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[~Sayısı her~yerde 2 kuruş] SALI ----'ı.9azeteye ait yazılar Neşriyat-
~vıüdürü adına gönderilmelidir 

f.Jlanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret pe~indir 

HERGuN AKŞAMLARI ÇIKAR fi ALK GAZETESl -TESİS TARiHi 

Belediye MecliSi Me~~!:~!;fine 
d •• f l d bir ziyafet verdi un op an l Valimiz Şükrü Sökmen· 

C süer Hatay Mebusları şere· 
ümhuriyet idaresinde teşekkül eden fine dün akşam Turizm 0 . 

ilk Belediye Meclisi Atatiirk'ün aziz ha- telinde bir ziyafet vermiştir. 
tır asını taziz için bir dakika ayakta sü- Bu ziyafette Hatayın ilk 

mebuslarile, mebus namzedi 
k\1t etti, Milli Şef'e ve büyüklerimize ta- listesine girmiş olan zevat, 

zim ve şükran telgrafı çekerek ŞE"hir hükumet erkanı ve intihap 

halkının duygularına terce man oldu teftiş ht!yeti azaları hazır bu 
lun muşlardır. 

Vilayetimiz dıhilinde 1 saat 14 te toplanmak üzere Ziyafet saat 19 dan 
cümhuriyet kanunlarma gö • celseye nihayet verilmiştir. 21 e kadar cok neşeli bir 
re teşekkül eden ilk Bel~di Belediye Mt'clisimiz bu hava içinde geçmiştir. 
Ye meclisleri dün hep birden gün saat 14 te toplanarak Mebuslarımızın 
topl :ınarak faaliyete geçmiş· Kanunusaniden itibaren tat· Ma~b::ataları 
lerdir. l bik olunarak beş aylık yeni M~buslarımızan mazbata-

Şehrimiz Belediye Mec • bütçeyi tt>tkik edec .. ktir. ları dün akşam kendilerine 
lisi Parti grupu dün sabah Meclisin bu devre.. içtimaı tevdi edilmiştir. Büyü ,. Mil
saat 11 de Vali Şükrü Sök- mutad o~arak 15 gun devam let Meclisinin ynrın bayram 
hlensüer ve Parti müfettişi edecektır: . . . .. tatili kararını vermesi muh · 
Profesör Has.ı n Reşit Tan • Beledıye Reısımıze, encu temel ol,;:.ıvur 1an mebusla 
k?tun da buzurlarile Parti men . azalarına ve. yüksek I rımız bayr;m ~rtesi ve 
bın..ısında toplanmış ve ev - meclı~e mu~affakıyetler te · ı ağlebi ihtimal gelecek çclrşam 
Velce ~aber verdiğimiz ve • mennı ederız ba günü Ankaraya hareket 

ci~ıe ~elediye riyaseti için K azo:larda e_d_e_c_ek_1_er_d_ir_. _____ _ 
gosterılen beş namıed ve B I d• R ne Abdurrahman Mursal. 
J · · ı kl e e ıye ejsleri ' .. aımı encümen aza ı arı Ü· • • Kırıkhanda Kemal Talay, 
llzerind~ yoklftmasını yap · seçımı Reyhaniyede Şemsettin Mur-
n. ıştır. Kazalarda ve nahiyeler· sal, Süveydiyede Abdullah 

Bu toplantıda ilk söz a· de de, Beylan, Hassa ve Har Cilli Yayladağda Mehmet 
lan Sayın Valimiz, Belediy~ biye nahiyeleri müstesna ol· Hoc~ se ilmişlerdir. Yeni 
Meclislerinin ehemmiyetini mak üz~re Belediye Reisi Belediye Reislerini tebrik 
Ve vazifelerinin yüksekliğini seçimi dün yapılmıştır. f s- t:deı, kendilerine muvaffaki
Ve bu husustaki kanuni hü- kenderun Belediye Reisllği · yet dilt'riz . 
kümleri çok veciz bir lisan · 
la izah etmiş, müteakiben 
Söz alan Parti müf ~ttişi dahi 
hu mevzu da konuşarak yok 
lamaya geçilmiş saat 12,15 
te toplanbya son Vt!rilmiı;tir. 

