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Milli Şef in güzel Hatay 
geni iltifatları 

• • 
ıçın 

Dahiliye Vekilimizin tazim telgrııf ıııa 
ctJvap veren Milli Şef diyor ki: 

•Tetkiklerinizin güzel Hatay için çok faydalı olacağından emi-

nim•-Dahiliye Vekilimiz dün sabaha karşı coşkun tezahürat 
arasında İskenderundan Adanaya hareket etti 

Evvelki gün şehrimizdt-n ralan Vekil Belediye tarafııı \ zahürat arasında Adanaya hare
ayrılan Sayın Dahiliye Vekili dan Orduevinde veı-ilen ziya-· ket e:miştir. 
mizBeylandanlskenderuna ge- fete gelmiştir. Ziyafette ---------
Çerken şiddetli bir yağmura Belediye Reisi Sayın G. ve inh İsar-
rağmen Beylan kcrsabasının Vekili şehir namına selamlca I' 
methalinde hükumet Parti ve mış,Milli Şefimizin selam ve IQr Vekİ/İ 

Romen · Kabinesi 
T alareskonun rigasetiııde 

kuruldu 
Gafenko hariciyede kaldı - Romen 
harici siyasetinde hiç bir değişiklik 

olmıyacak 
Bükİ·eş 26 A. A. - Ro- nasebat siyasetine devam 

men Kabinesi Tatareskonun edeceğiz. Bunun bariz deli· 
riyasetinde teşekkül etmiştir. li de, dostum Gaf~nkonun 
Gafenko hariciye nezaretini Hariciye nezaretini muha· 
muhafaza etmektedir. Tata- faza etmesidir.,, 
resko ayni zamanda dahiliye Romanya Ayan Mecliıi ile 
nezaretini de üzerine almış· Mebusan Meclisi, içtimalarına 
tır. Matbuat müme::si\lerini başlamıştır. Veliahd ayan 
kabul eden Baş Vekil Tata· azalığına seçilerek dün yemia 
resko beyanatta bulunarak etmiş ve Prens sıfatiyle, va-

Belediye erkanile kah&halık sevgilerinin Iskenderun hal-
J bir halk kütlesi tarafından kında tevlid ettiği sonsuz se 

karşılanmıştır· Vekil Beylan vin;. ve heyecanı tebarüz 

halkının dileklerini ve kasa· ettirmiş değişmez Genel Baş· 
banın ihtiyaçlarını dinledik- kanımıza halkın sarsılmaz 
ten sonra lskenderuna hare- bağhlık ve tazimlerinin arzı· 
ket f!tmiştir. lskenderunda nı istirham eylemiştir. Bu 
doğruca orta ve ilk okulla· nutka cevap veren Dahiıiye 
rı ziyaret edt!n Vekil Parti Vekili Faik Ôztrak Hataya 
binasını. gelere-k Parti er- ayak bastığı andan itibaren 
kanını kahul eylemiş ve bir kahraman Hataylıların şahsı 
müddet görüşmüştür. Bundan na ve şahsında Cümhuriyet 
sonra kaza Kaymakamlarını hükumetine karşı gösterdiği 
kabul edeıı Faik Öztrak derin alakadan çok mütehas 
memleket işleri hakkında sis olduğunu hükumet mer· 
mufassal izahat almıştır. Va· kezine eşsiz hatıra ve hisler· 
li ve Müsteşar muavini.ni~de 1 le dönmekte bulunduğunu 

Urf aya geldi demişdir ki: tandaş sıfatiyle memlekete 
urla 26 A. A. - - Güm· .. Hükumetin programını olan vazifesini ifa edeceğini 

rük ve inhisarlar vekili Raif birkaç güne kadar ilan ede· söylemiştir. 

il 

t 

hazır bulunduğu bu ıçtıma 

1 

söyliyerek teşekkür etmiştir. 
&tç vazta kadar devam et- Ziyafetten sonra hususi va 
miş ve ve Vekil memnuniye gonlarına giden vekil dün 
tini açıklamıştır. Partiden ay sabah saat ikide coşkun te-

