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J.5 IJkkanun· 1939 
Şükrü BALCIOGLU 

[ Sayısı her yerde2 kuruş J .. ..... Cuma 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü ~ .. ı.ibi ve Baş muharriri 1 

... <::!''t~ 

Gazeteye ait yazılar Neş~iyat~ 
Müdürü adına gönderilmelidir 

Hanların her keiimesinden 
5 kuruş alınır ücret pe~indir 

Abone.;: Yıllığı : 5 Lirı 
Yabancı. ' memleketlere. 8 .Lira 

; Günü geçmiş sayılar~5 . kuruş 

Telefon: 1.- 46 - P. K. 24 / ----
1928 YIL 11 SAYI 2356 -AlJRES::YENİGÜN ANTAKYA-'-=HERGuN SABAHLARI ÇIKAR HALK GAZETESİ - T E s·t S TAR i Hl 
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Milli Şef'in Erzu .. 
rumda tetkikleri 

Cümhurreisimiz halkla ya
. kındaıı temaslo:rına devam 

buyurdular 
Halk sevinç içinde şehir baştan başa 

bayraklarımızla donanmıştır 
Erzurum 14 A. A. - yeni muallim mektebini. 

·Milli şef. Cümhurreisi İsmet Marf'!şal Çakmak hastanesini 
İnönü bugün saat 10 da ya Liseyi ve ınönü ilkokulunu 

Ya olarak askeri ve mülki ziyaretten sonra orduevini 
şereflendirerek burada ko -

erkan ile birlikte Parti bina 
mutan ve subaylarımızla bir 

smı, yeni postahaneyi. sine- likte çay içmişlerdir. Hülk 
mayı ziyaret ederek tetkikat sevinç içinde ve şehir baş -
ta bulunmuş,çarşıya giderek tan başa süslenmiştir. 
muhtelif dükkan ve magaza- MİLLi ŞEFE REFAKET 
lara uğramıştır. EDEN ZEVAT 

Büyük Şef memleketin Cümhurreisimiz lnönüne 
iktisadi mehafilile yakından bu seyahetlerinde refaket 
alakadar blarak halk ve es- eden zevat şunlardır: 
naf teşekküllerile temas eyle . Orgeneral Kazim Orbay 
miştir . Rıyaset Cümhur katibi Ke· 

Dün gece fazla kar yağ ı mal Gedefeç, yaverleri ve 
ınasma rağmen, bugün hava hususi kalem müdürleri. 
açık ve güneşlidir. Her ta- MilJi Şefimizin bu seya-
rafta ha1k Milli Şefe karşı hetleriniıı 10 - 11 güne ka· 

dar süreı:eği tahmin olun-
sonsuz bir heyecan içinde maktadır. 
tezahürat yapmaktadır. i ~ 

Milli Şef dün akşam ve- M LLI ŞEF'lN TEŞEKKÜR 
J LERl 

m~ğini mülki _ve askeri er - Ankara 14 A. A. - Milli 
kan ile( beraber yemişlerdir, ş f I k d 

e nönü, i tisa ve nrttı· 
Bu akşam vali konağında ma haftası münasebetiy]e 
Milli Şef'i,1 şerefine Vali yurdun her tarafından gel< n 
tarafından bir suvare verile· tebrik telgraflarına teşekküre 
cektir. Anadolu Ajansını tavsit bu-

Milli Şef öğleden sonra yurmuşlardır. 

Kızılııy ve Çocuk Esirgeme 
Kurumlarının balosu 

İki hayir cemiyeti müşterek bir ha lo 
tertibine karar verdiler 

Kızlay ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu merkez heyetleri 
dün lsınetpaşa ilkokulunda 

bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda, her iki hayir ce
nıiyetinin yıl başında müş
terek bir balo vermesi Vt! 

balo hasılatının iki kurum 
arasında mütesaviyen taksimi 
.takarrür eylemiştir. 

