1467 si kadındır. 
neticesi vilay.?te gelmiştir. Bu Bu ilk netic~lne göre ka 
neticeye göre iştirak nisbeti dınlarımızın iştirak nisbeti 
Yayladağmda yüzde 95 ve halkın gögsünü kabartacak 
Süveydiyede yüzde 89 dur. kadar mükemmeldir. 

Y nyladağ Kaza mt>rkeıin- Halk her tarafta Partimi· 
de kadın ve erkek 700 mün zin namzetlerine ve ittifakla 

.!,,ehipten 638 kişi reye işti- rey ve•r•m•e•k•t•e•d•ir··----• 

B. M. Mecllsi 
Diin to~ landı 

Ankara 16 A. A. - Bü- edilmesini, felaketzedelerin 
Yük Millet Meclisi bugün öğ açıkta bırakılmamasını te -
leJen sonra Ruf-:t Canıtt>zin menni eylemişlerdir. Bu hu· 
llaşkanlığınde toplanmıştır. susta uzun münakaşalar ol . 
Celsenin açıln.asını müteakip muş ve Sıhhat Vekili Dok
Maliye Vekili Fuad Ağralı tor Hulı'.isj ~lataş tenkid ve 
kürsüye gelerek yeniden ih- suallere cevap vererek Kızıl 
das edih~n büyük Elçilikler ay ile müştereken mahaJJin
v~ devlet memurlarının ma· de yapılan tetkikattan sonra 
aşını tevhit ve teadül ettiren Dik\lınin yeniden inşa edile 
Ve H ıriciye memurlarını bu ceğiııi, halen açıkta kalmış.bir 
hükümden hariç bırakan ka tek yurtdrlş bulunmadığını, 
ııun layıhas1 ile Dikili söylemiştir. 

felaketzed(':lerine yardım ıçın Bundan sonra rumame -
300 bin liralık tahsisatın ye geçilerek Hatayda vila -
lllü~taceliyetle müzal<ere edi yet teşkiline ait kanuna ek 
lerek kabulünü istemiştir. bir maddenin müzekkeresini 
Bunun üzerine ıtöz alan birçok yapi\l'ak kabul ettikten son· 
hatipler bu yarJımı münasip ra gelecf"k pazartesi günü 
v~ muvafık görmüş, fakat toplanma k üzere celseye 

J;,,uııun tevziind~ dıkkat son verilmiştir 
~ ............................... & ......... . 

Alman taarruzu 
Pek yakında bekleniyor 

Cepheler gerisinde büyük birfaaliyet var
A1manlar Alzas üz~rindt:n mi bir 

taarruza geçecekler? 
, Paris 16 A. A. - .. Fran- 1 :..muştur. l sız resmi tebliğinergöre,:cep· - Paris 16 A. A. - Röy
lı.e<le vaziyet şudur: ,Mozeldeıı _ter Ajansının muhabiri.bildi-~ 
.Sara kadar olan düşman hat- rıyor: Bir Alman taarruzu· 
larında büyük bir faaliyet nuıı artık tamamen . yakın 
Röze çarpmaktadır. Cephe olduğu tahakkuk_etınektedir. 
Rerısindeki bütün yollarda Bütün cephelerde hücuma 
kesif düşman askerlerinin geçmek için büyük mikyasta 
hareketi müşahede edilmiştir. Alma"! askerleri tahşic.J edil· 
lOo kilometrelik Lir cephe mişlir. Almaıı topçusunun 
Loyunca, gece karanlıktcı ve bombardımanlarına, Fransız 
0rrnandaıı istifade eden düş· topçusu şiddetle mukabele 
1naııın mühim talışidatta bu- etmektedir. 
luııduğu anlaşılmıştır. Sözüne inanılır kaynak-

BerJin 16 A. A. - Al- lara göre, Almanlar Ahas 
illan resmi tebliği; cephede üzerine büyük bir hücumn 
~ahalli" bazı taarruzlar olmu~ hazırlanmaktadırlar. Fransız 
ık· 1 t<araf topçusu ;;leş teali askeri makamları bu habere 
ttnlişlerdir. Mukabı l lıava büyük bir ehemmiyet atfet· 
nıuhartbelcri <le vuku bul- Sonu 2 incid~ 

