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Seçim mülhakatta 
sona erdi. 

Hariciye vekilimiz dün ak
şam Moskovadan ayrıldı 

Başvekil Refik Saydam, Moskova müza
kereleri hakkında· düıı Parti Grupuna 

izahat verdi 

Her yerde Partiınizin gös -
terdiği namzetler itti/ akla 

seçildiler 
Merkezde, nüfusun kes?feti ve formali
telerin uzunluğu yüzünden seçim müd -

defi uzatıldı 

Bir anlaşma imzalanmamış olınasına rağmen Türk-Rus müna
sebatı her zamanki gibi dostane ve norma]dır - Röyter, Ha

vas ve Alman Ajanslarının verdiği haberler 
Ayın 14 üncü giinü baş - ı uzatılmasına mecburiyet 

lıyan Belediye seçimi her ta sıl olmuştur. 
ha 

rafta büyük bir intizam ve 
olgunluk içinde devam et -
rniş ve mülhak&hn hemen 
hepsinde seçim işleri sona 
ererek netice anlaşılmıştır. 

Dün haber verdiğimiz 
Süveydiye ve Yayladağından 
sonra lskenderun, Beylan, 
Kırı khan ve Reyhcıniy~ sı! · 
çimleri d~ sona ermiş ve in 
tihC1ba iştirak neticesi yüzde 
doksandan aşağı düşmemiştir. 

Mrrkeze gelinct! : En 
çok nüfus kesafetinin burada 
bulunması, ve tayini esami 
sCıretile yapılan Belediye se· 
çiminde vatandaşın evvela 
defterden is :niniıı aranmas1 
fişin altına muvazzahadresini 
Yazarak imzaladıktan sonra 
~anJığ.ı atması gibi bir çok 
kanu ·1i formalitelerin yapıl -
rnası yüzünden üç günde se· 
çimin neticelenmesi mümkün 
olamıyacağı anlaşılarak seçim 
nıü<ldetiııin .bir müddet daha 

Cumhuriyet 

Esasen Şehrimizde intihap 
hakkına malik 14 bin st>şici 
vardır. Bütün gayretlere ve 
gösterilen hudutsuz kolaylık 
ve serbesliye rağmen, bu~l 4 
bin müntahibin yukandaki 
formalitelere uymak şartile 
üç giınde reyini kullanması 
na maddeten imkan yoklu. 

Hatayda yapılan bu ilk 
hür ve medeni intihapta hal 
kımızın ve bilhassa kadın 
larımızın gösterdiği siyasi 
olgunluk, her türlü sitayişe 
hak kazanmış, elde edilen 
neticeler şükrana layık bir 
dereceyi bulmuştur. 

Hatay halkı evvelcedc> 
tahmin ettiğimiz gibi, bu me 
deni ve siyasi olgunluk imli 
hanından da parlak bir zafer 
le çı 1<mış bulunuyor 

Bundan dolay1 duyduğu 
muz haklı iftiharı kayded~r 

ken kendi kendimizi tebrik 
ederiz 

Ankara 17 A. A. - lan hakkında Türkiyenin beyanatla bulunmuştur. 
Cümhuriyet Halk Partisi Ka Moskova Büyük elçisi ecne " Hariciye Vekilimiz bu ak· 
mutay grupu bugün öğleden bi gazete muhabirlerine şu şam Moskovadan ayrılmak -
sonra Reis vr>kili Hilmi Ora ... tadır. 23 günd.!nberi yapı -
nm riyasetinde toplanmıştır. T .Tekz.l1er lan müzakereler n~ticefen . 
Kürsüye gelen Başvekil Re· V ~ dirilmemiştir .. , 
fik Saydam, Moskovada Ha h f • Moskova 17 A. A. -
riciye vekilimizle Sovyetler eye l Havastan: Türkiye Hariciye 
birliği arasında yapılan mü· Dün Milli Şefin Vekili Şükrü Saracoğlu an · 
zak~rt-ler hakkında izahat • • d !aşmayı imzalamaksızın bu 

rıyasetın e top· vererek demiştir ki : akşam Ankaraya hareket ede 
.. Hariciye Vekilimiz Mos landı cektir. Saracoğlunun, müza-

kovaya giderken, ne yolda Ankara 17 A. A. kerelerin cereyamndan hü -
bir muahede yapılabileceği icra vekilleri heyeti bugün kumetini haberdar etmek Ü· 

iki hükumet arasın Başvekalet binasında ve 
zeregittiği ve tt-kliflerle mu· 
kabil tekliflerin her iki hü • 

da görüşülmüştü. Ancak ev· Cümhurreisimiziıı başkan· kiimetçe tetkik olunacağ& 
velce tespit edilen bu esas - hğıııda bir toplantı yap- l 
lar dahilinde bir an)a .. nıa söy ~nmektedir. 

