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e\'' ( Gazf>I ?ye ait yazılar Neşriyat 
ç 1 Miidürü adına gönderilmelidir 

ve a -
narife llanlorm her keiimesinden 
takdir 5 kuruş alınır ücret pe~indir 

~ ·- .)elim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

Abone.\~' Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı.' memleketi ere 8 Lira 

)İri ncİ 
sayılı 

arttır

)İrincİ 
rihine 

HERtGüGN SABAHLARI ÇIKAR HALK 

Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
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Valimizin tetkiki.eri 
günii 
r dai· 

Sayın Sökmenr;üeı dün felaketzedeleri mi
safir edildikleri evde ziyaret ettiler 

takdir Valimiz .:$ükrü Sökmen· . bu vaziyetten çok mütehas-
yüzdc! ı süer dün, felaketzedelerin sis olmuşlardır. 

alıcı yerleştirildiği evleri birer 
ağı ak birer ziyaret ederek vaziyet
nm te- lerini inceden inceye tetkik 
Şartile etmiş ve istir ahalleri, sıhhi 
tle te~ durumları, ihtiyaçları hak
tarihİı kındR tetkikatta bulunmuşlar-. 
günU dır . Bu arada Belediye reisi, 

r,ılacs Nib~t, . Reşit, ve Mustafa Ku
lhi yo seyrı ıle, Abdülgani Türk· 
1 edil· men ve Durmuş Debonun 

sayı· evlerinde misafir bulun{ln 
ıfikaf1 felfık,..tzedeleri de görmüş 
ış pe· bunların tt!mamen giydirile
maya rı:k her tiirlü istirahatlerinin 
dder lemin olunduğunu ! mem
betin• .;uııir;t;e müşahede ederek 

ulusııl V kh 
mektıl n zrı an ve 
sabit Re9hani9ede 

chlarls YERLEŞTIRiLEN FELA· 
irfr KETZEDELER 

u·ha~ Lntiyaz sahibimizle neş-
ve nı riyat müdürümüz dün Rey-

ilaı1 haniye ve Kırıkhana gide -
gün zt\ rf'k, buralarda misafir edi -
fnele~ leı1 felaketzed elerin vaz'iyeti
ış be· ni tetkik etmişlerdir. 
hariv Gerek Reyhaniyede v~ 

/gerek Kuıkhanda mis..tfır 
ınta~ edilı:n felaketzede kardeşle· 
addS•' rimiz, halktan ve hükumet -
r~ıa k ten gördükleri yardım, şef • 
~. ad kat ve yüksek Ulvüc~naptan 
UÇ •• kk' d' 1 L h • utfa~ muteşe 1r ır er. "ey anı· 

yer yede yerleşen 47 aile tama 
emel1 men halkın evinde ve sıcak 
an .;t yuvalara yerleşmiş bulunmak 
ısmr ta bunların her türlü istira

ta:z s~ hat esbabı ile iaşeleri dille
mıte re Jestan olan Türk misa . 
r~ kii11" firperverliğinin yüksek şiarı 

bil na uygun bulunmaktadır. 
ıne e Reyhaniye fdaketz~dele· 
m~z~c' rine dün 4 biıı kilo kömür 
trfte tevzi edilmiştir. Halk fela . 
e . ı 0 ketzedeleri kendi uvine al · 
mış k · · b. ı · ·ı " ma ıçın ır )trl t• yarış et -

raı., . 
1 

. 
ya bıf'l ınış erdır. 

ddetl' Diğer taraftan K1rıkha • 
arıhf na yerleştirilen felaketzede 
ıde bl ler vaıiyetlerinden, fevkala 
sında de memnundurlar. Kısmen 

içiı müşterek evlere yerleştirilen 
diler' ı d · f' , ve kısmen ev er e mısa ır 
ima~. bulunan felaketzedelerin ia-

ohJ . . 
şe, sıhhat bak>m ve ıstıra· 

rakiiıi' hat esbAbı mükemmelen k -
üsu[ll~ nıin olunmuş ve Kurban 

tap~ bayranıı müuasebetile köylü 
ir dı.ı~ ler tarufından teberrü edi • 
istiye~ len 40 koyun dün kesilerek 

itil>' kendilerine, tevzi olunmuş· 
1durıl' tur. Yerleştirilen evlerdeki 

" 39,1'1~ uf,:k tefek eksiklikler tamir 
caat edılmekte ve iştirahatleri te· 
ııuş o' ıniıı olunmaktadır. 