Balonun tertibi için Kı· 
Zılay ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundan sekiz kişilik 
ınuhtalit bir komite teşkil 

olunmuş ve komite dünden 
itibaren faaliyete geç rniştir. 
YıJbaşı gecesi verilecek olan 

halonun fovkalade mükemmel 
olm ısı için lazım g,.len bü
tün tertibat alınacaktır. 

Sayın halkımızın. hem 
fevkalade e~lencdi bir gece 
geçirmesi ve hem de çok 
faydalı iki hayir cemiy~timi
ze yardım etmesine vesile 
verect:k o:an bu Baloya iş· 
tirak edeceklerine şüphe 
yoktur. 

Büyük Elçimiz şeref ine 

Parti' 
Mü/ ettişimiz 

Bu g~n geliyor 
Parti Müfettişimiz Profe. 

sör Hasan Reşit Tarıkut bu
gün öğleden sonra trenle 
Adanadan lskendt!runa gele· 
cektir. Sayın Müfettişimizin 

• İskenderundan durmadan 
şehyimize gelmeleri muhle· 
meldir. 

Tasarruf 
haftası 

Bütün yurtta devam 
ediyor 

Milli tasarruf ve arttırma 
haftasının bugün üçüncü gü 
nimdeyiz. Yurdun her tara· 
fından gelen haberler, bu 
tasarruf haftasının her taraf 
ta büyük bir arzu ve istek· 
le tatbik edildiğini bildirmek 
tedir. Hafta devam ettiği 
müddetçe her ak~am vekille 
rimizdcn biri Radyo ile bu 
mühim davanın ehemmiyet\· 
ni tebarüz etti:-en nutuklar 
söylemekte ve Halkevlerin -
de toplantılar yapılarak :hal 
ka bu mt'!vzular üzerinde 
konferanslar verilmektedir, 
Mekteplerde talebeler, yine 
bu mevzular üzerinde mual· 
timler tarafından dersler 
Vf":rilerek çocukl;mmıza ta . 
sarrufun ehemmiyeti telkin 
olunmak tadır. 

Bir Türk genci 
Radyolarda paraziti 
izale eden hir alet 

keşfetti 
lzmir - lzmirli Usman 

Oral adlı hir Türk genci 
radyolar için çok mühim ve 
yeni bir ellet keşfetmiştir. 
Bu alet, radyolardaki para
ziti tamamen gidermektedir. 
Osman Oral, yeni icadcttiği 
aletiıı beratını alnı ak üzı·re 
alakalı makamlar nezdinde 
teşebbüsata geçmiştir. 

Sıhhat Vekili 
Diyarbakırda teftişle· 
rine devam ediyor 

Diyarbakır 14 A. A. -
iki gündenberi burada bulu
r.an Sıhhat Vekili Doktor 
Hulusi Alataş sıhhi müess('· 
seleri ve lıdstaneyi ~ezerek 
tetkikat yapmış ve Hal kt:vin· 
de şehrin sıhhi işleri üzerin· 
de bir hasbihal yapm1ştır. 
Ankara radyo.o;unun 
yab ınc1 dil neşriyatı 

Ankara 14 A. A. Londrada İngiliz ticaret nazırı bir 
ziyafet verdi Ankara radyosu bugünden 

itibaren Rumca ve Bulgarc ı' 
lediği nutukta Türk - lngiliz neşriyata başlamıştır. Rumca Londra 14 - Türkiyenin 

Londra Büyük Elçisi Doktor 
Tevfik Rüştü Ar as şerefine 
lngiliz Ticaret Nazırı tara· 
fıııdan 80 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. Bu ziyafette Lord 
Loid ile lngilterenin tanın· 
tnış simaları hazır bulun· 
nıakta idi. Ziyafet çok sami· 
!11İ olmuş ve Lord Lo!d söy-

ticaret kültür münasebatının neşriyat kısa dal~a üzerin-
takviyesi lüzumuna işaret den gündüz saat 13,45 dt:n 
eylemiştir. Tevfik Rüştü 14 ve akşam 18,45 den 19 a 

A · "V d·v· 1 .1. kadardır. Bulgarca ne~riyat ras yenı ogren ıgı ngı ız d .. . ... 
14

d 
14 15 

. k 
a gunuuz en , ve a şam 

dilile hu nutka cevap vermiş 18,30 dan 18,45 e kadardır. 
ve üç saat devam eden bu Yakında İngilizce~ Ro· 
ziyafet, çok samimi bir hava mence ve Yugoslav dilleriyle 
içinde sona ermiştir. neşriyıJ.ta bıaşlıyacaktır. 

