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Vilô.get Meclisi 
Azalai~ı bugiin seçildi 

Hatay Vilayet Meclisi Bayan Fatma Cemal! 
larınm seçimi bugün saat Suphi B{-dir 

da Giindüz sineması sala- MahClud Kuşçu 
•
11da yapılmıştır. Seçime Fevzi Şemsettin 

111
ci müntehiplerle Belediye intihap büyük bir intizam 
ları iştirak etmekte idi. içinde sona ermiş ve netice 
Saat onda Parti Müfetti· sa&t 15,20 de ilan olunmuş-

llıiz Profesör Hasan Reşit tur. 

.~kut kürsüye gelerek Vi· ' Diğer kazalarda 
rtt Meclisinin ehemmiye Bugün ayni saatta isken· 
1 

tebarüz ettirdi v~ bunu derun, Kırıkhan Yayladağ 
~İlllizin kısa bir nutku ta ve Reyhaniyede de ıntihap 

eyledi. yapılmış ve aşağldaki zevat 
lltuklardan Sonra" seçime kazanmışlardır : 
şlandı. İkinci müntehip lskenderun : Celal Sel · 
tahtayayazılan 23Namzet çuk, AhmedTümkaya, Seydi f Bine rey vereceklerdi Oğuz, Bostan Mercan 
iltihap başladı ve saaat Kırıkhan : Tayfur İkiz • 

· kadar devam etti. Sa oğlu, Haydar Karataş, Ak · 
S,lOda tasnif başlamış ve kaş 
de sona ererek netice Yayladağ : Talip Kandun· 
~ edilmiştir.Bu neticye göe lu, eski jandarma subayların 
1 ençok rey alan aşağıda- dan Ahmed 
8 zat asli azalığa se\İlmiş Reyhaniye : Bahri Baha 
dit 

dır 

;t Zekeriya Hatayın ilk Vilayet Mec 
1 Mısırlı lisi azalarını tebrik eder ve ti Miinür Karabay kendilerine muvaffakiyet di · 

tor Basil Huri rız· 
,...~----~~--~-;c-~~~ -~~~~~~~~~ 

Romanya kralı ,.ansız ka
binesi Hitlere bir telgraf 

çekti 
Dün toplandı Bükreş 11 A. A. --

1\ris 11 A A Ka· Hams Ajansı bildiriyor: Ro 
e dü B · kT. ·yase 1 manya kralı Karol dün Hit· 
e t 

11

1 aşv~·ıö1 1 r~ i-ı ! lere bir telgraf çekerek 
~ti op a~ara_ ~ a tyheııkı 1 adil ve devamlı bir sulhun 

ve sıyası vazıye a · 1 1 b 1 k .. 
dak· . . . esas armı u ma uzert", 

ı ızahatım dınlemış· 1 Belçika ve Hollanda hüküm· 
l\abine, müteakiben bazı darları tarafından yapılan 
1 trıeselderin müzakere· kklifi kabul etmesini, bu 
j başlamıştır. teklife bütün kalbi le iştirak 
Ncıuz NAZıRLARI ettiğini bildirmiştir. Kral bu 

PARISTE teklifleri ayni zamand~ F rau-
~iltis ı 1 A. A . _ Ede· sız Cümhurreisi ile lngiliı 
tiyasetinde lngiliz Do· karalına da göndermiştir. 
Yon naıırlarındaıı mürek· Almanya Holanda-
8bir heyet buraya gelmiş ya ültimatom vermedi 
i\şvekil Daladye tarafın· Amesterdaın 12 A.A. -
kabu) edilmiştir. Almanyanın Holanda hükü-
Öring abır tavsi metine bir ültimatom verdi-

s. ği hakkındaki haber, Holan-
n Ye e dıyor da hükumetince yalanlanmak 

v erlin 12 A.A. Alman . tadır. ' 
tı~ ~Ureşalı Göring Al- Holandada askeri tedbir 

1 trıılletiue bir beyanname fer devam etmektedir. Ames· 
"ederek kendilerine sa· terdam Belediye Reisi top.an • 
'ilVsiye eylemi~tir. tıları yasak etmiştir. 