Milli Şef ve Başvekilimiz 
le Dahiliye Vekili artısın
da teati edilen telgraflar 

Bay Faik Öztrak 

DAHiLIYE VEKhJ 
Telgrafınızdan memnun oldum.Tetkiklerinizin güzel Ha• 

tay için çok faydalı olacağından eminim. 
ismet lnönü 

RİYASEfl CÜMHUR KATiBi UMUMILIGINE 
Dün gece lskenderuna. bu sabah da Antakyaya. g:l

dim. G:!rek bu iki şehirde ve gerek yol boyundakı koy 
V'! kasabalarda halkın umumi ve coşkun tezahürlerile 
karşılandım. Antakyada aziz Şefimin selamlat11ıı Hataylı
lara tebşir ettiğim zaman halkın gösterdiği heyecan ve 
şükran hctreketleri çok şiddetli ve samimi idi. Tetkikah· 
ma yarın da bura da devam ederek gece Adanaya hare 
ket edeceğim. Keyfiyetin sarsılmaz tazim duygularım ve 
bağlılığım ile beraber Büyük Şefime arzını rica ~derim. 

Dahiliye Vekili Faik Öztruk 
SAYIN DOKTOR REFiK SAYDAM 

BAŞVEKİL ANKARA 
Dün gece lskenderuna , Lu sabah da Antakyaya gel

dim.Gerek bu iki şehirde ve gerek yol üzerindeki lasaba 
ve köylerde umumi ve candan tezahurlarla karşılandım. 
Antakyada Bü1 ük Şefimizin çok kıymetli selamlarınını Ha 
taylılara tebşir ve Cumhuriyet hükumetinin samimi alaka
sını ifade ederken halkın gösterdiği şükran ve memuu
nivet cidden samimi ve çok kuvvetli idi. Riyasetiniz altın 
daki hükumetin bir uzvu sıfatile duyduğum haz ve ifti
har büyüktür. Yarın da burada ve lskenderunda tetkikı 
tama devam edt-rek gece Adanaya hareket edeceğimi 
hürmetlerimle beraber arzederim. . 

Dahiliye Vekili Fai~ Öztrak 

Karadeniz dün buraya gelmiş ceğiz. Bunun için şimdilik Yugoslavya Kabinesi 
ve Vali Kazim Demirel tara· ı beyanatta b\llunmak istemi: Belgrad 2G A . A. - iyi 
fından vilayet hududunda yorum. Yalnız şurasını katı haber alan kaynaklara göre, 
karşılanmıştır. Şehir metha· surr>lte bildirmek isterim ki, Yugoslavya kabinesinde dört 
linde askeri ve mülki erkan hükumetin harici siya~~tinde nazır çekil!.!rek yerine ba~ka 
ile kesif bir halk kütlesi ta- hiç bir değişiklik olmıyacak· lan gelecektir. 
rafından selamlanan gümrük tır. Bütün muhariplere karşı Den iz muha-
ve inhisarlar vekili burada halisane bir bitaraflık ve 
iki gün kdlacakhr. komşu memleketlerle iyi mü rebeleri 

EN SON DAKiKA 

Dahiliye Vekilimiz 
Adanada·: merasimle~ 

• 
'karşılandı ~ 

FAiK ÖZTRAK ;ATATÜRK ANITtNA ,ÇELENK 
KOYDU, YARIN MERSiN VE TARSUSU 

ZiY ARET EDECEK 
Adana 27 A.A.- Dahiliye V~kilimiz Faik Ôztrak he· 

raberlerinJe Müsteşar muavini ve hususi kalem Müdürü 
olduğu halde dün Adanaya gelmiş ve Vilayet hududun
dan itibaren Vali tarnfından karşılanmışlardır. Dahiliye 
Vekilimiz istasyonda kalabalık bir halk kütlesi tarafın· 

• • 

dan karşılanmış veAtatürkAnıtınaÇelenk koymuştur.Öğret· 
:._menlerle bir hasbi hal ycıpan Dahiliye Vekilimiz, Kay
makamların bir toplaııtısıua Riyaset eylemiştır. D..ıhiliye 
Vekilimi Faik Ôztrak bugün Tarsus ve Mersini ziyaret 
edec'!ktir. 

Finler Kızıl orduya 
ateşmi açtılar 

BiR RUS TEBLIGI, FJNLANDIY ALILARIN KIZIL 
URDUYA A. TEŞ AÇT1GINI iDDiA ETMEKTE, FiN 
LANDIY ALILAR DA BUNUN AKSiNi SÖYLE· 

MEKTEDiRLER 
Lenigrad 27 A. A. 27 - Bir Sovyet askeri kbliği~ 

göre, 26 teşrinisani 939 saat 15 de Finlandiya hududu- · 
nun bir kilometre berisindeki Kızılordu üzerine Finlandi 
ya askerleri tarafından topçu ateşi açılmış ve ateş neti· 
cesinde Kızılordudan 3 asker ölmüş, biri subay olmak 
üzere 10 kişi de yaralanmıştır. 

