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Gümrük ve lnlıisarlar Vekili M ene1J!.encioğ lu 
Londrada lngilizJNazırla-Gümrük Mııhafaza Umum Komutcını ile 

rile if!mascx başladı 
Lord Halifaks Menemencioğlu şerefine 
dün akşam parlak bir ziyafet verdi-iki 
memleketi alakad~r eden mühim mese-

birlikte dün llatagı teşrif ettiler 
Coşkun ve 
Belediyeyi, 

candan tezahüratla karşılanan sayın Vekilimiz, 
Partiyi ve hük1imeti ziyaretten sonra Yayla -
dağına giderek tetkikatta bulundular leler görüşiilüyor 

Sayın Raif Karadeniz dün akşam miihim Londra lA.A- Burada geçen "Y lngiltere ile Tür 
bulunan Türk heyetinin Reisi- kiye arasında akdedilen an· 
Nüman Menemencioğlu dün laşma ile satın alınan eşya
ilk' defa olarak İngiliz Hari· ların ödeme şekli ile ~mü· 
ciye Nazm Lord Halifaksı dafaa i~tikrazı teşkil eyi~: 
ziyaret ederek kendisile bir mektedır. N~zırl~r l\1eclııı 
müddet görüşmüştür. Mene· ?u m~selelerın hır an evvel 

bir ııutuk söyledi 
Gümrük ve inhisarlar Ve 

kilimiz Raif Karadeniz. refa 
katinde Gümrük muh.afaza 
Umum Komutanı General 
Lütfü Karapınar, hususi ka· 1 

r lem müdürü Hüsnü. Vekalet 
tnüfettişlerinden Zeki Cumit 
Oğlu ile Muhafaza alay Ko · 
ınutanlarından Albay Nuri 
Ôzensay olduğu halde dün 
sabah saat 8,30 da lskende· 

ı tuna muvasalet etmişlerdir. 
istasyonda Vali, Belediye 
Reisi, mülki ve askeri erkan 
ile Parti ve Halkevi h .. yet -

a leri ve kesif bir halk kütle 

te Y ayladağ kaza~ma gide -
rek kazadaki gümrük vaziye · 
tini tetkik ettikten sonra ak
şam şehrimize dönmüşlerdir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilimizin şehrimizi teş• if
leri münasebetile biitün cad 
de ve çarşılar bayraklarımız 
la süslenmiştir. 

vasıtalara şüphesiz ihtiyacı 
vardır. Fakat yalnız vası · 
talar hu iş için kafi gel· 
memektedir. Birçok milletler 
nihayetsiz maddi vasıtalara 
sahip bulunmalarına rağmen 
böyle bir vasıftan mahrum 
bulundukları için mahvolmuş· 
[ardır. 

ttirlik ve beraberlik bü · 
tün muvaffakiyetin en üstün 
kaynağıdır. Türk milleti bü
tün işlerini bu sayede gör· 
müş ve Hatay davası da yalı· 
nız bu sayede kazanılmıştır. 

· "1 ··t k'be dı" ıkmalıne karar vermiş butun 
mencıog u mu ea ı n -
ğer Nazırları ve ezcümle do maktadır. .. .. .. 
minyonlar Nazırı Eden ile . Malum oldugu uzere Tur· 
M r N J s· kıyenin Almanya ile mül· 

a ıye azırı on ımonu h"ım t·ıcaret mub d l . . . . a a esı var 
zıyar~.t eylemı~tır. . dı. Harp münasebetile bu 

Turk heyetı muhtelıf Na ticari münasebat s kt A' 
zırlan alakadar eden ~.irçok ramış bulunmaktad~r. eye u 
meselel'!r hakkında muzake . Buna binaen T~rkiycd~n 
relere başlamış bulunmakta- lngiltereye ihraç edilecek 
dır. mahsulün bu açığı kapatma· 

Bu meselelerin mevzuunu Sonu 2 cide 

Burada bulunduğum müd· F. • l d • 'I/' b • • 
det içinde H~t~ylıları. a~aka: ln an ıya.n. Q ınesı si tarafından karşılanan Raif 

z Karadeniz, Partiyi ve Bele.· 
ii~ ~iyeyi ziyaret ettikten sonra 
•· lskenderundan hareketle şeh 