Ankara muahedesinin 
tasdiki 

F,·ansada dostane aki~ler uy2ındtt dı 
~iltis a.a. - Havas bildi ht-y• can verici sözleri, Paris 
J: .üç taraflı Ankara mu·' te, iştira~ l_ıali_n?e bulunan 
I tsınin Türkiye Büyük ı üç milletı bı~bırıne ~ağlı.yan 
~l Meclisi tarafından it derin dostlugun yem bırer 
la tasvibi Pariste en bü Bl' rhanı olarak tdakki edil
.bir meııı:ıüniyetle öğre- mektedir. 
.~Şlir. Dürüstlük ve cesurluk 
tik Millet Meclisinin bu yüksek vasıfları karşısında 
h~e _için akdettiği celse . m~ttc:fik biı· hürmet duyulan 
akını olan hava ve bil· Turkıye,ye karşı, Fransada 
~ Şükrü Saracof'lunun bir sempati ananesi mevcut· 

... 
1 T1:fe~!ltı~!o,1ar /Holanda, kararsız-

Ankara 11 AA. Riya [ k d ·şe ı·çı·n Je 
seticümhur umumi katipliğin l ve en l u \ 
den: 

. Cüm~.u~.reisi .. M.~lliŞefimiz Almanya Holaııdayı i~gal 
ismet lnonu, buyuk yasımı )":, 
zın yıldönümü münasebeti· d b b • • f 
le nec\p duygularım bildiren e erse u ır cınage 1 
~a~ın _yu:~daşlara teşekkü~le olacaktır 
rının ıblagına Anadolu aıan· 
sını memur buyurmuşlardır. 

İzmit de 
Ebedi Şef Atatürkün ölü 

münün birinci yıldönümü~ mü 
nasebetile dün buradaki Kon 
soloslar heyeti hep birlikte 
Atatürkün heykeline gitmiş. 
lerdir. Burada lngiliz Gene-. 
ral Konsolosu diğer konso· 
loslar namına heykele bir 
çelenk koymuş ve f ürk 
milletinin duyduğu , ke.dere 
bütün samimiyetle iştirak et· 
tiklerini ve bunun ifadesi 
olmak üzere heykele çelenk 
koyduklarını söylemiştir. Bu 
nezaket hareketine Halkevi 
taratından teşekkür ı edil · 
miştir. 

Berlinde 
Berlin 11 A.A.- Bedin 

Büyük Elçiliğimizde Ebedi 
Şef Atatürkün' öiümü nıüna
sebetile bir toplantı tertib 
edi lmişt:r. Bu toplantıda, bir 
çok simalarla flerlindeki te· 
baa l' lZ hazır bulu:unakta idi 

;Çiçeklerle Süsleıımiş olan 
.Atatürkün Tablosunun önün-
~de hazır bulunanlar ~lıuşula 
'ekilmiş ve Ataşemiliterimizle 
, Büyuk Elçimiz, Eb~di tŞefin 
:Dahiyane sevki idaresinden 
şahsi, karakteri ve mezeyrt· 
sıııdan kıymetli hatıralar nak 
T etmişlerdir. 

Belçika ve Holanda da son ihtiyat sınıf
ları silah altına çağrıldı - Almanlar 
Ron iizerinf! köprü kuruyorlar - Ho· 
lan dadaki Amerikan ve Fransız tebaa
ları meml~ketlerine dönmek e~ini al .. 
dalar - Fransız matbuabnın mütaleaları 

Londra 11 A. A. - Bu Haber verildiğine göre, 
günkü lngiliz gazeteleri, Ho Almanlar, Ron nehri üzeri· 
landada hüküm süren endi- ne köprü kurmaktadırlar. 
dişe ve Alman tehlikesin~ Amslerdamdaki Amerika 
karş• alınan tedbirlnden hah sefiri ile Fransız sefiri Ho · 
setmektedid..?r. Başta Tay· landadaki tebaalarının mem
mis olmak üzere İngiliz mat leketlerine dönmelerini tav~i 
buatının neşriyat hülasası şu- ye etmişlerdir. 

