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Alman -Rus anlaşmasının 
. dünyadaki akisleri 

lngiliz ve Fransız mehaf ili, her ne olursa 
olsun Hitlerizmin imhasından evvf!l bir 
sulh akdine imkan olmadığını söylüyor 

Ribbentrop Moskovadan aynlırken beyanatta bulunarak de
di ki : • - Alm~n - Rus dostluğu kati surette tespit edil
n1iştir. Harbin müsebbipleri harbe devam etmek isterlerse 
onların akıllarını b?ş1arına getireceğiz! » - İngiltere ve Frarısa 
istişare halinde - Çeınberlayn pazartesi bir nutuk söyliyecek 

Moskova 29 A. A. - Moskova anlaşması üzerine sürmektedirler. 
Havas bildiriyor : İngiltere, Fransa ile fikir te- Roma 29 A. A. - İtal· 

Bugün öğleden sonra sa· atisine başlamıştır. yan gazeteleri, bu sabah 
at 12,40 da tayyare il~ Ber Paris 29 A. A. - Mos· Moskovada imza edilen AI-
ltne dönen Alman Hariciye kova anlaşmasının imzası ha man - Rus anlaşmasını, bii 
nazın Fon Ribbentrop Sov· beri üzerine Başvekil Dalad yük puntolu harflerle ve hiç 
yet gazetecilerini kabul ede- ye kabineyi fevkalade içti - bir mütalea beyan etmeden 
rek beyanatta bulunmuş ve maa davet etmiş ve bu içti neşretmektedirler. İtalyan si· 
demiştir ki : mada Baş kumand<&nla diğer yasi mehafili de bu hususta 

" Moskovadaki ikametim askeri erkan hazır bulunmuş herhangi bir tefsirden çekin 
bu sefer de maalesef çok tur. mektedir. 
kıı;a oldu. Bir daha sefere Havas Ajansına gör~, Cenevre 29 A. A. -
daha fazla kalacağımı ümit Fransız siyasi mehafüinde Ecnebi mehafilin Moskova 
ederim. Moskova anlaşmısı hiçbir anlaşması hakkındaki müta· 

Bu kısa ikametim esna· hayret uyandırmamıştır. Bu leası şııdur: 
sında çok mühim işler :gör- hadise Fransanm tahminleri· Sulh taarruzu Almanya 
dük. Bunları size hülasa ola- ne uygundur. Bu mehafile tarafından daha ziyade art· 
rak söy!iyebilirim. : göre, asıl esaslı nokta, Rus- mıştır. Hitlerin umumi bir 

1 - Alman - Rus dost yanın Almanyaya uzun va · silahsızlanmayı kabule ha:r.ır 
luğu kati olarak tespit e<lil- deli ham maddeler verme · olduğu zannediliyor . Polon-

miştir. sidir. Bu, Alman Rus anlaş· yanın Almanya tarafından 
2 - Hiçbir devletin şar masını'1 en manalı meselesidir. fothine mukabil mühim bir 

ki Avrupa işlerine karışma: Fransız gazeteleri, aşağı taviz vermeğe hazır olduğu 
sına müsaade etmiyeceğiz . yukarı ayni mütaleayı ileri ~ zanrediliyor. 

3 - Her iki hükumet, 
sulhun kati zaruretini takdir 
etmişlerdir. Düşmanlarımıza 
sulh teklif edeceğiz. Harbin 
müııebbipleri: harbe devam 
etmek isterlerse, onların akıl 
lannı başlarına getirmesini 
bileceğiz.,, 

Ribbentrop, Sovyetlerle 
Almanlar arasında muazzam 
iktisadi anlaşmadan bahset· 
tikten sonra sözlerini şöyle 
bitirmiştir : 

" -- Müzakereler çok 
sıkı bir dostluk havası ıçın· 
de bitmiştir, ,, 

Londra 29 - İngiliz ga· 
zeteleri, Moskova anlaşması· 
nı ve Almanyanın sulh tek· 
liflerini mevzuubahsederek, 
bunların mahiyeti her ne o· 
lursa olsun münakaşct mev· 
zuu bile olmıyacagını ve in· 
&illere ile Fransanın, Hitle
rizmi imha edinceye kadar 
harbe devam edeceklerini 
kati bir lisanla yazmaktadır
lar. 