Dün akşam Belediye tarafın 
dar.Sayın misafirlerimiz şere
refi ne 100 kişilik bir ziya· 
yafet verilmiş ve bu ziyafet
Gümrük ve İnhisarlar veki
limizle ticaret odast Reisi 
arasında Hatayı ehemmi
yetle alakadar~eden bir çok 
ticari ve iktisadi mevzular 
üzerinde a,hasbihaller yapıl· 

dar eden zıraı ve ıktısadı ' 
bazı m~seıeıere muttali oldum. Dün ·istifa etti 
Bunların arzularınız dahilinde S h ·· k" • F" · 

mıştır. 

timizi teşrif etmişlerdiı·. Ziyafetin sonlarına doğ-
Sayın misafirlerimiz Be · ru Belediye Reisi bir nutuk 

dirgede Vali muaviııi, Emni söyliyerek Hatayı şereflendi 
Yet müdürü, Parti. Halkevi 

ren Vekilimizi şehir namına 

halledilmesi içiıı kendi veka- oyet u umetı ıolandıyaya 
letimc! taalluk edenlerini An- bir ültimatom daha•gönderdi 
karaya döndüğümde hususi Helsı'11k·ı 7 A A - F. . S .._ t h"'k" t' F' 1 
ı · · · ·ı k. d k b. · · ın ovye u ume ı, ın an· 
t~ır Jt~na ı t ta ~ f· .. ere ı· landiya Kabinesi dün öğleden diyaya bir ültimatom vererek 

3 Ve Belediye Reislerile ikfüad selamlamış ve bu nutka Sa· 
lllüdürü ve matbuat mümes· 

os silleri tarafından karşılanmış yın Raif Karadeniz aşağıda 

kı~ml etlge ça ~tşabcal ' < ıgler dve- sonra istifa eylemiştir. Sov- yirmi dört saata kadar bütün 
a e ere aı u unan arı a o I l b. Ih kd' · k" 5 1 · k b 1 

vekaletlere izah ederek yapıl· yet er e ır su a ı. ım ·a?· ov~=~ talep. erı ~ .~ e~il-
maları için ricade bulunacağım. larını anyacak yem bır meJıgı takdırde butu:ı Ftn· 

~1 
kendilerine Belediye namına ki nutukla cevap vermişler 

ııf bir buket takdim edilmiştir. dir: 
Saat tam 11 de şehrimi "Anavatandan Hataya ge 

ıe muvasalat ed.!n Raif Ka· ]enler büyük bir heyt!can ve 
radeniz ve refakatindeki ze hararetle karşılanmaktadır· 
Vat şehir methalinde hüku · Jar. Biz de Hataya ayak baz 
•net, Parti, Halkr.vi, Beledi· tı2"ımız andan , itibaren ayni 

~ diye erkanı ile esnaf teşek- har.1rd ve samimi tezahürat 
. külleri, mektepliler ve binler la istikbiıl edildik. Anlaşılı

sı ce vatandaş tarafından kar- yor ki, Hata1ın Anavatana 
5 ~ılanmışlardır. ihtiram resmi iltihakı için beslt-:diği rıiz de· 

1\İ ifa eden bir kıta askeri rin heyecan bu maksadın ha 
teftiş eden sayın Vekil, ken· sıl olmuş bulunmasına rağmen 
disini karşılıyanların ellerini sizde hala devam etmekt~-
birer birer sıkmış ve dir. 
mektepliler tarafından ken - Bu iştiyak sadece sizde 
diterine mutaaddit buketler değil Anavatanda y:ışıyan 
Verilmiştir. hütün kardeşlerinizde de 

Sayın Vekilimiz caddeyi mevcut idi. Hatay davası 
dolduran halkın candan te - cereyan ederken Anavatan 
Zahürah ve şiddetli alkışları da yaşayan her Türk bu da· 
ilrasındaki yaya olarak Bele· vayı heyecanla takib etmek
diye binasını teşrif ederek te ve neticesini sabırsızlık· 
bir müddet istirahat etmiş, la beklemekte idi. Bugün 
inhisarlar Başmüdüründen Anavatanın her köşesinde 
Vekaleti alakadar eden me· Hatay,sayğı ile anılmakta, 
s~leler hakkında izahat al- Hataylılar sevgi ile yadedil· 
ıniş!ardır. mektedir. 

