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Türk .. lngiliz anlaşması ikinci müntelıip 
seçimibugün başladı Musaddak nüshalar bir haftaya /,adar 

Ankarııya gönderilecek 
Şehirler baştan başa bayraklarla donan
dı - Halk intihap sandıkları başına ko
şarak Cümhuıiyet Halk Partisi nam

Çemberlayn Avam .kamarasında mühim beyanatta bulundu. 
!Vlusolinioin riyasetinde bir Balkan konferansının toplanacağı 

haber veriliyor zetlerine rey veriyor 
Londra 25 A. A. - ~ taşmanın musaddak nüshala· 

l~öyter Ajaıısı bildiriyor : ı rının ,.n çok bir haftaya ka 
~vam kamarasıııın bu günkü I dar Ankaraya gönderilecegi 
ı\:timaında kürsüye gelen ı ni de sözlerine eklemiştir. 
Başvekil Çemberlayn mühim Amsterdam 25 A. A. -
beyanatta bulunmuş ve Tür- " Telgraf ,, gazetesini.1 Ati 
kiye ile lngiltere arasında ne muhabiri telgrafla şu ha 
l\nkarada akdedilen anlaş - beri vermektedir : 
nıamn fevkalade ehemmiye- iyi haber alan Yunan 
tini tebarüz ettirerek, bu an kaynaklarından sızdığına gö· 
laşmaııın mümkün olduğu rf!, Romada ve Musoliniuin 
kadar çabuk tastik edilmesi riyaseti altında bir Balkan 
lüzumunu teklif etmiştir. konferansı toplanacaktır. 

Çemberlayn, adet mu Bulgaristan, Romanya, Yu-
cibince her , anlaşmanın 23 goslavya ve Macaristanın iş· 
gün evvel meclise P.rzı lazım tirak edeceği bu konferan· 
geldiğini, fakat bugünkü ah· sın gayesi, Ballı-arılarda tam 
val ye şerait içinde bu an- bir bitaraflığı idame edecek 
nneye bakılmıyarak anlaşnıa- bir küçük antant vücude 
ilin derhal kralın tastikine getirmektir. 
arzedilmek üzere Avam ka- İyi haber alan mehafile 
rasınca tastiki lüzumunu tek göre, bu antanta Türkiye 
lif t-ylemiştir. Başvekil an - ile Yunanistamn da girmesi 

~ -- -:..."' - - --- - -- - - - - - - - ~ - ,,-.- - - -- ' .,,.. . - --·-

muhtemeldir. Vilayetimizden seçilecek nanmış ve halkımız yine 
İtalya, Balkanlara doğru sar- mebusları seçecek olan ikin büyük bir istekle vazifesini 
kacak bir Alınan telılikesine ci müntehiplerin intihabına yapmiığa koşmuştur. 
kar.şı böyle bir an tan tın vü- bugün her tarafta birden baş İntihap sandıkları sabah-
cude gelmesini arzu eyle - lanmıştır. Bu münasebetle leyin saat 7 de açılmıştır. 
mektedir. de her taraf bayraklarla do- Vilayetin her tarafında açı • 

•m~------~--·-·~-111111!!~----- Jan intihap mıntakaları 17 Bulgar - Ro- Cümhuriyef dir. Bunlardan yedisi şehri-
mizde bulunmaktadır. 

merı hudu- bayramı için intihap yerlerine gelmek 
.... 

1 ~n kadın, erkek birinci dun da Ankara radyosu zen- münteh:. ıer Cümhuriyet Halk 

Mühim bir hadise oldu gin bir Frogram partisi ikinci müntehip nam 
' hazırladı zetlerine reylerini vermekte 

Bükreş 25 A. A. - Bul- dirler. 

gar komitt:cileri Romanya Ankara 25 -- Cümhuri· Sandıklar bugün akşama 
hududu11daki iki Romen ka- yetin lG ncı yıl döniimü kadar ve yarın açık bu
rakolunu yakmışlar ve iki bayramının devam ettiği üç lunar:aktır. 
Romen askerini ağır surette gün için Ankara radyosu ı----------
yaralamışlardır. Hadise etra· zengin Vt'! fevkalade bir 
fında tahkikata başlanmıştır. program hazırlamıştır. 