"' mıştır. Bu toplantıya büyük 
yapm<ık mümkün olamamış· Erkamharbiye Reisi Ma- Moskova 17 A. A. -
tır. Çünkü Sovyet hükumeti Röyterden : Türkiye Harici-

"reşal Fevzi Çakmak ile 
Moskovada Hariciye Vekili· ye Vekili Şiikrü Saracoğlu, 

Büyük Millet Mec?isreisi 
m. e evvelce tesp'ıt edı'len mukabil Rus tekliflerı'nı· ye-

ız Abdülhalik Reı~da da işti· şekillerden büsbütün başka niden letkik edilmek üzere 
ve yeni teklifler serdetmiştir. rak eylemişlerdir. Ankaraya götürmektedir. 

Bu teklifler Fransa ve ln · r:::;:;::::::::::::::::::::~======= 
giltere ile aramızda mevcud EN SON DAKiKA 
anlaşmalara aykırı olduğu 
gibi bize verilen garantiler~ ,..5ükrü Saracoilu 

'-' 
1 

K ahram an mukabil, bizden istenilen fe· 
dakarlıklara tekabül _etme -

bayramı f:!ağaf agzmlZQ mektedir. Bu yüzden Sov -
f . yetlerle bir anlaşma akdi bu 

F tvkalade parlak mf:- Şanlı sancağımız defa mümküH olamamıştır. 

Moskovııda parlak ve sami-
mi merasimle uğurlandı 

rasimle kutlulanacak 1 verilecek Bununla berabt'r Sovydler-
7 A A T .. '- le münasebatımız eskisi gibi A nlrara 1 · · -- ur~ Hatayda bulunan ve Ha 

b ··k b dostane ve normaldır. u nıilletinin en üyu ayramı tay kurtuluşunda en mühim 
olan Cümhuriyetin 16 ıncı rol oynıyan kahramanDağ ala Grup heyl'ti Başvekilin 
Yıl dönümiı bu yıl fevkalade yırnıza Cümburreisimiz milli beyanatını ta~vip etmiş ve 
Parlak merasimle kutlulan- Şef İsmet İnönü namına Alay celseye son verilmiştir. 
lllası için yurdun her tara· sancağı verilecektir. ~ancak Moskova 17 A. A. -
f f 1 b 1 · · · Alman A.ı· ansın dan : ında aa iyet aş amıştır. merasıminin ayın yirmıncı cu 
l<öylere kadar yurdun her ma günü lnkenderuııda yapıl Türkiye Hariciye Vekili 
köşesinde bayram hazırlıkları ması muhtemeldir. Şükrü Saracoğlunun temas -

)'<\pılınaktadır. Bayramın de- ----------••Iİlll••-•1111-----
Va ıu ettiği üç gün zarfında Alman taarruzu 
mühim konferanslar verı· 

lecı::k tir. 

HoFarlörde geldi 

Hatayın t'n büyük ve en 
tnühim eksiklerinden biri o 
lan bir hoparlör Parti tara· 
fından Vilayetimize gönde
rilmiştir. Hoparlör halkevine 
}'erleştirilt>cek ve evde verile 
tek konferanslctr bu hopar· 
lör vasıtasile bütün şehir hnl 
kının istifadesine ;,rı:oluna· 
caktır. -

Bayrnm günl~rinde ve me 
rasim esasında da bu hopar 
lörden istifade edilecektir. 

Fransız hatla.rının önünde 
durdu 

Almanlar Majino hattına varamadılar
Hitler, insan zayıatını nazarıdikkate 
almadan M~ jino hattını yarmağa çalışıyor 

Paris 17 A. A. - F (an· icabı lazmı gelen yerlere 
sız resmi tebliğden: Dün öğ· çekilmişlerdir. Faansız muka
leden sonra takribt"n 30 kilo- bil topçu ateşi ilf" düşman 
metrelik bir Ct"phe Üzerinde taarruzu rnuayyen fıat)ar Üze 
ba~hyan ve kuvvetli topçu rinde durmuştur. Esasen her 
ateşinin himayesinde yapılan ihtimali göz önüne almış 
Alman taarruzu karşısında olan Fransız Başkumandan 
Fransız kuvv~tleri, sevkulceyş Sonu 2 incid-

Resmi biı- tebliğ neşredildi 

Moskova 18 A. A. - Tas Ajansı bildiriyor : 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu refakatinde 

Hniciye Vekaleti Genelsekreter muavini Cevad Açıkahn 
birinci d ıire ŞeH F eıidun ve hususi kalem direktörü 
olduğu halde dün akşam saat 18, lOda Moskovadan hare 
ket eylemiştir. 