Raif Karadeniz ve rda · Bu karşılıklı heyecan, 
katindeki zevat saat 11,30 Türk milleti arasındaki derin 
da Parti ve Halkevi binası· rabıta ve sarsılmu bağlılığın 
nı teşrif ederek bir müddet beliğ bir ifadesidir. Dünya 
kaldıktan sonra Turizm ote milletlerinin imrendiği bu 
line gitmiş ve öğle yemeği· büyük meziyet yal uz Türk 
ııi Valimizle. birlikte hususi mi!Jetinin ana v&sfıdır. 
olarak yemişlerdir. Bir milletin maruz kala· 
Öğleden sonra saat 15 t~ cağı müşkülatı yenmesi ve 

'2ümrük ve lnhisarlarVekilimiz
1 
karşılaşacağı çetinlik1eri berta 

ıcfakatindek\ zevatla birlik· 1 raf edebilmesi için maddi . -- .. --- .. - -·-··-· -.. 

Muhterem Hataylılar kabinenin iş başına geleceği laPdiyanlll tahrip edileceğini 
Size bir şeyi haber ve - haber verilmektedir. bildirmiştir. 

rece~im : Büyük Şefimiz Is· Finlandiya tebliği Sovyet tebliği 
met lnö nü sizi çok seviyor. . Helsinki ı A. A. Moskova 1 A. A.- Sov· 
Büy.ük Millet Meclisi b~ se Finlandiya erkanıharbiye· yet tebliği şudur: 
nekı çalışmalarına başlarıcen sinin resmi tebliği: 30 teşrinisani günü sabaha 
söyledikleri nutukta yakın Sovyet orduları harp ila· karşı Finlandiya askerleri 
bir zamanda Halayın mem - 1.. •· d } d Sovyet topraklarına tecwüz 

nına uzum gorm e en ıu u- . 
! ~ketin eı1 müreffeh ve mes dun birçok noktalarına taar· etmış ve bu katalar, Kızılor· 
ud bir köşPsİ olacağını müj ruz P.tmişlerdir. Bu ileri ha· d.u tarafı~dan ~ayiat verdi· 
delemişlerdi. Hatay davasını k t d"' o'"gv leden son h rılerek Fınlandıya toprakla· re e ı n ra er .. "'l .. .. H d d 
Atatürk meydana koydu, Is· tarafta Ju:-durulmuştur. 4 rdı.r~a suru mukştlur. d u uS un 

1 .. .. b. · d' M'll' ş f' . ıger mınta a arın an ov-
met nonu ıtır ı. ı ı e ı Rus tankı tahrip edilmiştır. t t ki t ' .. 
mizin tamamladığı bu eser R t l · · F' l d' ya opra arına me raıyoz 
.. .. d .. d'ğ. h .. · us ayyare erının ın an ıya ateşi açılmıştır. 10 asker ve ustun e goster ı ı ası;ası · h. l . .. . v b 

. . . . h kk k b. şe. ır erı uzerıne attıgı om· 1 subay kıta'arımız tarafın· 
yeft shızkın ıçı~ m~ a k a ır balardan ekserisi kadın ve dan esir edttmiştir Lenin· 
re a aynagı O.Aca ve yıl · k .. · b. k · 
l t.k H çocuk olma tııere. ırço grattaki Kızılordu, Finlandi1a· ar geç ı çe atayın .. 1.. 1 d B 1 refah ve saadetini görerek 0 u ve yara 1• var ır. una: lılann hududumuzu tecevüıü 
hepimiz bahtiyar olacağız. rın_ .sa~ısı ~atı o~arak belh üzerine Finlaııdiya toprakla· 

Hatay Belediye Reisiııiıı degıldır. Fınlandıya orduları rına hareket emrini almı• 
Hataylılar namına bize gös · hiç bir noktada Sovyet budu- ve. kıtalarımıı düu sabah bir 
terdiği hüsnü kabulden ve duna tecavüz etmemişlerdir.' 'Ok noktalardan hududu aı· 
kullandıkları takdirkar cüm. Helsinkiye yapılan tayyare ~lşlardır. Bu har~kat esnı• 
itlerden dolayı kendilerine hücumunda bir Rus tayya- s•nda birçok esir ahnm ş ~ 
ve bütün .~atayhl.ara bilhas· resi düşürülmüştür. Kıtaatı- tayyarelerimiz Finlandiya 
sa teşekkur ederım. " mızın kuvveimaneviyesi fev· şehirleri ürerine bombalar 