İngiliz Başvekili Çember 
layn, Moskova anlaşması 
üzerine alınacak ve~he hak
kında pazartesi günü Avam 
kamarasında beyanatta bIJlu 
nacaktır. 

. Siyasi İngiliz mehafili, 
Sovyetlerin vaziyeti her ne 
olursa olsun Fransa ve İngil· 
lt:renin azimleri üzerinde en 
kiiçuk'. bir tesir bile yapamı 
)'ncağım beyan· etmektedir. 

~ . 

Harp tebiiğleri 
Dün sabahki Fransız teb· 

liği: Gece sakin geçmiş ve 
gündüz cephedeki kıtaatımı· 
zm mevzii taarruz müsaid su-
rette cereyan etmiş ve bir 
mikdar esir alınmıştır. Asıl 
faaliyet Sarbrükiin garbinden 
Mozele k"dardır. Fransız kı
taatmın muvaffakiyeti yalınız 
arazi kazanmak ve esir al
mak değil fakat çok mühim 
vaziyetler elde etmekle ne
ticelenmiştir. 

Alman tebliği: Şark cep
hesinde vaziyet şimdiye ka
dar olduğu gibi mevzii mü
sademeler olmuş ve bir 
Fransız bir İngiliz tayyaresi 
diı~ürülmüştür. 

Garpte Alman kıtaatı, 
tespit edilen ~. a ' tın şaı kmda 
ki mevkilere gelmiş ve Pet· ı 
zemis~l şehrinin ı;enup kısmı· 
nı Sovyet ordularına terket· 
miştir. 

Varşovadaki Polonya kı· 
taatımn tahliyesi iki güne 
kadar sona erecektir. Sivil 
halkın iaşesi için tedbirler 
alınmıştır. ı:\kdedilen anlaş
maya göre, Alman kıtaları, 
teşrinevvelde şehre girecek
lerdir. Bir kale teslim olmuş 
ve içindeki 1200 zabit ile 
30 bin asker ve 4 bin yara· 
h esir düşmüştür. 

Sovyet tebliği: Dünkü 

Sovgetler 
İngiltereye nasıl 
bir cevap verdiler 
Londra A.A. 29 - Sovye! 

elçisi Mayeski İngiliz harici· 
ye nazırı Lord Halifaksa ve 
rilen notadan sonra, sefirle 
Lord Halifaks uzum müddet 
görüşmüş ve Halifaks şifahi 
izahatı dinlemiştir. 

İyi haber alan mehafü Sov 
yellerin İngiltere ile bir ti
cari anlaşma teklifini müsait 
karşılamışlardır. Y almz Sov
yetler, kendi mallarının İn
gilteMye geniş mikyasta ka. 
bul edilmesini ileri sürmek
tedirler. Cevabın heyeti umu 
miyesi itibarile müsait oldu
ğu kanaati vardır. 

ALMAN 1 A YY ARt:.LE· 
RiNiN lNGİL TERE YE 
AKıN TEŞEBBÜSÜ 
Londradan bildiriliyor: 
Bombardıman tayyarele· 

rinden mürekkep bir Alman 
filosu lskoçyaya varmağa 
teşebbüs eylı~miş, fakat der· 
hal havalanan İngiliz hava 
filolarının hücumu üzt-.rine 
geri dönmeğe mecbur ol
muştur. 

~' -
harekat esnasmda Kızılordu 
yedi Polonya şehrini işgal 
etmiş ve garp kısmında 5 
suvari alayı ile 15 top ele 
geçirilmiştir! 

