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Gümrük 
sari ar 

'Ve lnhi· 
vekili 

... 
Sovyet orduları 

FinlandiiJayıiş,aafibaşladilar şehrimize gellyor o 
Şark viliiyellerinde bir Sayın Raif Karadeniz ve Karadan, havadan, denizdell yapılan bU-~ 

Bu sabah 

:~:~.i\ü·~~~t·1~. r:~;:r~:: ~b:~rİ:ke~~~~~:rap:~::y~~ l aarr uz her taraf le. infial : ll,'Q o 11d ırdı J -
Vekili Raif Karadeniz yarırı nunda Valimizle Parti , hü- Finlandiya sefirine miinasebatın kati kararı nasıl tebliğ edildi ?j 
sabah saat 7, 15 trenile Gazi kumet erkanı tarafından kar· F" 1 d" b ·ı 
antepten s en erun garına r k d Şılanacak:~rdır. Kıymetlj misa- ın an ıya mat uahna verı en tebliğ - Finlandiyaclar. .. harp ha-
muvHsalet edecektir. firlerimiz bugün öğleden ev· li ilan olundu - Helsinki kadın ve çoluklardan tahliye ediliyor 

Gümrük ve inhisarlar ve· vel ve ağlebi!ihtimal eaat 9 Moskova 30 A. A. - Helsinki 30 A. A. - ihraç hareketi yapmak iste· 
kilimize gümrük muhafaza i~e lO arasında.şehrimizi teş- Finlandiyanın \ıloskova elçi· Bu sabah saat 9,30 dan iti· dikleri anlaşılmaktadır. Hu· 
umum komutanı General rıf edt-cekl_erd_ır. . . si, gece yarısı Potemkin ta· hare n Sovyet ordularının ka dut mıntaka~mda bazı 'mınta 
Lütfü Karapınar ile maiyet· Sayın mısafırltrımızi selam-

1 
rafından Kr~mlin sarayına radan ve Havadan Finlandi· kalar Sovyetler tarafındıtı 

lt"ri refakat etmektedir. lar ve hoş ge~'.:~ı deriz. davet edilerek kendisine ka ya topraklarını işgale başla- işgal edilmiştir. Tayyare 
•ıııiııiilıliıiiiliıilllıı ___________ ll ti münasebat notası verildik ması üzerine, Finlandiya Cüm bombardımanları kısa fasıla· 
Dahl•ız•ye T 7ekz•ız•ml•Z ten sonra saat 1,30 da tele· hurreisi Finlandiyada barp larla devam etmektedir. 

V ~ fonla Helsinki ile konuşmuş hali ilan etmiştir· * • 

M • d • > b ., f k tur. Sefir, Potemkin ile 15 5 Sovyet tayyaresi saat • erstn e Sl9QSl lr nu ll dakika görüştüğünü,' '.Sovyet 9,30 da Helsinkiye gelerek Sovyet ordularının Fin· 

l·rad etti lerin ihtiyati bir tedbir a1a- şehre bombalar atmış ve landiyayı işgale ... başlaması in 
rak huduttaki kıtaatı takviye tayyare topları bunlara mu • giltere ve F ransade olduğu 

İç ve dış siyas~tten bahseden vekil, ettiklerini, Finlandiyanm ce· kabele etmi~tir. Üç yerJe gibi, büt~n dünyada derin 

ı Vahı . . notasını Potemkinin al k · k' s b. · f' ı d t e·· Fransa ve ngiltere ile yaptığı muaıhe- yangın Çl nıış ve ı l ovyet ır ın ıa uyan ırmış ır. U· 

mak~ istemediğini hükumeti- tayyaresi düşürülıniistür. Halk tün dünya radyolan fSovyet.~ 
denin bir sulh garantisi olduğunu te- ne bildirmi~tir. soğuk kanlılığını muhdfaza lerin Finlandiyayı ~şgal'Iiçin 

barüz ettirdi Helsinki 30 A. A. - etmiş ve hiçbir panik olma· ileri sürdüğü{sebepleri :ıü· 
Mersin 30 A. A . - Dün 

akşam Belediye tarafında:ı 
Şereflerine verilen ziyafette 
Dahiliye Vekilimiz Faik Ôz
tnk bir nutuk irad etmiş 
Ve drmişdir ki: 