Fransız matbuatına göre 

fürk- Rus anlaşması 
Fran .. ça ve lngiltere ile Sovgetler arasın 
da bir köprü vazifesini görecek ve Tür

kiye bu köprünün en büyük mesnedi 
olacaktır 

Almanya bu köprüye mani olmağa çalışıyor-Saracoğlu dönerken 
~östenc~de Romen H~riciye Nazırile göriişecek-Kafkasyada 
kı muhayyel Rus tahşıdatı rtsmen yalanlandı- Bulgaristanın 

Balkan antantına girmesi için bir teşebbüş yapılıyor 
Paris 16- Fransız mat· Moskova . 16 A.A. Tas Belgrad 16 A.A.- Yu 

buatı Türkiye Hariciye Ve ajansı tebliğ ediyor: goslavya hükumeti, Roman 1 

kili Şükrü Saracoğlunun Mos ya il~ Macaristan arasındaki 
kovada Molotofla yaphğı Bazı yabancı kaynaklar tavass~tunun miisbet bir Şt"kil 
müzakereleri büyük bir ı\la- Sovyetlerin Kafkasya hudu- de netıcelenmesinden sonra 
ka ile takip ttmt"ktedir. du ile Afganistan v~ Iran ş~mdi deRomanya ile Bulga· 

Türk Sovyet mi.izakere· h :u d u d u n d a as· rıstan arasında bir tavassut· 
leri sona erdiği zaman, bu keri tahşidC\t yaptığını ilan ta bulunmağa karar vermiş 
netice Sovyetlerle Fransa etmişlerdir. Tamamen gara- tir. 

b k · za ve komşu hükumetlerle Bu t t b d f' 'k arasında ir nevi öpn.i va· avassu un e e ı, 1 i 
zifesini görecek ve türkiye münasebatımızı bozmağa ma hükumet arasındaki ihtilafı 
bu köprünün en kuvvetli tuf olan bu haberleriTas ajan bertaraf ederek liulgarista 

sı kati surette ·yalanmagw a d n Ik mesnedi olacaktır. nı a ua an antantı çerçe 
mezundur. · J Fakat Almanya bu köp· vesıne a maktır. 

rünün tesisine mani olmak EN SON DAKIKAt-_llliı ____ lıliİİİİİİİİİll-•••• 
için bütün kuvvetile Çdlışmak 
tadır. 

Londra 16 A.A.- Tay· 
mis gazetesi Moskovada ce

reyan eden Türk~ Sovyet 
müzakereleri hakkında şu 
ınutaleayı yürütmektedir: Bu 
müzakereler neticeye yakla · 

şıyor. Knouşmaların fasıla· 
ya uğramasmı . müşkülat 

tan mütevdlid bir inkıta te· 
lakki etmeğe as!a mahal 
yoktur. Bu fasıla Alman 
Hariciye Nazırı Ribbdro
punMoskovayı ziyareti ve da 

na sonra SovyetleriııBaltık me 
selelerile fevkalade meşgul 
olmalarından ileri gelmiştir. 

Şurası muhakkak tırki , bu 
müzakerder<le Balkan me
seleleri de halledilmek üze· 
redir. V I! I'ürkiye bu me 
selelerden mütevellid vazi· 
yelleri alakadar Balkan dev 
!etlerine tebliğ eylemiştir. 

Şükrü Saracoğlu bu gün 
lerde Moskovachn ayrılarak 
Ankaraya dönecek ve Türk 
Haric"ye Vekilini götüren 
vapur Köstenceye uğrıyacak 
hr. Burada Romanya Hari· 
ciye Nazırı ile Türk Harici· 
ye Vekili arasında Vf! gemi 
nin içinde bir müiakat yapı 
caktır. 

Müzakereler hakkında 
tafsilat yoktur. Fakat bu mü 
zakerelerin ilerlemiş olduğu 
na da şüphe ve tereddüt 
yoktur. 