' 
Türk-Rus 

müzakereleri 
Havasa göre iki 
gündenberi tatil 

edilmiş 
Moskova'29 A.A.-Havas 

Ajansının haber verdiğine 
göre, Türkiye Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu ile 
Sovyet HariciyeKomiseri Mo· 
lotof arasındaki müzakere· 
ler iki gündenberi tatil edil
miştir. 

Türkiye Hariciye Veki· 
li ile Alman Hariciye Nazı 
nnın ayni zamanda Mosko 
vatla bulunmaları , sırf b;r 
tesadüf eserinden başka bir 
şey değildir. Fakat Alman 
Hariciye Nazın bu tesadüf· 
ten istifade ederek, Türkiye 

ile İngiltere ve Fransanın a· 
ralarını bozmağa çalışmış ise 
de buna muvaffak olama· 
mıştır. 

Rus-Japon anlaş . . 
ması mevsımsız 

Moskova 29 A.A.-Ha
vastan: 

Buradaki ecnebi mehafi 
li, Sovyet Alman Anlaşma· 
sının askerlikten ziyade ikti 
sadi bakımdan mühim oldu 
ğu kanaatindedir. 

Bıı mehafil bir Japon -
Sovyet anlaşmasının henüz 
mevsimsiz olduğunu ve böy 
le anlaşma için daha vakit 
gelmediğini beyan etmekte
dirler. 
Alman tayyarel~ri 
Parise mi gelmek 

isteıniş 
Paris 29 A. A. - Dü

dükler bugün saat 11,20 de 
tt!hlike işaretini çalmış ve 
bu hal saat 11,50 ye kadar 
devam etm:ştir. Fakat düş· 
man tayyarelerinden hiç bi
ri Paris üzerine yaklaşama· 
mış ve hiç bir Parisli tek 
bir top sesi eşit memiştir. 

Milli Şefin 
Urfaya ayak bas

tığı gün 
Urfa 30 A.A. - Milli Şefi 

miz İnönünün Urlaya ayak 
bastığının yıl dönümü coşkun 
tezahüratla kutlanmış, kesif 
bir halk kütlesi Atatürk büs· 
tüne çelenkler koymuştur. 
Okullarda Mi!Ji Şefin hayatı 
hakkında talebeye nutuklar 
söylenmiştir. Şehir baştan ba 
şa süslenmiş, aJektrikle ten 
vir olunarak gece fener alay 
lap yaptlmıştır. 

Türk Dil 
Kurultayı 

Bu sene toplanamıyor 
Ankara 29 A.A.- Türk 

dil Kurumu Başkanlığmdan· 
yapılan bir tebliğe göre 4ün
cü Türk dil Kurultayının bu 
sene toplanmasına imkan gö 
rülememiştir. Fakat çalış
malar ileri götürülecek ve 
Kurultayın toplanma tarihi 
üç ay evvel ilan edilecektir. 

Yer sarsıntıları 
Ankara 29 A.A.- Bu 

sabah Muğlada şiddetli bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasa 
rat yoktur. 

Diğer taraftan Dikiliden 
gtlen haberlere göre, Diki 
1i ve Bergamada muhtelif 
fasılalarla zelzele devam et• 
mektedir. Bergamadcl iki 
bina daha yıkılmıştır. 
Açıkta kalanlara yardım işi 
muvaffakiyetle devam ediyor. 

Alman tahşidatı 
Bir Brüksel telgrafı şu haberi • 

vermektedir: 
Polonya cephesindeki Al .. 

maıı kıtaatı garp cephesine 
dönmektedir. Lüksemburğ 
civarında Alman kıtalarının 
loğan tertibatı vucüda ge
tirdikleri ve bunun bir Fran• 
sız taarruıuna karşı koymak 
için yapıldığı bildirilmek ~ 
tedir: 

Diğer taraftan Alman as· 
kerlerini Zigfrid hattı üze· 
rinde ve Mozel boyunca sü· 
ratle tahşid etmektedir. ........................... 

