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26 llkkanun 1939 
Şükrü BALCIOCLU 

Sahibi ve Baş muharriri 
- -

; Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
' Müdürü adına gönderilmelidir 

ilanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret pe~indir 

( Sayısı her yerde2'<uruş ] .. ..... Sah ------Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone~\: Yıllığı : 5 Lirt 
Yabancı. memleketlere 8 Lira 

Günü geçmiş~sayılar 5 \kuruı 
Telefon : 1 · 46'!- P .tK. 24 
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C. H. P. kaza kongresi 
Mümessillerin bütün dilekleri tesbit edil
di ve valimiz birbuçuk saat süren: çok 

Hükumetimizin mühim 
bir kararı 

Buğday, arpa ve canlı hayvanların 
ihracı serbest bJrakıldı 

Ankara - Ticar~t Veka- canlı hayvanlardan üç yaıın 
!#"·~~mühim bir nutuk söyledi leti ihracatın genişletilmesi dan yukuı erkek manda ve 

ve hariçt~ iyi para eden mem sığırın bu hükümden hariç 
Dilekler bilhassa şu dört noktada toplanıyor : Mektep, yol teket mahsullerinin harice tutulması İcra Vekilleri!He· 

İçme suyu, doktor - Valimiz, Amık bataklıklarının kuru- gönderilmesi için yeni te:l- yetinin 19,12,939 tarihli ve 

1• birler almıştır. Bu arada bir 2,12484 numaralı kıuarna· 

• 

tulmasına ve Süveydiye yolunun ikma ıne ilkbaharda başla- melerile kabul edilmiştir." M ÇC\k mahsullerin yeniden ih-
nacağını miijdeledi - Sıhhat, Nafıa, aarif, Zh·aat ve or- serbest bırakılmıştır. Malum olduğu üzere yukar·· 
man müdürled izahat verdilıer - Şehitlerimizin ailelerine ma- Bu hususta Vekiller he- daki maddelerin harp baılar 
aş tahsis ediıdi - Kongre, sonsuz tazimi erinin Milli Şef' e yetinden çıkan kararnamenin başlamaz ihracı menedilmiı· 

arzına Partı• mu·· fettişimizi memur etti metni şudur: ti" Fakat,, şimdi memlekette 

Cümhuriy~t Halk Partisi 
kaza kongresi evvelki gün 
saat 10 da Gündüz sinema· 
sı saıonunda toplanmış, kon
grede bütün ııahiyelerden 
gelen mümessillerle Parti er 
kanı ve oldukça kalabalık 
bir Partili kütlesi hazır bu -
lunmuşlardır. 

Valimizle Parti Müfettişi 
miz Profesör Hasan Reşit 
Tankut ve hükumet erkanı 

" da kongrede hazır bulunmak 
ta idiler. 

Kongre Parti Müfettişimiz 
Hasan Reşit Tankut'un bir 
nutkile açılmış ve Partinin 
bımisi Ebedi Şef Atatürkün 
mukaddes hatırasını taziz için 
bir dakika ayakta ihtiram sii 
kı1tu yapılmıştır. 

Bundan sonra kaza ida
re heyetinin geçen seneki 
mesaisi hakkında idare he· 
yeti Reisi tarafından kon • 
greye kısaca izahat verilmiş 
ve bu izahatı müteakip na· 
hiyelerden gelen mümf!ssil· 
lerin dilekleri dinlenmiştir. 

Sn• ilelSüveydiye, Çaksına 
Kaleikuseyir, Hüseyniye, 
Şeyhköy, Çekmece, Karsu 
ve diğt!r mıntakalardan ge· 
len mümessiller söz alarak 
bölgelerinin ihtiyaçları hak
kında dileklerde bulunmuş

lar ve yapılması icap eden 
işleri serbestçe söylemişler · 
dir. Bu dilekl~rin hemen 
hepsi şu noktalar üzerinde 
birleşmekte idi : 

Mektep, yol, su ve doktor 
Okuma yazma nimetini 

sıhhatını korumasını, yolun 
fay dasını tamam ile kavramış 
olan köylümüzün bu uyanık
lığı cidden şükrana layıktır. 