.dur : Brüksel 11 A. A. -
" Holanda, her tehlike . Belçika kabinesi dün akıam 

ye göğsünü gerebilecek kcd Başvekilin riyasetinde topla
relte olmasına rağmen endi· narak gece yarmnd•n sonra 
şe içindedir. Almal' tehlikC:- ya kadar müzakerelP-rde bu 
sinin filen vukua gelmiyece· lunmustur. İçtimadan sonre 

kini tahmin etmek!mümkün· 1hiç bir resmi tebliğ neşre • 
·dür. Ancak Holanda, iki mu (dilmemiş N:ız1rlar beyanatta 
harip devletin arasında bu · 'J>Ülunmaktan imtina .eylemi§ 
lunmak bahllığına~maruzdur. 1 !erdir. t8 

Holeındanm Almanya tarafın Alman huırlıkları karıı· 
dan istilası bir cinayet ola - sında, Holand ı d~ oldııitı 
caktır. Fakat Hitler o kadar gibi, Belçikada da endişe 
cirıayd işlemiştir ki, bu ci· vardır· 
nayetlcr serisine bir tane Paris 11 A: A. - Frao 
daha ilave etmesi mümkün· sız matbuatı, : Holanda v~ 
dür. İngiltere ve Fransa bu- Belçika.hududundaki A"9.an 

Mısır Kralına na karşı koym ığa çalışacak hazırhklarını tefsir ederken 
Kehire 11 A.A. - Kral )ardır. şu mütaleayı yürütüyorlar : 

Faruk Cu.ua namazından sa " Almanlar HolJ.11dayı . 
raya dönerken. içi y kıcı Holanda, hürriyet uğrun işgal ederek lngiltereye kar 
bir mayi dolu bir şişe üzeri- da çarpı.:a ıı memleketlerin l d · ·· l · b 

T şı ıava ve enız us erı a· 
'ne atılmış, fakat şişe aroaba sempatisinP. nail olduğuna zırlamak niyetindedirler. 
ııın arkasına düşmüştür. er emin ol .ııalıdır. B d B 1 . 
hal yakalanan mütecaviz tıb un an sonra sıranın e Ç"" 
bi muayeneye sev{edilmiş Brüksel 11 ~. A. Betçi· .kaya gelec~ğine şüphe yok· 
ve deli olduğu ani şılmıştır. kada son ihtiyat sınıfları da tur. Fakat Almanya, bu eme 
Krala hiçbir zarar olmamış silah altına çağırılmış jve si · .line nail o' amıyacaktır · Çün 
tır.. lah altındaki asker mevcudu l<ü Belçika, "'Fransa ve ln • 
İtalya Kralı 70yaşındal 600 bini bulmuştur. gilterenin garantisi alhnda • 

Ankara 11 (radyo) İtalya Amsterdam 11 A. A. - dır ve Almanlar karşıların • 
bugün haşmetlu Kralı Viktor Holanda hükümet~ ~ son da yalnız Holanda ve Belçi 
Emanoelin 70inci duğum yı· ihtiyat sınıflarını da sılah al· kayı değil, Fransız İngiliz 
lını kutlulamaktadır. Bu mü· tı-'ıa çağırmıştır. ordulıuııu da bulacaklardır." 
nasebetle bertaraf bayraklar- Iİİlm-immıiİlll!lmııtl!l••••~!!l~l!IJl~m.""'•~~-; 
la donanmıştır. Ankara rad Silah altına Bulgar.istan 
yosu, bugünün ltalyan m'!leti T ·· k" h d d d k" 
için. saadetli olmasını diler alınan ur ıye u u un a 1 

·ı· d · k t . ~ . askel'lerini çekiyr ıngı ız enız uvve - Askerlerımız tarhıs Sofya 11 A,A. - Havas 
leri arttırılıyor ediliyor Bulgaristan hükumeti ev 
Londra 11 A. A. Ankara _ (Cümhuriyet) ı velce silah altına alrnarakTür 