EN SON DAKiKA 

Alma·nya cezasını çekecek 
İngiliz tayyareleri Alman filosuna 

hücum ettiler 
Bu sabahki Paris gazetP.leri Muskova anl.ışmasından 

bahsederken, bu anlaşma ile alay etmekte ve bunu kerih 
bir hadise olarak telakki ettikten sonra şunldrı yazmak· 
tadırlar : 

"Almanya cezasını çekecektir. Sahtakar'arla hiç bir an· 
laşma akdine imkan yoktur. Saracoğlunun Moskovada 
bulunması, Türkiyenin iştirakı olmadan Balkan meselesi
nin halledilmiyı:ceğini göstermektedir.,, 

İsviçre gazeteleri de şunları yazıyor: 

"Sovyetlerle Almanlar, Avrupanın derisini yüzmek 
için anlaşrnışlardır. Tehlike b:itün Avrupıya yayılm1k'adır: 

İngiliz hava Nazırının bir tebliğine göre, lngiliz bom 
bardıman tayyareleri şiddetli bir müdafaa ateşine rağ· 
men, Heligola ·ıd civarındaki Alman do;ıanrnısına hücum 
etmişlerdir. 

Alman Denizaltı gemileri üç Norveç vapurumi daha 
batırmışlardır! _ _,._ 



Sayfa- '2 __: 

Operatör 
Doktor Yusuf Ziya 

Öz bakan 
Memleket Hastanesi Baş 

Hekimi Oper .ıtör ve kulak, 
boğaz burun mutahassısı 
Doktor Yusuf Ziya Özbakan 
ın yakında., hususi bir mua· 
yeneh rne açacağı haber alın 
mıştır. 

Şehrin büyük bir ihtiya-
cını karşılı-ıacak olan bu te 
şebbüsten dolayi sayın opera 
törün hu teşebbüsünü mem· 
nuniyetle karş larız. 

Maarifte nakiller 
Antakya makez Gazi-

paşa ilkokulu Başmuallim 
liğine vt-kaleten Manisa Mer 

, kerkez okulu muallimlerin· 
den Latif Günal, Mu:ıllimlik 
}erine Bolvadin A'<çeşm ! 

, muı\llimi Ad:ılet Yılmaz, Ba 
lıkesir muallim. mt- ktebi me· 
zunlarından Çakmaker, Ha 
zım Ayata t.ayin eJilmişler-

dir. 
Merkez birinci ilkokul 

muallimliklerine İstanbul 
muallim mektebi mezunların 
dan Ahmet Hamdi Aka,Ma· 

1 latya lnönü muallimi Muh 
sine Yıldıran tayin olunmuş 
lardır. 

Bundan başka m\•htelif 
Vilay".!tlerden sekiz muallim 
Vilayetimiz emri ne verilmiş· 
tir. 

Gazi terbiye enstitüsü 
mezunlarından Tur2ut Under 
ıskenderun ortaokul tarih 
coğrafya öğretmenligine, Hay· 
riye Özbek Antakya kız Li 
sesi riyaziye öğretmenliğine 
Mustafa Aksoy Lise birinci 
devre tabiiye öğretmenliğine, 
ismet Kültür erkek lisesi 
Türkçe öğretmenliğine, Mah· 
mud Satış erkek Lisesi 
tarih coğrnfyn öğre!menliği· 
ne, M. Oğuz Altuğ erkek 
list!sİ birinı.:i devre riyaziye 
öğretmenliğine, Şerif Çamlı
bel lskenderun ortaokul be· 
denterbiye öğretmenliğine 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Yeni na ki 1 ve 