Bir kısım mümessiller, 
ağ.ıçlara ve bağlara arız o · 
lan hastalıkların izalesi için 
hükumetten mutahassıs iste
miş, Şeyhköyde salgın halin 
deki kızamığa çare bulunma 
sı orman kanunun tatbıkın· 

' 
dan doğan müşkülatın izale-
si ve kanunun köylü lehine 
biraz daha ) um uşak bir şekle 
ifragı temennisilizhar olunmuş 
ziraatta kullanılan ağaç alet 
)erle demir sapanların paha 

lılığından şikayet ohmmuş · 
tur. 

Karsu delegesi, nahiye 
merkezinin eskiden olduğu 
gibi, F etikeJen kaldırılarak 
Karsıya naklini~ Ziraat ban· 
kasının köylüye daha , fazla 
yardım etmesini, mıntakaya 
seyyar bir Doktor tayin edi 
lerek fakir hastaların tedavi 
sinin teminini istemiştir. 

Nahiye mümessillerinin 
dileklerinden sonra şehirde 
ki semt ocaklarınca hazırlanan 
dilek raporu okunmuştur. Bu 
rapordaki dilekler arasında 
bilhas:-;a Kışla - Dörtayak 
caddesinin asfaltldnroası, o • 
kul adedinin arttırılması, 

Belediye doktorunun ikiye 
iblağı istenmekte idi. 

Bütün dilekler birer bi -
rer zapta geçmiş ve bundan 
sonra sıra ile Sıhhat, Nafıa 
Maarif. Ziraat ve Orman 
müdürleri söz alarak her bi 
ri kendilerini alakadar eden 
işlere cevap vermişlerdir. 
Sıhhat müdürü, köylere sey 
yar doktor izamıj için gele
rek sene bütçesine tahsisat 
konacağını, fakir hastaların 
parasız muayene ve tedavi 
edildiğini, Şeyhköyündeki 
salgın kızamık meselesini ye 
rinde tetkik için derh;ıl bir 
Doktor göndereceğini söy· 
lemiştir. 

Maarif Müdürü, mevcut 
82 okul "e 188 öğretmenin 
Hataya kafi gelmediğine 
kendisinin de kani bulundu
ğunu, vilayet dahilinde oku 
ma çağındaki 52 bin talebe 
ye mukabil ancak 9 bin kü
surunun okutulduğunu, gele· 
cek sene için mektep ade· 
dile öğretmenlerin arttırılma 

sına çalışacağını , köylünün 
bu mektep aşkının memle -
ket hesabıı1a en biiyük bir 
kar olduğunu şükranla kay
detmiştir. Maarif Müdürünü 
müteakip söz alan Nafıf'. mü 
dürü, Süyeydiye yolunun ilk 
baharda ikmaline başlanaca· 
ğını, nıevcud yolların muha· 
faza ve tamiri ile yeni yol
ların inşa olunacağını, Amık 
iÖlü bataklıklarının kurutul· 

11
4,9,939 tarih ve 2,11869 bu maddelerden çok fazla 

ması için yapılan tetkikahıı numaralı kararnameye bağ· olduğu ve kendi ihtiyacımız 
ilerlediğini, köylere getirili:!· lı bir sayılı listeye dahil bu dan artacağı anlaşılmışttr. 
cek içme sularile köy yolla- lunan ihracı menedilmiş mah Serbest kararının piyasada 
rının inşasına Nafıamn bü- sullE"rden buğday, arpa. büyük bir hareket uyandıra 
tün v~saitile yardıma hazır çavdar ve mahh1tun ve ale- cağı muhakkaktır. 
olduğunu bildirmiştir. liimum canlı hayvanların 2, 

Nafıa müdüründen sonra i005 numaralı kararname· Köylünün elindeki mab· 
ziraat ve orman müdürleri rıin ı, 2, 4 üncü maddele· suller de çok para edecek· 
söz aldılar ve yeni orman ri hükümlerine tabi bulunan tir. Harici piyasalar çok yük 
kaımnunun memleket ihtiyacına memleketlere ihracının ser· sildiğinden memlekete de 
göre tanzim edildiğini, her best bırakılması ve ancak pek fazla döviz girecektir. 
köylüye 4 bin kilo satılık odun mmllliiiılıiıiiiiiiiiiiımıiiıııııııilı ... _~--~b~--d~~-
kesmek için pek cüzi bir 'C'ı·n-Rus har 1• e. 
rusum mukabilinde ruhsat r j . • 

verildiğini, çiftçilerin kullan· d e 
dığı sapan ve saire gibi zira- vam e ıııor 
at aletlerinin onda bir orman '3 
resmiyle istismarına müsaade 
edildiğini anlatmışlardır. 