Her iki nıınlakada da 
felak<>tzedelerin sıhhi vazi . 
yelli çok iyidir ve şimdiy~ 
kadar lıem,..n hiçbir hastalık 

Valimizin ziyaret ettiği 
felaketzedelerin hemen hepsi 
misafir edildikleri evlerde 
gördukleri fevkalade hüsnü -
kabül, misafirperverlik ve 
şafkatten sonsuz memnuniyet· 
!erini bildirmişler ve Valimi
zin. vaziyetleriyle bu kadar 
yakından ala'<adar oluşunu 
şükranla karşılamışlardır. 

Valimiz, bugün, yarın ve 
fırsat buldukları her gün fe
laketzedeleri ziyaret ve ihti
yaçlariyle alakadar olacak
lardır. -Bayram müna 

sebetiqle 
Felaketzedelere dağı

tılan elbiseler 
Bayram münasebetiyle 

Kızılay tarafından halkın te
berrü ettiği elbise ve ayakka 
baları felaketzedelere dağıtıl· 
masına devam edilmektedir. 

Valimizin Sayın Eşi tara· 
fındaıı teberrü edilen elbise
ler ekseriyetle Kırıkhındaki 
muhtaç felaketzedelere da 7ı
tılmış ve Şefik Sabuni il e bi
raderinin teberrü ettiği 20 
takım çocuk elbisesi de ço!{ 
çocu~lu .ailelere tevzi olun
muştur . 

Son üç gün içinde şehri
mizde yapılan elbise tc=vziat 
509 parça ile 150 metre 
kaput beıidir. 

Ziraat bankası ı pamul< 
alıyor 

Adana 19 {a.a.) - Zira
at bankası, çiftçiyi korumak 
için Adana piyasasından yük· 
sek fiatla pamuk satın alma· 
ğa başlamışhr. 

Türk, Fransız, lngiliz, 
Mısır dostluğu 
Kcıhire 19 A. A. -- Dün 

Mısır kralının sarayında bü
yük bir kabul resmi yapıl · 
mıştır. Bu kabul resminae 
Türk, Fransız ve lııgiliz se· 
firleri iştirak etmiş, kabul 

resminde dört devletin dost 
luk tezahürüııe ·purlak bir 
'Vesile olmuştur. 

görülmemiştir. 

Reyhaniye -1e Kırıkhan . 
daki felaketzede kart-.leşleri 
miz bilaistisna Cürnhuriyet 
hükumetine, onun değerli mü 
messilerine, yardım komis -
yonla ·ına ve bilhassa çok 
sayın halkımızın gösterdiği 
yüksek hassasiyet ve şefka 
ta nasıl teşekkiir edecekle
rını bilemediklerini söyle 
mektedirler 

Milli Şefe 
Iskend'!r undaki fela
ketzedelerin şükranı 

:Ankara 19 (a.a.) - Cüm
hurreisimiz Milli Şef İnönü 
lskenderundaki Erzincan fe. 
laketzt!delerinden aşağıdaki 
telgrafı almışlardır . r 

MlhK1 ŞEFiMiZ CÜMHUR-
RE1S1 İSMET 1NÖNÜNE 

Gördügümüz 
felakete karşı bütün 
yarôımlariyle acılarımızı din
diren ve bizi göğsüne bas
hran hükumetimize ve halka 
sonsuz minnet ve şükranla· 
nmızı sunarız. 

