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Sahibi ve Baş muharriri 

~.~zeteye ait yazılar Neşriyat 
Udürü adına göndeı ilmelidir 
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~ ... Cumartesi 
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flllebuslarımız 
nu s,. hah An kara

ya vardılar 

~ ~nkara 18 - ( Hususi ) 
attı müfettişi Profesör Ha 

&arı Reşit Tankut ile Hatay 
~lıusları bu sabahki Toros 
;. spresile' saat 9,10 da şeh 
~llıize gelmiş ve istasyonda 
rıtalya mebusu Tayfur Sök 

~crı ile dostları: tarafından 
rşılanmışlardır. 

~ Hatay mebuslarının Pa 

6_rtesi günü toplanacak olan 
~ 11Yük Millet MeclisindP. ha 
~t bulunarak and içmeleri 

Uhtemeldir. 

Parti Ocak kon
greleri 

Q Cüm huriyet Halk Partisi 
lcak kongreleri, rer tarafta 
~i~uğu gibi Vilayetimiz da· 
\' 1'lde de yapıl .• Jış ve mu · 
\)lffakiyetle sona ermiştir. 
v~Cak kongrelerinin dilek 
İd temennileri vilayet 

&re heye\ien bildirilmiştir. 

Parti Reis vekil-
likleri 

y.
1
.Cümhuriyet Halk Partisi 

1 ayet idar~ heyeti Rt'isi 
ay Mehmet Tecirli ile Is · 
~enderun idare heyeti Reisi 
u~y Hamdi Selçuğun mebus 
~a seç\ler~k Ankaraya git 

laış b'ulunıııaları hasebile, vi· 
~·Yı ~t idare Heyeti Reis Ve-
' lı". i d· gıne dare h~yeti azasın 

t ctıı diş doktoru Ilay Sala · 
naır 
te ll\ Özal, lskenderun ida-
q~ heyeti Reis Vekilliğine de 
I· .dadan Bay Nuri Genç 
'Yın edilmişlerdir. 

Muvaffakiyetler dileriz . 

'f eni Halkevi bi -
namız 

İ~· Eski Belediye bahçesi 
~~kde kurulmakta olan bü· 

-~ -~alkevi b" namızın . inşa 
~~ suratle ileılemektedır. 
a ~tendiğimize göre inşaat 
IQ~Utuüzdeki ay zarfında ik · 
ı~"~. edilerek yılbaşında bina 

8 
•rn edilecektir. 

~il Yeni binanın ihtiyaca uy 
~ ~ Şekildf' döşenmesi için 
b a kevi Reisimiz tetkiklerde 

111lınrnağa başlamıştır. 

' ~SON DAKiKA 

Adliyede 
Arsuz, Beylan ve Sü
veydiy e hakimlikleri 

lağvedildi 
Arsuz, Beylan ve Süvey· 

diye merkezlerinde bulunan 
sulh hakimleri teşkilatı lağve· 
dilmiştir . 

Adliyede yeni nakil 
ve tayinler 

Antakya müddiumumi 
muavinliğine Çin~ hakim 
muavini Fethi Arı, ceza ha· 
kimliğine Alaşehir müddeiu · 
mumisi Haydar Erer, Antak· 
ya sulh hakimliğine Mülga 
Beylan sulh hakimi Hikmet 
Özer, Antakya sulh hakim. 
liğine mülga Süveydiye sulh 
hakimi Rifat Yiice, Antakya 
aza muavinliğine Ankara 
hakim namzedi Ali Şarlı na· 
kil ve tayin edilmişlerdir. 

Antakya kadoslro hak~m 
liğine: Manisa Kadostro ha 
kimi Hasip Koral, Kınkhaıı 
ceza hakimliğine Hassa ce· 
za hakimi Rağip inan tayin 
edilmişlerdir. 

Balkan 
konferansı ve 

. Bulgaristan 
lngilizce:Nevvs Chronicle 

gazetesi' Roma radyosundan 
aldığı bir havadise göre, ya 
kında akde .iil~cek bir Bal 
kan konfransına Bulgarisla 
nın dahi bir murahhas gön 
dereceii ve bir ltalyan müşa 
hidinin iştirak edeceğini bil 
dirmt·ktedir. 