~ayinler 
Hatay su işleri 14 üncü 

şuLe mü<liirlüğü Sürveyan· 
lığma Emin Leki, Antakya 
hastanesi ayniyat mutemed· 
liğine ve Anbar müdürlüğü· 
ne Seyhrın sıhhat müdürlü 
ğü memurlarmdan Suphi 
Sökmen tayin edilmişlerdir. 
Beykoz kazası başmua!limle
rinden Hamid Ural da vila· 
yet emrine alınmıştır. 
Bir katilSuriyeyekaçtı 

Aslan Suriyenin Kürtda-
ğı halkından olup Hatay De\ 

leti zamanmda mt!mlekelimi 
ze iltica ederek Hamam kö 
yiinde oturmakta olan Kürt 
Mustafa evin<le karısile geçin 
sizlik yüzündt•n kavga t>tİniş 
ve keserle karısının kafasına 
vurarak öldürdükten sonra 
Suriyeye kaçmıştır.Tahkikat 
yapılmaktadır. 

450 lira çalmış 
İskenderun Yeni şehir ma· 

hallesinden Hüseyin, Ayni 
mahal1ede oturan terzi Samo 
elin ev:ııi tamir ederk~n, 
sandığını açmış ve 450 lira· 
smı çaldığı iddia edilmiştir. 
Hüseyin evrakile mahkeme· 
]C verilmiştir. 

VENIGUN .. sa: • 

• 
//arı İlan Af mangada 

sıkın·h var Antakya İcra memurluğun 

TURİZİM OTELİ 
KİRAYA VERiLECEK 

Antakya Hükumet caddesi ü1.e- Vakıflar müdürlüğünd,. n: 
rinde kain Mil_li emlake.ait (T~_Rl- 1 - 2762 sayılı vcıkıflar 

Paris 29 A.A. - Havas dan: 
Antakyamn Şeyh köyünden ajansı Berlinden istihbar edi 

yor: Almaııyada sıkıntı gitik 
çe adınıtklallır. Bu hal de· 

ölü Mansur oğlu Halit vt hem 
şiresi Fehime arasında müş· 
terek bulunduktan Antakya· 
nın dördüncü mıntakasında 
kain 253 No: lı hab hanenin 
kabili taksim olm:ıdığından 
satılarak tutarının aralarında 

ZlM OTELi) ıcare verılmek uze· kanununun muvakkat maddesi 
re ik~. defa ilan edilmek s~reli· mücebince mütevelli veya 
le muzaye~l~ye çıkarılmış talıp zu- beydi sıfatile vakıflarda ta· 
h_ur etmedığıııden arttı~.ma ve e~- sarruf edenlerin vakıflar ka-

vanı ederse kollektif iaşe sis 
t~minin tatbikı arttırılacak 
ve perakende satış yerine bü 
yük maj.{azalar kurulacaktır. 
Bu hal Sovyet Rejimine yak 
laşan bir vaziyettir. 

sıltme kanununun 43 cu matldesı H d · 
hı..: . t · f "L . 

2 10 1
1111

9 
t .h. nununun atay a merıyete 

a amına ev ı11..ın · - 7J arı ı . d ..... 23 ne müsaclif pazartesi günü pazar ?~r ıgı .. t~mmuz 939 dan 
lık suretilc iki sene müddetle icarı ıtıbaren uç ay zarfında vak· 
ihale edilecektir. fın mahiyetini, geçmiş son 

Talip olanlar muhammen be· senenin varidat ve masraf
delin (O 07;5 gü) olan ( 112,5) larının mikdar ve nevilerini 