Sofyada tedbirler Bayram 28 llkteşrin cu-
Sofya 25 A. A. - Sof ınartesi günü öğleyin Başve· 

Bir Alman 
gazetesi 

ya "Belediyesi halka 'gaz.,mas kilimiz Doktor Refik Sayda· 

Alman '-'arı·cı·ye kesi dağ.t nak ve hava hü . mın bir nutku ile açılacak 
.L-ı j cuınlarına_kar-şl korun • .ıa ted ve bu nutuk radyo ile neşre· 

__ .birleri almak ;·zere 70 mil- dilecektir. 

İngiltereyi müzaye 
deye koyuyor 

'/\ T tk yon Levalık tahsisat kabul Radyo 29 ve 30 günleri Lüksemburg A. A. _ Al· 
l y QZirının nu u etmiştir. sabahleyin saat 7,30 dan iti- manyada çıkan KoblentzNa 

Romen kabinesin- baren neşriyata başhyarak tional Blatt gazetesi yazdığı 
Ribbenfro.da göre, harbin ıne- de değişiklik mj ? gece yarısına kadar devam · bir başmakalede Almanyamn 

- Bükreş 25 A. A. - Al- edecek ve 29 pazar günü harp hedeflerinden birinin 
SU/igef z /ngi/f_erege aidmiş man Ajansının bildirdiğine saat 14 de Büyük \Iillet büyük Britanya imparatorlu-

R k b Meclisinde yapılacak merasi· g" unun taksı'mı· olduğunu kayde T • ·· b k k - göre, omanya a inesirıde · d k aymıse gore u nutu , sı ıntı içinde b d kik mı e na il ve neşreyliyf'cek· dı'yor ve dı'yor kı', azı eğişi i ler yapılacak f 
bulunan bir adamın tafrafiiruşlug" undan-:. ve kabineye diğer partilere lr. B "Büyük Britanya impara 

...., . ayramıu_ devanı ettiği 
başka birşey değildir. mensup liderlerde dahil ola- üç gün için lstanbuldan sa torluğunu müzayedeye koyu 

caktır. A • • • yoruz. İyi vaziyete bir müs 
Berlin 25.A.~A. - Almanı eli Çemberlayn tarafından Fransız Cümhurrei ~~t·~·~ .5~fıye getınlerek l8 temleke imparatorluğunu isti• 

liariciye Nazırı Ribbentrop redd<>lurımuştur. Alman mil- • h .ışı_ l ra yo saz heyeti ile yen var mı'! Bunu satışa çı· 
düıı akşam Danziğde bir rıu· leti bundan sonra kati zafere Si cep ede bırklıkte radyoJa çalıştırıla- J karıyoruz. Hunu bizden sa-
t k N ı k d ·· d ı d Paris 25 A.A.- Fran- ca tır . ı_ U söylemiştir. azır nut- a ar muca e eye evam . .' .. tın alan ıyi r; .. iş yapacağı· 
kunda harp mesuliyetinin Al- edecektir.,, sız Cümhurreisi Löbrün,Baş .B.uyuk b.~yra~m eh:mmi- na emin olabilir. Buıün bu 
manyaya yüklenmek istendi- Londra 25 A. A. _ in· kumandan General '2amlen yelınt tebaruz ettıren bırçok teklifi Piyasa rayici üzerinden 
(ı· ·ı· t ı · R'bb t ile birlikte Alzastaki orduyu nutuklar ve kon f erarıslar da yapıyoruz. Bu belk'ı de artık "ıni, hakikatte ise Almanya· gı ız gaze t: erı, ı en ro-
Ya haı Lin empoze «"'dildiğini pun dün ak~am söylediği nutku ve cephenin muhtelif nokta- radyo ile yurdun dört köşe bir daha ele geçmez mü-