Diğer taraftan siyasi Jn
giliz mehafıli,Türkiyenin men 
faatlerine aykırı herhangi 'bir 
şe.y kabul etmadiğini kati su
rette tahmin etmektedir. 

Hariciye Vekilimiz 
_ Dün Molotof la görüştü 

Bu mülakat iki saat sürdü-Ziraat Vekilimiz 
Moskova yolunda 

Mos~ova ~.7 A. A. Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Sara~ogl_u dun saat !6 da Sovyet Başvekil ve Hariciye 
Komıserı Molotofu zıyaret ederek kendisiyle iki saat ka
dar görüşmüştür. Umumi intıba, müzakerelerin henüz 
bitmediği merkezindedir. 

.. Odesa 17 A. A. - Sovyet ziraat sergisini ziyaret 
ıçm Moskovaya gitmekte olan Türkiye ziraat vekili 
Muhlis Erkmen beraberinde Şükrü Esmer, Sabri Ertem, 
Suad Derviş olduğu halde dün Odesaya varmış ve rı!ı· 
tınıda parlak merasimle karşılanmışhr. \f uhlis Erkmen 
Tas Aıansına beyanatta bulunarak demişdir ki: 

" - Memleketinize geldiğim ilk d1K:ikalardd Türk 
milletinin selam ve dostluk hislerini Sovyet Birliği mil • 
!etlerine getirmekle bahtiyarım. Ziraat sergisini ziyaret 
ve Sovyet ziraati hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
Moskovaya gidiyorum. Memleketinize ilk defa olarak ge· 
liyorum. Fakat memleketinizin başardığı işleri daima ala 
ka ile takip etmillimdir. 

Londradaki temaslar 
. Loııdra. 11 .. A ... A. - Sovyetlerin Londra büyük elçi· 

sı Mayes~ı dun ?ğleden sonra İngiliz Hariciye Nazırı 
L.~rd .. H.~lıfaksı z.~Y ~ret e~en·k lcndisile uzun müddet gö 
ruşmuştur. Bu goruşmr!ıun esasını iki memleket arasın· 
daki muhtelif meselelerle Türk - Sovyet müz.tkereleri· 
nin teşkil ettiği söyleıımekteJir. 

Alman taarruzu başladı mı ? 
Paris 17 A.A. - Fransız resmi tebliğine göre~ Al· 

manlar Mozelin hemen ~arkında ve 6 kilometrelik lir 
c 0 phe üzerinde dün taarruza geçınişler<lir. Bu taarruz 
neticesinde bir. tepeyi işgal etmişler ve ateşimiz altında 
durmu~lardır. 

Havasın mütemmim malumatına göre, iki haftadan be 
ri devam eden Alrnan agır topçusunun ateşinden sonra 
Başlıyan bu taarruzun mevziimi, yoksa umumi bir taar• 
ruzun başlangıcımı olduğu belli değildir. 
Fransız Başkumandanlığı her ihtimali nazarı dikkate ala· 
rak bütün ileri mevzileri tahliye ettirmiş ve Almanlar 
işgal ettikleri tepeyi hı.!men muharebesiz almışlardır. Va• 
ziyet bir kaç güne kadar ~elli olacaktır. 



Sayfa.._ 2 

İşaretler : .... 
Seyrüsefer 

Nakil vasıtalarının umu • 
ın1 hareketlerini tanzim eden 
rehberlere seyrüsefer nizamı 
diyoruz. Bu nizaımn bilhas -
sa şehirler dahiline ai.~ ?.la.~ı 
kısmı , hem kazaların onunu 
almak, hem de kalabalık o· 
fan bu yerlerde halkın huzu 
runu ve rahatini temin eyle· 
mek bakımından bizce en 
önemli olanıdır. 

Hele bizimki gibi sokak 
lan d:ır, kaldırımları bozuk 
bir şehir için nakil vasıtala 
rı11m seyrini hususi surette 
tanzim ve kontröl etmek 
ic,tp ettiğint- hiç şüphe yok 
tur. 