Hadise Kızıl ordu arasında derin bir infial uyandır· 
mış ve bir Sovyet Albayı hadise mahallinde tahkikata 
memur edilmiştir. 

Moskova 27 A. A. - Dün Finlandfya hududunda vu· 
kua gelen hudut hadisesi münasebetile, Hariciye Komi
seri \1olotof, Finlandiya elçisine bir nota vererek Fin 
askerlerinin huduttan 25 kilometre dahile çekilmelerini 
istemiştir. Notanın ültimatem mahiye\İnde olmadığı söy -
lenmektedir. -· 

.Almanlar miknatis· 
li torpil döküyorlar 

Loııdra 26 A. A. - Al· 
mantarın tayyareler vasılaai· 
le lngiliz sahillerine döktük 
leri mayinlerin miknatiıli ve 
yeni sistem torpiller oldutu 
anlaşılmıştır. Hit)erin " gizli 
silah ,, diye iftihar ettiii 
şeyin bu olduğu tahmin edi 
Jiyor. Fakat lngiltere, bu müı 
külü de halledecektir. 

bitarafların protestosu 
Londra 26 A. A. - ln

giliz Hdriciye Nazırı Lord 
Halifaks, bitaraf devletlerin 
sefirlerini kabul ederek, Al
man ibracahnın müsaderesi 
hakkındaki son karar üzeri· 
ne, iıirazlarını dinlemiş ve 
bunları tetkik edeceğini bil· 
dirmiştir. 

Diğer taraftan verilen 
haberlere göre, İsveç ve 
Belçika h~kumetleri, açık 
denizlere mayin dökerek va· 
purların batmasına sebep 
olduğu için Alman hüku· 
metini protesto etmi,lerdir. 

İngiltere Yunan 
vcıpurlarını kiraladı 

Atina 26 A. A. - in· 
giltere hükumeti Yunanistan 
ticeret filosuna mensup ge· 
milerin yansmı ~iralannıtır. 
Bu gemilerin kirası 500 
milyon drahmi tutmaktadır. 

Yunanistanda ter
his edilecek ask"!rler 

Atina 26 A. A. - Yu· 
nanistan hükumeti neşrettiti 
bir emirname ile 928 ili 
937 kura efradının 15 kimı 
mı evvelde terhis edilcceti• 
~i ilan eylemiş tir~ 
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Cadde ve so
kak o.·dları 

Yeni adlarla de -
ğiştiriliyor 

Belediye encümeni, şeh
rimizdeki cadd~, sokak ve 
mahalle isimlerini değiştir
mek için yeni karnrlar almak. 
üzeredir. Yeni isimler tespit 
edilmiş olup encümenin bu 
günkü toplantısında müzake 
re ve kabul olunduktan son 
ra tastik edilmek üzere Da· 
biliye Vekaletine gönderile 
cektir 

Haber aldığımıza göre, 
şehrimizin mühim cadde ve 
sokakları için be1ediyece 

~teklif edilen isimler şunlar · 
dır : 

Saray caddesi " İnönü 
caddesi ,,, Kışla · Dörtayak, 
" Kurtuluş caddesi 11 Köprü 
Rıhtım, " İstiklal caddesi ,, 
Belediye meydanı - Kantara 
ra " Gazi Bülvarı ,,, Beledi 
diye meydanlığı - Musalla 
caddesi, " Cümhuriyet cad 
desi ,, Ilelediye meydanı -
Çekmece yolu " Belediye 
caddesi adını alacaklardır. 

Bundan başka Habibinna 
car meydanına da " şehi dler 
meydanı ,, adının verilmesi 
teklif edilmiş, mahalle 
lere: de münasip isimler bu 
lunmuştur. 