Bu iı.ıhatın dinlenmesini 
müteakip Sayın Valimiz Şük · 
rü Sökmensüer kürsüye gel
miş ve hükumet namına bü
tün di!eklere cevap vermiş
tir. 
Tam bir buçuk saat süren ve 
sık sık alkışlarla kesilP.n bu 
nutkunda Valimiz, bütün di· 
!eklere ayrı ayrı ve mufassal 
cevaplar vermiş, Cümhuriyet 
hükumetinin Hataya göster
diği yüksek şdkat ve alakayı 
tebarüz ettirerek delegelerin 
dileklerinden yapılması müm
kün olanların hemen yapıla
cağını, derhal yapılmasına im
kan olmıyanların da büyükle
rimize arzeclilerek en kısa 
zamanda tahakkukuna çalışı· 
Jaca!ını, Hatayı namzed ol
duğu refah ve saadete eriş· 
tirmek için halkm hükumetle 
el birliği etmesi lazım gelJi
ğini söylemiş ve şu ilri müi · 
deyi vermiştir: 

1- Amuk bataklıklarının 
ilkbahardan itibaren kurutul· 
masına başlanacaktır. 

2 - Kuseyirde bir kaza 
merkezi teşkil edilerek köylü 
nün işlerinin daha kolayca 

görebilmesi tem\n olunacaktır. 
Heş aydanberi g~ceyı 

gündüze katarak mü-
temadi bir çalışma ile Hata
yın ihtiyaçlarını tetkik ede
rek bunların tahakkukunu 
kendine bir ideal yapan de• 
kerli Valimizin kıymetli vaid 

"Sonu 2 incide ,, 

Filandiya tebliği: 
Helsinki 25 A.A.- Fin· 

landiya tebliğine nazaran 
harp vaziyeti şudur: 

Finlandiya ordusu, ileri 

Milli Şef' in 
Yeni memleket 

seyahati 
Ankara - - Cümhurreisi 

İsmet İnönünün bu günlerde 
tekrar memleket seyahatinE" 
çıkmaları ve bu seyahatlerin 
de Diyarbakır ve Ada11ayı 
şereflendirmeleri muhtemel· 
dir. Milli Şefimiz bu seya· 
hatlerinde ilk merhale olarak 
Kayseride durarak tet-
kiklerde bulunaca 
ğından bahsedilmekte-

harekitına devam etmiş Ye 
hududa 30 kilometre meaa• 
fede olan bir şehri istirdad 
~eylemiştir. Mühim miktar 
da Rus kuvvetleri muhua· 
ra altındadır. Teslim olmak 
istemiyen bu kuvvetler çok 
ağır zayiat vermiş ve muba 
rebe meydanında 2000 ölü J 
1000 esir bıraklmşlardır. 

Resmitebliği haricinde 
şu mütemmim malumat ve· 
rilmektedir: Rus ordusu çok 
ağır zayiat vererek perİf&D 

bir halde rücate devam ecli 
yor. Bu rücat hareketi bu 
sabah daha büyük bir ıü
ral almıştır. Kızılordu, bir 
hafta evvel çok büyük fe-
dakarlıklarla ele g'!çirdi 
ği bütün mühim mevzileri 
tahliye ederek çekilm~ktedir. dir. 