b
. ~utuk ş!ddfettli alkt ış2l2arla kalade iyidir. atmışlardır. 
ıtmış ve zıya e saa ye [11!!1•••• ... •••••--•--•-••••••• 

doğru sema ermiştir. fP V k • d 
Kıymetli misafirlerimiz '<t( l arın l sayımız Q 

dün geceyi Turizm otelinde Gümrük ve İnhisarlar Vekilimizin 
geçirmişlerdir. Bu sa-
bah saat 9 da hükumet ko - gazetemize beyanatları 
nağında bir kabul resmi ya- ı Şehrimizi teşrif eden Gümrük ve inhisarlar Vekili· 
pılacak ve sayın Vekilimiz· : m;z Sayın Raif Karadeniz kendilerini ziyaret eden 
le refakatindeki zevat Şark I NeşriyatMüdürümüze Hatayı alakeadar eden lktisMdi ve 
hududuna giderek Ayindilfe t ticari meselelt>r hakkında mühim beyanatte bulun. 
Gümrük nıerkezini ve Rey ı muşlardır. Vaktin çok dar ve geı; olması yüzünden 
haniyeyi ziyaret eder ek tel· bu b('!yanat yarinki nüshamızda intişar edecektir. 

kiklerd~ ~ul~nacaklardır. .:.-------..... .-•••••-~ ........ 



Sayfa - 2 
' S4US_ SE -
Elektrik idareleri 

Belediyeye devrediliyor 
Nafıa Vekaleti bu hususta bir kanun 

projesi hazırladı 
Ankara - Türk - Fran 

tine tediyesi kabul olu~an sız anlaşmasına bağlı proto 
k 35 milyon Fraasız frangı iki 

ol n.ucibince mülkiyeti hü· mahalli b 1 d' d 
kumetimize geçen Antakya . e e ıye arasın a 

t k d l kt 
.k .. taksım olunacak ve beledi-ve s en erun e e rı mu· . 

1 · N f V k Al t• yele re ısa bet edecek mikda essest> erı a ıa e a e ınce : . 
kk t .d d·ı kt 1 rın hazıneye ödenmesine mü muva a en ı are e ı me e· . 

d. N f V ı. AI t. b ·ık·, teallık esaslar Dahili ye ve 
ır. a ıa eırn e ı u M 1. V kA 1 . .. 

a ıye e a etınce muştere· 
elektrik müessesesinin Antak ken tayin ve tt•sbit olunacak 
ya ve Jskenderun belediyele tır. 1944 senesi başına ka-
rine devri hakkında bir ka- dctr Antakya ve lskenderur. 
ııun proje~i hazırl~mıştır · belediyelerince elektrik t~si· 
Projeıe göre bu iki t:lek- satımn tl!'cdit ve tevsii mak 

trik müessesesine ait hak ve sadiyle celbolunac.'\k h-er 
v .. cibeler devir tarihindeki türlü malzeme, makine, alat 
mevcutlarile birlikte An tak· 

ve edevat i ı~ kablolar, mik 
ya ve lskenderun belediyele darı Nafıa Vekaletince tas· 
rine devrolunacc.ktır. Hüku· 

dik tdilmek şartiyle gümrük 
metimiz tarafından mezkur 

resminden muaf olacaktır. 
protokol'a Fransız hükume· 

Kaçak ,;ışya getiren 
adam 

Reyhaniyenin lrtah ma· 
hallesind~ oturan Abdürrazz,lk 

, oğlu Hasan Suriyeden gef r· 
diği bir çuval kaçak eşyayı 

Reyhaniyeye geçirirken bek· 
çiler tarrfıodan görülerek 
haber verilmesi üzerine suçlu 
kaçak eşya ile birlikte yaka· 
)anarak adliyeye teslim edil
miştir. 

Kaçakçı ke dın 
Maşukiyr'! köyünde otura11 

Ali kızı Fıdda şehre gelir 
' ken Dörtayak noktasında ken 

disinden şüphe edilt-rek a· 
ranmış ve taşlmakta ol<luğu 

bir torbımın içinde Suriye 
mamulatı nebati kumaşlar gö 
ruldüğünden suçlu evrakile 

L birlikte mahkemeye sevk edil 
miştir . 