Aynı zamanda, Bükr~ş 
resmi mehafiline atfen Bal 
kan antantı devletlerinin bu 
ay içinde bir topla'!tı y.1p 
mak kararında C'lduklarıııı 

yazmaktadır. 

İngiliz Harbiye 
Nazırı 

Londra 17 A.A.- İngi· 
liz,.Harbiye Nazırı Hor Be· 
lişa, Fransız Erkanıharbiyesi 
le görüşmek üzere Parise 
gitmiştir. 

Altuola r Nevyork ta 
toplanıyor 

Nevyork- Çeçen hafta 
içinde AvrupadenAmerikaya 
27 milyon 57 bin dolarlık 
altın gelmiştir. Bu miktar 
daha evvelki haftaya nisbet· 
le 7 milyon fazladır. -

• 
Tiirl<. - lngiliz - Fraıısız 
Anl~şmasın1n mesut neticeleri 

t Paris 18 A. A. -- Fransız Ayan Meclisi Hariciye 
~ n~Ümeqi dün toplanmış ve reisin izahatını dinlemiştir. 
A eıs, Türkiye ile Fransa ve lngiltere arasında akdedilen 

nkara muahedesinin Türlriye Büyük Millet Meclisi ta· 

~~hnda? t~sdik edildi~ini bildirmiş ve bu anlaşm~nın 
l a şımdıden Akdenız ve Yakınşarkta mesud ııetıce· 
.ere Vardığını söylemiştir. 

• 
lhrııcot 

keırarııamesi 
Yüksek tastika ik

ran etti 
Ankara 17 A. A. - 4 

eylUl 939 tarihli kararname 
ilt• ihracı menedilen Vf- ge . 
çenlerdP- mühim bir kısmı · 
rıın tekrar ihracına müsaade 
edilen maddeler hakkındaki 
kararname yüksek tastika 
iktiran eyl~miştir. Bu karar · 
name ile ihracına müsaadP
edilen maddder arasında 
aşağıdaki adlan yazılı mad· 
deler de vardır : 

Bezelye, nohut, fasulye, 
keten tohumu, zeytin yağı 
ve zeytin tanesi, kestane, 
fmdık, mercimek, darı, bur· 
cak, pirine yağı, konserve, 
küçük baş hayvan derileri, 
~im~ir, tiftik, balmumu, ba~
la. 

lngilizler 
İzmirden 10 milyon 
kilo tütün alacaklar 
İzmir 17 A.A.- Bütün 

tahminler hitafma olarak iz· 
mirde tütün piy~sas1 dün a· 

Çılmamışhr. Bunun sebebi, 
Amer\kan fırmalarının muba 
yaat için henüz merkezlerin
den emir beklemeleridir. Pi 
yas.ı bir faf taya kadar açıla· 
caktır. 

Diğer taraftan haber ve 
rildiğine göre İngiliu kum· 
panyaları İzmir Pıyasasından 

en az 10 milyon kilo Tütün 
satın atmaka karar vermiş:er· 
dir. Satın alınacak olan bu 
tütünler bir elden İngiltere· 
ye ihrac edilecektir. 

Londra 
radyosu· 

Türkçe neşriyata 
başlıyor 

Londra Radyosu önümüz 
deki pazartesi gününden iti· 
haren Türkçe neşriyata baş · 
lıyacaktır. 25 ikinci teşrin ak 
şamı saat 18,55 de Londra 
Büyük Elçimiz Tevfik Rüştü 
arasın kısa bir nutkile açı 1 ış 
m töreni yapılacak olan 
bu neşriyat, her gece Türki 
ye saatile 18,55 ten 19,10 
na kadar devanı ede 
cektir. Neşriyat kısa dalga 
31,60 ve 19,10 üzerinden 
yapılacaktır. 

Finlandiyada mühinı 
ictimal~r 

Hdsinki 17 A. A. -

Almanya Roman
yayı tazyik ediyor 
Macaristanla Yugoslavlja
nın istiklali tehlikede ıni? 