İsleenderundn Erzincar 
lelaketzeeleleri 

Milli Müaa-
faaya 

25 milyon lira mun
zam tahsisat kondu 

Ankara - Milli Müdafaa 
bütçesıne 2'.i mily'on liralık 

munzam ahsisat konmasına 
dair Milli müdafaa vekaietin 
ce huırlanan layiha Büyük 
Miılet M~clis!ne tefhim edil 
miştir. Bu para fevkalade 
menbalerden elde edilerek 
:'>arfedilecektir. Munza'm tah 
sisat Büyük Millet Meclisin · 
ce kabul edilmiştir. 

Türk tütünü 
lngittereye mühim 
miktarda girecek 

Dost ve müttefik 
~--· 

~memleketlerden-:. 
-. l.ı 

Felaketzede kardeşlerimi-
ze yardım de1ıam ediyor 

Avustralya hükumeti lO~bin ıngiliz lira
sı, IrakKızılayı 40 ton Hurma:tebe .. rü etti 
HolnnCla ve diğer .memleketlerde yar-

dım faaliyeti hızla devam ediyor 
Fela~etzede -.kardeşlerimi göndermiştir.•iranlı ICard~-! · 

ze, yurd içinde oldugu ğibi }erimiz tarafınöan
1 

toplanarak 
· "'Erzincana sevk edilen eşya· uıa k yakın dost ve mütte · 

fik memleketlerde başlıyan nm listesi şudur : 
1023 oıetre kumaş, 628 yardım hareketi bütün hızi· 

le devam etmekte ve her . lbataniye. 378 palto ... 81 kos-
tum, 810 fanila . 

gün artmaktadır. Bü· Holandada kendiTiğin~eıı 
İngilterenin Ankara başlıyan yardım harelCeti 

yük Elçisi Hariciyt' v~kili - büyük bir hızla inkişaf et • 
mizi ziyaret ederek, Avus . mekte ve teşekkül eden yar 
tralya hükumetinin Anadolu dım komitelerine, Holanda-
felaketzedelerine ilk yardım danın her tarafından mühim 
omak üzere 10 bin lngiliz miktarda para ve eşya gd-
lirası teberrü eylediğini bH· metedir. 

dirmiştir. Danimarka faörikaların • 
Irak Kızılay cemiyeti fe. dan biri felaketzedelere 4 

ketzedelere 40 ton hurma bin dolar göndermişti 

Aziz g3.rtdaş! 
Günde yüzlerce kurban veren milletlerden örnek ala· 

rak, harp ve sulh için iyice hazırlanmak lazımdır. Kur
ban derilerini ve baroaklarını Türk Hava Kurumuna 
vermek. bu hdZırlığa iştirak etmek demektir. 

Kurbanı, iyi günlerimize ~ükretmek için keseriz. 
İyi günlerimizin uzurı sürmesi için havnda ((arada ve 
denizde kuvvetli bir m\llet olarak yaşam:ıHıız şarlhr. 

Yenilmez kanadlariyle göklerimizi dolduracak tayyare) 
lere malik olma ~ için Türk ~ava Kurumuna yardım et· 
mek lazımdır. 

Londra 19 A. A. - ln 
giltere hükumeti, gayrimuay 
yen bir müddet için lngilte 
reye Amerika tütünü ithal et 
mekten vazgeçmiştir. lngilta J 
rede mevcut tutünlere yüz 

de 20 nispetinde Türk ve l•--•--•-•••-•lliılllll!!~-~~llıı!-··~-~ Yunan tütünleri karıştırıla· Bogı"am cak tı r. İktisad Nazırı, Türki 
yeye yapılan istikrazın fa. 
iz ve aslının Türk tüt~nü 
ile ödeneceğini; bun.un için 
Amerikadan tütün ithalinden 
vazgeçtiğini söylemiştir. 