k ) b az mikdarda tefsir etmektedir. •J~ar .. ı~nı~z~iy~a~_r~et~e~tm~iş~ti~r~. ---•s•İn•d•e•k•i •hm:alka verilecektir. kemmeı bir fırsattır. Satıc o onyarıın evvelce ütün "' 
teklifleri kabul etmiş iken, Taymis gazetesi nutka "Rib- 1:.N .SON UAKIKA 40 milyon kilometre murab 
llol' · k d b ı bentropun akla durgunluk Ed baı İngiliz dominyon ve müs 
ı ~sın Kr asın a u unan k ' tt'h I L 1 en ve Lord ualı· -'~ıks teml~keleridir. Yanı' ku''rreı" ngılterenin teşvikiyle Alman vere:ce 1 1 am arı,, uaş ığını fl j f .. 
t koymuştur. lngiliz matbuatı· T .. k" · t k" tf v • • r· t kd" I arzın yüzde 27 si. Tediye &~Praklarına tecavüz eyledi· na göre bu nutuk sıkıntı ur ıyenın a ıp e ıgı sıyase ı a ır e hususunda Almanya müşteri 
f 

1
ni,. Alınanyarıın bir tek ne· içinde bulunan adamın tafra yad ve Türkiyenin gösterdiği Örnekten !erine miisait şartlar temin 

.k•hıle silah altma almamış füruşluğundan başka birşey sitayişle bahsettiler eyliyect-ktir.,, 
~ı~tıı, Polorıyada seferberlik değildir. Ribbeııtrop aynen Londra 26 A.A.- Hnriciye Nazırı Lord Halifaks 300 Makale sahibi Gustav~Stae 
~ au. ol~nduğunu söylemiş ve efendisi Hit]erin lisanını kul· Lordlar ve Avam kamarası azası önünde söylediği nu- he, nazi erkanındandır ve 
eını:,;dır ki: larııyor. Nutukta Naz'ı rı'ya· t kt T" k" ·ı J !aşmanın h · · · '- ·· dünyanın tAksimi yolunda u a ur ıye ı e yapı an an e emmıyetıııı teuaruz 

ı "Bunun üzerine harp pat- karlığının bariz vasfı sırıt- ettirmiş ve umumi vaziyet üzerindeki istikrardan sitayişle bah Göbbelsin davasına taraftar· 
aınış ve üç haftada sona maktadır. Nutuk kMiçten s,.ylemiştir. Halifaks şerefli bir barış saatı ğelinciye ka dır. 
jr~ni.ştir. Harbi Fransız mil- ziy;ıde dahilde sarsılan Al- dar harbe devam olunacağını s5ylemiştir. Danimarkadaki AJ. 
·~h ıstememiş, fakat lngiltere man nıaneviyatını kuvvetlen· Diğer taraftan Eden lngiliz imparatorluğuna hitaben k fi 
'e Fransız hükumeti adamla· dirmek için söylenmiştir. Bir nutuk söylemiş ve Şarka do1'ru Alman genisleme man e a .. i~r tlcrı 
tı tarafından Fransız milleti S d 1 yolunun Türkiye tarafından kesildiğini, Hitlerin artı c bir ~1 orl.a harbe sürük1erımiştir. ar a casus ar Kopenhag 25 A. A. _ 
no it 1 d t. h teşebbüs adamı olmaktan Çlktığını söylemiş ve devam Danimarkadaki Alman ekal-

h <>
1 ere sene er en~eri arı Berlin 25 - Sar mınta· ederek demişdir ki: 

Uı.ı J v k 'd' ç liyetleri, Almanyaya dönmek b r ı~ı yapma ta ı ı. em· kasında bir Alman mühendisi "Barış işinde Türkiyenin gösterdiği örnek her türlü 

Derlayn Müııiha bir elinde casusluk suçiyle miiebbed . d d' 'f k' . h l 'k üzere kendilerine yapılan 
efn d 1 d'ğ ı· d sitayişın üstün e ır. ür ıyenın arp sonu po itı ası , · 