Malumdur ki, şehrimizin 
iki ana caddesini orta kısım 
lardan biri birine bağh) an 
Ulucami Uzunçarşı , ~.ıu 

·· - Cın cami - Hameceronu, 
di hamamı . Süvcyke olarak 
başlıca üç sokak vardır. . 

Fakat, çoğu yer de genış 
liği liç metreyi geçmiyen bu 
sukaklardan inip çıkan oto· 
mobil, araba ve saire nakil 
vasıtalarının sık, sık karşıla· 
şarak dakikalarca yolları ka
pattıkları. hatta ufak, tetek 
kazalara bile se~ebiyet ver· 
<likkrihemen her gün ve her 
saat görül< n hall~rd:ndir. 

Mesı·lfı : Ulucamı U . 
zuııçar~ı ve Ciııdı hamamı -
Siıve}ke sokakları çıkış;.~.: 
lu cami Hamecer . on~ 
sokağı da inişe tahsıs ed~· 
lirse", bu intizamsızlık ıaıl 
olur, halk rahat eder ve 
kazalara karşı"korunulmuş bu 
\uııur kaııaatiııdt yiz. 

Vilayetimizdt1 
Müfiü vekalet let i 

Maarifte 
Yeni nakil ve ta

yinler 
Fatma Taner Antakya F ev 

zi Çakmak ilkokuluna, Hav
va Kaya 23 temmuz ilkoku
luna, Emine Fahire Ulus il· 
kokuhrna, Neyyir Çağlayan 
İsmet paşa ilkokuluna, Mah
mure Aken Ülkü ilkokuluna 
Feri ha Koı.;a, Emine Gün er 
Reyhaniye ilkokuluna, Emir. 
Yurdakul Payas ilkokuluna, 
Mustafa Taşpınar lskenderun 
Namık Kemal ilkokuluna. 
Mehmed Ali Arsuz ilkoku
luna, Yakup Kadri Haroiye 
ilkokuluna, Nizamettin Ki:th· 
raman Ş~yh köy ilko~uluna, 
lbrahim U.ıal Hanyo ılkoku· 
luno, Barbaras Ôzarıkça Ef
nir ilkokulluna. Niyazi Tuu 
cer Kışlak ilkokuluna, Feh
mi Köse Ku:.mculu ilkokulu
na mehmed Sözer Hactlar 
ilk~kuluııu. lbrahim Göktan 
Delibekirli ilkokuluna, Üs· 
man İşden Karaınankaşı il
kokuluna Ömer Ula~ Aydi 
ilkokulun~, Ahmed •Naili 
Avakiye ilkokuluna, Mehmed 
Köker Cünte ilkokuluna, Ah· 
dullah Feyzi Karbeyaz ilko
kuluna, Hayriye Kuru İsken · 
der un Namık Kemal ilk oku· 
luna. Hayriy~ Halef İsken
deıun Mithat paşa ilkokulu
na, Müzeyyen Şerbetçi, Ni
met Katip Kırıkhan Merkez 
ilkokuluna, Fatma Seniye 
İs" enderun Mithat paşa ilk o 
kuluna, Saliha Melek Antak 
ya 23 Temmuz ilko.kuluna. 
Fatma Melek Reyhanıyc mer 
kez ilkokuluna, Necat Yur· 
dal Soğukoluk ilkoluluna 
Remziye Antakya F ~yzi Çak 
mak ilkokuluna, İbrahim Sü· 
veydan Süveydiye Merkez 
ilkokuluna, Hadiye Mi~ki ls· 
kenderun Merkez Mithat pa· 
şa ilkokuluna, Ahmed Hik

Vilayetimiz dahilinde mün met Hassa Merkez ilkokulu· 
hal bulunan müftülüklere a · na, Şükrü Polat Y ~yladağı 
~ağadaki zevat vekaleten teı· merkez ilkokuluna, Mt v:ıib~ 
yin edilmişlerdir : Akbez ilkokulurıa, Kemal 