Kaline skonun zevce· . 
sıne maaş 

-taksim edilmesini ve bu su· 
retle şuyunü izalesine müte· 
dair Antakya S.H. mahkeme 
sinden verilmiş ve dairemize 
berayı infaz havale edilmiş-
10 mayıs 939 günü ve 5e0.6~ 
sayılı ilam mucibince karar 
verilen ve temamına üç ye· 
minli ehli vukuf marifelilc 
(560) lira takdiri kıymet cdi 
len bir bdb har.enin tamJ:uı 
,.ç1k arttırmaya konulmuş o· 
lup birinci açık arttırması 
2,11,939 tctrihine tesadüf eden 
perşembe giınü saat 8 den 12 
ye-; kadar dairede icra edile 

lira depozit akçesini vezneye teslim mütevelliliği hangi salabiyt+ 
ederek makbuzunu komisyona li merclin kararma nıüsteni· 
ibraz etmeleri ilfin olunur: den hangi tarihten beri yap· 

tıklarım gösterir bir beyan-
Bükrt!Ş - Dün Kral tara· 

fından neşredilen bir karar· 
name ile Başvt>kil Kalinesko 
mm zevcesine yaşadıgı müd 
detçe devam etmek üzere 
5 ),0)0 L'!y maaş ve Kalines 
kuyu kurtarmak istiyen polis 
memu<Unun zevccsin '/000 
Ley maaş bağlanmıştır. 

9 Polonya tayyaresi 

kaçtı 
9 Polonya tayyaresi Va!"· 

şovadan kaçarak Londraya 
gelmeğe muvaffak olmuşlar
dır. Bunlar, Fransız hava 
filolarında çalışacaklardır. 

Yeni Romen ka-

ceklir. 
Arttırma muhammen kıyme 

tin yüzde 7 5 ini doldurduğu 
takdirde alıcı namına ihale e 
dileceği aksi halde birine\ 
arttırma taahhüdü baki kal 

bine si ınak şartile arttırma 15 gün 

Üç katip alınacak 
Hatay Krı.Jastro Müdür

lüğünden; 
Kadastro müdürlüğüncle 

yirmişer lira asli maaşlı üç 
katiplik açıktır. 

Memure:yn kanununuıı hü· 
kümlerine göre memur ol· 
mak şeraitini haiz bulunan 
lardan 2997 sayılı lranunun 
yedinci maddesinin L fıkra 
sına g )re lise mezunu, bulun 
madığı tadirde orta mektep 
mezunlarından müsabaka ile 
alınmak üzere 2: 10,939 pa 
zartesi günü bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. 

Bu ~eraiti haiz elan ta 
!iplerin bir istida ile ve ve
saiklerile birlikt~ vilayet 
makamına müracaat eyleme 
leri. 

Bükreş 29 A .A. - Yeni uzatılarak 16,11,939 tarihine 
Romen kabinesi eski Başve· tesadüf eden perşembe günü 
kil muavini General Konstan ayni saatte dairede yapılacak 
tinin rivasetinde teşekkül eyle olan ikinci açık arttırmasında 
miş ve kabine erkanı bugün dahi yol<arıda yazih bedel el takasında Kantara mahallesin-
Kralın huzurunda yemin et. de edilmediği anda satış ö280 de kain 253 no:lu eski tarz 
mişlerdir. Yine kabinenin, No: lı kanun ahkamına tevfi- da yapılı bir oda mevcuttur. 
Kalineskonun takip ettiği si- kan geri bırakılacaktır. Gayri merıkul kendisine ihale 
yaseti takip edeceği anlaşıl- Satış peşin para iledir. art eiilen kimse derhal veya· 
maktadır. hrmaya girmek isteyenler mu· verilen mehil içinde parayı 
İngiltere Roman· kadder kıymetin yüzde 7~5 ye vermezse ihale kararı fesho-

yaya 14 tayyare Ji buçuğu nisbetinde pey ak lunarak kendisinden evvel en 
çası veya ulusal bir baekHnm yüksek teklifte bulunan kim· 

verdi teminat mektubunu ibraz et· seye arz etmiş olduğu be-

Bükre~ 29 A.A. - lngilte meleri iktiza eder. Mezkur delle almaya razı olursa oııa 
re-hükumeti Romanyaya 14 gayri menkulün müterakim olmazsa veya bulunmazsa 
ağır bombardıman tayyaresi vergisini ve bilcümle tapu ma~ on beş gün müddetle tekrnr 
göndermiş ve bunlar Rom.rn rafları ile rüsumu dellaliyesi arttırmaya çıkarılıp en çok 
yalı pilotların idaresinde ola 1 alıcıya aittir. arttıranın üstünde bırakılır 
rak lngiltereden buraya gel Hakları tapu sicilile sabıt ve iki ihale arasında'd fark 
miştir. olmıyan ipotekli alacaklılarla ve geçecek günler için yüzde 