İtalya ve İspanya hü~ lİmetleri Ho -' . 
landa ile Belçik~nın bitarafhkla•ının mu· 
haıf~zasile şiddetle ala kadar olduklarını 

Almanyaya bildi .. diler 
Brüksel 17 A. A . - iyi ile Berlinden Bükreşe gel • 

haber alan Belçika mehafi · miş ve ~ Romen hükumet 
linden sızdığına göre. İtalya adamlarile temasa ba~lamış· 
ve İspanya hükume tleri, Al· tır. Haber verildiğine göre, 
manyaya birnota göndererek, Alman delegesi,-=Alnıan hü· 
Holanda ve Bdçileanın bita· kumetinin Romanya hüku •. 
rafhklarıııü riayet edilmesile metine hitaben çok şiddetli 
fe-vkalade alakadar oldukla· bir lisanla yazılmış olan bir 
rnu bildirmişlerdir. notasını hamil bu'unmakta • 

Budapeşte 17 A. A. - dır. Bu ;notada, Romanya 
hükumetinin evvelce yapılan 

Budapeşte radyo~u Alman. h mua t:de ile Almanyaya ih • 
yanın, Macaristan ve Yugos raç edilecek Romen mahsu· 

lavyada gözü olduğuna dair latı hakkında suni zorluklar 
ecnebi kaynaklardan çıkan çıkardığı ve bu zorlukl.uın 
haberleri yalanladıktan son · izalesinin azimkir bir lisan • 
ra, Macar ve Y l•ğoslavya la istendiği beyan olunmak· 
istiklallerinin sarsılmaz ltal . tadır. 
yrn dostluğuna dayandığını Alman hükumeti, Roman 
bildirmektedir. yadan petrol ve yiyecek 

Bükı eş 17 A. A . Röy maddeleri istemekte ve bu • 
ter Ajansı bildiriyor : na mukabil Ro nanyaya ma· 

Alman Hariciye Nezare· kiı1c ve sanayi eşyası ver • 
ti ticari" kısım şe fi tayyare meyi teklif etmektedir. 

Avam Kamarasında 
müzakereler 

Muh lefet mebuslarının gizli müzakere 
usulü h ~ kkında tekliflerine hiikfimet 

ınuvafakat etmiyor 
Londra 17 A. A. - etme'< istiyen Hitlerdir. 

H.~sta bulunan Başvekil Çem· Sulh müzakerelerini red 
ber!ayn na'llına Maliye N.ızı· kt>yfiyeti de bir tek kişiye 
rı Con Simorıun dün Avaın Hitlere racidir. İngiltere Hit· 
Kamarasında haftalık siyasi lerin Belçika ve Holanda 
ve askeri hadiseler hakkınd.:\ milletlerinin bitaraflıklarını 
söylediği nutkundan sonra müdafaa için lazım gelen 
muhaldet liderlerinden Etil tedbirleri almalıdır . ., 
söz alarak demişdir k:i Bunddn sonra söz alan 

1 
"İki bitaraf memleket diğer hatipler, Avam Kama· 

olan Hoıanda ve Be!çıka rasında gönü~ülen işler ara· 
hükumetlerinin sulh teşeb· sında, şyui milli menfaati ih· 
büslerinin Almanya tarafından lal edecek meseleler hak· 
reddedilmesinden çok müte kında kamaraların gi:r.li mü· 
essirim. Çok temenni:ederim zakere usulünü kabul c.tme· 
ki, iki sulhperver hükumet terini ileri sürmüşlerdir. 
harbe girmesinler. 