Şükriı Sarac-Jğlıı istasyonda Sovyet Hariciye Kc,miser 
muavini Potemkin yoldaş, Sovyet Hariciye erkanı, Ge
nel Sekreter bir Moskova askeri kumandanı ba~ta Tür
kiye büyük el~isi olduğu halde, İngiliz , Fran~ız, Iran, Ef
ganistan, Romanya ve Bulgaristan büyük elçileri tarafın· 
dan uğurlanmıştır. ıürk Hariciye vekiline Sovyetlerin 
Ankara büyuk elçisi ile hariciye erkaıııudan iki zat re
fakat etmektedir. 

istasyon Türk ve Sovyet bayraklariyle süslenmiş bir 
askeri kıta selam resmini ifa eylemiştir. 

Şükrü Saracoğlunun hareketinden evvel Moskova bir 
resmitebliği neşreylemiştir. Bu tebliğdt! deni Jiyor ki: 

··ludei ~iyaret içi Sovyetler birliği memlekt"tine gelmiş 
olan Ti.lrkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun Mos
kovada ikameti Sovyd hükı1 neti ile Türkiye arasında de
rin fikir teatisine vesile teşkil eylemiştir. Samımi bir havct 
içinde cereyan eden fikir teatisi Türkiye ile Sovyetler 
birliği arasındaki Jostluk ve sulhu idame hususundaki 
değişmez azimlerini bir kerre daha tebarüz ettirmiştir. 
İki hiikı1met:istikbaıde: d~ temas imkanını muhafaza etmek 

, tedirler 



Sayfa - 2 YENi GÜN 

Son intihabın Diplomatik manevra 
Milletim'?.!ı~~~~.~:rıkühuzur Almanlar bitaraf ları sulh 

Alman 
ta aruzu 

ve r~fah seviyesine e riştire n taarruzuna alet f!fmek 
Cümhuriyet hükumetinin ilk 
icraat hamlelerinden biride isi igor/ar, 
sınıf imtiyazın ı lağvederek • 
bijtün yur t<laşla nıı şi kayet Banştan ümidini kesen Hitler Alman or 
v" dılek haklarını ayni de dusun ., taarruz emrini vermek mecburi-
recede tanım ı ş olması d lr. 

Mutlak idarenin P.sası yeiind e kaldı-NaziŞefieı ile Hitler ara 
nı teşkil eden körü körüne Sinda ihtilaf var 
itaut;Milli hakimiyeti gaye 
olarak tanıyan cemiyetler dt 

bir irade t nuksanlığı hatt:ı 
bir nevi ehlaksızlık şeklinde 
kabul edilmekte ve o cemi 
yetleriıı en mühim mücade 
ıe mevzularından birini teş 
kil etmektedir . 

Miskin ve mütevekkil 
fertler; kendilerinde maddi 
ve manevi hiçbir kudret gö 
remiyen ve binnetİc<" inkıla 
bın temposuna ayak uydur 
maktan aciz olan kimsder· 
d ir ki böylelerine göre"Hak,. 
telakkisi de mistik bir düşün 
cenin dar hudutlatı ıçen-

sinden harice çıkamaz 
Bizim en kutsal ülkümüz 

bütün milleti hadiselerin se 
bep ve neticeleri hakkında 

doğru vr: süratli • bir hüküm 
verebilecek kadar yüksek 
bir duyuş ve düşünüş sevi 
yt· sine 1: r işmiş görmektir.An 

cak bu say ·deJir kiher H1l ar1 daş 
kendi vaz fe ve salahiyet sa 
hasımn yani )'aşa nıak hcıkkı 
nın hudutla rı hakkında bir 
fıkre malik olabilir. 

·· İyi,,ye ve 11güzel11e ka 
vuşmak arzusu her iıısaıı 
için en t eı. bi ı bir haktır. 