"Hu seyahatimin hedefi 
birkaç vilayetimizin vaziyeti· 
ni umumj bir şekilde ve kısa 
zamanda tetkik etmektir. Bu 
sebeple siyasi bir nutuk söy 
lemek istemiyorum. Fakat 

arkadaşlarımın suaHerini ce· 
vapsız bırakmak da kabil 
olmadı. 

Memleketin dahili siya· 
setinde hü'<t1metin politikası 

Vatandaş:ar anasında huzuı 
Ve sükunu mütesaviyen temin 
etmekt; r. Hükumet bu uğur· 
da dinden geleni sarfediyor, 

bu günkü mesut netice bu 
gayretin eseridir. 

Harici politik<tya gelince: 
bu hususta izahat vermek 
Hariciye Vekili arkadaş1ma 
ait olmakla beraber, müşte
rek mesuliyeti yüklendiiimiz 
için bu hususta bir kac; söz 
söyliyeceğim. 

İngiltere ve Fransa ile ak 
<l'!ttiğimiz ittifak aylarca sü· 
ren müzakere ve münakaşa· 
!arın neticesidir. Binaenaleyh 
L>una hükumet siyaseti değil 
memleket siyaseti demek da 
ha doğru olur. Bu muahe· 
de falan veya filan devletin 
aleyhint' müteveccih değil· 
dir. Yalnız Türkiyenin hak 
ve menfaatları düşür.ülerek 
akdolunmuştur. Kim ne s~rse 
desin bu muah~de bir sulh 
garantisidir. 

İnhisarlar idaresi 
Hatayın Tütün mahsuıünii 

alacak - Ku• u incirleri 
edilecek 

kaınilen sahn 
de mubayaa 

Memnuniyetle '5ğrendiği· . 1 
nıize göre, inhisaı lar idare· 
si Hatay nııntakasında 939 
Yılı Tütün mahsulünü kami
leıı satın cılmağa karar ver· 
llliştir. Birinci kanunun dör 
düncü pauartesi günü İsken 
derunda satın alma muame· 
lesi:ıe başlanacaktır. 

Diğer taraftan verilen 
ha bereler gfae,lııhisarlar 
idaresi,Hatayın istihsal mer· 
kezinden doğrudan doğruya 
trıüstahsilin elinden kuru in· 
cir mubayaasına da başlıya 
ra~ak ve pek yakında !11U~~ 

yaa merkezlerile fiatl trı ilan 
eyliyectktir. 

• 
lrıın llariciye; 

Nazırı 
Dün Ankaraya ge_ldi 

Ankara 30 A.A. - Iran 
Hariciye Nazm ·Ekselans Ka 
zimi Han Irak üzerinden ge 
çeçerek bugün Ankaraya 
gelmiş ve istasyonda mera
simle karşılanmıştır. 

Trabzon ve Kü
tahyada 

Ankara 30 A. A. -

Dün gece yarısından sonra mıştır . Kadın ve çocuklar lünç bulmakta ~ve 3 milyon· 
Sovyet notasını alan Finlan· otobüsler},.. Helsinkiden uzak luk küçük bir hükumetin 180 
<liya Hariciye .. Nazırı, 1,30 laştırılmakta ve şehir tahliye milyon nüfuslu Sovyetler :bir 
da matbuat miimessillerini olunmaktadır. li~i için bir:tehlike teşkil et 
hususi bir tClplantıya çağır · Sovyetlerin denizden de miyeceğini söklemektedirler. 
mış ve Sovyetlerle Finlandi
ya arasında münasebatı.ı ke· 
silmesi hakkında kendilerine 
izahat vermi~tir . . Nazır, Fin· 
landiyanın hiçbir suiniyet 
besleınediğini, Sovyetlerin 
Finlanciiyaya karşı tecavüz 
için behaneler icad ettiğini 
söylemiştir. 