Vekiller Heyeti Finlandiya tayyareleri, ıürat 
le çekilmekte olan Rus ordu 

Ankara 25 A.A.- Ve· sunu mütemadiy~n ticiı et• 
killer Heyeti bugün saatl2,3 mektedir. Bu cephede Rua 
da Milli Şef Cümhurreisi Is· ların zayiatı cm az tahmtnle 
met lnönünün Riya11etinae 

re göre 25 bin ölüden faz. 
toplanarak memleketi alak<s- ladır. Bundan başka bütün 
dar eden meseleler üzerinde malzemeleri ve bu arada 
müzakerede bulunmuştur. bütün petrol vasıtalarile mo 

Parti müfet- dern portatif radyo i•t••yon 
• • • ları kimilen finlerin eline 
tışımız Sayfayi çeviridiz 

Seyhan Vilayetine gazetemiz nam•ın•a-f•m•t•iy.a•ı•~ 
gitti sahibimiz tarafından uturla· 

Parti Müfettişimiz Hasan nan Müfettişimiz, Seyhan 
Reşit Tımkut, dün sabahle· mıntakasında Parti işle~l.e 
yin Seyhan Vilayetine gitme ~eş~ul olduktan sonra Sıkın 
üzer~ şehrimizden ayrılmış· cı kanunda tekrar Hataya 
lardır. Vali Muavin ve Par l döneceklerdir· Kendilerine 
ti erkam v; mensupları ile . uiurlu yolculuk dil"'ri~. 
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Maarif Vekili 
Gaziantebe geldi 
Diyarbakır 25 A.A.- · 

Maarif VekiJi Hasan Ali Yü 
cel, refakatinde Vali , Maa
rif Müdürü olduğu halde 

Liseyi ziyaret etmiş talebe 
~ ile konuşmuştur, Bundan son

ra Belediyeyi ziyaret eden 
Vekil, Ulucamiye giderek 
eski anıtları tespit ve Vali 
ile Kumandanı makamlarında 
ziyaret etmiş , Orta mektep 
le sanat mektebinde tedkikat 
yapmış, yeni yapılan bir 
orta okulun kordelasını ke 
serek açılış törenini yap.nış 

· ttr. Vekil kordelayı keser 
k~n söylediği nutu <tald~miş· 
tirki: 

" - Bu mektebe Milli Şe 
·fimiz 1nönüntin Büyüle adı 
nı\ veriyorum. Temenni ede 

'-rim ki, burada okuyanlar da 
Milli Şefimiz gibi memleketi 
sever olsunlar ,, 

Vekil dün akşam buradan 
Gaziantebe hareket eylemiş 
tir. 

Mazinin kötü 
itiyadını yıkan 

Mesut bir nikah 
Etitürklerden Tfrkan ad

lı bir k )ylü kızı ile Memet 
Nuri isminde bir gencin 
nikahları evvelki pazar günü 
Evlenme memurluğunda kı
yılmıştlr. 

Nikah merasiminde Vali
mizle Parti müfettişimiz, Par 
ti vr:- hükumd erkanından 
mürekkep güzide bir kalaba 
lı k hazır bulunmuş, mesud 
çifte Parti Başkan vekili Sa 
lalıattin Özer tarafından Par
ti namına 30 lira hediye e· 
dilmiŞtir. 

Nikahın ehemmiyeti, ma 
ziden kalma çok kötü bir 
itiyadın bu gen;.ler terafın 
dan yıkılarak içtimai haya· 
tımızda uğurlu bir çığırın 
açılmalarına pi:;;dar olmaları 
dır . 

Nikah mnasiminden son 
ra, Parti müfettişimiz Hasan 
Reşit Tankut genç çifti teb
rik etmiş ve bu kutsal vazife 

O l nin iki kahramanı oldukları· rgenera nı söylemiş, m~sud, refahlı 
lzzettin Çalışlar te- bir yuva kurmalarını tavsi-

'Kaüdlüg4 ünü istedi ye etmiştir. 
Bu hayırlı işi başarmak 

ikinci ordu müfettişimiz 
için Dörtayak Semtocağı Re 

Orgeneral izzettin Çalışlar isi Ali Uluç çok gayret sar-
kendi isteğiJüzerine tekaüdlü fetmiştir. 
ğü yüksek tasdikaiktiran:eylmiş Genç çHte bütün hayatla-

• @ d b'' "k k hr: r umuzun uyu u- 'rınca mesut bir yuva kurma 
mandanlarının isimleri arasın l t · d k d'le 

1
· 

d s r d d . arını emennı e er en ı r 
a ayın genera ın a ı aı- ni candan tebrik eyleriz 

ma saygı ile anılmıştır· Kıy 

metli askerın vatani hizmeti Aloel nufuk/aPl 
tam 40 yılı doldurmuş bu- l -YJ • · 
Juumaktadır. 