Küçak rakı çıkatırken 
- Har biye Nahiyesine bağ· 
Llı Ayincamus köyünden ibra 
thim oğlu Dırgarn raki çeker 

ken suçüstü yjkalanmış, alat 

Suç üstünde yaka
lanan yankesiciler 

Çingene aşiretinden Sü · 
leyman oğlu Ali ile arkada
şı Mustafa oğlu Ahmed is • 
minde iki kışi hayvan paza· 
rında alış veriş yapan F eti · 
ke köyünden Salibin 30 ve 
arkadaşı Ômt:r oğlu Bekiriu 
de: 25 lirasını yankesicilik su 

retiıe aşırırlarken suç üstün· 
de yakalanarak cürınu 
meşhud zabtlarile birlikte 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Bir cinayet 
İskenderunun Kaşmer yay 

lasırıda oturan deli Ahmed 
oğlu Recep adında birisi mü 
ndzaa sonunda tabanca ku~ 
şunile komşularından Gılık 
oğlu Cemali ö:dürdüğünden 
suçlu yakalanarak evrakile 
birlikte adliyeye verilm i ~tir. 

müsadere edi!miş ve suçlu 
da yakalanarak İnhisarlar 
Başmüdl'r:ügüne teslim edilmiş 
tir. 

Menemencioğlu 
Ilaşı 1 incide 

sı ve Türk fr~aretine ind:r i
lc:n ·•darbenin tı~lafisi ıçın 

mümkiin olan herşeyi ya~'mayı 

taahhüt eylemiştir. 

lngiliz Har'ciye Nazırı 
Lord ,Halifaks dün akşam 

Türk:Hariciye Genel St:kre
teri şerefine bir ziyafet ver· 
miş ve bu z: yaffette Tica· 
r~t Nazırı ile Londraııın 
Büyük Elçisi hazır bulunmuş 
(ardır. Ziyafette Lord Hali· 
faks Menemevcioğluna ga 
yet iltifatkar hareketi bil· 
hassa nazarı dikkati celbet 
mt-kte idi. 

Londra 1 A.A.- İngiliz 
Hariciye Müsteşarı Jün A· 
vam Kamarasında beyanat· 
ta bulunarak demiş'İr ki: 

··-Türkiyenin Hayat ve 
ehemmiyetini her kaide 
takdir edersiniz. Bu sebep 
ten menemencioğlunun Lon· 
drayı ziyaretini büyük bir 
tehalükle selamlarız iki mem 

Jek~~ ~ras!n~a im~alanmış 

olan siyasi ve ve iktis ıdi 
anlaşmaların tatbikat ldrafı 
nı görüşeceğiz. Bu suretle 
iki devlet ve müttefik mem
leket arasında tiC'aretin inki· 
şafına mani olan engeller or 
tadan kalkacaktır. Cenubu 
şarki avrupamn ticari inki· 
şafı için lngiltere hiçbir fır 
satı kaçırmıyacakhr." 

Bundan sonraTürk - Bul· 
gar münasebetlerine temas 
eden Ndzır demiştir ki: 

u - Türkiye ve Bul· 
garistan Hükumetlerinin hu 
duttaki askerlerini mütekabi 
!en aıaltmağa karar vermiş 
olmalarını memmı:ıiyetle kar
şılıyoruz. 

Bu vaziyetten Balkanlar· 
da itimad doğacağın.a rüphe 
yoktur. 

Menemencioğlu ile yapa· 
cağımız müzakerelerde şaya 
nı mt!mnuniyet neticelerin 
elde edilece!;ini ve bu neti· 
celerin yakında arzolunacağı 
:ıı söyliyebilirim." 

YENJGON 

DalaJ.qe 
Mecliste beyanatta 

bulundu 
Paris 1 A. A. - Fran -

sız parlamentosu dün fevka
lade olarak toplanmış ve 
Başvekil Daladye uzun bir 
nutuk söylemiştir. Oalad 
ye bu nutkunda askeri ve 
iktisadi vaziyeti anlatarak 
hn ikisinin de mükemmel 
olduğunu, İngiliz - Fraıısız 
ittifakının sağlamlığını kay · 
detıniş, İtalya ve Amerikü 
hükumetlerile papanın sulhu 
korumak için sarfettikleri 
mesaiden dolayı teşekkür 
etmiştir. 