Bundan sonra saat 15 te 
Belediye binasında ilk mu • 
tad toplan tısını yapan bele
diye Meclisi, toplantıdan ön 
Ce' Meclisi teşrif eden Vali • 
tnizin bu devre mesaisi hak 
kındaki sözlerini dinlemiş 
Ve Valimiz Meclisi terkettik· 
ten sonn en yaşlı aza Necip 
İpekçinin muvakkat Başkan
lığında Reis ve daimi encü· 
itlen azalıkları intihabma baş 
lllınıştır. 

Toplantıda hazır bulunan 
27 mevcudtan 23 aza, Reisin 
daveti üzerine evvela Ebedi 
Şef AtatUrk'ün aziz ha!ınsı· 
tıı anuak tizimen bir daki· 
kel ayakta sükut etmiş ve 
lllutcakiben Milli ~ef İnönü· 
Ye, Başvekile, Dahiliye Ve -
kalctine, Parti 'Jenelsekre · 
terlifine tazim ve ~ükran tel 
ltafiarı çc kilmeısi hakkında 
iltadan iki zat tarafından 
Vt:rilen takriri alkıılar ara · 
aında k11buledip seçime geç -
hliştir. 

Gizli rryle yapılan seçim 
tıeticesinde Riyasete sabık 

Rcıs Sadık Müftü, de.imi en • 
cümer{ azalıklarına Sükrü Bal 
cı, Nüzhet Bilgin, Münür 
':ener ve Necip ipekçi 
lltifıkla seçilıni~ ve bufiin 

1 t :.. ' t .~ .... ;. 

Çif tçige, mustah· 
sile ve tüccara 

müjde 
Hükumet, mühim bir karar
la bir çok maddelerin ihra

cını serbest bıraktı 
Birçok toprak mahsulleri ve bu ·arada 
zeytinyağı, n1ercimek, nohut, fasulye ve 

sairenin ihracı da s~rbest 
Ankara 6 A. A. - Av serbest bırakmağa karar ver 

rupa harbiııin başladığı ta - miştir. 
rih oları eylul iptidasında, Bu arada ihracı yasak 
vaziyetin arzetti~i buhran, edilmi ş olan bezelye, fasul -
harbin şümul derecesinin ye, burcak, deri pamuk ve 
meçhul bulunması ve memle 1 pamuk t?hu~u, kepek,. keçi 
ket müdafaası bakımından kılı, zeytınyagı ve zeytında • 
ihtiyati bir tedbir olmak üze nesi, ken~ir. kendir tohumu 
re 4 eylOlda icra Vekilleri k~reste, tıfıık, barsak, bal 
heyetinin aldıA'ı kararla mu~u,_ susam, ba_kla v_e fasul 
birçok toprak mahsullerimi • yenın ıhracı genış mıkyaata 
zin ihracı yasak edilmiı ve serbest b1rakıl'?1ştır. .. 
bir kısmı da lisansa tabi tu Bu karar, fıatların mu • 
tulmuştu. him miktarda yükselmesini 

Mustahsil kütlemizin ve ve bilnelice köylü ve mus · 
bilhassa köylü v..-. çiftçi ile tahsillere mühim faydalar 
hnlkm menafiini !her şeyin temin edeceği için, bilhassa 
üstünde tutan hükumetimiz, mus\ahsillerimizin bunu na · 
ihracı menedilen birçok top zarı dikkata almaları lazım· 
rak mahsullerimizin fiatları - dır. 
nın düşüklüğünü nazarı dik- Karar, m•mleke~in her 
kate alarak bunlardan mü · tarafında büyük bir ı.,emnu 
him bir kısmının ihrac1rı tıiyct dc~urmu~·ur. 

--- Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone.~: Yıllığı : S Lira 
ı Yabancı memleketlere 8 Lira 

1 Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
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Millet Meli 
sinde 

Hariciye Vekilimi 
zin teklifi kabul 

edildi 
Ankara 6 A .A. - Büyük 

millet mrclisi bugün öğle
den sonra Rafet Canıtezin 
Riyasetinde toplanarak birbi 
rini müteakip iki celse yap· 
tı. Birinci celsede Encümen 
lerin intihabı yapılmış ve 
ikinci celsede intihap netice 
leri anlaşıldıktan sonra Ha· 
riciye Vekili söz almıştır. 

Hariciye Vekilimiz Tür· 
kiye, Fransa ve İngiltere ara 
sında akdolunarak tasdik içiu 
meclise sevkedilen muahe 
denin müstaceliyet kararile 
müzakere edilerek bir an evvel 
tasdik için Hariciye ve Mil· 
li Müdafaa encümenlerinin 
müştereken toplanarak ka· 
nunu ted\c,k eylemesini tek
lif etmiş ve bu teklif kabul 
olunmuştur. Meclis çarşamba 
günü toplanacaktır. 

0 1 t !:J 
Kralı Karo/ 
Yeni bir Balkan 

blokunun teşkilini mi 
istedi 

Biıkre ,. G A .A. - Havas 
ajansından: 

Romanya Kralı Karol,Türki 
ye, Bulgaristan, Yunanistan 
v~ Yugoslavyanın da işfirak 
edeceği bitaraf bir Balkan 
blokunun teşkili için alaka
dar devletler nezdinde teşe· 
bbü~atta bulunmu tur 

Tahakkuk edeceği kuvvetle 
tahmin edilen bu bitaraf blok 
Almanyanm Balkanlara bağ
ladığı ümidi kökünden balta 
)ayacak ve Hitlerin hesapla
rını altüst edecektir. 

Belçika protesto etti 
Brüksel 6 A. A. - Bel 

ç!ka hükumeti, Alman tayya 
relrrinin Belçika toprakları 
üzerinde uçuşunu Alman hü· 
kümeti nezdinde protesto 
eylemiştir. 

Almanyada açlık başlıyor 
Bohemya,Moravya ve Avusturyada yiye
cek kıtlığı bütün şiddetile hüküm sür

mektedir. 
Londra 6 A.A. - Bitaraf ter ajansı bildiriyor: 

mümessiller vastasile Alman Viyanadan geleıı haberlere· 
yadan gelen haberlere naza göre, Viyana sokaklarında 
nm Bohemya ve Moravyada birçok afişler yapıştırılmıştır. 
ekmek, şeker ve kömür ih- Bu afişlerde elinde kuru ek 
ti yacı süratle artmaktadır. mek taşyan bir askerle, bir 

Benzin de yoktur. Çiftçiler sepet içinde ekmek kırıntıla• 
benzinsizıik yuzünden tırak· rı taşyan bir köylü kadınresmi 
törlerini kullanmaktan vaz· vardır.Resmin altmda şu cüm 

geçmişlerdir. le yazılmıştır: 

Bohemya dan Alrnanyaya " Bu ~ale dah~ ne ltadar 

h. I k kl d l k tehammul edecegız.,, 
re ıne o aı a na e ı en çe l A t d k h 
ı · k A 60 b" . k vus urya a erza ve ma . 
ted_n Yf" unu mı geçme rukat sıkıntısının gittikçe had 
e ır · .. 1 bir devrt>y~ girdiği teyid 
Budapeşte 6 A.A. - Roy • olunmaktadır . 