Şimdi hükumetten bir Fakat hükumet, bu talebi 
tal~biın var! Dominyoıılar ve reddeylemiştir. Çemberlayn 
Frıınsa ile yapılan müzake· harl>iumumide tatbik edilen 
relerin ilerleyip ilerlemedi· bu usulün büyük tehlikelerle 
ğ:ni izah etsin. Buna verile- karşılaştığını ileri sürerek 
cek cevabın sarih olması ve gizli müzakere usullerini öte· 
harp sonuna bırakılmaması denberi reddetmektedir. Çün 
lazımdır. İngiliz rnilleti ve kü gizli müzakerelerde bulu-

Finlandiya Kabinesi parlamento 
şef'E>ri ve muhtelif parti ve 
gruplariyle temas ederek 
Moskova müzakereleri hak· 
kında kendilerine izahat ver 
miş ve istişarelerde bulun· 
muştur. 

bfüün dünya, bizim niçin nan mebusların, Kamarada 
harbettiğimizi çok iyi biliyor. konuşulan herhangi bir mese
Biz harpten sonraki lngilte· leyi, işaasinde mahzur görmi· 
renin n1sıl bir İngiltere ola· yerek bir arkadaşına ifşa 
cağını öğrenme~ istiyoruz. etmesinin tabii olduğu şüp· 
Hiç kimse hizim Hitleri har· hesizdir. Bu itibarla, gizli 
be devama mecbur ettiğimizi müzakere usulünü kabul etm~k 
iddia edemez. Harbe devam mahzurludur. - - - --- ---
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«Silô.hlı barış» 
ltalyan matbuatı bu tabi-

rin manasını izah ediyorlar 
•ltalya, meşru emelleri tatmin edilmedik 
çe silahlı barış sistıemine devam edecek 
ve Sovyetlerin Tunaya inmesine müsa-

ade etmiyecektir• 
Roma 17 A.A.- Röyter 

ajansı bildiriyor. 

Musolininin Vendik Üni· 
versitesinde söylediği bir nu· 
tukta "silahlı barış., tabirini 
kullanmasmı İtalyan matbua· 
tı şöyle tefsir etmektedir: 

İtalyanın silahlı barışı,di· 
ğer bitaraf memleketlerin
kiııden farklıdı r. İtalya, Av

:rupa ve bütün dünya mukad 
deratına alakasız kalmak is 
temiyor. 

Onun Avrupada ve bü· 
tün dünyada yapacağı birçok 

s·ovyet mat
buatı 

Finlandiyaya ateş 
piiskiirüyor 

Moskcıva 17 A. A, -
Sovy~tlerle Finlandiya arasın· 
daki müzakerelerin inkıtaa 
uğraması üzerine, Sovyet mat· 
buatı Finlandiy~ya karşı ateş 
püskürmeğe başlamıştır. Gaze 
teler, Finlandiya ordusunda 

~ve Finlandiya halkı ara.sır.~~
Sovyet düşmanlı~:.iın telkin 
curıdiğinı, bunun vahim ne· 

~ticeler doğuracağını, Finlan· 
diya, istiklaliniıı bolşcvik 
ihtiıaline medyuıı olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Japonya 
Sovyetlerle anbşıyot 

I'okyo 17 A.A.- Sov· 
yet Ru~ya ile;Japorıya arasın· 
da müzakereler devam et
mektedir. Japon gazeteleri 
bu müzakerelerin iyi bir hcı· 
va içinde cereyan ettiğini 

ve Japonyaııın Sovyet Rus
ya ile anlaşmak istediği
ni , iki memleket arasındaki 
münasebetlın artık normalleş 

L tirilmesi lazım geldiğini yaz· 
maktadırlar. 

işler vardır ve onun için si· 
lahlı b.irış sistemini muha· 
faza etmektedir. 

Meşru emellerimiz tatmin 
edilmediği takdirde silahlı 
sulhperver şekline devam e 
deceğiz 

ltalya,Sovyet Rusyanın 
Karpatların beri tarafına ve 

Tunaya inmesine miisaade 
etmiyecektir. 

Musolininin bu nutku es
nasında talebenin "Tunus 
Korsika,,diye bağrıştıkları, 
fakat hazır bulun:rn halkın 
bu ba~rışmaya iştirak eyle· 
mediği söylenmektedir. 

Pra,vda ga
zeft!sİnin 
Bir makalesi 

Moskova A.A. - .D. N. B. 
Ajansı bildiriyor; 

Pravda gazetesi, son gün
lerde mt°'vhum haberler ve· 
ren Tan gazetesinin neşriya· 
tını protesto etmektedir. 