• 

İstanbula 
r ' 

mühim mikdarda 
eşya geldi 

İstanbul - lngiliz ve İtal 
yan bandırnlı vaporlar, şehir 
aıize mühim miktarda men· 
sucat, kahve, kağıt ve ec· 
m ile diğer eşya getirmiş· 

}erdir. Hükumetin aldığı ted 
birler ve gümrüklerdeki eş
yanın idhaline müsaade edil· 
mesi piyasadaki ihtikar ha· 
rcketini durdurmuştur. 

F ATSEDE ZELZELE 

Bapa, Da ıadye ve 
Hitler birer nutuk 

söylediler 

Noel bayramı münase· 
betiyle evvelki akşam, Papa 
Fransız Baıvekili Daladye 
ve Hitler birer nutuk söyle· 
mişlerdir. 

Papa nutkunda, bütün 
insaniyeti tehdid eden ve on 
binlerce aileyi söndüren har
bin fecaatifülen bahsetmiş 
ve devletleri sulha davet 
etmiştir. 

ualadye radyo ile söyle-
diği nutkunda, Fransanın, 

Ankara 25 A . A. - Bu sa· kendini müdafaa ve insanlı-
' bah saat ~ ten s~n:a Fatse ğın hürriyetini muhafaza için 

de ~e !~mır ~avalısmde ol- harbettiğini, birçok sıkıntıla
d\lk~a _şı~detlı zelzeleler kay ra rağmen nihai zafere kadar 

d~dzılmıştır. k ı hurbe devam edileceğini 
D

arafr yodtur. A k söylemiştir. 
e ter ar n a- . 
raya gidiyor 

Defterdar Galib Aktuğ 
Vilôyet maliyesini alakadar 
eden meseleler hakkında 

Vıe1diletle temaslarda bulun
mak üzere yakında Ankara 
ya gidecektir. 

• r 
geçmıştır. 

. . . ·Rus tebliği 
Moskova 25 A.A. Rus 

harp tebliği cephelerde kay
d~ değer mühim bir hadise 
olmadığını ve dünkü hava 
muharf!beleri esnasında düş 
manın 16 tayyaresinin "dü-

J şürüldüiünü _bildirmektedir. 

Y ıne Noel bayramı mü-
nasebetiyle bir nutuk söyli· 
yen Hitıer, Almanyanın se
lametini ve hürriyetini temin 
için girişilen mücadeleye so· 
nuna kadar devam edilece· 
ğini ve Hırıstiyanhğın en 
büyük bayramı olan bu gece· 
yi cephede askerlerle birlik· 
te geçireceğini bey.an et -
miştir. 

Diğer taraftan Amerika 
Cümhurreisi Rozvelt, Papaya 
Baş Hahama birer mesaj 
göndererek, milletleri sulha 
davat İÇİCl bütün dini nüfuz
larını kullanmalarını tavsiye 
etmi~tir, 

.. 
::::;a -

Posta nakllgaf munakasası C.H.Partisi 
Baş1 1 incide 

ve direktifleriyle dolu olan 
bu nutku çok samimi bir 
hasbihal olmuş ve bütün 
ihtiyaçların daha evvelden 
düşünülerek lazım gelen ma· 
kanılara bildirildiğini göster· 
miştir. 

Valimizin nutkundan son· 
ra tekrar kürsüye gelen 
kongre reisi Profesör Tacı
kut, Valinin hükumet namına 
verdiği izahata kongre adına 
teşekkür etmiş ve böyle kıy· 
metli bir Valiye malik olan 
Hatayın çok talili olduğunu 
tebarüz ettirmfştir. 

Profesör Tankut, Parti
ııin teşebbüsleri üzerine, Ha· 
tay davası uğrunda şehid 
olan beş Türkün ailesine 
Cümhuriyet Halk Partisi mer 
kezince senede alh yüz lira 
tahsis edildiğini, bu paranın 
Hatay Parti merkezi vnsıta
siyle her ay muntazaman bu 

şehi ti erin ailelerine verile· 
ceğini söylemiş, aziz şehitle
rin m e n k i b e 1 e -
rinden kısaca bahsetmiş ve 
kanlariyle toprakletrımızı su· 
!ayan bu şehitler için bir 
dakika ihtiram sükUtunu tek
lif eylemiştir. 