-
SovgetRusga 

Londra ve Paris elçilerini 
geri mi çağıracak? 

Rusyanın menfi ceva hından sonra me
sele komiteye havale edildi-: Aınerika

da Rus eşyasına boykot 
Londra 14 A.A.- Bütün 

Milletler cemiyetinden ~ihra· 
lngiliz matbuatı başta Taymis cı ve zicri tedbirlerin tatbi· 
olmak Özere Rus- kı hakkındaki teklif 9 lar 
ların, Milletler Cemiyetinden komitesine sevkedilmiştir. 
ihracına ve bu devlete karşı Komite bu "mes le ·· · • 

. db' 1 . .h k e uzerın 
zecrı te ır er ıttı azına arşı : d ·· k ı · d t . . I e muza ere erme evam e 
Sovyetlerm nasıl bır hattıha- d.1 k• d' 

ı me .e ır. 
reket takib edeceğini me-
rakla tedkik etmektedirler. Nevyork._15~A.A:- Ame· 

Umumi kanaate göreSovyet rikada Rus ~mallarına karşı 
Rusya Londra ve Par iste boykot ilan edilmiştir .Mü ta· 
ki elçilerin~ geri çağıracak, arrız devlet sayılan Japonya 
Fransa ve lngiltere ile siya- ile Alman emtiasına ;. karşı 1 
si münasebatını kesecektir. da bu boykot ilan ]edilmesi 

Cenevre 14 A .A.-Rus- için Propaganda yapılmakta• 
yanın kati cevabından sonra dır. 

Finlandiya cephesi 
Muharebe bütün şiddetile 

devaın edlyor 
Almanlar, ltalyanın Finlandiyaya gön

dermekte olduğu ~tJ tayyareyi müsadere 
ettiler- Ruslar büyiik bir gayret sarfet .. 
mekte ve insan telefatından çekinme-

mek tedirlcr 
He1sinki 14 A.A.- - Rus 

orduları insan ve muhim
mat ziyaına bakmakzızın Fin 
landiya hatlarına şiddetle 
hücum etmekte berdevam· 
dırlar. 

Fakat Finlandiyalıların 
kahramanca mukavemeti ve 
otomatik tüfeklerinin mükem 
meliyeti sayasinde Ruslar 
çok ağır zayiat vererek iler 
liyememektedirler. Yanaşık 
nizamda hücuma geçen Rus 
kıtalarmın zayiatı biitün lah 

minlerin üstündedir. 
Roma 14 A.A.- İtalya• 

nın son defa olarak Finlandi 
yaya gönderdiği 25 tayyare 
den Ancak ikisi Finlandiya
ya varmış v~ 23 tayyare Al 
rnanlar tarafından tevkif olun 
muştur. Bu hal Aımanya 
ile Rusya arasındaki ba~la
nn tahmin edildiğinden faz 
la kuvvetli olduğunu ve Al
manyd11ın transit de olsa,:Fin 
landiyaya harp lavazın11 gc·· 
çirmek istemediğini göster· 

Sonu ikinciJ~ 

Bir deniz muha
rebesi 

Alman Cep krovazörü gara
ıanarak bir Amerika lima

nınu iltica etti 
l3ir İngiliz krovazörii de yaralandı - Al· 
man krovazörünün vaziyeti ne olacak ? 