EN SON DAKiKA 

Garp '""e e • 1 

Dün çok şiddetli hava mcı
harebeleri oldu ve 9Alman 

t<ıggaresi d;i~ü~üldii 
Ankara 7 A. A. - Düıı akş .m alınan haber 

l~re. göre, garp Ct"phesi td~ ılün vukua gelen çok şi ddet· 
h __ bır hava munarc.besinde 9 Alman tayyare~i düşüriilmüş 
tur. Muhart!b~ 21 Almaıı ve 9 Fransız tayyaresi ;ı.rasın· 
da olmuş ve uZUll sürmüş•ür. Fransız tayyareleri Alman 
toprakları üzerinde uçarak muvaffakiyet!i fotoqraliler 
almışlar ve üslerine dönmüşlerdir. c,..pbelerde büyük fa. 
liyet gittikçe artmaktadır. 

Sovget Haricir;e ;,, , :, 
Bir Nutuk söyliy~rek apital s. v t mpcr 

yalis lere şidd -- tl hiicum etti 
Moskova 7 A.A.- Sovyet ihtiıalinin yıldö ·1ürnü nü

nasebetile bir nutuk söylıyen Ha ic ıy e .(om serı ·.ılo l o lof 
Kapitalistlere ve emperyalistlere şiddetle hücum etmiş, 

Sonu ikincide 



Sayfa - 2 --
Cephelerde 
Paris 6 AA. - Fransız 

re~mitebliğine nazaran, cep· 
henin muhtelif noktal&rında 
mahalli topçu ateşi ile keşif 
kolu hareketleri olnı nşt ur. 

Röyter ajansı da ayrıca 
şu tafsilatı vermektedir: 

Cephenin şimdi en hara
retli kısmı, Sarın Şarkıdır. 

Alman topçosu bir kaç 
gündenberi Kurbah şehrini 
mütemadiyen bombardıman 
etmektedir. 

Alman tayyareleri cephe 
gerisine,üzerinden tekerlek,ge 

çerken patlı yan kutu şe'\ !inde 
bombalar atmışlardır: Bunlar 
nal)liye işlerini sekteye uğ
ratmak içindir. Diğ~r taraf· 
tan Alman topçusu yeni sis
tem obüsler kullaıımaktadır

ki, bu obüsler modern silah 
lamı en kuvvetlisidir. Hava 
hala yağmurlc olup, tayyare 
faaliyeti azdır. 

Denizlerde 
Londra 6 A.A. 4 ikin 

ci teşrinde denize indirilen 

ve derhal denizlere açılan 
bir Alman Denizaltı gemısı 
batırılmıştır. 

Havalarda 
Havas Ajansına göre,Fra11 

sız ve İngiliz tayyareleri Al
man toprakları üzerinde uçu 
şarak kıymetli malumat ve 
fotografıler getirmişlerd\r 

Alman tayyarı:leri de F ran 
sız toprakları üzerinde uç 

1 muştur. Bu tayyarelerden bi 
ri Belçika üzerinden gelmiş 

• tir. Alman tayyareleri Briçi 
ka toprakları üzerinde uç 
mayı adet etmiş l.rn:unuyor-

lar. Halbuki Fransız ve lngi 
liz tayyareleri Belçikaııııı bi 
taraflığını ihlal etmemek için 
katiyen Belçika toprakları 

· üzerindeıı geçmemektedirler 
· Fransız ke~if tayyateleri 

le hava dafi toplarının kesif 
ateşi altında Alman tayyare 
Itri geri dönmeğe mecbur 
edilmişlerdir. 

;· Filandiga 
Esir yaşa~akdansa 

ölümü tercih ,edecek 
Helsirıki 6 H.A. i'\eş-

redilen r~smi tebliğe göre 
Moskovlfda Finlandiya mu
rahhasları ile Sovyet ·.hüku
meti arasında CP.reyan etmek 

~t~ olan müzakereltr ağır fa 
_ıkat müsbet bir şekil<le iler 
!emektedir. 

Paris 6 A.A.- Fransız 

iazeteleri Finlandiya ile Sov 
yetler arasındaki u üzakere 
lere uzun mutalcalar tah
sis etmişlerdir. 