FlitlPrin muhafızları diğer alakadarlar ve irtifak 5 faiz hesap edilerek diğer 
değişti hakkı sahiplerinin bu hakla- masraflarla birlikte ayrıca 

B 1
. 29 A A ş· d' rını ve hususile faiz ve mas hükme hacet kalmadığında 

er ı11 . • -· ım ı· . . d 
ye kadar nasyonalist silah· ~a~a daır. ı.ddialarını ilan ta· airemizce tahsil olunur. 

Şor}arda ·· kk 
1 

H" rıhınden ıtıbaren yirmi gün Daha fazla malumat al· 
ıı mure cp o an ıt f . . k · · 

ler
·n h· f k t· t b d zarında bıldırmeleri lazımdır ma ıstıyenler 10,10,39 tari· 
ı mu . a ız ı aa ı, un an Ak . h d h 1 h. d .. b d . d 

d d b
. h f sı al e akları tapu sici· ın en ıtı areıı aı re e açık 

sonra or u an ır mu a ız 1.1 · b ) d k t ·ı d ~ · .. 
1 

k . ı e sabıt ol mı yanlar satış be u un urulacak arttırma şa-
1

1
a 1 e egıştırı ece tır. delinin paylaşmasından hariç hadetnamesi ile 939 1302 

B R SOVHYÜ~! GEMiSiNE kalırlar. no:lı dosyasına mürac:at e~· 
CUM G . k 1.. f ayrı men u un evsa ı, mt>leri istenilen malumatı al· 

... nın or uncu mın· mış olacakları ilan olunur. Bir Sovyet gemisi İsveç At .. kya d .. d.. ·· 

sahillerinde meçhul bir de· 
nizaltı gemisinin tecavüzüne Hatay Vilayeti Defterdarlığından: 
uğramış ve karaya oturmak Mev~ii . Nev'i Takdir edilen icar hedeli 
m~cburiyetinde kalmıştır. Demırkapı, Katolık Takriben 100 adet 10 lira 

M 
. d ki isesi civarı zeytin ağacı 

acarıstan a nazi Çıplak Ziyaret. Takriben 350 adet 50 lira 

hareketleri zeytin ağacı. 
Budapeşte 29 A.A. - Ma Yukarıda yazılı iki kıt'a zeytinlik 1939 senesi varidatı 

car parlamentosunda ki nazi 7,10,1939 tarihin~ müsadıf cumartesi günü saat 10 da 
partisinin şefi, hükumetin si Milli Emlak Müdürlüğü odasınd:ı açık arttırma usulü ile 
yasetiııi şiddetle tenkid ey- satıla~a.ğından !alip olanlar !!hli vukufun tahmin ettiği 

bedeh ıc~rın yuzde yedi buçuğuııu vezneye teslim ederek 
lemis ve bu yüzden memle- makbuz ılmuhaberini yevmi mezkiirda komisyona ibraz 
ketin huzursuzluk . içinde bu etmelP.ri lüzumu ilan o!unur. 
lunduğunu söyliyerek, bun· ----;~-;-------:---.----.-----
dan sonra n ... zilerin parlamen 95 hayvan satın alı nacak 

f l 
Adet Cins Hizmet'ı y··ksekl•gwı· G'•W ·· · tcı aa iyetine iştirak etmiye 76 At Bı"nek u 

1 
ogus çevresı 

ki 
· · b''d' · 1,43 (en aşagı ) 1,60 (en aşagw ı) 

ce erını ı. ırmıştir. 15 At Mekkari 1,35 : 1,40 1 ,52 ,, 
4 Katır ,, 1,30 : 1,35 1,52 : 1,37 

Yaşları 4, 8 arası olacaktır. Daktilo alınacak 

name ile buna ait bütün ve
saikin asıl veyahut suretleri
ni ve vakıflar idaresine 
vermeğe mecburdur. 