Fakat bu hakkı kull.ın 
ınıık ve o iyi ve o ~üzelden 
istifade edebilmekte bir ira 
de ve itiyad meselesidir.Ha 
tay hudutları dahilinde- üç 
gundenberi devam eden se 
çını faaliyetinin ifade e ttiğı: 

··mana: Hataylıla rın hak ve 
vazife telakkisinde erışmış 
oldukları yüksek sevıyeyı 
göstermiş olması itibarile 
fevkalade kıymetl idi r. Düne 
kadar bütün yurtdaşların kalf
lerinde bir kıvı icım halinde 
parlıyaıı milli heyecanın 
bu.)ntihap münasebctile 
b:r yangın şeklin e inkilap 
edişini görmek bizi mesut 
t-tmişti r. 

Hakkı hu derece seven 
ve vaz fe je bu kadar bağlılık 
göstt-ren bir cemiyetin istik 
balinden endişe etmeğe kati 
yenvmahal yok•ur. 

SalahatlinKutlu 

Teberrü listesi 
Y eıı igün 15,30 
Şeyh AbdullahGali 25 

• Paris 17 A.A.-a~Havas Diğer taraftan SovyetRus 
Ajansı birdiri-;or: Alınan ya ile Almanya arasındaki 
diplomasisi Sulh taarruzuna münasebetler dolayısile Hit 
bitarafları alet etmeğe çalışı _lerle diğer Naıi Şefleri ara· 
yor Musoliniden ve Papa- sında şiddetli 'bir ihtilafın 
dan ümidini kesen Hiller şim. başgösterdiği Berlinden A
di lskandinet.vya devletlerini ı· mesterdam gazetelerine bildi 
bu harekete sevketmeğe uğ rilmektedir. 
raşmakta ve Sovyet\eri Al· Hitler dün Musolini ve 
manyaya yardıma mecburet Staline birer mektup ~ gön·! 

mek içinFinlandiyayı itilafgiriz d~rmiştir. 

davranmağağa teşvik etmek· - Hitler bilhassa Staline gön· 
tedir . dtrdiği mektubun cevabını: 

Fakat Hitler, barış tavas· sabırsızlıkla beklemektedir. 
sutundaıı ümidini k~since Bu cevııbın , müstakbel 
nihayet dün ordularına taar harekat için fevkalade ehem 
ruz emrini verdi . miyeti haiz olacağı ve Hit· 

Fakat şurası muhakkak lerin garp cephesine hare 
tır ki , bu teşebbüste birin- ketini bu cevabın gelmesine 
cisi gibi akamete mahkum· intizaren tehir ~dildiği haber 
d verilmektedir. u:-. 

Kurtuluş bay
ramı f j}ımleri 

geldi 

Rey haniye 
Seçim iştirak nisbe 
tinin birincil iğini 

aldı 
Yakında gösteril- Belediye seçimi Reyhaniye 

b l k de iki gün içinde bitmiş ve 
meğe aş anaca Reyhaniye halkı seçime iştirak 
23 Temmuz Hatayın Ana· hususunda Hatayda birinciliği 

vatana iltihak günü yapılan kuanmıştır. Fil hak ika Rey-
fevkc\lade merasim esnasında haniyede iştirak nisbeti yüzdt 
çekilr!n (ilimler hazırlanmış 97 gibi çok yüksek bir raka 
ve Cümhuriyet Halk Partisi mı bulmuş ve miktar hiç şüp 
larafıl'da ııbir kopyesi Vilaye 'e yok ki Reyhaniydiler ve 
timize göııd...rilmiştir. dolayısile Lütün Hatay için 

I3u tarihi ve fevkalade bir ş~ref teşkil etmiştir. 
fimlerirı gö~terilmesioe pek Diğer taraftan lskenderun 
yakında başlanacak ur. da iştirak nisbeti yüzde 84, 

Kastamonuda ınem Beylanda 83 tür. Beylaııdaki 
t"Jl mühim hususiyetlerden 

ieket h~stanesi biride kadın müntehiplerin er 
Kastamonu 17 A,A. - İki keklerden fazla reye işt i rak 

yıl önce inşasına başlanan etmiş olmalarıdır. Bey landa 
Kastamonu memleket hasta seçime 657 kadın ve 596 er 
nesinin in~aah bit~ek üzere kek iştirak e} lemiştir. Diğ~r 
dir. Kalorıfer lertıbatı da te merkezd~ de kadınların işti 
sis edilmek üze.re olan b~ ltas

1 
rak ni.'ibeti yarıya yakındır. 

tane meml~ketın hayatı ve 
mühim bi r ihtiyacını karşıla 
yacak derecede mükemmel 
ve 40 yahaklıdır. Şehrin en 
güzel bir mevkıine inşa edil 
mi~tir . bu bina , Cümhuriyet 
hüküme ti ıı i n Kastamonuya 
çok kıyme tli hediyesi olacak 
lır . 