Bu ınutalealar, düne nis 
betle bugün daha nikbindir., 
Bu münasebetle Fransız mat 
buatının Finlandiya h1tkkın
daki neşriyatının hülasasası 
şudur: 

.. Üç milyon nüfuslu kü
çük Finlandiyanın , kendisin· 
den elli defa büyük bir dev· 
lele kar~ı kfü.terdiği cesaret 
her türlü takdirin üstündedir 
En ileri ve en uyanık bir 
millet olan Finlandiyalıların 

1 rıır yaıamaktan11 ölmeyi 

YENIGO~ 
±> - E t ss 

Büyük hazırlıklar 
ltalyada ordu, hükumet ve 

partinin yüksek kadrosunda 
vukua gelen mühim di!ğİşik 
lik, her tarafta derin bir a · 
laka uyandırmıştır. 

Bu tebeddülıerirı italyan 
vaziyeti Üz'!rinde c\ddi bir 
tesiri olup olmadığı şimdi· 

den: kestirilemez. Romanın 
izahına göre, ara sıra ikti
dar adamlarına nöbet değiş 
tirmek ve faaliyet tezelemek 
faşizmin eski bir adetidir. 
ve bu tt::bed<lüllerde hiç bir 
hususi sebep aramamak la
zım gelir. Paris ve Londra 

ise, vazife buşından uzakla
şan şahsiyetler arasınd1, ba· 
zı kuvvetli Alman taraftarla 
rınm ve kabinede kalmış o
lanlarla yeni gelecekler için 
de ltalyayı müttefıklere yak 
}aştırmak istiyen bazı sivil 
ve askerlerin bulunmakta ol 
masma ehemmiyet vermekte 
dirler. 

Cümhuriyet bayramı ve 1 
ikint:i te~rin merasimi ile 
meşgtıl olduğumuz bugünler 
<le bundan başka zikre değer 
bir hadise de Amerika da 
bitaraflık kanununun tadil e
dilmek arifesinde bulunma· 
sıdır. Almanya ile mütte 
fıkler arasındaki lıarp hali, 
heoüz iki taraflı büyük hazır 
lıklarla geçiyor. Almanyanın 
Hollanda, hviçre ve Fransa 
hudutları üzerinde 110 fıkra 
ya yakın asker tahşit etmiş 
olduğu haber verilmiştir. Hol 
landanın su baskını tecrübe· 
leriııe ve Almanyanın, o ci· 
hetteki bitaraf memleketler· 
le telefon muhaberesini kes· 
ınış olmasına rağmen .. haki· 
ki bir taarruzun nt::reden ve 
nası: başhydcağıııa, hatta baş 
!ayıp başlamıyacağma dair 
henüz kati bır şey söylene-
mez. Muhakkak olan no:Cta 
sulh taarruzunun netice ver
memiş olduğur. Gerçi Polon 
ya ve merkezi Avrupadcı 
vaziyeti ıslah etın~k, ve is
tikbale dair müttefikleri ikna 
edecek teminat şekillerini 
bulmak şarti ile, derhal sul

ha varmak Almanyanın e!iu 

nın Afrika insan membaları 
her tLirlü ihtilal ihtimallerine 
karşı muhtelif mukavemet 
ve taarruz noktalarını !<uv 
vetlendiriyor. Oğl t• gorunu 
yorki müttefikler-in hazırlık 
hedefleri şunlardır: Alınan 
yayı denizlerden tamem en 
tecrit etmek, iktisadi taz;-iki 
her türlü vasıta ile, mütema 
diyen arttırmak ve bilhassa· 
gelerek s~ııeki kati hava ha 
kimiyetini elde etmek iizerc 
pilot ve tayyare v .. ti~tirmek 
Kanada, irnparatorluj.!un her 
tarafından gelen gençlerjn 
havacılık terbiyesiue merkez 
edilmiştir. Şirndideıı Amt'rİ· 

ka tezgahlarına 6,000 tayya 
re ısmarlanmış olduğu söyle 
niliyor. Diğer taraflan Al· 
manlar dahi Polonya yorgun 
luğunu almışlar, ve istemek
te olmalarına rağmen razı 

olmak zaruretinde olJukları 
Garr cephesi harbını kabul 
edebilmek için hazırııklarını 

tamamlama tedbirlerine k o· 
yulmuşlardır. 