• 

Japon İmparatorunun 
Tokyo elçimize iltifatı 
lstanbul·Üç lJuçuk sene Tokyo 

büyük elçili~ôni ifa eylemiş 
bulunan Berlin büyük elçimiz 
Hüsrev Gredenin ye::ni vazi
fesine naklen tayini müna· 

sebetiyle Japon imparatoru 
tarafından bir nişanei takdir 
olmak üzere ısdar edilen 
imzalı fotografile bir çift 
kıymetdar vazoyu Japonyanın 
Ankdra büyük elçisi Tokc· 
tomi Ankaradan gderek 
Hüsrev Gredenin refikası 
Lamia Geredeye tevdi eyle· 
miştir. 

Hol anda 
Tüccar gemilerine 
harp gemileri ter 

fik edecek 
Amesterdam 1 A.A. -

En ağır başlı Hollanda ga· 
zeteleri, İngiltere ve Fransa 
mn Alman ihracatını Kayt· 
sız şartsız müsadereye karar 
vermeleri üzerine, 3 kanunu 
evvelden itibaren Holanda 
ticaret ge'1Jileri ııe harp ge 
mileri terfik etmeğe k,ırar 
verdiğini yaz:naktadırlar. Bu 
haber tahakuk ederse, lngilte 
re ve Fransa ile Hollanda 
arasında müh~m bir ihtilafın 
başgöstereceği tahmin edili 
yor. 

Polongada va
tandaşlarımız 

Memlekete avdet 
leri için her türlü 
tedbirler alındı 

lstanbul - Romanyadan 
şehrimize gelen Varşova bü 
yük Elçimiz Cemal Hüsnü 
Ankara ya gitmiştir. Varşova 
büyük elçisi Ankarada, va· 
zifesine taalluk ~den mese· 
leler etrafmda temaslarda 
bulunncağmı söylemiştir. Ye 
ni Polonya hıikfımeti merke 
zinin Urbean civarında bir 
yere nakledildiği ve diğer 
elçiler meyanmdcl kendisinin 
de hükumetimizi temsil et· 
mekte devam edeceğine da
ir Cemal Hüsnü bir şey söy 
liyecek vaziyette bulunma · 
<lığını beyan f tmiş ve 

Ankarada birkaç gün kaldık
tan sonra tekrar lstanbula dö 
neceğini bildirmiştir . 

Polonyanın işgalı dolayı· 
siyle oradaki işleri bozulmuş 
olan vatandaşlaı ımızm mem· 

M -
Çağlayan lokantası 

Temiz ve ucuz yenıek, muntazam servis 
Saray caddesinde yeni açılan Çağlayan lokantasın· 

da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler v.lr· 
dır. Temizlik, ucuzluk ve ınuntüzam servıs . 

Bir tecrübe i ı>pata kafidir. 
Sahibi : Bekir Atahan 

Gıyap kararı 
lskenderunun Yeni şehir Ma 

hallesinde mukim Memet Ali 
oğlu İbrahim senede müste· 
niden 130 Türk liranın tah 
sili hakkkında Yeni Şehir 
mahallelerinde muhim Ali 
oğlu Hasan Cemil aleyhint! 
ikame edildiği davanın tah
kikatı esnasında ibraz olunan 
senedin tetkikatı için 27,11, 
933 tarihin"! t~sadüf eden 
pazartesi günü saat (10) da 
daveti mutazammın tebligat 

mumaileyh ikametgahı meç· 
bul bulunması itibarile ga· 
zetelere ilan suretile ıcra 
kılınmış idi. 

Yevmi nıezkiirda daveti 
kanuniyeye icabet etmediğin 
den hakkında huku~ usulü 
muhakr.melcri kanununun 
(401) inci maddesi hükmüne 

tevfikan gıyap kararı veril· 
miş ve bir güne tesadüf e· 
den Cuma gününe talik e, 
dilmiştir. 

Binaenaleyh hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 
(141) inci maddesine tevfi· 
kan mezkur g;yap \cararının 
dahi ilaıı sureti le tebliğine 

karar vermiş gıyap kararı· 
nın bir sureti de mahkeme 
divanhanesine tatkik kılmmış 
tır. 