0 
.l endişe ile karşıla· 

·ı· e a ı ve ı er e ın e küreğe ve üç Fransız da ayni istikrarlı ve emin bir politikadır. Türkiye her isiııde 
sı ahlanhla ı.nojesi olarak suçla beşer sene hc.pse mah kuvvete müracaat değil, fakat müzakere yollarırıı tercih mıştır. fonlar Almanyaya 
&elnıiştir, Hı"tlerı'ıı sulh veren ku"m oımuo:Ja~_dır. . .... 1·· 1 1 •. b l h il 1 . . dönmek _istemiyorlar. v etmış ve puruz u mese e erını u suret e a ey em ıştır: . 



Sayfa 2 ~ 

Mebus intihap mıntakaları
nı gösterir cetvel 

BiRiNCi MINT AKA 1 Katip: Şükrü Polat~ 
ULU CAMI ONUNCU MıNTAKA 
Memur: Ali Mısırlı 

Katip: Orhan Anlar 
iKiNCi MJNT AKA 

ŞEYH ALİ 
Memur: Bekir Melek 
Katip: Cemil Saplama 

ÜÇÜNCÜ MıNT AK~ 
! KANIARA UÇTUM 

MESClDlNDE 

Memur Nafi: Miski 
Katip: Kemal ULU 
DÖRDÜNCÜ MlNT AKA 

KlLlSE 

SÜVEYDIYE 

Memur: Suphi Bedir 
Katir: Hamit Murat 
ONBIRINCI MlNT AKA 

BE"lRGE 

~Memur: Şükrü Turna 
• Katip Ali Özer 

ONIKINCl MıNT AKA 
KARAKSiYE 

Memur: Cemil Cemali 
Katip: lzzet Çerkes 

ON ÜÇÜNCÜ MiT AKA 
HÜSEYNİYE 

YEN' .. 

Salih Paşa Harp tebliğ feri 
Dün İstanbulda vefat --Cephelerde 

etti Paris 25 A.A.-:Bu~,gün-
lstanbul 25 A. A. - kü .Fransız,)ebliğinden: Garp 

Eski Sadırazaın ve Müşürler· cephesindeki muhtelif mm· 
den Salih Paşa bugün vefat takalarda faaliyet gitgide 
etmiş ve cenazesi muazzam artmaktadır. Bu sebah ve 
merasimle kaldırılmıştır. bu gün oldllkça şiddetli 

Yeni tayinler 
Vilayetimiz merkez Ka

dastro katipliklerine, Beyoğlu 
kadstro katipliklerinden Salih 
Ural ve Seyhan Kadastro ka· 
tiplerinden Enver bilgin na
kil ve tayin edilmişlerdir. 

lskenderundan icra me· 
murluğuna Beypazarı icra 
memuru Hayrettin Dikmen 
Kırıkhan icra memurluğuna 
Mesudiye icra memuru Okka~ 
güç tayin edi 1 mişle rdir. 

muharebeler olmuştur. F ran 
sız kumandanlığı ~evvelce 

işgal edilen ormanlığı t:.hli
ye ederek çekilmişlerdir .Fran 
sız ileri karakollarına Alman 
tazyiki arttıkça Fransız k1ta 
atı mukabil f aarruza geç· 

Memur: Azar Dimitri 
Katip: Zeki Ezer ~ l 
BEŞıNCİ MINTAKA 
AFFAN CAMll 

Memur: Abdurrahman Hacı 
Sefer 

Katip: Hakkı Demirkol 
ONDÖRDÜRCÜ MıN f AKAı-------

miştir. Cephenin her tarafın 
da mütemadiye yağmur yağ
mr.sına rağmen kesif bir top 
çu duellosu devam etmekte
dir. Dünkü Fransız kıtaları 
düşmandan bir miktar esir 
!e yeni sistem mitralyözler 
almışlardır . Bu mitralyözler 
mutahassıslar tarafından ted· 
kik edilmektedir. 