2 - Birinci maddede 
yazıh beyannamelerin makbuz 
mukabilinde vakıflar idaresi
ne verilmesi lazımdır. 

3 - Birinci maddede 
yazılı müddet içinde beyan 
name vermiyenler vakıfların 
da tasarruf edemezler. Be· 
yanHamenin kanuni müddet 
zarfınJa verilmemesi haklı bir 
sebebe müstenid olmaz ve· 
yahut verilen beyanname ha· 
kikate uygun bulunmazsa 
mütevellilikten derhal azlo 

lunur. 
4 - Vakıflar idaresine 

verilecek beyannameler muh· 
teviyatının vesika ve teamül 
lere müsteııid olması ve bu 
vesika ve teamüllerin 23 
temmuz 939 dan evvel mev 
cut ve meri bulunması şarttır. 

İlan 
Hatay Defterdarlığından: 
Akgöl ve Bağlama mevkile 

rinde balık avlama hakkile 
saydiye resmi 1.10. 939 tari· 

hinde başlamak ve30.9.942ta~ 
rihind e hitam bulmak üzere 
üç sene müddetle müzc.yede 
ye çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 2. 10. 939 -"' 
pazartesi günü saat 16 da 
defterdarlıkta müteşekkil ko 
misyon huzurunda icra edi· 
lecektir. Taliplerin bedeli 
muhammen olan beşbiıı lira 
nın yüzde yedibuçuğu nisbe 
tinde ilk tem\natlarıııı yev· 
mi ihaleden evvel Defter
darlık v~znesine yatırmaları 
lazımdır. Maliye Vekaldince 
tadilen kabul ve tasdik edi 
ler>. şartnameyi görmek ve 
faıla izahat almak istiyenle· 
rin Varidat müdürlüğüne 
müracaat etmeleri iları olunur 

Nüfus dairesi için 

Katip isteniyor 
Vilayet makamından: 
Hatay Vilayeti dahilinde 

yapılacak •nüfus yazımında 
tahmatııamc ahkamına göre ay 
rılacak dörder bin nüfuslu 
t~h~i~ mıntcık.al~rına Türkçe
yı. ıyı yazar ıkı katiple bir 
reısten mürekkep üçer kişi· 
lik ücretli tahrir heyetleri 
tayin edileceğinden yirmi yir 
mi beş gün devam edecek 
olan bu işte heyet reisi ve 
azalıklarına talip olanların 
birer dilekçe ile Vilayet ma 
.<amına müracaatları ilan o· 
lunur. 

Maarif miidür 1 üğünden 
Sekizinci okul civarı tale· 

helerinin kayıd ve kabul işi 
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b' 
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k 
a Dairemize bir daktilo alına· 

caktır. Daktiloda suratlı yaz
mak şarttır. Talip olanların 

maarif müdürlügüne müraca· 
atları. 

Hatay Seyyar Jandarma Alayı için yukarıda ev!'af ve 
mikdetrı yazılı ( 95 ) hayvan plrası pe~in ödenerek pazarlık 
la satın alınacakhr. 

28 eyliil 939 dan i! ibaren ye 
dinci okulda yapılacaktır. 
Alakadarların yedinci okul 

b k 
si 

inasındaki se izinci okul 

lsteklile~in hergün kışlada Seyyar Jandarma Alayı satın 
alma komısyonuna müracaatları ilan olunur. 

başöğretmenliğine müracaat 
etmeleri. 