Bir dakika ihtiram süku
tundan sonra yeni idare he· 
yetinin seçimine geçilerek 
işari reyle aşağıdaki zevat 
kaza idare heyeti azalığına 
seçilmişlerdir: 

Fevzi Şemsetttin, Baha
iddin Civelek, Cemil Cemali 
Abdullah Fevzi Atahan, 
Mehmet cerep, Nafi Miski , 
Mustafa Rasıh 

Hatay P. T. T. 
Müdürlüğünden : 

Antakya -Süveydye 
arasında 

Antakya ile Süveydiye 
posta merkezi arasında haf· 
tada üç defa gidip gı·lmek 
şartile posta nakliyatı sürü · 
cülü~ü 21, 12,939 tarihinde 
açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 5, 1 ,940 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 
te posta vt telgraf müdüri -
yeti binasında yapılacaktır. 

Mutaahit kati teminattan• baş 
ka arttırma, eksiltme ve' iha 
le kanunun ( 17 inci madde 
sindeki esaslar dairesinde ) 
500 yüz liralık bir kefalet te 
verecektir. Aylık muhammen 
bedel 20 lira ve muvakkat 
teminat 18 liradır. lsteklile· 
rin iyi huy sahibi oldukta · 

rına namus ve haysiyete do· 
kunur cürüm ve bahusus ağır 
hapis vt:ya o derecede ceza 
yı irap ettirecek bir fiil ile 
mahkum bulunmadıklarına 

ve derecei iktidarlarına iti· 
mad olunur takımdan olduk 
larına dair vesikalar göster· 
meleri, okur yazar olmıyan· 
ların da notc,rden musaddak 
bir vekaletname ile okur ya 
zar birer vekil bulundurma 
farı lazımdır. Pazarlığa işti· 
rak etmek ve ~artnameyi 
görmek istiyenlerin yukarı 
da yazılı vesaikve muvakkat 
teminatlarile birlikte hergün 
saat 8 den 12 ye kadar ve 
13,30 dan 17.5 ğa kadar 
Posta telgraf müdüriyetinde 
müteşekkil komisyona müra 
caat etmeleri ilan olunur. İntihabı müteakip, değiş· 

mez Genel Başkanımız Milli 
Şef lnönü ile büyüklerimi· Antaky - Yay Ja-
ze kongrenin sarsılmaz bağ· dağ arasında 
lılığını ve sonsuz tazimlerini Antakya ile Yayladağı pos 
iblağa Profesör Hasan Reşid ta merkezi arasında yevmi 
Tankut alkışlar arasında me· gidip gelm~k şartile posta naklı 
mur edilerek saat 14 de kon· yatı sürücülüğül2,12,939tari-
greye son verilmiştir. hinde açık eksiltmeye konulmuş 

Kongrede tespit edil~n tu . eksiltme 5,1,940 tarihine 
dilekler, Vilayet idare heye· müs;tdıf cuma günü saat 15de 
tince ve Genel Sekreterlik posta ve telgraf müdiriyeti 
vasıtasiyle hükumete bildiri- binasında yapılacaktır. Müta· 
)erek tahakkuku için lazım ahhit kati teminattan başka 
gelen teşebbüs! erde buluna- arttırma eksiltme ve iha 
caktır. Bu itibarla~ kongre- le kanununun 17 inci mad
nin memleket için faydalarını desindeki esaslar dairesinde 
sayıp dökme~e ihtiyaç olma- (500 Hralık bir kafalettt! ve
sa gerektir. recektir. Aylık muhammen 

Almanycıda 
Kiliselerin altın 

tezyin atı 
Almanyada altın azlığı 

dolayisıyle Katolik piskopos 
larına müracaat edilerek Ki· 
liselerin altın tezyinah. Sa
lipler ve diğer hazinelerin 
Alman hükumetine verilme· 
si istenilmiştir. 

Fransız bütçes. 