Memur; Nuri Aydın 
Katip: Abdurrahman Tümen 

ALTlNCt MlNT AKA: . 
HABiBİ NECCAR CAMii 

Memur:Mustafa Dağlı 
Katip: Mustafa Nalçabasmaz 

YEDlNCl MlNT AKA 
ORHANlYE 
Memur: Ali Uluç 
Katip: Memet Özün 
SEKIZlNCİ MINT AKA 
ŞEYH KUYÜ 

Memur: MahmutCelal Kuşçu 
Katip: Yusuf Hacı Mıstık 
DOKUZUNCU MlNTAKA 

BABUTRUN 

Nemur: Mustafa Rasıh 
Katip İbrahim Sa!Ili 

ON BEŞiNCi MıNT AKA 

KARBEYAZ 
Memur: Mahmud Zeravend 
Katip: Vahid Mısırlı 
ON AL TlNCı MlNT AKA 

FATfKlYE 

Memur:Lami Halef 
Katip: Ömer Asef 
On YEDlNCl :MINT AKA 
DEMİR KUPRÜ 

HARBiYE _M_e_m_u_r_:_O~mer Türkmen 

Memur : Nizamiddin Y dhya Katip Yusuf Mı111s.ır•lı---• 

ilan 
Hatay Defterdarlığından: 

Muhanlmen bedeli 
· Köyü Lira Mikdarı Nevı 

120 40,000 Portakal Mişrukiye 
120 40,000 11 Bityas ve Hacıhabepli 

9 3,00J ,, Yoğun Oluk 

249 · "Bf,ôöo _ . . 
Yukarıda Köyü, nevi, mik~art _ v~ takrı~ı bedel~ 

ı s·· d" ve Hıdırbey nahıyelenne baglı ermemı· 
yazı ı uvey ıye ·· b" p k ı 
ı d • l k dört köyle bulunan seksen uç ın orta a 
.er en mer ..... t d M"ll'E )Ak 

28,10,939tarihine müsadıfCümartesı gunu sa~ on a ı ı ın...:. 

M .. d .. l"""ü odasında açık arttırma usuhle satılacaktır,_. 
u ur ug d .. d 7 5 .. 

Talip olanlanlar muhammen be e!in yuz ı· ' . gunu 
maliye veznesin~ yatırarak alaca~ı .. makbu~~ yevmı mez 
kurde komisyona ibraz .~tmelerı _luzumu _ ılan olunur. ~ 

ilan 
Vakıflar Müdürlüğünden: 

h mevkii eski müstecir; Vakfı cinsi mu ammen 
bedeli 

Lira. Kr. 
E .. 1 kf d""kkan 21 00 Affan mahallesi İbrahim rtugru va ı u . ff h 11 

~ 21 00 Selim oğlu Zekı a an ma a es 
" " 21 00 affan mahallesiŞakir oğluDebo 

E;itürk vakfı h:ııe 10 50 ,, ,, Abdulkerim Bağdadi 
Yukarıda vakfı, cinsi yazılı vakıf akarın 1,11,939dan31,5,940a 

k d. d"ı aylık icarları ctçık arttırmaya çıkarılmıştır.ihale 
a ar ) e f "d · d 
si 6,11,939 pazartesi günü. sa~t 14 t~ vakı lar ı_ ~resm e 
icra t dileceğiı:den istekıılerm muracaatları ılan olu-

nur. 

BalJram · münase~e_file 
Elektrik tesisatı yaptırmak ıstıyenlere 

Elektrik idaresinden 
29 teşrinievvel cümhuriyet 
bayramı dolayısile yapılacak 
tenvirat ve tesisatiçin evvel 
emirde idaremiz~ haber vere· 
rek müsaade almak lazımdır. 
Haber vermeden tesisat yap 
mak memnudur. Yapılacak 
şenlik tesisatı kontrolsuz ya· 
pıldığı takdirde Sayın müş-

terilerimizin sarfiyatlarının 
tesisatlarının çekemiyeceği 
mikdara iblağ etmesi ihtima· 
li mevcut olduğu gibi, saat
lerirı yanması ve yangın gibi 
tehlikeli vaziyetlere sebebi
yet vererek büsbütün karan· 
lıkta kalmanızı intaç edebilir. 
B~ itibarla bu iibi tesisat i· 

Denizlerde 
Bir ıng iliz vapuru, Cebe 

lüttarikin 80 mil uzağında 
Alman denizaltı ıremileri ta 
rafından torpillenerek batırıl 
mıştır. 