Yeni tayinler 
Şeyh k )yü nahiyesi mü· 

dürlüğüne Kırklareli Sefer
, berlik Memuru Eyyub Ôzya 

man, Antakya Erkek Li::esi 
---Türkçe öğretmenliğin~ Af.' 

yon L1sesi Türkçe öğret
meni Ethem Yılmaz nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Poliste 
Yangın 

Meydan mahallesinde {ırıa-
l cı Süleyman İbrahimi n fırt 
nındaki çalılar ateş alaı ak 
yangın çıkmış ise de zabıta 
ca derhal ıtlınan tedbir ıia 
yesinde yangın etrafa sirayet 

' etmc.den söndii rülmüş ve ih 
1 

Vapurlarımız Demir yol-
Biitün Akdeniz Ii- /arıınız 
manlarına işliyecek İran ve İraka ka-
Ankara - Bütün Türk tic 1-

ret gemilerinin Cebelüttarik dar uzanıyor 
boğazını çıkmamak ve Kızıl- Ankara - Diyarbakır -
denize inmemek şartiylt', ve Diyarbakır lran Je:nir yo 
Akdenizdeki ecnebi liman· lu inşasına süratle devam o· 
)arına uğramasına vekiller lunacaktır. Bu hat Diyarba· 
heyetince müsaade edilmiştir. kır .fan itibaren 571 ine~ kilo 

Halide edip profesör metreye k.idar müşterek bir 
istikamet takip etmekte Re· 

olacak sen köyüne rastlayan bu nok 
lstanbul - Tanınmış tada ikiye ayrtılmaktadır. Ira 

ediplerimizden romancı Ba- na müteveccih olan hat Bit 
yan Halide E':iibin, İstanbul listen geçme:k üzere Tatva· 
üniversitesi lngiliz edebiyatı :1a ve oradanda Van gölü ,ii 
profesörlüğüne tayini hakkın- zerindt": işletilecek olan feri
da fakülte meclisi bugünler· bot teşkila tile Vana ve bura 
Je kararını verecektir. dan da hudud üzerinde Ko-

Muş elektriğe kavuştu tura köyüne vasıl olmakta-

Muş 26 A. A, - Geçen dır . 
sene iyi suy& kavuşan Muşta lraka giJen hat ise: Resen 
ele:ktrik tesisatı bitmiş ve noktasından Ct·nuba sarkarak 
i~letmeye açılmıştır. Son se· Cizreye oradan Ha bur çayı 
neler içinde açılan orta ve kenarındaki Küvera köyü ya 
ilk okullarla yeni binalardan kınındarı Irak hududuna da
sonra Muş medeni bir şehir yanmakıadır. 
manzarası almış bulunmak- Her iki gtizergah üzerinde 
tadır. bir çok istasyon binaları ve 
Edirne kurtuluşunun tesisatı amele evleri,in eşadi lmek 
17 · l d"" ·· ·· tedir. Bugün demirin ucu 

ncı yı onumu Diyarbakırdan 41 inci kilo-
Edirne 26 A. A. - Dün metreye kadar uzanmış bu 

kurtuluşunun 17 nci yıl dö- lunmaktadır. 
nümünü kutlayan Edirne Diyarbakırdan İran budu 
baştan başa bayraklarımızla duna kadar inşa edilecek o 
süslenmiştir. Ankaradan me· lan hattın uzunluğu da 324 
busla generallerden mürek- kilometreyi bulmaktadır. 
kep olarak gelen heyet ile Nafıa Vekaleti diğer taraf 
civar kasaba ve köylerden tan şimal ve garp mıntaka 
gelen kesif bir kalabalık larım1zda ki llemir yolu in 
yapılan şenliklere iştirak ey· şası için çalışmaktadır . Bu 
!emiş, kurbitn kesilmiştir. yeni hatların başında Ada 

FıNDı~ FlAT~ARt pazarı, Bolu, · Gerede, İsme t 
YUKSELDI paşa ve temdidi yolu bulun-

Ankara 26 A. A. maktadır . Bu yeni hatların 

Fındık ihracatının serb("st umumi istikametini tesbit için 
bırakılması üzerine ve Gire· istikşaflar yapılmıştır. Take
sonda fiatlar yüzde kırk uis- ometre planlarının tanzimi de 
betinde yükselmiştir. İngiltere pek yakındn eksiltmeye çıka 
ve Fransadan mühim mikdar· rıldrak müteahhidine ihale.-
da l~lep var?ır. edilecdktir. 

lzmi~de tütün Muğluda pasif müda-
pıya sası faa tecrübeleri 

İzmir 26 A. A. - Tütün 

A/ı, .. aılya Rus
gadan 

20 Tahtelbahir 
alacak 

Roma - Jurnale , D'iıara 
gazetesinin yazdığına göre 
Sevyetlerle Almanya arasın· 
da yapılan anlaşma üzerine 
Sovyet sahillerine iltica eden 
Transatlantik (Bremen) vapu· 
runu Almanlar Rusyaya ter
ketmeğe muvafakat etmişler 
dir. Bu vapura karşı Rus
lar Almanlara 20 tahtelbahir 
vermeğe muvafakat etmiş· 
lerdir. 