Mecliste 
Paris 25 A .A.- Fran 

sız Ayan meclisi büdçenin 
müzakeresine başlamıştır. 
Harp masrafları da dahil 
olduğu halde bütçe 300 mil 
yar franga balif olmaktadır 
Bu para istikraz y<tpmak su 

r etile temin olunacaktır. 

bedel) (108 lira ve mu vak kat 
teminat (97 lira 20 kuruş)tur. 
lstekl'Ierin iyi huy sahibi 

olduklarıııa namus ve haysiyete 
dokunurncürüm ve bahusus ağır 

hapis veya oderece de cez'1 
yt icap ettirecı~k birfiil ile 
mahkum bulunmadıklarına ve 

derecei iktida rlarına itimat 
olunur takımdan olduklarına da 
ir vesikalar göstermeleri okur 

yazar olmayanlarında noterden 
musaddak bir vekaletn~me 
ile okur yazar birer vekil 

Sömestir tatili 
Lise ve ve orta mektep 

lerde Sömestir tatili 1 son 
kanundan başlıyarak 9 son 
kanuna kadar dokuz gün 
devam edecektir. Bu husus· 
ta Maarif Vc?kaletinden mek 
tep idarelerine tebliğat ya· 
pılmıştır. 

bulundurmaları lazımdır. Pa-.' 
zarlığa iştirak etmek,. ve şart 
nameyi görmek ~isteyenlerin , 
yukarda yazılı vesaik ve mu 
vakkat tem inatlarile: birlikte 
her gün saat 8 den 12 ye 
kadar ve 13,5 den 17 ,5 ğa 
kadar posta ve telgraf müdi 
riyetinJe müteşekkil komisyo 
na müracaat etmeleri: ilan 
olunur. 

Antakya - Rey
hanye ar asında 

Suriye ile Posta muamele 
si yapıldığı takdirde seferle 
ri Hamam mevkiine kadar 
uzatılmak kaydile, Antakya, 

Reyhaniye posta merkezi~arasın 
da haftada yedi gün gidip gel 
mek ş:trlile posta neldiyatı 
sürücüliiğü 21,12,939 tarlhin 
de açık eksiltmeye konulm~ş 
tur. Eksiltme 5,1,940 tarihi
ne müsadıf cuma günü saat 
15 de posta ve telgraf mü· 
diri yeti binasında yapılacak-
tır. Müteahhit kati teminattan 
başka arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunununl 7iııci mad 
desindeki esaslar dairesinde 
(500 liralık idari ikefalette 
verecektir. aylık muhammen 
bedel (105 lira muvakkat te 
minat(94,51iradır, isteklilerin 
iyi huy sahibi oldukletrına 
namus ve haysiyete dokunur 
cürüm ve bahusus ağır hapis 
veya o derecede cezayı icap-' 
ettirecek bir fiil ile mahhum 
bulunmadıklarına ve dert'ced<:" 
iktidarlarına itimat olunur 
takımdan olduklarına dair 
vesika!ar göstermelnri, okur 
yazar olmayanlarından noter
den musaddak bir vekal~tname 
ile okur yazar birer vekil 
bulundurmaları lazımdır. 
Pazarlığa iştirak etmek ve 
şartnameyi görmek isteyen
lerin yukarıda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatlarile birlik 
te hergünraat 8 den 12 ye 
kadar vt~ 13,5 ta 17 ,5, ğa 
kadar posta ve telgraf mü
diriyetinde müteşekkil komis 
yona müracaatları ilan olu· 
nur. 

ilan 
Hatay defterdarlığından: 
Cisrihaditten bilitibar: 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki umum 
mevakii saydiyede (1940) 
senesi

4
ikinci kanun iptida- 1 

sından (1942) senesi birinci 
kanun gaye~ne kadar üç 
sene müddt!tle avlanacak 
balıkların saydiye resmi açık 
arttırma ile .. 29,12,939 °tarihin 
de saat on altıda defterdar• 
lık dairesinde satılacaktır. 

Talip olanların " yevmi, 
mezkurdan evvel (20) lira 
(25) kun1ştan ibaret ilk te
minat akçasını mal sandığına 
yatırarak müzayedeye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak iste
yenlerin varidat müdürlüğü
ne müracaat 1 etmeleri ilan 
olunur. 

Gündüzde 
Bu akşam 

Meşhur komikler 

Lorel-Hardi 
Binbir kahkaha ve binbir 

heyecanla ·dolu olan bu film~ 
. mutlak ser ediniz.ı 
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