İngiliz deniz kuvvetlerinin _ Eylülün sekizinde kırk kiye hududuna sevkedilmiş 
yüzde 30 nisbetinde arttırıl· beş günlük tal.im ve staj de.v-~ olan kıtaatı 20 teşrinisanide 
ması tekarrür eylemişdir . k il H 
Bu arttırma, gönüllü kaydi resi için V? ı er eyetı terhis ederek huduttan geri 

kararnamesile ~il~h altına çek:neğe kardr vermiştir. 
suretiyle ola_c_ak_t_ır_.____ Çdğrılmış olan ıhtıyat sımflar ...;. ____ .._il!-_ __. __ _ 

tur. iki memleketin menfaat askeri talimleri görmüş ol· Şeker bayı"amı 
birliği ve AkJeniz'de sulhün duklarından bunların terhis· Yarın Şeker bayramıdır. 
idamesini temin hususundaki leri hükumetçe takarrür Yenigün Sayın okuyucuları· 
kaygu beraberliği, bu anane· ctmi~ ve buna dair Vekiller nı~ bayramın_~ k~ ye. bu 
ye yem bir kuvvet vermek· Heyeti kararı alakadar Ve· mun.asebevt~e. u~ g~~ ıntışa~ 
tedir. kalete bildirmiştir: ~tmıyecegıl!ı bıldırır. 
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Millet mektepleri 
16 ikinci teşrindt! açılıyor 

1- Vilayetimizde okuyup yaz 
ma bilmiyen vatandaşlarımı 
za en kısa zam;mda•okuyup 
yazma öğretmek üzerinde 
bütün vilayet dahilinde mü
teaddit Millet mektepleri der 
saueleri açılrmştız. 

1 - Bu dersaneler 16 

--S:-Merkez Namıkke;1""aı :oku-:· 
)unda '1, kadın A, '2, kadın 
erkek a, Belan nahiyesi rner 
kez okulunda ·2, erkek a, ar 
suz nahiyesi merkez okulun 
da '2, erkek a, Karaağaç 
okulunda '1, erkek a, Ekber 
köyü okulunda '2, erkek a, 
Haymeseki köyü okulunda 
'1, Prkt>k a, Ethup k3yü ok 

ikinci teşrin 939 dan 16 mart 
1940 tarihine kadar devam tunda '1, erkek a, Karahüse

yinli köyü okulunda 'l, er· 
yaşındaki 

edecektir. 
3 -16 _ · 45 

kek a, Karayılanlı köyü oku 
okuyup yazma bilmiyen va- lunda '1, erkek a., Kilisaönü 
tandaş!arın bu mektedlere köyü okulunda 'l, erkek a, 
devamları talimatnamesine Abacılı Uğur köyü okulunda 
tevfikan mı·cburidir. Devam '1, erkek a, Müftüler köyü 
etmiyen vatandaşlar hakkın okulunda 'l, erkek a, Nerkis 
da takibat yapılacaktır. lik köyü okulunda '1, erkek 

4 - Nerelerde kaç der- a, Akçalı köyü okulunda '1, 
sane açlldığı aşağıda göstı~- erkek a, Çakallı köyü oku· 
rilmiştir. lunda 'l, erkek a. 

A, dersaneleri hiç okuyup C - Reyhaniye kazasında: 
yazma bilmiy~n, B, dersane Merkez okulu"!da '1, kadın 
leri bintz kuyup yazma bi- a, '2, erkek a, Hamam na· 
lenler içindir. Vatandaşların hiyesı merkez okulunda ·1, 
kendi mıntakalarmdaki okul erkek a, Yenişehir okulunda 
lara müracaatla hem~n ka)ıt ,1, erkek a, Ayrancı köyü o 
larını yaptırmaları. kulunda ,1, erkek a, Keli kö 

5 - Millet mektebi dersa yü okulunda , 1, erkek a, Bel 
neleri açılacak okullar; iane köyü okulunda ,1, erkek 

A - Antakya merkez: a, Karahöyük köyü okulunda 
İsmet paşa okulunda (1) ı k k , , er e a. 

kadın A ~2) erkek A dersane D - Hassa kazasında: 
si, Gazipaşa okulunda (1) ka Merkez okulunda ,2, erkt~k 