Müd~eialeyh Ali oğlu Ha 
san Cerip yevm ve vaktı 
ıııezkurde isk~n<lerun Adli· 
ye mahkemesi dairesinde 
tahkikat hakimi huzurunda 
isbah vücut etmediği takdir 
de hu:rnk usulü muhakeme· 
leri kanununun (405) ı )nci 
maddesine tevfikan bir Jah a 
muhakemeye kabul olunmı
yacağı ve 408 inci madde 
mucibince hasmın dermeyan 
ettiği vakıaları ikrar etmiş 
addolu nacağı ilanen tebliğ 

olunur. 

llan 
Vakıflar müdiirlüğünden: 
Kırıkhan kazasın<la erme· 

ni otro<loks vakfın<ları kilise 
ve kilise yanında oda ile 
mektebi ile dört hanesi 
ve ayni kaza<la ermeni Pro 
testan Kilisesile bir mekte· 
bi bir hanesi ve iki odası 
ve Ermeni ortodoks vakfın· 
dan üç dükkan bir lokanta 
ile ermeni katolik vakfından 
kiliJe ve hanenin teslimi ta· 
rihindt>n itibaren mayıs 940 
sonuna kadar icarları açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Iha· 
l~si 8, 12-939 cuma günü sa· 
at 14 de vakıflar idaresinde 
yapılaaaktır. İsteklilerin ve 
fazla malı1mi1t almak isteyen 
lerin vakıflar idaresine mu 
racaatları ilan olunur. 

le.kete avdetleri için her türlü 
tedbir alınmlştır. 

ilan 
lskenderun Hastanesinin 

19j9 yıh ihtiyacı olan ilişik 
listede Cins ve miktarı 'ya· 
zılı 31 kalemden ibdret olaıı 
yiyecek azami miktarının 
tahmin olunan bedeli 4709 
lira 59 kuruştan ibaret olup'. 
her bir cins ayrı ayrı açık ,_ 
eksiltmeyi! 20 - 11-939 ta· 

rihinden itibaren konulmuştur• 
2 - Eksiltme 4 - 12- 939 

pazartesi günü saat 15 te 

hastane binası içinde topla· 
nacak olan komisyonda yapı 
lacaktır. ~iki 

3-İsteklilerin yüzde 7.5 ' k 
muvakkat temiııat akçasını ayı 
veya banka mektubunu ha· der: 
milen müracaatları lazımdır. 

4 - Şartnameyi anlamak ca 
istiyenlerin her giin saat8 12 ~ez 
ve 13-17 ye kadar hastane ~Yat 

idarisine müracaatları ve is· ~eri 
teklilerin belli gün ve saatte, 'k2 
ticaret odası vesikası ile bi ve 
Jikte komisyona müraccatları rul 
i lfö1 olunur. ~tfu 
Azami miktar Asgari miktar ~üla 
Cinsi :Kilo Kilo .. 

=:.kmek ekstra 7000 6500 l '-s~ 
Un ekstra 150 lOfl bilir 
5üt 7500 00 65 • 
~eker 800 700 '-( )aşıı 
vlercimek 410 400 
.'!obut 450 400 ~m 
3öğrülce 250 200 ~ok 
?irinç 150J 1300 1~1u 
3ul,2-ur 200 150 11e 

(uru fasulya 450 400 ~dıı 
$eriye 200 150 )iiz 
fuz 300 250 
(arabiber 5 4 ~ 
(uruüzüm 200 150 
~işasta 40 35 ,... 
yay 6 ö 
~akarna 450 400 
Soğan 250 200 
Patates 800 700 
3alça 100 80 
f aze meyve 350 300 di 
Jzüm, Portıkal, karpuz hül( 
faze sebze 3500 3000 -... 
Jomates,Patlıcan,Kabak,F asul ~e 
;a,ıspanak, prasa ve saire; bir 
r~vuk 40 30 ij 
Jalık 100 8() a 
Yumurta 2000ad,.t 1500 lbu 
5ade yağı • 400 ~ 350 lc11 
fere yağı 12 10 
z~ytinyağı 38 25 •ar 
Yerli peynir 50 40 d<> 
.<aşar peyniri 20 16. de 
duz 30000 25000; ba 
ı<oyun eti 3000 2500 

PAMUK SATIN 
ALINACAK 

Türkiye Cümhuriyeti Zira tir 
at Bankası Antakya şubesin 
den: in; 

Hatay Vilayeti dahilinde tir 
Pamuğu bulunup da satmak içi 
istiyenlerin şub~ınize müra· dü 
caat etmeleri ilan olunur. 

Kayıp şahadetname 1a 

1329 - 1330 senesinde \i 
Antakya_ Rüştiyesinden alJı• t~ 
ğım şahadetnameyi kaybet· nı 
tim. Yenisini alacağımdan & ıı 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ali oğlu Ahmet Avni 