Bir Yunan vaput'u şimal 
denizinde Alman denizaltı 
gemileri tarafından batırılmış 

Sağ kalan mürettebatından 
15 kişi bir İngiliz , gemisi 

•tarafından kurtarılmıştır. 

Alman - Sovyet 
iktisadi anlaşması 

Mcıskova~25 A.\ A. -
Almanya ile.Sovyet Rusya 
arasında iktisadi bir anlaş -
ma imzalanmışt r. Bu anlaş-

: maya göre, ilk iş olarak 
Sovyet Rusyadan Almanya -
ya bir milyon ton hayvan 
yiyeceg nın derhal sevkine 
başlanacaktır. 

-~::..:==============~ 

Makinist Bey
rutlu Mehmed 
Şemsettin. 

Postane yanında 

güneş garajında 
~hususi atölye 

Beyrutlu makinist Meh· 
met Ş~msettinin postane ya 
nındaki yeni güneş garajın

da açtığı tamir atöly~si ça -
lış.11ağa başlamıştır. 

Vilayetin zaruri ihtiya
yacmı karşılıyan bu yeni a
tölyede her türlü benzin, ma 
zot ve buhar motörleri seri 
ve tam surette tamir olunur. 
otomobil. kamyon, traktör 
ve diğer motör sahiplerine 
müjdeleriz. 

Kayıp şahadetname 

Havaı aianı:ı garp <'ephe 
sindeki hareket hak kında 
ayrıca şu tebliği neşretmek 

tedir: 
Almanlar Fransızları Al

man toprağından çıkarmak 

için ;srarlı hücumlarına de-
vem etmektedirler. F ran 
sız Başknmandanlığı, müstak 
bel harekete intizaren turna· 
'mile müdafaa halini tercih • ''etmektedir. 
• Almanlar Zigfridin ar· 
kasında muazzam kuvvetler 
tahş id etmişlerdir. Alman 
·kumandanlığı emir verildi-
. ği takdirde d~rhal taarruza 
geçecek vaziyettedir. 

Alman Hoparlörleri, Ren 
nehri boyunca Fransız asker 
terine hitaben mütemadiyen 
neşriyat yapmaktadır. Bu 
neşriyet bilhassa şu cümle 
üzerinde ısrar etmektedir: 

Fransa ile harbetmek is· 
temediğimizi hala anlıyama 
d 

, •; 
ınız~ mı.,, 

Fransız askerleri, bir 
kamyonla taşıncsn v~ mütema 
diyen taciz eden bu opar· 
lörlerin yerini keşfederek 
üzerine mitralyöz ateşi aç· 
mış ve tahrib eylemiş!erdir "l 

Almanlar, ölülere mayin 
dökmektedirler. Sahaddki 
ölüleri kaldırmak i~tiyenFran 
sızlar cesede el dokundurun 

· ca bunlar patlamakta ve et-
J 

rafındakileri öldürmektedir. 
Bunun için Fransız; istih 

kam kıtaları cesedle rdeki 
mayinleri patlattıktan sonra 
ölüleri toplıyarak gömmek 
tedirler. 

Berlin 25 A.A.- Alman 
başkumandanlığının resmi 
tebliği: ~len üz Alman topra 
ğında bulunan bir Fransız 
bölüğüne taarruz eyliyen 
kıtaatımz bu Fransız bölüğü 
nü hududun gerisine püskürt 
müştür. 

Havalarda 

328 de Beylan Rüştiyeıin· 
den aldığın şahadetnameıni 
kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yok 
tur. 