Y.erli sana'tlar 
Teşvik ve 'i~kişaf 

ettirilecek 

18 n1artta toplanacak 
Bugün Kurban bayramının Ankara 19 (a.n.) - cHin 

birinci günüdür. Gazetemiz toplanarak mılli iktisadi koru· 
bütün dindaşlarının kurban ma kanununu Kabul eden 
bayramını tebrik ed~r, sulh Büyük Millet Meclisi, Baş 
ve sükun içinJe birçok vekil Doktor Refik Say<!a-
bayramlar idrak etmelerini mm nutkunu dinleyerek al-
gonülden ôilerken, bayram kışlarla tasvip ettikten sonra 
münasebetiyle üç gün inti· 18 martta toplanmak üzere 
Şar etmiyece.'lini bildirir. k t ı·ı· e karar vermiştiı· 11927 Cteııberi (Jiğ'er Vila- • K · ış a ı 111 , • 

y~tlerimizde tatbik e<iilmekte ,--l-n .. rL...ı·sarlar ~ 
olan yerli sanayii teşvik k;ı· * n ,. 
rıuırn Hatayöa da tatbik e· t( )+ 

dilmeğe başlanmıştır. :+(~ t•k • 1 ,. 
Hangi yerli sanatların iııki 1 or e )+ 

~=~~::d:ai~~i;::s:tü~~~1üu:ü~ I~ * 
+( Bayramda misafirlerınize kahve yerine ne- ~ 

•müz •tarafından bir düd ha- i( faseti dünyaca malum çok daha leziz ve r~yihalı a 
zırlanmaktadlr. Yerli sanayi t( inhisar likörleri ikram ediniz. Bu surdle yerlı malı 
in korunma ve teltatnülü tçin ~ kullanarak nıemlt! .<~t vazifesini de yapmış olursunuz. 
bu husu!lta leüçük sanayi er- t( . f. h. • l · ~J • • 

cbb.b11ra büyük kolaylıklar ~ös ~ )ıın lSQI.; ar tuareSlllln çe-
tetilect--k ve her türlü fedakar M şitli sıgaraltırı 

1hklaraa bulunulacakttr. t( 
Binaenaleyh, .sanatlearla- t( Bayramda en müşkülpesent tiryaki mis~firler_iniz~ 

c k ıM memnun edecek derecede nefis ve muhtelıf çeşıtlerı mızın bu münim kolaylı lar· n 
t( muhtevi bir sıgaradır. v~ çokimekbule geçen en 

dan istifade etmesini tav si· ~ ~-ik~i~llamrlilj~~~-~rlla..ı~m~ .. hlliediiiiil.yilesliiılıdiiirıİI. __________ ,. ye ederiz. -n• 



Sayfa - 2 

Açık 
Teşekkür 

Y enigün gazetesi 
neşriyat Müdiirlüğüne 

Hatayımızın özdili olan bi
ricik gazetenizle; Diş Dok· 
toru Zübeyir Göçmene t .!şek 
kürlerimizin duyuru\masma 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Okulları kendi evleri ka
dar seven, M. Miidürü R. N. 
Evrimer, talebenin muayene 
leri için diş doktorlarile gö· 

r üşmüş ve B. öğretmenlere 
de bu yolda direktlrter ver· 
mişlerdir. 

Tedavi evlerinde kendile
rini ziyarette bulunduğumuz 
muhterem Zübeyr Göçmen 
kendi işlerini bırakarak oku 

ı la koşmuş, talebeyi birer bi 
rer muayene etmiş ve her 

t. birisini bir baba şatkati .ile 
olşamış, her sınıfın muaye
nesi bittikten sonra da dişle 
rin sıhhatı hakkında birer 
ders vdrmiştir. Gösterilen 
bu yüksek alakadan ötürü, 

t Zübfyir liöçmene okulum 
namrna saygı ve-. şükran· 
larımı arzederim. 