Antakya müftqlüğüne Tavil Karsu ilkokuluna Meh 
Servet Akta, lskeııderun meJ Vasfi Hamam ilkokulu· 
ııu.iftülüğe : Mehnıed Kara - na, Mt"hmet Ali Türkoğlu 
nıaıı, Kırıkhan nıüft\.ılüğüne: Ekberköy ilkokuluna, brahim 

YENIGÜN "~ 

İtalgadtx 
Alman aleyhd1rı neş

riyate başladı 
İstokholm 16 A. A. - -

İsveç gazetelt>ri Berlinden 
haber alıyorlar.: 

Almanyada ltalya ve 
Sovyetlere karşı büyük bir 
hiddet hüküm sürmt"ğe baş· 
lamışhr, Hitle:-ci liderler, 
Polonyadaki seri Alman mu· 
vaffakiyetinin İtalyanın der· 
hal Almanya lehine harbe 
girmesine yol açacağını t ah· 
min etmişlerdi. Fakat her ş~
ye rağmen, İtalycı bitaraf 
kalmıştır.. 

Diğer tarcaftan İtalyan 
matbuatında da Alman aleyh 
darı neşriyat göze çarpmağa 
başlamıştır. 

Paris 16 A. A. - Al
manyanın harbe girmesinin 
aleyhinde olaıı eski Alman 
orduları Başkumandanları 
Mareşal Blomberg ile dört 
general Hıtlerin emrile hapse 
dilmişlerdir. .. . 
ALMANYADA KO~R lNlST 

BEYANNAMELERİ 
istokholm 16 A. A. -

Almanyaya petrol gönderen 
Sovyet vapurlarında Alman· 
ca yazılı komünist beyanna· 
meleri bulunduğu anlaşılmış· 
tır. Bu hadise Alman yada 
endişe doğurmaktadır. 

Paris 16 A. A. - Al· 
man propaganda nezareti, 
gizliden gizliye, Sovyetlerin 
orta A vrupaya yayılmasının 
beynel..ıilel bolşevizim teh· 
likesini arttıracağıııı yaymak
tadır. Bundan maksad Fran· 
sa ve lugiltereyi sulha yak· 
laştırmakta<lır. 

liÔRİNG ROMA YA 
GlDIYOR 

Roma 16 - ·· Verilen bir 
habere göre, Mareşal Göring 
yakında Romaya geler~k 
Musolini ile görüşecektır. 
Bu ziyaretten maksad, Mu
soliniyi Almanya ile teşriki
mesai için ikna etmektir. 

M .. lınt"d Zrki, Yayladağ Ôztürk, Sıtkı Orucoglu, Meh h 
.... .... B Kahire 16 Mısır ü-111 üfıül iiğüne : Sadık I3ilgin, ıned Eren, Osman aş topçu 

MıSıR - . ITALYAN 
ANLAŞMASI 

R ı · .. ftT'ğü e . Ab Safvet Hayran Antakya Fey kumeli ile İtalya arasında 
ey .aıııyt: mu u u n . . Ç k k ·ık k 1 M pek yakında bir anlaşma 

durrahınan bild .rerı, Hassa zl_ıl aAknıa Aı ot· ku unaG, . e· 
. R f y 1 ı ıa soy rı a ya azıpa imzalanacaktır. Bu finlaşmaya müftülüğüne Alı u u ı maz ·ık k 1 N k'l t l lK h·•kA . . .. 1 şa ı o u una a ı Vt: a· göre, talya ve ı"ıısır u u· 

Arazı tah ı ır ınu- yin edilmişlerdir. metleri karşılaklı olarak Ta· 

fettişi evvel yapılmıştı•r•. •B•i•r-f.il•0•l rab[usgarp hududundaki :ıs· 
Arazi Tahrir müfettişle- tayyare, hükumet konağına kerlerini geri çekeceklerdir. 

rinclcn Şahap dün Ankarn mefruz yangın ve gazlı bom 
dan şelıı i nıize gdmiştır. Vi- ; balar atmı~, birçok yerlerde 
layt>timizde tahı ir işlerini ı yagm çıklı.ğı farz.edi.lerek 
t ft . .ı kl'ır <lerhal faalıyete gtıçılmış ve ,. ış e uece · d' 