Gemide 36 ölü ve 60 yaralı var 
Londra 14 A. A. - Al 

man cep krovazörlerinden 
" GranF on Şpey ,, adındaki 
harp gemis\ne rastlıyan üç 
İngiliz hafif krovazörü ile 
bu gemi arasında bu sabah 
Amerika sularına yakın bir 

\ 

yerde şiddetli bir muharebe 
olmuştur. Süratine güvene • 
rek kaçan Alman cep krova 

zoru İngiliz krovaz~rleri !~: 

rafından şiddetle takip edil
miş ve bu takip esnasınde 
lngiliz krıvazörll"rinden biri 

yaralanarak takipten vazgeç 
mek mecburiy-~tinde kalmıı· 
tır. 4 stıat süren bu heye
canlı takip ve muhar~beden 
sonra Alman Cep zırhlısına 
mutaaddit isabetler vaki ol· 
muş ve gemi, Urdugvay sa· 

~~yfayi çeyi~~~!! 
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emaslar 
yaptı 

Paris 15 - Fransanın 

assa == 

fnlan
diyaya 

Para yardım yapacak 

• ilan -
Antakya lnhisarlar Baş 

müdürlüğünden: 

karar ittibazmu memur olan ruzuna girişmiştir. Cen~vre· 
13 1 6 

. ıu·· ··~ reye 3.5 Alman gazetecisi 

Suriye ve yakııışark ordula
rı Başkumandanı General 
Veygand dün Fransız Cüm· 
hurreisi tarafından kabul e· 
dilmiş v~ kendisine Suriye t 
ve Lübnan vaıiyeti hakkında 
izahat vermiştir. 4) dakika 
sürnn bu mülakattan son
ra general Veygand Başve
kil Datadye ile de görüşmüş 
tür. 

lstokholm 14 A. A. - Ka 
bine teşekkül ettikten son· 
ra Başvekil gazetecilere 
beyanatta bulunarak, lsvecin 
Finlandiyaya faydalı ve mü
him mikdarda mali yardım
da bulunacağını söylemi;;tir. 

İskenderun inhisarlar depo 
sundan Antakya inhisarlc.r 
anbarma gelecek olan 500 
ve Reyhaniyeye 50 ve Kırık 
hana 100 ton çııvalli tuzile 
Antakyadan İskenderun in
hisarlar anbarına 100 ve Sü
veydiyeden 150 ton çuvnlh 
kuru incirin nakliyesi açık 
arttırmara konulmuştur. 

sonra k • i) 0 e ınış ve 'UIJ .arın ı ı er ~ en lf':':c 1 • b 1 11 · M"l 

v:: bu. kara ı •. iik edilmek letler Cemiyeti [o: la .tı.nnda 
ÜJft~IJlFye tevdi etmış- bulunmak mezumyetım al· lsveç kabir:e~inde 

değjşiklik tir. Assarııble bugü t top1a· 
.narak kararı tı-spit eyliye· 
cektir. Komit--de bulunan 
lsveç ve Norveç murahhas· 
J.m, kararı hükumetlerinin 
tasvip etmesi şartiyle kabul 
etmişlerdir. Karar: Sovyet 
.Rusyamn Finlandiyay;t teca· 
vüzünü resmen takbi\ı etmt'k
te ve Milletler Cemiyeti 1e 
dahil olan bütün devletleri, 
Finlandiyaya maddi ve insa
ni yardıma davet eylemek· 
tedir, Yine bu kararda, Sov· 
yetler birliğin'n k .. ndi kf"n · 
elini Milletler Cemiyetinden 
hariç bırakmasını bildirtmek 
le ve bu mesele hakkında 
da bir karar verilmesini 
asambleye bırakmaktadır. 

lngilizler 
BiR BEYAZ KiTAP 

NEŞREDECEK 
Loııdra 14 A. A. - Avam 

Kamarasında Başvekil Çem· 
berlayn, lngı!trn•nin yakında 

r bir beyaz kitap. neşredt"Ct.· 
jıni söylemiştir. 