23 Temmuı 
B. Öğretmeni İbrahim 

Olçaytu 

:ıskenderuna 
;_ Yerleştirilen göç

menler 

lskenderun 18 1- Hususi 
:_ mulıabirimizden: 

1skenderuııa yerleştirilen 
felaketzedelerin iaşe ve ida· 

ri bakımdan her türlü ihtiyaçlar1 

Kaymakam Bay Mehmedin 
riyasetinde emniyet ve Bele
diye teşkilatından mürekkep 
bir heyet tarafından tanzim 
ve bu yurtdaşlarm her arzu· 
ları tatmin olunmaktadır. Kö 
mür ve' haftalık iaşe bedel· 
leri evl('rine kad.tr getirile· 
rek verilmekte ve hemen mi 
'safir bulundukları yerler zi· 

.ı yaret olunarak ihtiyaçları 
~tesbit olunmaktadır, 

Ayrıca .teşkil edilen bir 
tamir ekipi, felaketzedelerin 
yerleştirildiği evler\ dolaşa· 

rak tamire muhtaç yerleri 
yaptırmaktadır. 

Diğer taraftan~Kızılay baş 
kanı Doktor ,Raif Esmer, Ba 
yan, Şükrü Kariath, Rasım 

~ Konal,~ve Bostan Mercandan 
~ mün·kkep. ikinci hir komi· 

te, yerleşdrme işlerini ve ft>.-
• ıaketzedelere sıcak yemek 
tevziahnı idare ediyor. 

Elbise, iç çamaşırı ve ayak 
~kabı. gibi :giyecek eşyasıda 
\Bayan Kanatlı, Bayan Hami· 
1 ;yet Civelt;!ki, Bayıın Etnin 

Abbas ve öğrr.lmen Bedri 
:tarafından idare edilmektt!

c.!i r. 
Evler her gün muayyen 

saatlerde dolaşılarak doğum 
ve hastalık vakaları olup ol
madığını tetkık edilip icap 
eden tedbirler alınıyor. 

Felaket.ıedderin sıhhi du· 
rumlara mükemmeldir . 

o !!!J2§ - • 

lngilterege 
sipariş edilecek gem
ilere dair teklifler 
Ankara - İngiltereye si

pariş edilecek yen\ gemiler 
hakkındaki muhtelif firmala· 
rın tekliflerini tetkik etmekle 
olan komisyon, Münakale Ve 
kaleti müsteşarının riyasetin
de yeni toplantılar ~yaparak 
mesaisine .. : devam etmekte
dir. 

Muglada şiddetli 

yağmurlar 
Aııkara 19 (a.a.) M uğlada 

iki gündenberi başhyan sü
rekli yağmurlar, birçok tarla 
ve köyleri su altında bırak
mıştır. Maddi zarar oldukça 
mühimdir. nüfusça zayiat 
Yoktur. 
Irak Maliye Nazırına 

suikast 
Bağdat 19 A. A. - İran 

Maliye Nazırı Rüstem Hay-
dar, :şiııden çıkarılmış olan 
bir polis müfettişi tarafın· 
dan makamında tabanca ile 
vurulmuştur. Katil, Nazıra 
bir istida verm 0 k bahanesi
le odasına girmiş, Nazır oda 
sından çıkma~a hazırlanırken 
eski müfettişin sıktığı bir 
kurşunla karnından ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

İngiljz hava mareşalı 
Fransada 

Paris 17 (a.a .) - ngiliz 
hava mareşalı dün buraya 
gelmiş ve Frans.-daki hava 
kuvvetlerinin kumandanlığı· 
m deruhde eylemiştir. l\fare
şal hava ordusuna hitaben 
neşrettiği bir emriyevmide 
hedefin, her zorluğu yene· 
rek harbi kazanmak oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Tuoada 1200 vapur 
buzlar arasında 
Bükreş 19 A. A. - Ge 

ı.;en hafta donan Tuna neh
rinde 1200 vapur buzlar a · 
rasında kalmıştır. Bunların 
yüzde 85 i A!mttyaya erzak 
ve vetrol götürmekte idi.: 