Avrupada kar m<!vsımı. 
geldi, Belki Kış bu hazırlık
larla geçecek, karşılıklı hava 
ziyaı·etlerinden, deniz baskın 
1.mndan, sathi kara kavgala 
rından başka mühim hadise 
ler o\mıyacaktır. Belki de 
Almanya, m~ttefikler için en 
müsait şartlarla gelecek olan 
baharı beklemek istemiyecek 
yüksek kumanda heyetlerin· 
den başka hiç kimsenin bil· 
mesine ihtimal olmıyan bir 
takim hereketlerde buluna 
çaktır. Bala hın daha ne ka
dar zaman bu meçhuller ı

çinde kalac ığız ·~ 

Falih Rıfkı ATAY 

İz mirde yakalanan 
kalpazanlar 

lzmir 6 A.A. - lım~r Po
lisi, Mehmet oğlu Halil \'e 
Murat isimlerinde iki kalpa
zanı yakalamıştır. 

dedir. Fakat henüz Nasyonal Ellerinde kalpazanlığa ait 
sosyalizm rejimi böyle bir alet ve adev~t bulunan bu 
fedakarlığa meyil gösterme iki adam bir ve yarım ii· 
diği gibi, İngiltere ve Fran- ralik gümüş paraları taklid 
sa <la deniz, ıktisat ve hava ederek piyasaya sürmekte 
hakimiyeti faaliyet!erine hiç idiler. Suçluldr cürüm!erini 
bir sekte vermemişlerdir. itiraf etmişler ve aletlerile 

Buyük hazırlıklar devresin birlikte mahkemeye ver l.ni~ · 
de bulunuyoruz. 85 milyon )erdir. 
luk Almanya ile, onun kar
şısında metrepo\deki nüfus· 
lan 89 milyonu bulan ve do 
minyonlarla sömürielerinde 
ki ııüfuslan yarım milyarı 
geçen iki iınparatoı luk var 
kuvvetlerini bu hazırlıaa has 
retmişlerdir. Bu müthiş in 
san kaynaklarını kul1anmak 
ve techiz etmek için İngilte 
re ile F ransanın son hadle 
riyle çalışan en.föstrisi yitr 
dıın ediyor. Gün geçtikçe İn 

Dikiıi f laket
zedelerine~ 
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Cephelerde 

Başı 1 incide 
Rusyanın da umumi bir harbe sürüklenmek istendiğini, 
Fakat bunun çok vahim akıbetler doğuracağını söyliyC
rek Sovyet birliğinin: yalnız kendi.:deha ve kuvvetile yü
rümekte oldu~1mu ilave1 ederek : dahili .siyasete temu 
etmiştir. , 

Almanya Norvt-!Ç hükume-
tini protesto etti 

Konpehag 7 A. A. Amerikan gemisinin saldırıvermesi -· 
ve Alman müretteb ıhn mev'rnf tutulması üzerine Alman 
hükumeti Norveç liükumetiı.e protesto notası vermiş ve 
bu notarı Norveç Hariciye Nezareti reddeylerrıiştir. ı ~ 

Har· ciciye Nazareti bu hare keti Almarıya ve 
Amerika tarafından imzalana ı 907 tarihli Lah~y mukave
lesine uydurmaktadır. 

t 

Bıığday satzıı alınacıık 
Toprak Mahsulleri Ofisi İsk~nderun $Ubesiııden: 

Yüksek icra vekilleri heyeti kararile ~ubemizin aşağı· 
daki fiatlarla buğday satın alınacağı sayın çiftçilerimize 
ilan olunur. 