Bn beyaz kitap Rus) a ilt' 
Fransa ve lngihere araı.ın· 
da lıarptcn evvel cer,·yan 
eden müzak~re!eri muhtevi; 
oiacaktır. 

Avtım Ka-
· marası 

~Gizli bir celse 
ak detti 

Londr.ı 14 - Ava TI • .Ca-
marası dün ö~leden sonra 
giııi b"r c~lse akdederek 
sili ı t a a i'mes lesini tedkik 
t'yh m"ştır. lçtinua gazete· 
ciler. bilt' alı:ımamıştır. 

JTALYA'l .~lAREŞALLA· 
RJ TARABLUST \ 

Roma 14 A. A. Mareşal Dö 
Bono ile Mareşal Balbo Garp 
Tar,\blusuna hareket etmiş· 

lerdir 

hilleriıın<"n Montovido liın-s· 
mna iltica t-ylemiştir. Gemi 
de mühim tahribat ve 36 Ö 

tli ile 60 yaralı olduğu aıı 
laşılmış, yaralılar karaya çı· 
karılarak has~aneyt> yatırı! · 
mışlar<lır. Biraz sonra lııgi· 
tiz krovazörleri ı le Moııtevi· 
do \imanına gclrrc>k Alınan 
zırhlısımn yanın<l..a dem· rle" · 
mişlerdir. 

İngiliz gazeteleri bugün 
hususi niishalar çıka mak su 
retile bu deniz muharebesi 
ııi ilfın etmişlerdir. [ erliııden 
hl-'nÜz hiç bir haber yoktur. 

Lahey mukavPlesi mucib;n 

mıştır. Jhitün bu '{azeteciler 
bitaraf heyeti murahhaslar 
nezdinde büyük Lir faaliyet 
gösteriyorlar. 

Stokho\m 14 - lsveç 
kabinesinde d~ğişiklik olmuş 
ve Hariciye Nazırı Sandler, 
kabineden çekilmiştir. SanJAlman g;~zdecileri bilhas· 

sa Almaııyanın garpta sulh 
yaparak Rusyaya karşı müca 
delede serbest kalmak istedi 
gine bitaraf heyeti murahha· 
saları ve gazeteleri iknaa 
ç:ılışnıak tadır. 

Suriy~de Altın 
atları yükseldi 

fi lerin yerine İsveçin Kopt n -
hag elçisi Hariciye Nezare· 
tin~ getirilmiştir. lsveçte 

1 Sandler Lehinde birçok nü· 
/ mayişler olmuş işe de ken· 

disi kabineye girmemektl! ıs 

Şam 15 - Paranın ha-
rice çıkar:lınasınm yasak e
dilmesi üzerine, altın fiat
ları yüks .. lrniştir. l larbin ı 

çok uzaması ihtimalini düşü 
nen halk bütüıı me~cut p.1· 

rar eylemiştir. 
Yenigün : 

Almc. nyan ıı bi arafla•ca ) a 
pacağı sulh pılanı hakkında 
bu gaz ·tenirı muhabiri şu 
taf Jilfıtı vermektedir. 

1 Okuyucularımız, Sandleri 
ralarırıı altına pvirmek için k · · t ı U ··d Çl) ıyı anır ar. zun mu · 

sarraf dlikka.1larıııa koşmuş- dettenberi İsveçin Hariciye SU.det toprakları hariç ol
mak üzere Çekoslovakya 
müstakil bir devlet olarak 
y nideıı kuruhcak, Avustur 
yada bu menıleketin Alman 
ya ile bir \eşik kalıp kamı ya 
cağına dair plebisit yapıla· 
cak ve nihayet Danzig. ko 
ridor, münazaalı yuk:ıı ı Si 
lezya mınhkalan ve eski Po 
sen Vilayetinin bir kısmı ha 
riç olmak üzere müstakil 
Polonya devleti ksis edil ·cek 
tir. 

tur. Bu yüzden Altın fiat- Nazırlığı r.ı ve Milletler Ce 
ları mütemadi bir yükseliş ' miyeti azalığını yapan bu 
arzetmektedir. 1 zat, 937 senesinde Hatay 

Alman-- Romen 
müzakerelc.-i 

Bükreş A.A. - Dört 
hafta:lanberi devem etmek· 
te olan Alman Romen mü-
zakereleri ı;eticclenmiştir_. 