Maliye Nazın da, Helsin 

EN SON DAK[KA 

• 
lngiliz Btışvekili 

Sovyetlerin Finlandiyaya hücumuna te· 
essüf etti - Amerikanın tavassutunu 

Sovyetler tekrar reddt:ttiler 

ki i.-şcilerine hitaben muka . Londra 30 A. A . - Avam kam?.rasinrn bu akşam sa 
vemet mevzuuna dair radyo at 18 de yaptığı içtimada Başvekil Çemberlayn Finlandi· 
ile bir nutuk söylemiştir. Na ya meselesine temas ederek, bu küçük hükumetin daima 
zır Finlandiyanın para iaşe uzlaşma yolunu aradığırıı ve: tahrik edici mahiyetten u· 
ve mahrukat bakımından va· zak kalmak istediğini , f.lkat bütün bunlara rağmen Sov· 
ziyetini tetkik ederek demiş· yetlerin bu sabah Finlandiyayt istilaya ba~ladıklarıuı Hel~ 
tir ki : sinkinin bombırdıına·ı edilere k birçok ins1nların öldüğü 

" - Yiyecek maddesin· nü söylemiş ve demiştir ki : 
d""n endi~ede değiliz. Kafi '~İngiltere bu ha<list:yi Lüyük bir teessüfle karşılar. Ye 
derecede buğday ve yağlı rıidnn bir çok tahribat ve istiraplar karşısında kalacağız." 
maddelerimiz vardır. ~ Para Röyter ajansı, Finlandiyaya ve Sovyet ihtilafı müsliha· 

-ne bir. surette'. halledilemezse, lngilterenin bütün vaıiyeti meselesinde hiçbir sıkıntımız 
yeniden tatkikn ta'.i tu ' acağ nı haber ,·ermektedir. yoktur. Mali vaziyet'm'z -

ı çok iyidir. Borcumuz pek Vaşingt md ııı bildiri} Jiğine göre, Sovyet Sdıri, Ame· 
uz olduğu için icap ederse rika hariciye mtzınnt ziyaret ederek Amerikamn son 

istikraz da yapabileceğiz .~ 
Yalnız mahrukat weselesin· 
de biraz müşkülat çekt-cel· 
ğiz. Fakat buna mukabil 
Finlandiyada tükeıı mez er· 
manlar vardır. 

Bütün Finlandiyada, bü
yük bir mukavemet hazırlığı 
ve hummalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Bugün Trabzon ve Kütahya 
da pasif korunma tecrübde· 
ri yapılmış ve birbuçuk saat 
sür en bu tecrübeler büyük 
bir muvaffakiyetle neticelen· 
miştir. 

tavassut teklifini hükumetinin reddettiğini bildirmiştir. 

Almanya müdahale etmiyecek 
Amsterdam 30 A. A. ·- llerliııdeıı verilen haberlere 

göre, FinlanJiya meselesinde Almanya seyirci kalacaktır. 
Çünkü bugünkü vaıiyette Sovyetlere karş1 müdahalede 
bulunacak gibi değildir. 

İtalya da nasıl karşılandı? 
Roma 30 A. A. - İtalyan matbuatı Sovyetlerin Fin· 

Jandiyayı jstila etmesinin mütecavizana bir hareket oldu· 
ğunu yazmaktadır. . 

Hadise Amerikada derin bir infial uyandırdı 
Nevyork 30 A .A. - Amerikan gazeteleri Sovyetlerin 

Finlandiyaya taarruzundan Amerika efkarı umumiyesinin 
hissettiği infiale tercüman olmakta ve Sovyetlerin bu ha· 
reketini dünyanın affetmiyeceğini yazma~tadı~la~! 



Sayfa - 2 - YENIGÜN 
. ... 