F\ATLAR 
1 Yüzde 2 den fazla çavdarlı ve yüzde 2 den faz· 

la ecnebi maddeli olmayan ve hektolitresi (76) dan yu· 
karı ekstra ve yumuşak buğdayların beher kilosu 4,50 
kuruşa satılacaktır. 

2 - Yüzde 3 ten fazla çavdarlı ve yüzde üçten faz· 
la ecnebi maddeli olmayım ve hektolitresi (75) olan sert 
ve yümuşak buğdayların beher kiloşu (4, ) kuruşa sa· 
tın alıııacaktır. 

3 - MahlUtların (çavdar ve ecnebi madde hariç tu
tulmak şartile) yüzde 80 den az hakiki sert .. taneyi ih· 
tiva eden yani hakiki sert buğday gayrısı muhteviyatı 
(yumuşak, döıım.!, sünter) yekı'.iııu yüzde 20 den fazla 
olan sert mahlı'.itları çavdar ve ecnebi ,P maddeler milrdan 
hariç olmak üzere yüzde 80 den az ·yumuşak • buğday 
gdyrısı muhteviyatı (Sert, dönme ve sünter gibi) arızi 
tan~ler yekünu yüzde 20 den fazla olan yumuşak 
mahlutların beher kilosu (3,50) kuruştan saha alına-. 
Cdktır. 

İlan 
Hatay defterdarlığından 

Mevkii Nevi Miktarı Muhamnıen kıymeti 
Çıplak ziy,\ret Zeytindanesi (50) ölbe 50 lira 
Dem\rkapı ,, ,, 10 ,, 10 ,, 

Çıplak ziyaret ve Demirkapı mevkilerinde kiin zeytin 
ler ık\ defa satılığa , çıkarılmış olduğu halde talip zuhur 
etmediğinden satılmamıştır. 

Bu kerre 2490sayılı kanunun 46ncı maddesi ahkamına 
tevfıkan mezkur zeytinleri bir ay zarfındil milli emlak da 
iresinde pazarlık usulıle satılağından talip olanlar muham 
men kıymetin yüzd-: yedi 1.>uçuğunu m1liye veznesine tt-s 
lim ederek makbuz il.nuhabereııin ko:nisyona ibraz et· 
meleri,..ilaıı olunur. 

Hatay Defterdarhğından: 
Köyü Tarla adedi Dönumü_Muhıımmen lCih 

Bityas 
Hacı Habibli 
Yoğunoluk 
Hıdırbey 

Vakıf 

94 255 185 
75 250 200 
45 110 100 

130 450 200 
27 180 60 

371 1245 745 

Lira 

" 
" 
" 
" 

hf-cieli 

Hıdırbey nahiyesine bağlı yukarıda yazııı:;beı .. köyde 
kain hicret edenlerden metruk bulunan·. ~371 kıta J•tarla 
bir sene icar bedelli8.11.939tarihine müsadıf çarşımba gü ; 
nü saat 10 da milli emlak dairesinde açık arttırma usuli 
le satılacağı. cian tafip ola.1lar muhammen bedeli r~çarın 
vüzde yedibuçuğu11u maliye veıııesine teslim .-derek mak 
buzunun yevmi ıneıkürda komisyona ibraz "tmeleri lüzaı 
mu ilan olunur. 

llan 
Vakıflar müdürlügünde.ı; 
Büyük camii harimindeki 

eski vakıflar idaresile saray 
caddesinde Rum orto doks 
vakfına ait dört dükkan ve 
Affan caddesinde Müsevi vak 
fına ait 6 dükkan ve iki ev 
mayıs 940 souuna kadar ki 

raya verilmek üzere açık art 
tırmaya çıkarı}mıştur. ihale 
17 teşrinisani cuma günü sa 
at 14 de. vakıflar idareıin· 
de yapılacaktıı. isteklilerin 
ve fazla maiumat almak isti· 
yenlerin müracaatları V ilin 
olunur. · 
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