Iranda 
Tahran 17 A.A. -- Iran 

hükumeti , efkarı umumiye
yi heyacana verece .c yalan 
haberler neşrini yasak et 
miştir. 

Doktor I3 eylu'li 10 
Kasaplar n <ım ıııa 16,50 

KAÇ ALMAN DENIZAL TISI 

Bu yasağa riayet etmeyen 
ler hakkında şiddetli ceza
lar tatbik edilecektir. 

Vedi Kara bay 1 O 
Ahmet Sı rrı 10 
Hasan Sad ı k l O 
Hikmet Çi ııçin 1 O 
Cemil Yurtmaıı 10 
Alai ttiıı Erkmeııi~ 10 
De r viş Ali 5 
i,1ehmet Ccrc p 3 
Memd uh Halt!f 3 
Sal5hatttıı Çelebi :l 
Suııi Attar 5 
Yekun 145,80 
E=- ki Yel.. un 1864,30 
Un.umiYekün2010,10 

BA TıRıLDI'~ 

Lond ra 18 A. A. - lıı 
iiliz Bahriye Nazırı Çorçil, 
dün Avam kamarasında he 
yanatta bulunarak, harbin ip 
tidasıodanbe ri 12 Alman de 
nizaltı gemisinin batın!dığı 
ıı ı, 5 tanesinin de ciddi suret 
tt- t 1hrip olunduğunu söyle 
mi~t i r . 

BA TıRıLAN FRANSıZ 
VAPURLARl 

Paris - L'lntransigeant 
gazetesi, Fransız bandralı 
Nugud Hreann, Bretagne 

ve Luisiana vapurlarının, son 
günler zarfında batırıldığını 
ve tayfalarının kurtarıldığını 
haber vermektedirler 

....;;..~~~---------------~--~--=~--~------
VATANDAŞ 

NÜFUS SA YıMINA HAZIRLAN ... -~ ---

Ba~ı 1 incide 
lığı daha on beş gün evvel 
ileri hatları tahliye ettirmiş 
ve buralarda yalnız öncü 
müfrezeleri bırakılmıştı . Fran 
sız kıtaatı hala Alman arazi 
sindeç..ırpışmaktadır . 

Başlıyan A l m a n 

taarruzu, ehemmiyetli olmak· 
la beraber ancak bir safha
dan ibarettir. Düşman Maj ino 
hattının çok ilerisindeki sahra 
istihkamlarımızın önüne ulaş · 
mağa hiç bir zaman muvaf· 
fak alamamıştır. 
Düşman ancak,daha öııcetahliye 
edilmiş olan küçük gözetleme 
yerlerini almış ve buralarda· 
ki kıtalarımız düşmanı ge· 
ciktirici harekatla oyaladık
tan sonra muntazaman çe· 
kilmişlerdir . Bu mıntakalarda 
düşman piyadesi mayın tar· 
lalari yle karşıla~mışia:-dır. 
Hülasa Alman taarruzu, Fran 
sız kıtaatı tarafından hazırla · 
nan ilk mukavemet mevzii 
önünde durmuştur . 

Paris 17 A. A . - Paris 
matbuatı, Alman t~arruzunun 
akim kaldığı , fakat daha zi
yade akim kalan Alman dip· 
lomatik maı1evrasını e~emmi· 
yeti~ tebarüz ettirmektedir . 
Gazetelerin ınütalea hülasası 
şudur: 

'·Hitlerin barış ve harp 
taarruzu ayni akamete mah
kumdur. Hitler rejiminin çök 
mesi lazımdır. Çünkü hakiki 
barış için bu gerektir ... 

Paris 17 A. A. - Hitle
rin insan zayıatım nazarıdik
kate almadan, Majino hattını 
yarmak için e u büyük fede· 
karlığı göze aldığı iddia edil 
mektedir. Fakat Almanlar, 
şimdi Majino hattının bir 
kısmına yerleşmiş olan İngi
lizlerle beraber ,Fransız asker 
lerini karşılarında bulacak·· 
!ardır . Burada hiç kimsenin 
geçemiyeceği ceher nem ate· 
şiyle karşıla!lacaklardır. 