Hariciye Vekilimiz Erzincan zel
zelesinin ı,/an

çolarz 
Yüzlerce ev yıkıldı 

27 öıü 56 yaralı 
vardır 

Çağlayan lokantası 

Bir Fransız gazetesine be 
yanalla bulıındu 

Şükrü Sar?coğlu Türkiye ile Almanya 
arasındaki ticaret ınuahedesinin va

ziyetini anlattı 
Fransızça Parisuvar gez~· n· haşlamışbulunuyorduk.Al· 

tesinin Balkaıılar ve yakın manlar hiçte istical göster
şarkta seyahat eden mlilıa:-ri miyorlar, meılzeme1 i geç ve 

-Jül Sovören Ankarada bu riyorlar. bazı maddelerin 
· lunduğu sıralarda Hariciye mesela: Tütün .incir, uzum 

Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve fındığ n lüks olduğunu ile 
ile de bir mülakat yapmı~tır. riye sürıneğe teşebbüs edi 

Fransız muhl1rriri gazete yorlardı.Müzakere için uygun 
sinde neşrettiği bir mülii· bir şahıs göndermemişlerdi. 
k .. tta evvela Türkiyenin ile· 3ilahare de vaziyetin böylece 

'. ri gelt-n sima !arıııd.m si ta· bir ay kadar kalmasını ve 
yişle bahsettiktel\ rnnra,Hari· bu zaman zarfında yeni bir 
ciye Vekilimizin nasıl yetiş· anlaşma için görüşm;! yapıl 
mi:,,; olduğunu ve devlet a· masını ttklif ettiler. O za 
damı olarak gösterdiği faali ınan harp başlıyordu. Ben 
yeti anlatmış nihayet Ha- harp halinıle bulunanAlman 
Ticiye Vekilimiz kendisin yanm mal göndermiyeceğini 
de bırakmış olan ilk intıba · halbuki bizim muntazaman 
lan : "Ne cesur adam, ne mal göndermemiz icabedece 
kuvvetli adam,, sözler\le "ifa ğini ileri sürerek bu teklif 
de etmektedir: leri reddettim. O zamandan 

Bay Saracoğlu ile uzun beri vaziyet öylece bldı. 
müddet konuştuk. Ben\m "3izTürkler kuvvetle 
bütün arzum kendisinin bir değil hoş başlığı severiz. bi 
Balkeın harbi ihtimalinin mev z;m iki darbımeselimiz var 
cut olup o:madığı hakkında dır: (Arkama okşi\, ağzımda 
ki kanaat" ni öğrenmekti. ki lokmayı da alırsııı} (Taar 

~B<ly Saracoğlu, mü~ekabil ruz ettiği:l ormanda odunu 
menfaat. ihtirası ve şüphele· nu bulamazsın). 

··ri müke,mmel bir suretle tah I'ÜRK- iNGiLlZ -FRAN 
1il ettikten sonra şu netice· SıZ TiCARET GÖRÜŞ 
ye vardı. MELERt 

-Hayır.. ben pek zan· Bay Saracoğlu tebessüm 

netmiyorum. Bunun içinRus ederek sözüne şöyle devi1m 
yanm iştiraki lazımdır. Bu etti: 
uun için de Rusyayı Avru· -" i1u müddet z arfında 

ı ~pa veyaAsya,: a'<.i dostlarımıza da Fransa ve İngiltere ile 
taarruza sevkedecek d,.ğtr· yApmakta olduğumuz rniizak e 
de bir menfaat mevcut ol· reler ilerled 1 B zden seve 
mı dığını görüyorum. seve satın aiınan mesela kö 

Bir ;ıy Moskovc.da kaldık- mür, yün.pamuk,madenler:ve 
tan sonra avdet e<len ~bir bilhassa Kron gibi ihracat 

•v t:kilin ağzından çıkan bu maddelerimiz var.Bunlar mu 
•-sözierin muhakkak hir kıyme hakkak müşteri buluyor. Bir 

ti vardır. leşik Amerika devletleri el· 
Bundan ınada Bay Sara· li bin ton Krom istiyorFran 

coğlu zamanımızdaki seri in sa her ay bu madenden çe
kişafl takdir edecek ştkilde kiyor,lngiıtere de istihsalatın 
fevkalade realist olduğu gi· geri kalan kısr:ıım derhal al· 
bi başlıca vazifenin her şeye mağa hazır bulunuyor. 
karşı hazır bulunmak olduğu Fakat biz malını satmak 
nu da bilmektedir. 