. dın A, {2) erkek A, _Feyzi a, Akbez köyü okulunda ,1, 
r, çakmak okulund (1) kadin A, erkek a, Tiyek okulunda ,1, 
~2Jerkek,A,Ülkü ilkokulunda (1) erkez a, Söğüt okulu nda'l , 
kadın, A, '1) t!rkek A, Cüm kek • \ t:r a, 
huriyet okulunda {l) kadın E- Yayladağ kazasmda: 
A, (1) erkek A, 1.stıklal oku Merkez okulunda , 1 , erkek 

)unda (1) kadın A, (1) erkek a, Bezge nahiyesi okulunda 
A, 23 temmuz okulunda (2) , 1, erkek a, Kışlak nahiyesi 
kadıu A, Hatay okulunda merkez okulunda , 1, erkek a 

· (2) erkek A, Antakya mer· F - Kırıkhan kazası mer 
kez ceza evinde (2) erkek A. kez: , 1, kadın a, ,2, erkek a, 
S~veydiye nahiyesi m"!r· Aktepe nahiyesi merk~z oku 

kezinde tl) erkek A, Şeyh !unda ,1, erkek a, Hacılar kö 
.· köy nahiyesinde (1) erkek yü okulunda ,1, erkek a, De 

A, Harbiye Nahiyesi merke libekirli köyü okulunda ,1, 
zinde (1) erkek A, Karsu erkek a, Karamankaşı köyü 

. ııahiyesınde (1) erkek A. tlabı okulunda , 1, erkek a, 
tron nahiye.si:ı<le (1) erkek G - Dörtyol kazası mer 
A, Avakiye köyünde (1) er- k,..z: ,1, kadın a, ,1, kadın 
kek A, Aydı köyü okulunda B,Payas nahiyesi merkez oku 
tl) erkek A, Mengüliye köyü lunda ,1, erkek a, Ocaklı na 
okulunda (1) erkek A, Soru hiyesinde ,1, erkek a, Erzin 
köyü okulunda (1) .eıkek A, nahiyesi okulunda ,2, erkek 
Cunta köyü okulunda (1) er a, Ôzerli köyü okulunda ,1, 
kek A, ~ubuhiye köyü oku erke.c a, Büyükçaylı köyü o 
lunda (1) erkek A, Çaksuuiye kulunda ,1, erkek a, Küçük 
köyü okulunda (1) erkek A, çaylı köyü okulunda ,1, kadın 

~Karbeyaz köyü okulunda (lJ a Kuzucuiu köyü okulunda 
, eı kek A, TüJeyl Humbalas 1 ı' erkek a, Karaköse köyü 

köyü okulunda (l) erkek A, 'okulunda 1 t-rkek a, Sarıma
Araphaıı köyü okulunda, (1) zı köyü ok~Iunda 1 erkek,a 
erkek A, Haynu Köyü oku- 6 - Bütün idar; amirleri 
luııda (1) erkek A, dersane mizin bizzat alakadar ola· 
leri. caklan Millet mektepleri 

13 - İskenderun kazasındca: dersanelerine bütün vatan· 
Merkez Mithatpaşa okulun daşlann muntazaman devam 

da (l) kadın A, (1) kadın ]arı katiyen arzu olunur. 

Yıldönümü 
Atam Seni tavafa gelen ulusuna bak: 
Ne derin hüşu ile menkıbeni anıyor .... 
Uyan artık yetişir: Haydi Atam haydi kalk: 
Bir yıldır hasretinle kalplerimiz yanıyor .... 
Bir yıl başta lnönü, millet sana ağlıyor. 
Soldu pembe yüzleri bir yıldır gelinlerin .... 
Hicranın kalbimizi hasretinle dağlayor 
Dinmt!Z kalbinde acın ben Türküm diyenlerin .... 
Seni bizden çekerek alırken ebediyet, 
Ardından tC:tdın, erkek çoluk çocuk ağladık, 
Türke senden en aziz armağan Ciimhuriyeğ ... 
Diyerek simdi ATAM biz ona bel bağladık!!!! 