A k t Cemil yaralandığı kabul e ılenler 
v u a hastaneye kaldırıl ın ışldrdır. 
Bahadırlı Tecrübe büyük bir intizam 

Sabık yüksek mahk~me V!! mükemm'.!liyetle sona er· 
Başmüdd ·iumuınisi Cemil Ba miştir. 
hadırlı bu defa Avukatlık iş FELAKETZEDELERE 
lerine başlamıştır . Cemil Ba· Y ARDiıY1 ... 
hadıı lı bilhassa Reylıaııiye Ankara 1~ A. A. Dı.k~h 
mahkemeleri için V ckalet ka felaketı.edel~rıne yardım ıçın 
bul etmektedir. Kastamonu ıle kazalarda v.~ 

ı • h ·· Kütahyada toplanan para mu· zmırde ~~a m~· him bir yekune baliğ olmuş 
d~faa tecrubelerı tur. Halk felaketzede 

Izmir 16 A A. · Şeh- kardcşleriııe yardım için bü 
rimiıde ı•asif lıava korunnıa yük bir tehalı.ik göstl~rmek:· 
tecrübeleri buaün öğleden tedir. 

Üç Kral 
Ve bir Cümhurrei 
si yarın toplanıyor 

lstokholm 16 A.A.- Da 
nımarka ve Norveç Krallari 
le Finlandiya Cümhurreisi 
yarın f svece gelecek ve 
lsveç Kralı tarafından karşı 
hnarak misafir edilecekler 
dir 

Üç Kral ve Cümhurreisi 
çarşamba günü memleketle 
rini alakadar eden mesele 
ler üzeride görüşmeler yap 
taktan sonra perşt:mbe gü 
nü memleketlerine dönecek 
l~rdir1 

Alman 
taarruzu 

Başı 1 incide 
mekte ve hazırlanmaktadır. 

Hali hazırda Aiınan cephe· 
sinin ilk hatlarında 900 bin 
kadar Alman askeri bulun
maktadır Alm10 Başkumaıı
danlığı, Polonyada yaptığı 
ilk taarruzun aynini garp 
cephesinde tatbik cdecd·, 
evvda tanklarl..ı hücuma ge· 
çc.rek or;un arkasından piya· 
deyi harekete getirı:cektir.~ 

Londra 16 A. A. - ln-
giliz istihbarat nezareti. ha· 
vanın fenalığına rağmen dün 
gece İngiliz tayyareleri Şi· 
mali ve merkezi Almanya 
üzerinde muvaffakiyetli bir 
hava uçuşu yapm1şlardır. Al· 
man tayyeıre filoları da ls
koçyaya hücuma teşt:bbüs 
etmişlerse de, İngiliz tayyare· 
terinin mukabil hucumu üze· 
rine zayı"ta u1rayarak geri 
dönmeğe mecbur olmu~lar

dır. 

Rusyadaıı Al-
manyHya 

GÖNDERiLEN AL· 
TlNLAR 

Londra - Mançester G 1r 
diyan gazetesinin yazdığına 

göre. Alman - Rusyakınlığı 
gittikçe kuvv~tl~ıımektedi_:._ 
Deyli Meyi gazetesine göre 
Rusyadan Almanyaya altın 
gönderil mi. İr. Uu altınların 

miktarı 4,800,000 lira clup 
18 tondur. 

Mısır Başııeki
linııı beyanatı 

Kahire 17 A.A. Mısır 
Başvt-kili Ali Mahir paşa, ör 
fi idarenin, Mısır - İngiliz 
muahedesini tatbik ve Sü· 
veyş kanalının müdaf auını 
temin içm ilan:edildiğini söy· 
)emiştir. 