·rüRK-- ALMAN TiCA istiyen köylülerimizi de dü-
şünmeğe mecburuz. Bunların 

RET ANLAŞMASI NASıL arasında bilhassa üzüm,incir' 

Temiz ve ucuz yenıek, muntazanı s~rvis 
Saray caddesinde yeni açılan Çağlayan lokantasın· 

da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler var· 
dır. Temizlik, ucuzluk ve muntüzam servis. 

Bir tecrübe İ :;pata kafidir. 
Sahibi : Bekir Atahan 

Ankara 30 A. A. 
Son resmi raporlara nazaran 
geçen hafta Erzincan vilaye· 
tindeki zelzelenin yaptığı tah· 
ribeıt şudur: 

Açık arttırma ilanı 

Üç nahiyede 200 den 
fazla ev tt-mamen yıkılmış, 
750 ev kısmen ve 1200 ev 
az zarara uğramıştır. Ankaz 
altında kalan 6 sı kadın ve 
21 i çocuk olmak üzere 
27 kişi ölmüştür. 

120 bin kilo tohuml~k 
5 bin liralık hayvan da ankaz 
altında kalarak mahvolmuş
tur. 

Kızılay tarafından fe!aket· 
zedele:re gönderilt>n 300 ça
dır ihtiyacı karşılamamış, 
fakat halk tarafından yapıfan 
barakalc1r sayesin fo açıkta 
hiç bir vatandaş kalmıyarak 
y~rleştirilmiştir. 

Felaketzedeler için hüku· 
met ve Kızılay müştereken 
çalışmaktadır. Evleri tamamile 
harap o!an vat.rndaşlar için 
Dikilide olduğu gibi yeniden 
e-.v yaptırılacak ve köylere 
tohumluk hububat ile çift 
hayvanatı veril~cektir. · 

Sovyetlerle 
Almanlar 
arasında 

İtimatsızlığın derec f'· 
sini gösteren bir 

hadise 

1 - Reyhaniyenin Efoir 
mahallesinden Rifat kızı Mer 
yeme altmış altın lira ve ic 
ra masrafı ödenıeğe bor.;lu 
Reyhaniyenin Afrin mahalle 
sinden ölüyetim Osman oğlu 
Ômere ait Reyhaniyenin Ef
nir mahallesinde vaki ve 392 
akar numaralı şarkan Abdül 
kairhut bahçesi garben ve 
cenubeıı / ol şimalen Jellal 
Hatice bahçesi hudutlarile 
mahdud ve bir büyük hı!vlu 
içerisiııde beş talı tani oda 
ve bir kiler bir mutbah bir ha 
la ve şimal cihetinde ve itti 
salında üç dönümlük bir mey 
ve bahçesiııi muhtevi ve bin 
adet Türk faası muhammen 
kıymetli bir bap ev 

Yine Reyhaıııycnin cenup 
dhetinde ve Yeni Şehir ma 
ha ilesinin şarki şinıalisinde 
ve Ardılhamra namile maruf 
mevkide vaki ve 265 akar 
numarasında hayıtlı şarkan 
Harraıı yolu ve diğer üç ci 
ht.:ti kadasiro tarafından 
konulmuş işareti mahsusalar 
la mahdut ve 25 dönumlük 
ve 263 lira muhammen kıy 
metli bir kıt.~ susuz tarla. 

Yine! ayni mevkide vaki 
ve. 2i2 akar numaralı ve bi 
riııci tarlanın ittis:ııında gar 
ben Harran yolu ve diğer 
üç ciheti kadastro tarafından 
vaz edilmiş•işaretlcrle mah· 
dut 30 dönümlük ve 248 li· Paris 30 A . A. - Havas 

Ajansı Avusturya huduJuıı· ~.ra muhammen kıymeıt bir kı 
dan bildiriyor: ta tarla . 