Belanda 

İngiliz tayyare filoları evvelki 
akş .ı m 3erlin,Hamburg, veM .ag 

deburg üzerindo;: muvaffakiyet 

Havran oğlu Sait Mustafa 

çin 27 t~şrinievve) akşamına 
kır idaremize malumat ver
mek ve mezuniyet almak za 
ruridir. Keyfiyet bütün abo
nelerimize bildirilir. 

li kesif uçuşları yaptıktan 
sonra üslerine dönmüşıerdir 
Hamburg radyosu, Ribben· 
tropun nutkunu neşrederken 
tayyarelerin görünmesi üze
rine neşriyatını durdurmuş· 
tur. 

Hassada 
Ev yaptırılacak 

Hatay' Vilayetinden: 
! - Eksiltmeye konulan i, 
Hassada yaptırılacak üç q 

dalıdan üç adet iki odaiıda 
iki.,..mP.murin evleri olup bt 
deli keşifleri üç odalı birı 

nın Leheri (184'/ lira 66 k~ 
. ruş) iki odalı binanın 'beh' 
ri (1491 lira 13 kuruş) oluP 
cemaıı. (8525 lira 45 kurll~ 
tur. 

2 - Talipler şartname 11t 

merbut evrakını Hatay Nah• 
Müdürlüğünde görebilirler. 

3- Ek!.iltmel ,1 l,939Çar.? 
bagünü saat 15 te Antak) 
hükumet kona2'ında encO 
men odasında yadılacaktır. 

4 - Eksiltme açik eksil 
me usul ile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (61 
lira 39 kuruştur. 

6 -- Talif!leı in aşağıd~ 
yazılı vesdiki ibraz etmelcf1 

icap eder. 
a - Ticaaret odasına k 

jyıtlı bulunduklarına dair ve 
sika 

b - Muvakkat teminat 
için evrakı müsbite. 

c ·- Bu inşaata mahsı.JS 
vesika komisyonundan alıll 
mış vesika mezkur vE:sikaYl 
almak için ihale gününde!'. 
bir hafta evvel Vilayet ma 

l kamına müracaat ~tmeleri la 
zımdır. 

Açık eksiltme 
İskenderun Gümrüklerinin 

ihtiyacı olan yazıhane ve ya· 
zıhane koltuğu gibi hepsin~ 
1336 lira kıymet takdir edi· 
len mefruşatın yaptırılmas 
açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 

Mobilyanın şekil ve şerai
ti komisyondadır. İhale günü 
16, 11 '939 perşembe günü sa 
at 10 dadır. isteklilerin mu· 
hammen kıymetinin ilk tef111 

natı olan 102 lira lskende 
run<la Başmüdürlük veznesi· 
ne yatırmaları ve mukabili•1 

de alacaktan makbuza ihS' 
le güuii Başmüdürlük bina' 
sında satın alma komısyonuıı 
da hazır bulunmaları. 

/lan 
Yüksek ehliyetnameli ys 

hancı ve yerli olupta evvel· 
ce_başka şubelerde kayıtlı 
olan kısa hizmetlilerin 1, t 1 
teşrin 939 da Yedek SubaY 
okulunda bulunmak üzere 
şubeye n1Üracaatlerı ilan olıJ 
nur. 

Gündüz sineınasınd8 
Pekyakında Türkçe sÖZ' 

\~ S:öl kızı Cemileyi görece~ 
sınız .,/: 

Davet 
Hatay iş Anonim şirketin 

den: 
Hatay devleti zamanında 

teşekkül etmiş şirketimizill 
Türkiye Cümhuriyeti kanun· 
larına uygur. bir şekilde ta 
dili ve şimdiye kadar oları 
mesai ve hesapları h'!kkınds 
malumat vermek icap etti 
ğinden bütün muhterem hiS 
s~derların 4, 11, 939 cumarte 
si günü saat 14 te şirket bİ 
nasındaki f evkalidde toplaıı 
tıya teşrifleri rica olunur, 