Finlerin kazandığı 
zafer 

Helsinki 19 A. A. 
Finlandiya ordusunun Şimal 
de kazandığı zafer çok mü· 
himdir. Ruslar millerce me· 
safey~ püskürtülmüş ve çok 
ağır zayiata uğramışlardır, 
Kızılordu bilhassa yiyecek 
ve münakalat fıkdanmdan 
Çok müteessirdir, 

Jiu · muh ırebelerde, iki 
Rus fırkfısınrn imha edilmiş 
denecek kadar ağır za · 
yiata uğ(adığı ve Rus Baş · 
kumandanlığının arhk kışın 
muharebeye devam etmemck 
kanaatine varpığ(söylenmek 
tedir. 

Muharebeler bazı mıntaka
larda, Sıfırdan aşağı 61 de
rece gibi çok müthi~ bir so
ğukta cereyan etmektedir. 
Bu soğuk 30 senedenberi 
görülmemiş bir derecedeci'i;,
Dünkü hava muharebelerin· 
de 12 Rus tayyaresi düşürül 
müştür. 

YENIGON 
!Y GE::Z: 

Rus ordusu 
Finlandiyada rücat 

ediyor 
Helsinki 19 (a.a.) - Cep 

h deıı gelen haberlere' 1 göre i 
Ladoğa gölü mıntakasında
mukabil bir taarruza geçen 
Finlandiyahların karşısmdcı 
Rus orduları süratle rücat 
etmekte ve çemberi yarmağa 
çalışmaktadırlar. Ruslar rücat 
ederken mühim mikdarda 
malzeme ve bilhassa top ter
ketmektedirler. 

es - -
ifan 

Antakya İcra memurluğundan 
ipotek olup paraya çev

rilmesine karar verilen ve 
tamamına üç ı::hli vukuf ma 
rifetile 2500Türk lirası tak· 
dir edi!en Antakyanın 1 inci 
mıntakasında kain 206 sayı 
lı fahre ocağını muhtevi 
bir kıta bahçenin tamamı 
açık arttırmaya konulmuş ve 
birinci arthrnıası 16 - 2 - 940 
tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 9 dan 12 ye ka." 
dar dairede icra t:dill!cektir. 

Bütün muharebeler sıfır- Y apılacaic arttırmada takdir 
dan aşağı 40 derece soğukta 

edilmiş olan kıymetin yüz· 
yapılıyor. 

F. 1 d" oh· de yetmiş beşini bulduğu 
ın an ıyaya 1 ın sur~tte alıcı ııamrnt.l ihalesi 

gönüllü gitti yap1lacağı aksi takdirde ~on 
İstokholm 18- Şimdiye arthranm taahhüdü baki 

kadar Jsveçten Finlandiyaya kalmak şartile arttırma j~on-
10 bin g)nüllü gitmiş ve bun beş gün müddetle temdid 
lar Finlandiya ordusur.da olunarak 1-3-940 tarihi· 

Cindi hamarfı ~ 
C. d' h ,l(ia 

ın ı amamı .önümüzıiiJ 
ki pazar güniı bütün gün W 
nız erkeklere açık kalacak 5 

Hastane için 
Erzak satın alınaca 

Antakya Haf) ta nesi Baş~ 
tipliğinden: 

19 Kalemden ibaret ol 
hastanemiz dört ayltk erzı 
mahrukat ve sairesi 15 gu 
müddetle münakasaya konıJ 
muştur. Talip olanların mali 
vezrıesin~ yattıracakları yU. Ş 
de 7,5 muvakkat teminat 
ças\ makbuzile birlikte 29 S 
2 - 940 tarihine müsad 
pazartesi günü suat 14 d M 
hastanede müteşekkil mubalğ 
k 