HALK SlGARALARt 

inhisarlar idaresinin Ma
latyada yaptırdığı yeni VP.. bü 
yük tütün ve sığara fabrika
sı faaliyete ğeçmiş ve bu faL 
rikanın çalışmasile beraber 
İnhisarın haıırladığı yı:ni har 
manlardan fevkalfü..le ucuz 
fiatlı yeni tip Halk sığarası 
ve tütünlerin de imaline b.ı:;; 
lanmıştır.Y t"ni çeşidlerin ba
şından Şırk Vilayetlerimize 
mahsus olan ve sırf şark 
Vilayetlerinde yetişen tütün
lerin harmanıııJaıı yapılan 
"Doğu,,Sığitrası gelmektedir. 
20 kahn sığarayı ilıtiva eden 
Doğunun paketi 5 kuı uştur 
··Köylü2,, tipindeki yeni bir 
tip 20 ;rramlık tütün pakt"ti 
de 4 kuruşa satılacaktır.Bun 

dan maada 25 gramı 5kuruş 
dördüncü tipte 25 gramı 
7 kuruş ve tatlı sert 25 gra 
mı 8 kuruş olmak üzere 
tütünler de imal olunmakta 
dır. Bu yeni tiplerin harman 
lan bilhassa bunları içedek 
halkın alışkınlık ve zevkle 
rine uygun bir şekilde ter 
tib olunmuştur. 

Belediye seçimi 
Altı-gün uzatıldı-

Belediye intihabının 4 nu 
mara ve 10,10,<)39 tarihli ka 
rarı muktezasın::a üç gün 
müddetle Belediyede yapıl · 
ması takarrür etmiş ve işl.u 
karar vilayeti celilenin tasti
kine iktiran ederek ilan eJil 
miş idi. Kadın ve erkek u • 
mum katkımızın intihaba işti 
rak hususund" gösterdiği 
şevk ve heyecan şayanı şük· 
ran bulundu~undan ve. inti • 
hap için takarrür eden üç : 
gün müddetin pek az olması 
ve bu müddet zarfmda ta· 
marn halkın reyini almak 
imkanı bulunmaması müna· 
sebetile ve şimdiye kadar ge 

len rı~y sahiplerinin nıs htecavüz 
etmemesine binaen Belediye 
kanununun 41 inci madde .. 
siyle verdiği selahiyete isti· 
naden intihap müddetinin 
bir hafta daha yeni 23,10,939 
tarihine ıniisadif pazartesi 
günü akşamın&& temdidine ; 
ve işbu kararın yüksek vila· 
yet makamına takdim ve tas· 
dikinden sonra mahalli gR· 
zetede ve miinadi !le ilaııına 
müttefikan karar verildi. 

İlan 
Hatay Sy.J. Piyade Ala 

yı ihtiyacı için (3400-3500) 
kilogazyağı ekı;iltme suretile 
21 ikinci Teşrin 939 cumar 
tesi günü saat 11 de Aııtak 
ya kışlasında Jandarma alay 
karargahında satın alma ko 
misyonunca satın alınacaktır. 

Taliplerin şartnameyi 
görmek ve almak için mez 
kur alay levazımına ve ihale 
günü 47 lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzile 
komisyona müracaatları 

İLAN 
Vakıflar Müdürlüğünd~n: 

HalepOsrnanlı camiye vak 
fından Maşukiye köyünde su 
labdar namile man•f bahçe 
ve tarlalarla evlerin üç sene 
lik icarı üç gün • uzaıtlmış~ 
hr. 

ıhale 20, 10,939 cuma gü 
nü saat 14 de vakıflar idare 
sinde yapılacaktır. İsteklile· 
rin mtiracaatları ilacı olu· 
nur. 

350-450 b ·n kilo 
odun alınacak 

Hatay Sy. j. Piyade Alayı 
ihtiyacı için (350 - 450) bin 
kilo odu·ı açık· eksiltme su 
retile 23, re~rinievvel 939 
pazartt>si günü saat 16 da 
Antakya kışlasında JanJar 
ma Alay karargahında ki sa 
tın alına komisyonunca satın 
alınacaktn. 

Taliplerin şartnam yi gör 
mek ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ihale gü 
nü 337 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzi· 
le komisyona müracaatla
ları. 

Gündüzde 2 Film 
birden 

Bin bir heyecala dolu Şeyhin 
O~lu ve Amerikan Filmi 

Pek ybkında Türkçe sesli ve 
sözlü Aarp Filmi 
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