Berline gitmiş olan Sov- Ki üç kıta gayri meoku 
yet iktisad htye i Almaıı lün a?ık arth:ma su~e~il~ v~ 
hükumetiyle müzakerelerine· mezkur <slacagın temını ıstı· 
devam etmektedir. Sovyet fası için açık arttırma sureti 
Rusyanın Moskova fabrika· le paraya Çt"'Vrilmesine karar 
larına sipariş ettiği harp verilmiştir. 
mühimmatıPı tamamlamak 2 - Yukarıda 'gösterilen 
ve bu sipariş yerine getir· gayri menkullerin muhammen 
mek için Almanyada kafi kıymetleri yeminli üç ehli vu 
mikdarda bakır kalmamıştır. kuf v;,sılasil~ takd;r edilmiş 
Bunun üzerine Ruslar, fab· · tır. 

rikanın sipari~i tamamlıya 3 _ Birinci arttırma ka· 

bit banka teminat mektubu 
vermeleri icabeder. Gayri 
menkulün müterakim vNgisi 
ve bilcümle tapu ve dellali· 
ye masrafları alıcıya aittir. 

6 - Hakları tapu sicili· 
le sabit oimıyan ipotekli a· 
lacaklar ve diğer alakadarla 
nn ve intif :l hakkı sahiple· 
rinin bu haklarıııın ve husu 
sile faiz ve masraflarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında dairemize bildirm~· 
leri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit ol 
mıyanlar satiş bedelinin pay 
}aşmasından hariç kalırlar. 

7 - Gayri menk11l ken· 
disine ihale edilen kimse der 
hal veya verilen mühlet içe, 
risinde satış bedeli vermez· 
se ihale kararı fesih oluna· 
rak kendisinden evvel en 
yükst~k teklif de bulunan kinı 
seye kabul ettiği bede:l ile 
almağa razı olursa ona olmaı 
sa veya bulunmazsa 15 gün 
müddetle tekrar arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttıranın 
üzerinde bırakılır· ve iki ihtı 
le arasındaki fark ve geçen si 
günler için yüzde beş faiz 1( 
ve di~er masraflar 'ayrıca hii~ di~ 
me hact!t kalmaksızrı daire· is 
mizce resen tahsil olunur· • tiı 

8 - Daha fazla malı.ı· 
mat almak isteyenler 1,12,939 di 
!(Ününden itibaren Reyhani· 
ye içra dairesinde açık bü· ~ 
lun:ırak açık arttırma şartnıı 
mesile 939 15 nurr.aralı doS 
yamıza müracaat etmeleri 
ve arzu etmiş oldukları ma 
himatı alabileckl~ri lüzunıU 
ilan olunur. 

Aktepede beton 
arme köprfı inşa.~ı 

Hatay vilayetinden : 
Eksiltmeye konulan iş 

si 
k 
b 

r 

1 

d 
k Aktepede yapılacak (aya~ 

lan mevcut ) 3x6 açıklığın' 
da betonarme köprü inşası c 
Keşif bedeli ( 3332 lira 45 ş 
kuruş ) tur. 

0RTADAN KALKTı'? ve fındık bulunuyor. 
- Bugün siyasetten ziya· Fındıkla üzüm muhakkak· 

de ikti sat rol oyı.ıyor değil- ki diğer hububattan çok da 

bilmesi için bakır ;~vermeğe nunu evvel l\yının 23 üncii 
muvafakat etmişll!r, fakat cumartesi günü saat 8 den 
bu bakırın kullanışını kontrol 12 ye k.idar dairedt" yapıla 
etmek üzere Skoda fabrika· caktır. 