··Kızılordu Beyaz Rusyaya 
ve garbi Ukraynaya girciıgi 
zama'I, 1·an, Alman kıtalari 
le_ Sovyet kıtaları arasında 
bir çarpışır.aya intizar edile 
bileceğini ve Berlinde endi· 
şe sürdüğünü haber vermişti 
Türk gezetelerinin hararetli 
hayalp~restliği kendilerini 
aldatmış, şahsi arzularını ha· 
kikat zannettirmişti." • 

Pravda, gene Tan gazete· 
si tarafından neşredilen di· 
ğer bir takim yanlış haber
leri neşretmektedir. Bu gaze 
te, mesela Hindistanın Sov
yetlerle Almanya arasında 
paylaşılacağına müteallik plan 
dan bahsetmişti. Bu plana 
göre İngiliz Hindistanı Soy· 
yetler tarafından Felemenk 
Hindistanıda Almanya tara· 
fın dan yutulacaktı.,, 

Fakat fkn gazetesinin ha 
yali mütehavvildir. Zira, bu 
gazeteyi okurken, Almanya· 
nm Sovyetleri ve Sovyetle-

Macat istan Sovyet rin Almanyayı aldattığını öğ 

h d d h reniyoruz. . Tana nazaran, 
U u unu ta kime Sovyetler ittihadı, bütün kom 

başladı şularile harbetmek istiyeıı 
Londra - Times gazetesi bir memlekettir .Sovyetlerin 

nin Budapeşte muhabirin~ buna rağm~n harbe iştirak 
göre, Macaristan Harbiyeııa· etmemiş olmalan sırf kuvvet 
zırı Barta verdiği bir bt•ya !erini arttırmak ve bu surf':t 
natta 5ovyet Rusya gibi bü le cmpt>ryalistler arasında ha 
yük bir devletle hemhudut kim bir vazıyet kazanmak 
hale gelen Macarista rıın Kar arzu ~undan ileri gelmekte· 
patlar c.ltı Rusya hududunu uir.,, 
tahkime haşladığını söylemiş 1 ALMANY ADA 
tir. Gizli bir teşkilat 

Bir İngiliz Lordunun meydana çıkarıldı 
ia nesi Roma - Almanyadcın 

Londra- lngiliz zengin· •gelen haberlere .. göre, Ba. -
~Jetinden I.ord Nufyeld Fran· 11varyad~ ~eşrutı_ ı?ar.e tesıs 
sız askerlerinin refahına sar e~~ek ıstı yen gızlı bır teş • 
fedilmek üzere l ·ı· H ktlat meydana çıkarılmıştır. l 

. ng.ı.ız ar· Eski Alman Veliahdinin bu 
bıye Nazırının cmrıne 50bin · ı· t k"l · t b d b 
ı . . . . . gız ı e~ ı a ın a~ın a u-
?gılız !ırası teberru etmış. lurıduğu haber verilmekte -

!U'· dir. -

Cephelerde 
Sükfınet devam edjyor 

Paris 17 A. A. - Fran
sız resmi tebliğine göre. Garp 
cephesinin heyetiumumiye 
sinde durgunluk hüküm sür· 
mektedir. Hava çok fena ol
duğundan tayyare faaliyeti de 
durmuş gibidir. Yalınız her 
iki tarafın keşif kolları, iki 
cephe arasındaki boş arazide 
faaliyet göstermektedir. Ha· 
vanın fenalığına rağmen Fran· 
sız topçusu Alman mevzile· 
rini bombardımana devam 
etmiştir. 

f ransada terhis edilen 
askerler 

Paris 17 A. A. ·- Fransız 
milli müdafaa nezareti 1891 
doğumlu efradın terhis edil 
mesini kararlaştırmıştır . 

Diğer taraftan Fransız 
askeri makamları, Fransız 
ordusurıda çalışacak tayyare 
pilotlarının yaşını 18 den 17 
ye indirmeye karar vermiş· 
tir. 