. ım 

omısyonuna müracaatlatlti 1 
Bu hususta mufassal mi'~ S ~ 

aı 

hizmete başlamışlardır. ne tesadüf eden cuma gürıü 
İsveç gazeteleri. büyük ayni saatta dairede yapılacdk 

m.~t alm~k. ve .şartnam~ lik 
gormek ~slıyeıılerın her gııb 

hastane idaresine oaş vurıtl,ı;a 
1 .1,. I rın 

harflerle lsveçlileri Finlandi ikinc;i arttırmasında dahi yo 
ya ordusuna gönüllü yazıl- karıda yazılı bedel elde edil-
mağa teşvik etmektedir. mediği halde satış 2280 sa-
İsveçten Finlandi- yılı kan~n .ahkamına tevfi-

1 
kan gerı bırakılacaktır. 

yaya yapıl&n yardım Satış peşin para iledir. 
İstokho]m 18 !A.A.- İs· Arttırmaya ... girmek istiyen· 

veç Kızılhaç cemiyeti, Fin- ler mukadder kıymetin yüz
landiyanın .emrine 1 milyon de yedibuçuk nisbetinde pey 
200bin Kron tahsis etmiş· abçası veya ulusal bir ban
tir. Şimdiye kadar lsveçte kanın mektubunu vermeleri 

' 

arı ı an o unur. ha 

ilan mi 
tel:> 

S.m ıra lı su ile mütchaf Bi 
Dör tyol elektrik inşaat ~har 
tesistttı 1Kapalı zarf usul! arif 
ve 45 gün .müddetle .. eks1 sün 
meye konulmuştur. ok 

1 - Keşif bedeli (2796 ni 
70) liradır.İlk teminat tuta Eğ 
(2097) iki bin doksan ye' civ ı 

Finlandiya için toplanan ia lazımdır. Hakları tapu si-
ne 8 milyon 500 bin :ıKro· cilile sabit olmıyan ipotekli 
na baliğ olmuştur. alacaklılarla diğer ~ alak<-

lsmini saklıyan bir darların ve irtifak hakki 

ıogiliz sahiplerinin bu haklarını hu
sulile faiz ve masarife dair 

liradır. de 
2 ~ lhal~ 29, Şubat 94 m .. 

perşembe günü saatlSJeDO .u~ 
yolBelediye encümen sa!on\l bıt 

belediye encümeni taraf ınd• 
yapılacaktır. de 

Londra 19 (a.a.) - Fin· iddialarını ilan ta'fihinden i- 3 - Projeyi görmek . is 
yenler Belediye muhasebe.' 

landiya sefaretine gelen meç· tibaren 2o:gün zarfında dai 
hul bir adam sefirle görü· remize bildirmeleri :bildiril
şeceğini söylemiş ve sefirin mediği anda satış bedelinin 
odasına girerek, Finlandiya paylaşmasından hariç'kalırlar 
müdafaasına yardım olmak Gayri menkulün . evsafı 
üzere 5 bin İngiliz lirasını Tahminen onbin metre mu
sefire verere-k adını söyle- · rabbaı :genişliğinde ve için· 
med~n sefarethaneden çık· de eski tarzda ta~tanyapılı 

liğinde görebilirler. F eııni f G 
daire şartnamelerinin sure .... 
talep vukuunda posta ile $ 
derilir. K 

4 - Talipler kanuo0 ra~ 
yazılı 940 ticaret odası ve le 
kası ve sair müteahhitlik t r 
raklarını encümene ibraza d lrın. 

mıştır. burdur. er 

ilan 
Hatay Defterdarlığından: 
Antakya Saray caddesin· 

de kain Turizm otelin1n su 
tesisatı ve damında mevcvt 
bozukluk tamiratı ·için bede 

1 li keşfi olan 335 lira üzerin 
den 24,1,940 tarihine mü
.. adıf Çarşamba günü Def
terdarlık Milli Emlak müdi
r:yetinde saat 14 de eksilt
meye konulacaktır. Taliple-

kıremit imalına mahsus bir 
kattan ibaret üzeri kiremitli 
ev ile ön kısmında 33 zey· 
tun,SO)ncir, · 6 'badem, bir 

'-büyük çınar ve ;yüz kadar 
dut ağaçlarile fahre ocağı ve 
ocağın yanında eski 'tazda 
taştan yapılı!on metre mu
rabbaı genişliğinde bir evi 
muhtevidir. 