Alman heyeti bu akşam 
layyan• ile l3erliıH" gide:e.c 

Harp 
NE ZAMAN BiTECEK ·; 

Londra 14 A. A. -
Deyli Herald gazetesinin bil 
vaı;ıhı Berlin !eıı alclıgı ha · 
berlere göre, Alman a.;keri 
mehafili. harbin önümüzde 
ki 940 senesinin sonundan 
evvel bite<'.eği kan tatindedir. 
Almanyadaki bütün ihtiyat 
zahirelerin ve diğer ham 
waddelerin gelecek seneye 
kadar kafi geleceği tahmin 
edilmektedir. Almanyanın 
Rusyadan alacağı nı tahmin 
ettiği büyü'( mikyastaki ham 
ınaddeleri tedarik ederııiye· 
ceği anlaşılmaktadır. 

tirİrr Rus denizaltısı R omanyay2A iltica 
eden Rus zabitleri 

A' man gemısıne Bükreş 14 A. A. - Ga 

ateş açmış liçyanın Ruslar tarafından 
Stokholnı 14 -Finlandiyadan 

1 
işgali esnasında l\omanyaya 

dönmekte olan bir Alman 3 ü büyük rütbeli olmak Ü· 

gemisi, Baltık denizinde Rus ı zere 8 Rus zabiti ile 7 kü· 
tahtelbahirlerinden biriııin ta küçuk zabit iltica eylemişti. 
arruzuna uğramış ve Alman Romanya hükumeti, bunlara 
gemisine top ateşi açılmıştır. Romen hudutlarını terk et· 

lsviçrede harp melerini tebliğ eylemiştir. 

hazırlığı G arp Cf phesinde 
Bern 14 A.A.- lsviç- Paris 14 A. A· - Fransız 

re hiikumeti 16 dan 20 ya- resmi tebligine göre,düıı ak-
şııw kadar bütün delikan- şam garp cepht•sinde şiddet 
hların a'ikerıik terbiyesii1e ıi lof=çu düellosu ve kt>şif 
tab: tutulınaları için bir k 1 kolları faaliyeti devem etmiş 
ııun projPSİ lıazırlamıştır. 10 Alman askeri ~sir edil-

Romany a Y ugos miştir. 
Cephenin heyeti umumi· 

l ~ vyaya petrol yesinde sükunet vardır. . 

anayasasını hazırlıyaıı adam 
dır. 

FINLA ND/Ya 
1 Başı birin =ide 

mektedir. 

Sovyet t~bıiği 
Moskova 14 A. A. -

fiu sabah neşredilen Sovyet 
tebliğine göre, Kızılordu 
dün de ileri harekete devam 
etmiş ve huduttan 105 kilo
metre uzaktaki iki köyü iş· 
gal eylemiştir. Havaııın bo
zukhığu yüzünden tayyare 
faaliyeti olmamıştır. 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 14 A. A. -

Bugünkü Finlandiya resmi 
tebliğine göı e vaziyet şudur: 
RuslarU bütün cephelerde 
ş;ddetli hü..-:uma kalkmışlar • 
sada, hu hücumlar lı~ı: ıa -
rafta püskürtülmüştür. Mii • 
hiın insan zayiatı veren Rus 
!ardan Tank, top ve mühim 
miktarda lıarp levazımı alın 
mıştır. 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden: 
Hatny Vilayeti merkez ka 

zası Rum Katoli'< vakfı tevli 
yeti münhaldır. isteklilerin 
:ıs, 12,939 pazartesi günü sa· 
at 14 e kadar bütün evrak
larile birlikte ve dilekçe ile 
vakıflar idart"'sine müracaat· 
lan ilaıı olunur. 