L•tvanyada örfi 
idare 

Kovno 17 A. A. ·- Lil· 
vanyanın üç yerinde ödi idare 
ilan edilmiştir. 

Romanya ticaret 
nazın Mısırda 

Kahire 17 A. A. 
Romanya ticaret nazırı buraya 
qdmiştir. Bu ziyaret, Mısırla 
Romanya arasuıdaki ticari 
münasebetleri kuvvetlendir· 
mc!k için yapılacak müzake
relerle alakadardır. 

Pragda nümayişler 
Londra 17 A. A. - Alman 
polisinin şiddetli tazyikına 
rağmen, Pragda nümayişler 

olmuş ve birçok kimse tevkif 
edilmiştir. 

Venezüellada ilan 
Korkunç bir facıa İskenderun asliyehukuk 
Veııeyüellada kain Marakay hakimliğinden: 

bodan biıdiriliyor. Belanın Bakras mahallesin 
Marakaybo gölü üzerinde den olup iskenderunun Çay 

kaiıı Gunilla kolonisinde bir mahallesinde oturan Memet 
yangın ve büyüyerek bir a· oğlu Mustaf~ Nazim ve kar· 
fet halini almıştır. Yangın ~eşi Raif Özal müddeialeyh 
bu küçük şehirde bir barda lskenderun Çay mahallesin· 
bir gazolin Iiimbasının patla de oturan Cabrayan Maünel 
masırıdan çıkmıştır. Şehirde hakkında yaptıkları icar be 
ikamet edenlerin çoğu, civar deli davasının İcra kılınmak 
daki petrol madenlerinde ça da olan muhakemesindemüd 
lışcn işçilerdir. Az zaman deii\leyh namına çıkarılan 
sonra bütün koloni alevler davetiyenin mumaileyhin me 
içinde kalmıştır . Yüzlerce ki hahi ikameti meçhul olduğu 
şi ölmüştür. Ölülerin sayısı beyanile tebliğsiz olarak i'l· 
500 veya 1000 olduğu söy· da edilmiş olduğu ve müd· 
!eniyor. Yangııı çıktığı esna deilerde ilanen tebligat ya· 
da, kolo·lide üç binden foz hılmasmı istemiş olmakla mu 
la erk~k, kadın ve çocuk maileyhin duruşma günü 27, 
vardı. Buraddn kırk fersah 11 :939 pazartesi saat 9 da 
uzakta bulunan vaka mahal· İskenderun asliye hukuk mah 
line, derhal sallarla itfaiye keme.sinde hazır bulunması 
ve tahlisiye gönderilmiştir. vey~ tarafıııdan musaddak 
Sathı kalın bir petrol taba· ı v:.kaletdam~ ile bir Vekil 
kasile örtülü oları Marakoya gondernıesı aksi takdirde 
gölü bir alev deryası halin· hakkında muamelei giyabi ye 
dedir. Gölün kanarında bu- yapılacağı tebliğ mıkamına 
lunan takriben 300 klüce de kanun olmak üzere ilan olu· 
derhal yanmıştır . Ateş, kor· nur. - - ,__, 
kunç bi- süratle büyümtk'e Serhoşluk yiizündeıı 
dir. Ada ile ~:ahi! arasında kavga 
mevcut bir köprü keza ate 
şin tehdidi altındadır. •·Bu Meydan mahallesinden 
köprü yandığı takdirde, ~on kı'nduracı Abdulgafur ile 
kurtarma ümidleride mahvo arkadaşı Derviş ve Halid 
lacaktır. Henüz ya.ımadan adlı üç kişi serhoşluk yüzün• 
takriben iki bin kişi ancak den kavgaya tutu~muş ve 
bu köprü sayesinde kurları birbirlerini d5ğmüşlerdir. 
la bilerektir. Bir çok kişi a Vaka mahalline giden Po 
teşten kaçmak iç' n kendıle !isler suçluları evraklarile bir 
rini alevler için:l e göte at likte cürmüıneşhu<l mahkeme 
mışlardır. Gölün henüz ateş sine vermişlerdir. 
sirayet etmeyen bir nokta Vahşiyane bir cinayet 
smdan, iki yüz kişi bir va Y ayladağ kazasının Rafa 
purla kurtarılmıştır. Yangı il köyünden Kekec oğlu Ô · 
nı söndürmek için yapılacak mer ile Hasan oğlu Abdürrab 
h~r teşebbüs beyhuJedir. man ve diğer \ki arkadaşı, 