2 - Talipler projt-, şar 
name ve djğer ev; 
rakt Nafıa müdürlüğünde go 
rebilirler. 

mi? 1. ha mugaddidir ve bunların 
Diye sordum. sarfiyatının memleketimizde 
-Evet dedi. Fakat ik- artmas1 çok iyi olur. 

tisat siyaset neticesidir. Şe Buradaki şayanı dikkat 
rik olarak kendimize lıber,ıl sefirin~z Parise mütevecci 
devletler aradık. Bunun se· hen hareket etti. 
bebi yalnız siyasi dt>ğil<lir ' Numan Menemencioğlu 
ayni.zamanda istikbalde ser da Londraya gitti Bun1arın 
best döviz mubadelesini de hareketlt"rinden pek ümitvar 
temin etmtk istiyoruz. • Böy görünüyorum 
lece norm .ıl ticaret cereyanı Bay saracoglu sözünün so 
na ~irmek arzusundayıt. Bu nunu şöyle bağlıyor. 
nu da ancak Alrnanıa ile "Bizim sizinle iş birli2'i yap 
yaptığımız ve mub:ıd ~ıemizin mamız tızun müddet hazırlan 
yüzde ellisini teşkil eden tica··ı ?1ışi!r. Artık sarsılmasın.~ 
retiınizi bu kerrn Fransa ve ımkan yoktur ve her gun 
İngilfrr: ile yaparak temin daha sam imi daha geniş bir 
e.:ieceğiz. saha üzerinde mütekabil ve 
B d b" k 

1 
itimad dolu noktainazarlcı 

u 1' a·1 . lr :ıç ay :vve tezahür etmektedir. Bunun 
Almanya ıle mevcut tıcaret her sahada geniş\r,mesi için 
anlaşmamız sona er meğe yak hiçbir fırsatı ihmal t!lmiyece 
]aşınca yeniden müz;ıkerele ğiz. 

larına bir heyet gönder· 4 - Arttırma nıu\ıam· 
mişlerdir. Bu hadise iki mem men kıymetin yüzde 75 ini 
leket arasındaki itinıatsızlı· doldurduğu takdirde ihale e 
ğın derecesini gösteren bir dileceği aksi takdirde alıcı 
vakadır. namına yani birinci arttıra 

PAMUK SA TIN nın taahhüdü baki kalmak 
ALlNACAK şartilı~ arttırma 15 gün müd 

Türkiye Cümhuriy~ti Zira detle uzatılarak ikhci kanun 
at Bankası Antıakya şubesin 1940 tarihine müsadif pazar 
den: tesi günü yine ayni saııttt:\ 

Hatay Vilayeti dahilinde dairede yapılacak ohm ikin· 
Pamuğu bulunup da satmak ci açık arttırmada dahi yu· 
isliyenler~n şub'!ınize müra · karda yazılı bedel elde edi-
caat etmeleri ilan olunur. lemediği takdirde satış 2280 
K~yıp şehadetname sayılı k;ınun ahkamına tevfi-

327 senesinde Antakya kan ... geri bırakılır. 
Rüştiyesinden almış .. olduğum 5 - Satış peşin para ile 
şehadt:tnamemi kaybettim . dir. arttırmaya girmek iste 
yenisini alacağımdan eskisi- yenler mukadder kıymetin 
n: n hükmü olmadığını ilan yüzde yedi buçuğu nisbetin· 
ederim. Emi Delioğlan de pey akçası veya muteber 

3 .Eksiltme 15, 12,939 
cuma günü sa ıt 13 te Aıı'• 
takya hükuın~t korıkğınd~ 
encümen odasında yapılacaktı 

4 - Eksiltme pazarlı~ 
suretile yapılacaktır. 

5 - Mı\Vakkat temio&1 

249 lira 93 kuru~tur. 
6 - Taliplerin aşağıd1 

yazılı vesaiki ibraz etmeler 
icap eder 

a - Ticaret odasınd 
kayıtlı bulunduklarına dııİ 
vesika. 

b - Muvakkat temiıı' 
için evra'·a müsbite. 

c - Bu inşaata mahsıl 
vesika komisyonundan ah~ 
mış ehliyet vesikası,( mezkÜ 
vesikayı almak için ihale $ 
nünden bir haf ta ev ve lifle 
kadar Vilayet makanıııı 
müracaat etrnel~ri Jazın1dıf 