5 - ilk teminat ihale ide 
günden bir gün evvel 

1 
be ça 

diye veznesine yatırılmış a. t 
ması şarttır. Milli bir ban~ ket 
nın kefalet mektuplarıda ı1' tep 
teberdir. elb: 

6 - Teklif mektupları it ilkr 
le saatinde? bir. saat eV' ğüs 
enciimen rıyasetıne makb' t 
mukabilinde teslim edilıı' ~r. 

rin ihaleden ~vvel yüzde 7 ,5 
muvakkat teminat akçasını 
mal sandığına yatırması ta
liplerin bu işe ehil oldukla
rım gösterirt'ticaret, 'odasın· 
dan Belediyeden veya her 
hangi bir n·smi devairden 
alınmışJresmi veaaikin komis 
youa. tevdi\eri. 

ilan 
Talip ~huzur etmemesine 

binaen 12,1,940 tarihinde 
ihalesi icra edilmemiş olan üç 
seneliği (750Cl) lira muham· 
men bed~lli İskenderun Ar· 
suz sahi[ saydiyesi rüsumu
nun ihale müddeti on . gün 
temdid edilmiştir. 

Talip olanların 24,1,940 
Çarşamba !günü lskenderun 
Malmüdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Kendisine ihale olunan kim 
lidir. Posta ile gönderilec' aı 
mektuplar da ihale saatıo ne 
bir saat evvel riyasete vı 

1 olması şarttır. mektup t' 
poslaney~ iki ı' eı· 
lı ve mumlu olarak ver' zed 
cektir. ve mum üzeri mülı 30( 
lenecektir. !Ju şartlara ' 15( 
kırı vaziyetle ki teklif J1l cd 
tupları kabul edilmez. 
• 7 - Firma naınıni\ te~ 

fark ve geçmiş günler içiıı mektubu göııd~reç~kle;, .f 
yüzde beş faiz hisap edilerek nıa mümessillerinin sir' 
ayrıca hükme hacet kalmak· imzasınıdu göııdermesi_ln- yuı 
smn dairt"mi:zce tahsil olu· dır· fel 

se derhal veya. verilen 'mehil 
hitamında parayı vermezse 
ihale kararı fosholunarak ken 
disinden Öııce yüksek teklifte 
bulunan kimseye arzetmiş ol 
duğu bedel ile almağa razı 
olursa ona olmazsa veya bu
lunmazsa J15 gün müddetle 
tekrdr arttırmaya çıkarılıp 
en son arttıranın üstünde bı 
rakılır ve iki ihale arasındaki 

nur. Gündüzde rel 
Gayri _mP.nkulün teraküm •. etr 

etmiş vergisi ve 'üsumu Bu akşam Ar 
delialiyesi ve bilcümle tapu : KATY A tes 

masr~füarı~ alıc;Ja aidd~r ~ııha 1 Bayram ıgünlerinde çok 1P leı 
fazla malumat almak ıstıyen h" ğl l' ··ıeıı g · ım ve e ence ı mu e• 
Ier 10,2,940 tarihinden itiba · ı k · lıa filimler gösterı ece tır. ~ 
ren dairedP. açık bulunduru· ~ mi 
lacak ~artnamesi ve 939, 1700 dıı 
sayılı dosyasına müracaatla Neşriyat Müdürü : 
icabeden malumatı almış o· SE'.Ll\1 Çt.Lt:.N;( 
lacalduı ilan olunur. CHP 1 ıt Ha.;ı ıJ ı b ı;ıll'll 