FRANSADA ASKER 
TERHİSİ 

Paris 17 A. A. - Fran
sa hükumeti, cephe gerisin
deki iktisadi lıarek~ti felce 
uğratmamak .,için 20 teş 
rinevvelden itibaren 909 sı· 
nıfına mensup bütün kura 
efradı ile yedek subayları 
terhise- karar vermiştir. Bun· 
dan sonra 910 sınıfına mf'n· 
sup olanlar da tarbis edile· 
cektir. 
>EŞ GÜNDE BEŞ VAPUR 

BATTI 
Londra I'/ A. A. - n

giJiz bahriye nezaretinin teb· 
liğine göre: 13 birinciteşrin
den 17 birinci teşri ne kadar 
Atlas Okyanusunda Alman 
denizaltı gemileri tarafından 
batırılan lngiliz gemileri 5 
dir. Bunlar 30 bin tonilato 
hacmindr! idi. 

ALMAN TEBt.IGI 
f1linkü Almaıı tebliği şu· 

dur: Frans.z kıtaları , askerle· 
rimizin taarruzu karşısında 
Alman topraklarında işgal 
etwekte oldukları yerleri ta· 
mamen tahliye ederek hudu-
dun ierisine çekilmi~lerdiı . 

-
• 

lskandinavga 
Kralları 

Bugiin toplanı
yorlar 

İstokholrn 17 A.A. - Da
nimarka ve Norveç Krallari 
le Firlandiya Cümhurreisini 
karşılamak için bütün hazır· 
lıklar ikmal edilmiştir . 
Hükumet merkezi baştanbao:;a 
bayraklarla donanmış, Kralın 
sarayı ve şehir baştanbaşa 
süslenmiştir. 

Misafirler yarın gelecek 
ve Kralın mio;afiri olacJkJar 
dır. 

i lk toplan t ı yarın akşam ya
pılacaktır. 

Finlandiyada ihti
yat tedbirleri 

Helsinki 17 - Finlandiya 
da ihtiyat tedbirl-:-ri 
süratle ikmal edilmektedir. 
Paytaht temdmen tahliya e· 
dilmiştir . Diğer şehirlerin 
de tahliyesine devam olun· 
maktadır . 

Bat kanlardaki 
Almanlar 

Sofya - Romanya Yugos 
lavya, Yunanis:an ve Macn 
ristanda yaşıyan bütün Al· 
man ekalliyetleri Almanyaya 
oakledileceklerdir. 

Baltık devletlerinde yaşı 
yan Almanlar, Moravyaya 
nakledileceklerdir. Nakledi 
lecek Aıman , Çekoslovakya 
Avusutrya. ve Lehistanda 
Alman ırkının akelliyette kal 
dıkları mıntakalara yC".rleşti 
rilecektir. 

Balkanlarda ki Almanların 
Ana vatana ni\kle<lilmeleri 
Almanyanın şarka doğru o 
lan yayılma siyasetinden vaz 
geçtiğini göstermektedir. 

İki Bayan kolcu 
ist~niyor 

Reyhaniye ve Ordu gü.n· 
rükleri için orta veya ılk mek 
tep mezunu iki bayan kolcu 
imtihanla alınacaktır . 

İmtihan neticesinde ~hli· 
yetli gönilenlerden Hatay 
hükumeti zamanında gümrük 
te bulunanlar tercih edile· 

k,. ce .ır. 

26,10,1939 Perşembe gü
gü sabah saat dokuzda imli 
harı yapılacagu~.Jan isteklile 
rin ilan edi)Pn gün ve saat 
te ellerinde bulunan belgele 
rile bi. lik te İskenderun Güm 
rük Başmüdürlüğüne mUra· 
caat elme'eri. 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Hatay Sy. Jandarma pi ya 
de alayı hayvanatı için (85-
100) bın kilo ot açık eksilt 
me suretile 15.1 teşrin, 939 
Çarşamba günü saat 16 da 
Antakya kışlasında Jandarma 
Alay karargôhında ki Satın 
alma kom isyonı•nca satın a 
lınacaktır. Taliplerin şartna 
meyi görmek ve almak için 
ml!zkür alay levazımına ve 
ihale giiııü 225 liralık mu 
vakkat teminat makbuzile ko 
misyona müracaatluı 
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