1 - lskenderu, Antakya 
Reyhaniye ve Kırıkhantl ge· 
lecek tuzla Antakyadan İs
kenderuna gönderilecek ine· 
rin beher tonunun; muham
men nakliye ücreti 265 ve 
Süveydiyeden lskenderuna 
gidecek incirin <le beher to· 
nu beş liradır. 

2 - lh11le günü 21 12 
939 tarihint' müsadif ~er: 
Ş;!mbe günü saat 14 de An
taL yada başınüdiriyelte müte
şekkil komi~yon 1'uzurunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
akçası 205,24 liradır. Temi
nat akç:ısı ya nakden veya-
hut esham ve banka mektu
bu olarak kabul edilir. 

4 - Taliplerin muayyerı 
olan gün ve saatten evvel 
teminatını başmüdiriyet vez· 
nesine teslim edip "mektubu 
nu komisyona ibraz etme· 
leri lazımdır. 

5 - Bu baptaki şartname 
yi görmek ve fazla tafsilat 
almak isteyenlerin Antakya, 
İskenderun, Reyhauiye ve 
Kmkhan inhisarlar memur
luğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

ilan 
Antakyada Hatay güm. 

rük muhafaza taburu satın 
alma lromisyonundan: 

1 -Taburun üç aylık ihti 
yacı için açık eksiltme usuliyle 
35417 kilo un alınacak tir. 
muhammen fiat 14 kuruştur. 
ihalesi 20.12,939 çarşamba 
günü saat 15 te gümrük 
taburu binasındaki satıoalma 
komisyonunca yapılacaktır. 
Buna ait şartname komisyon• 
dadır. İsteklilerin yüzde 7 .5 
muvakkat teminatlarını İsken· 
derun gümrükleri veznesint! 
vt'ya mal sandıklarından 
birisine yatırarak mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaatlara. 

2- Ayni gün ve aaattt! 
28,SOO kilo e kmeğio !aphi
yesi işi açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Muham• 
men fi at (2) kuruştur, İsti• 

yenleryüzde 7 ,5 temi nalı mu vak .. 
kate akç,sıııı yatırmış alarak 
müracut ~tın .!lid irler. 

veranıyor 1 lNGlLIZ TAYYARELERi 
13elgr.d ı 1 A .t\ - Ro. NIN BiR AKıNı 

m:ıııy,t lıü~fım .. ti ,Yugos-

1 

Londra 14 A. A. -'lngiliz 
la vyaya ar~ık eskisi gibi pet tayyareleri dün akşam Al-

Şevrem müessesesi .. 
rol veremiyeceğiıı<len, Yugos man sahilleri Üzt.>rine bir a
lavya Petrol Şirketleri lngil ı kın yapmış ve tayyare dafi 
tere v • Amerika ya· mü raca· toplarının ateşine rağmen 
at ederek petrol almağa ~e- ı bütün tayyareler füderine 
şebblis etmişlerdir. salimen dönmüşlerdir. 

Vatandaş! 

E YENi ÇEŞiTLER GELDi 
Şevket Pozcu ve Remzi İmer 

Sayın Hatay halkının her türlü ihtiyacını tt·min vtı 
en müşkülpesendi eri temin eden yeni çeşitlerimiz gel
miştir. 

Bakkaliye eşyasının en nefis ve her çeşidi mevcuttur. 

. ce, muharip devletlerden bi· 
rinin gernis1 bitaraf limana 
iltica ederse. ancak 24 saat 
kalabılir. Şimdi bu vaziyd 
merakla beklenmektedir. 

Y erlimalıkullan 
Bundan başka Filips ve Filko markalı radyolarla lamba
!arı. elektrik anpulleri, telefon makineleri, İdt!al yazı 
makinelerinin her boyu, kurtasiye levazımının her 
çeşi:Ji vardır. Fiatlarımız rekabet kabul etmi· 
yecek derecede ucuzdur. 