Almanyada petrol 
ihtiyaci 

Berlin 26- A lmanyada 
petrol ihtiyacı başgöstermiş 
tir. 

Bunun için Almanya Ro 
manyadan petrol almak için 
hn türlü çc:reye baş vurmak 
tadır. 

Çünkü Almanyanın güven 
diği suni petrol için lazım 

olan kömür miktarı da Al· 
manyada azalmıştır. 

Çekoslov&kyadaki 
mezalim 

Paris 26 A. A. - Ha
vas Ajansı Avusturya budu 
dundan bildiriycır : 

Çekoslovakyadan gelen 

yolcular, orada Alman me • 
zaliminin tahammül edilmez 
lıir şekil :ıldığ nı haber ver · 
mek edirler. Bir köy civa · 

rında Alman askerlerinden 
birinin cesedi bulunmuş, 
bunun üzerine Almanlar kö
yün 200 kişiden mürekkep 
olan erkeklt rini tevkif ede
rek katil bulunmadığı taktir 
dı: bu 200 kişinin h~r on 
kişide biri ara~mda kura çe 
kilmek suretile idam edilece 
ğini ilan etmişlerdir . 

bir Alman gemisi 
battı 

Muğla 26 A. A. -- Dün 
akşam Muğloda hava hücum Ber liı 26 A. A. - Al-

man Ba~kumandanlığının bir 
!arına karşı pasif müdafaa 

mali görülen fırıncı Adli · 
yeye verilmiştir. 

piyasasının cuma günü açıl· 

·ması içiıı hazırlıklar bitmek 
üzeredir. Ayni günde bütün 

t İzmir ve dvar kc&sa ba-

tebliğine göre, 301 ııumara· 
tecrübeleri yapılmıştır. T eh· 

11 karakol ge mı·., ·ı b·ır Almaıı 
like işareti üzerine halk " 

Hırsızlık 

İskenderunda kayıkçı 
~ Mehmed ile arkadaşı maki 

kinist Bostan oğlu Sait is -
mindeki iki adam İskende
runda bakallık eden Baha 
iddin Mazlumun dükkanında·· 
daki çekmecesinden 105 lira 
parasını aşırdıkları iddia 
edilmiş, her iki suçlu yaka 
)anarak mahkemeye ver i lnıiş 

• 

lcrdir. 

Erzinde bir yarala-
ma hadisesi 

Dörtyol kazasına bağlı 
Erzin nahiyesindc::n Kız 

Hasan oğlu Hüseyin adlı bir 
adam, ormanda odt·n kesmek 
te olan komşularından M-!h 
med oğlu Aliyi eski bir düş 
manlıktan dolayı tabanca 
kurşunile göbeğinden tehlike 
li ·suretk yaralıyarak kaç· 

nııştır. Suçlu zabıtaca aran 
maktadır. 

larda da piyasa açılacaktır . 
Harjciye Vekilimi-

zin ziyafeti 
Ankara - Hariciye Ve 

kilimiz Şükrü Saracoğlu, 
Almanyanın Ankara Büyük 
Elçisi Fon P a p e n 
şerefine A n a d o 
lu klübün de bir öğle ziyafe 
ti vermiştir. Ziyafette Maliye 
Ticaret ve Nafıa Vekili 
mizle Alman Elçilik erkanı da 
hazır bu]uıımuşlardır. 

Yeni bir harp 
planı mı? 

ALMANLARIN HARP JSTl
KAMETINi DECIŞTIRME

LERi BEKLENiYOR 
Times gazetesi yazıyor: 
" Belçika ve_ Hollanda 

mevzuu etrafında endişe azal 
mağa başladıktan sonra 
Alman hükumetinin harp 

istikametini ~~~~ b~ Şar~i 

mayınına çarparak mürette · 
kamilen civ"rdaki dağlara 
çekilmiş, mefruz bombardı· batından 16 kişi kaybolmuş· 
manlardan yangınlar çıkmış tur. 
ve tahrib<ıt olmuştur. Yar- Sovyet - Fin ih-
dımcı teşkilat vazifesinimü · t tilafı 
kemmelen ifa etmiş ve tec· ı 
rübe muvaffakiye tle netice· I ·stokholm 26 A. A . 
lenmiştir. l Rigadan gelen habt!rlere 

Avrupaya çevirmek tasavvu 
runda olduğuna dair haberler 
intişar etmektedir. Böyle bir 
gayenin ne hedefi , ne de 
sebebi pek anlaşılamıyor . 
Ayni zamanda Almanyanın 
şarkında ve cenubunda her 
hangi mühim askeri tahşidat 
görülmüyor . 