Fatih 10,11, 939 A. Edip ULUÇ 

Milli piyanko 
Dünkü keşidede 

kazanan numaralar 
Milli piyankonun ilk 1 ke·~ 

"şidesi dün lstarıbulda çekil · 
miştir. Bu keşidede bin .Hira 
ya kadar kazanan numaralar 
şunlardır : 
80 bin lira kazanan numara 

26766 
20 bin lira kazanan numara 

18188 
15 bin lira kazanan numara 

14506 
12 bin lira kazanan numara 

31217 
10 bin lira kazanan numara 

25698 
5000 lira kazanan 

numaralar 
31822, 24467 
3000 lira kazananlar 55 

52, 7221,22291 , 23899.28211 
2000 lira kazanan numa 

ralar: 973,5545,8358,9680,104 
90,18574,23773, 25861 

1000 lira kazanan numa 
ralar: 14h3,1910,2282, 2464 
5114,9626,13296,15458;16686 
17160, 18403, 19627' 21016, 
21452,22699,23196,23595,24 
182,25837 ,25767 ,28033,28305 
29735,30170,30353,30455,33 
659,35084,37807 ,39277 

Hırsız hizmetçi 
Antakyanın Bitatin köyünde 

oturan Hasanoğlu Mustafanm 
evinden 87 lira parasının 
çalındığını ihbar t!ylemesi 
üzerine. yapılan tahkikatta, 
sarikın kendi hizmetçisi Nuh 
olduğu tespit olunmuş ve 
suçlu çaıdığı para ile birlikte 
yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

BİR KÖYLÜNÜN EVl . 
YANDI 

Arsuz Nahiyesinin Çen· 
ken köyünde oturan Burhan 
oğlu Mehmedin evinde ka -
zaen yangın çıkmış ve ev -
deki eşya ile birlikte bütün 
zahiresi de yanmıştır. Yan -
gın hakkında tahkikat başla
mıştır. 

Irak hükuıneti Ame
rikaya tnyyare 

ısmarladı 
Bağdad 11 A. A. 

Irak hükumeti Amerikaya 
15 hafif bombardıman tay· 
yaresi ısmarlamı~tır. Bu tay
yarelerin bedeli 1 milyon 
dolardır. 

Şevrem müesseses 
Şevk';Jt Pozcu-ve Remzi-İmer 

lskenderunda teşekkül eden bu müessese .. 'JHdtayın,.her 
: türlü ihtiyacıııı karşılıyacak yegane .müessesedir. 

Burada her nevi bakkaliye eşyası vardır. Ayrıca Filips 
radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
leri, Filiko markalı radyolar. İdeal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rek.ıbet kabul etmez fiatlnrla "satıl· 
maktadır. Telgraf adresi: Şevrem 

... 

Telefon İskenderun 1 -47 

Hitlere 
Suikast nasıl yapıldı? 

Berlin 11 A. A. - Al· 
man istihbarat bürosu Hit· 
ler<! papılan suikast hakkın· 
da şu tafsilatı vermekteJi r: 

"Munihteki birahanenin 
salonu mustadil bir şekilde 
idi, Salonun ortasındaki di
reğin önünde bulunan kürsü· 
de Hitlt!r nutkunu söylemiş· 
tir. İnfilak bu kürsünün ya. 
nında olmuştur. Fakat infi
lak esnasında salon boşalmış 

ve ancC\k 180 kişi kadar 
kalmıştq' Eğer infilak nutuk 
esnasında vuku bulsaydı, te
lefat çok fazla olurdu. 

Tahkikata memur komis
yon, otomatik bombanın 
parçaları üzerinde tetkik~t 
yapmaktadır. Bu tetkikatın 

ilk safhası, bomban111 bazı 
parçalarının ecnebi memle
ketlerden getirilmiş olduğu· 
nu ispat etmektedir.,, 

lngiftere 
Japonya ile anla

şıyor mu? 
Tokyo 11 A. A. 

Jııg;lterenin Tokyo büyük 
elçisi dün Japon Hariciye 
NazırJnı ziyaret ederek ken
disile iki saat süren bir mü· 
lakat yapmıştır. Haber ve· 
rildiğine gÖrt":, lngiliz elçisi 
iki memleket arasındaki 
prüzlü meseleleriıı halli için 
Japon hükumetiyle iptıdai 
bir müzakereye başlamııtır. 