Suriye Cümhurr~- ~ ayni köyden MemetKeloğlan 
isliği · adlı birini bıçakla kulakları-Alman cep krova

zörleri nerede imiş 
. Kahire - Alman Ajan · 

Parıs 17 A:.A.- _Alm~.n sının Şamdan alarak bildir 

uı keserek işkence ettikten 
soııra öldürmiişlerdir. Kat\l· 
ler yakalanmış ve Adliyeye 
verilmişlerdir. 

ya~an gelen bıtaraf bır ~u· ~ diğine göre, münhal bulunan 
şahıt, Doyçland ve Amı:-al 1 Suriy~ Cümhurreisliğine, es 
Şerer adlı Alman cep kro ki Başvezirlerden Ata Eyyu 
vazörlerinin bir Alman Llma bi intihap edilecektir. 
nında demirli olduğunu ve 

b~nları. .gözile gördüğünü Kayıp ciizdan 
soylemıştır. l .. d hl" 

Ati d · · d H "ld.. çer ısın e e ı yetııame ve 
as enızın e goru ıı · .. f k . b 

w .. "dd' 1 Al nu us tez ercsı ulunan cüz gu ı ıa o unan man cep d . 
krovazörlerinin Doyçla d ; anımı kaybettım. tlulanlar 

ve Amiral Şere; rengine ~o-J Emniyet g~rajı~da şo.f ör ~~ 
b k ·ı ld heme verdıklerı takdırde ıkı 

yanmış aş a gemı er o u· 
ğu ve Almanyanın bundan lira ikramiye alacaklardır. 
maksadı da, bu iki cep kro mını işgal etmek ve arkadan 
vazörünü Atlas de:ıizinde iki cep krovazörünü İngiliz 
faaliyette göstererek İngiliz donanmasına saldırtmak ol
donanmasınm mühim bir kıs duğu söylenmektedir 

İngilizce hususi 
ders 

Muktedir bir İngilizce mu 
allimi arzıı edenlere hususi 
İngilizce dersleri verecek
tir. Arzu ed'!nlerin idareha 
nemize müracaatları, 
Kayıp şehadet name 

31 'J seaesin<le Bqlan 
Rüştiyesindt•n aldığım (şeha· 

detnamemi .kaybettim. Yeni• 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ahmed oğlu Emin 

Gümrük muhafaza taburu için erzak alınacvk 

Antakyada Hatay gümrük muhafaza tahuru satın alımı komisyonunJan: 

Aşağıda cins ve miktarlarile muhamen bedel. ve muvakkat teminat mıktarları gösterileıt 
beş kalem erzak, hizalarında yazılt eksiltmı; şartları ile ve muayıen gün ve saatte iha· 
le olunacaktır. iştirak catmek istiyenl~r muvakka t terniııa tlarını lskenderuıı gümrükleri 
veznesine yatırarak makbuzlarını komisyon~ ibraz edecekler ve kapah zarfları tayin <-di 
len saatten behemehal bir sa<ıt evvel komisyona tav<lı etmiş bulunacaklardır. Buna ait 
şartnameler tabur satınalma komisyonunda her an gönlıebilir: 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Cinsi 

Arpa 
Sığır eti 
Un 
Sadeyağ 

Sabun 

Kilo Lira Lira Kuruş ihale şP.kli ihale gün ve saati 
240,000 12.000 900 00 Kapalı zarf 28.l l.939salı sa:lO 

47.100 9.420 706 50 ,. " ,, ,, sa:ll 
122.250 17.115 1238 63 ,, ,, ,, ,, sa:15 

3.000 3.600 270 Açık cksiltme29.11.939çar sa:11 
3.425 1.370 102 ı e,, 

" b n ,, sa; J 
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