Bu sırada mayn dökmek 
suretiyle İngiliz ve F raıısız 
gemilerine hücumun arttırıl
ması beklenebilir. Fransız 
donanması kaçak mal ara -
mak hususunda bilhassa mu 
vaffakiyet göstermiştir. Bin -
netice şimdiye kadar 40 bin 
ton e~ya alıkoymuştur. 

göre, Estonya, L etonya, ve 
Litvanya hükumetle ri, Sov -
yetle rleFinlandiya ara~ındaki 
ihtilafa tavassut etmeğe: ka· 
rar vermişlerdir. 

Elaktrik tesi.,atı 
yaptırmak istiyenler 

Elektrik idaresinden: 
Ev ve ya dükkanlarına 

yeniden Elektrik tesisatı yap 
tırnıak istiycnler evvela ida
r eye müracaat eôerek muva 
fakatiııi almalıdırlar . ldar~
ye müracaat etmeden tesi · 
sat yaptıranlara cereyan ver· 
m\yecektir. 

ilan 
Vakıftar müdürlüğünden: 
Vakıf, Hıdırbt!y ve Kabu- ] 

siye köylerindeki vakıf tarla 
!arla bahçe, portakallık ve 
degirmeıılerin icarlraırı açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. iha· 
lesi 4,12,9.)9 pazartesi günü , 
saat 14 de vakıflar idaresin
de yapılacaktır. isteklilerin 
müracaatları ilan olunur. 

İlan 
Vakıflar müdürlüğiinden: 
Cüdeyde köyünde Halep 

maruni vakfına ait bahçele
rin bir senelik icarı 24, 11~-
939 dan itibaren pazarlı '<la 
icara verilec~ğinden istekli
lerin vakıflar idaresine müra 
cnatları ilan olunur. 

Aktepede Beto-
narme köprü inşası 

Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmt~ye konulan iş: 
Aktepede yapılacak (ayak

ları m~vcut) 3x6 açıklığında 
betonarme köprü inşası. Ke· 
şif bedeli (3332 lira 45 ' ku· 
ruş) tur. -

2 - Talipler proje, şart· 
name ve diğer evrakı Nafıa 
Müdür1üğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 15,12,939 
cuma günü )aat 15 d~ Antak 
ya kükumet konağında encü 
men odasında yapılacaktır. 

4 - Eksil tme pazarlık su
r e tile yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 
(249 lira 93 kuruştur. 

6 - Tr.:liplerin aşağıda ya 
zıh vesaiki ibı az etmeleri · 
icap ı~der. 

a - Ticaret odastııda ka· 
yıllı bulunduklarma dair ve· 
sika. 

b - Muvakkat teminat 
için evrakı müsbite. 

c - Bu inşaata mahsus 
vesika komisyonundan alın

mış ehliyet vesikasr (mezkur 
vesikayı almak için ihale gü 
nünden bir hafta evveline ka 
dar Vilayet makamına müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

PAMUK SATIN 
ALlNACAK 

Türkiye Cümhuriy~ti Zira 
at Bankası Antakya şubesin 
den: 

Hatay Vilayeti dahilinde 
Pamuğu bulunup da satmak 
istiyenle r;n şub l'! ınİ z e mür~
caat etmeleri ilan olunur. 

• 
ııa.n 

Vakıflar Müdürlüğündf"n: 
Saray caddesinde Rum 

ortodoks vakfına ati 38 dük 
kanla ayni vakf aait hane ve 
arsaların t~slimi tarihinden 
itibaren mayıs 940 sonuna ka 
dar icarları açık arttırmaya 
çıkarılmıştır . İhalesi 1, 1 'l,939 
cuma günü saat 14 de icra• 

olunacağıııdan isteklilerin va 
kıflar idaresine müracaatla· 
rı ilan olunur. 

Kayı~ şehadetname 
Kilis ortaokulu ikinci sı· 

nıftaıı aldığımız tastiknameyi 
kaybettik . Yenisini alacağımız 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
Remziye.· Yetkin Vehbi Y et~i9 
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