İlan 
Vilayet mekamıııdan: 
Yayladağı kazası merk{'z 

okulu yar öğretmenliğine A 

tanan Şiıkrü Poladm ilan 
tarihiıldeıı itibaren üç gün 
içindi:! vazifesi ba~ına gitme 
diği takdir<l ;: m~~tafı sayılaca 

ğı. 

}/arp tebliğler 
Dünkü Fransız tebliğine 

göre, Alman •kıtaatı garP 
cephesinde iki mevzii hücuf11 
yapnu~lar ve bir mikdar 
ileriledikten sonra, topçu v 
metralyöz ateşinin tesiriyle. 
geri çekilmeğe mecbur ol· 
muşlardır. 

Havas Ajansının verdiği 
izahata göre, dünkü AlmaP 
taarruzu geniş mahiyette d 
ğildir ve yalınız bir ata) 
tarafından yapılmıştır. ,A.I 
manlar ehemmiyetli zay\al 
vermiş ve asıl Fransız nııt 

lravemet hattına varmtşlardı 
ÇEMBERLAYN HASTA 

Londra 11 A. A . _,., 
Romatizmadan muztarip ola 
Çemberlayn iki günd.!nber1 

yatağında yatmakta, faka1 

resmi işlerle yınc meşgııl 
olmaktadır. 

ilan 
Tirarel Vekaleti İç 

t 

ret umum müdürlüğünden: 
Türkiyede Yangııı ve na~ i 

liyat ::.igorta işl eriyle meşg~ ıe . 
olmak üzere kanuni hükÜ t•I 
ler daire!:»inde tescil edilert l 
bugün faaliyet halinde bulıl .~ 
nan Şark sigor ta Anoni ~· 
Şirkdi bu kerre müracaatl ./a 
Hatay Vılayeti a<.·enteliğifl 

şirket namına Yangın " 
nakliyat Sigort,\ işlerile me 
gul ?lmak ve bu işlerden d 
ğac.ık davalad:ı, bütün mıı 

kt! m~lerde ıııjJJ .!ia leıh "~ 
üçüıı<.:Ü şahıs sıfatlarile haıı 

b1:1lu .1m ık üzere Suphi Taıı1 

beyi tayin eylediğini bildıf 

miştir. 

Keyfıyet Sigorta şirketle 
rinin t eftiş ve mürakabı:: 

hakkmdaki 25 haziran 19~ 
tarihli kmunun hükümleri11 
muvafık görülmüş olma~! 
ilan olu.nur. 

Be 
he 

k 
ta 

Gümrük muhafaza taburu için erza alınctctl iı~ 
c 

Antakyada Hatay !{Ümrük muhafaza tahuru salın alma komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarlarile muhamen bedel ve muvakkat teminat miktarları gösteri ~ 
beş kalem erzak, hizalarında yazılt eksiltme şartları ile ve muay;en gün ve saatte ih9 ttJk 
le olunacaktır. iştirak Ptmek istiyenler muvakkat te minatlarını İskenderun gümrükler • 
veznesine yatırarak makbuzlarını komisyona ibraz edecekler ve kapalı :arfları tayin e~. tıı 
len saatten beheme lıal bir saat evvel komisyon'1 tavdi etmiş bulunacaklardır. Buııa al' ~otı 
şartnameler tabur satınalma komisyonunda her an görü.ıebilir: ~~I 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat temınat 
Cinsi 

Arpa 
Sığır eti 
Un 
Sadeyağ 
Sah un 

Kilo Lira Lira Kuruş ihale şP.kli ihale gün ve saat 
240,000 12.000 900 00 Kapalı zarf 28 11 .939salı sa:! 

47.100 9.420 706 50 ,, ,, ,, ,, sa:! İti 
122.250 17.115 1238 63 ,, 11 ,, ,, sa:l 'İt 

3.000 3.600 270 Açık t:ksiltme29. l 1.939çar sa: ~ı 
3.425 1.370 102 ,, ., ,, " sa:l .. 


