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~dan ~ 
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ıkavele 

Ek. ek e efesi 
Kati surette hallediliyor 

Halka ucuz ve sıhhi ekmek temin edile
cek-Fı ınc,ıar arasında bir birlik te~is 

Romanyada 

Neler oluyor ? 
Londra 25 A. A. -

Röyter Ajansı Bükreşten şu 
haberleri v.:rmrktedir : 

ıl giliz _ / 
nasebatı 

lga ,~mÜ· 
il şigor 

ediJiyc•r 
anzim t Şehrimizin en büyük ve 1 nihayet 8 kuruştan bir nevi· 
tzce İ~müzmin derdlerinden biri ekmek imalı talcar ı·ür eyle 

olan ekmek meselt- si de ni miştir. 
hayet h.alledılmek üzeredir . G.arek halk ekmeği ve 

ın K•Valimiz senelerdenberi bozuk gerek birinci nevi ekmekle 
nden ldüzerı gi<len bu işi hdlletmek francola yapac:uk fırıncılar 1 
l üzer~ bizzat harekete geç- daimi bir kontrol altında bu 

miş ve bütün fırıncıları dün lunacak ve halkın aldatılma· · 
1 ~Iustsiktisat müdürlüğünde toplı· sına, t ozuk ve gıdasız ekmek 
nın O yarak kendileri le bu mese- yemesine kati yen meydan 

le Üzeı inde hasbihal yap- verilmiy<-cektir. 
mıştır . F.ır~ncıl~r bu birliği yap· 

''lşan C" Yapılan bu hasbihaldP, mak ıçın bır hafta ll}Ühlet İs· 
0lhalka ucuz ve sıhhi ekmek temiş ve bu mühlet k'!ndile· 

temini çareleri düşünülmüş rıne verilmiştir. Diğer ti\raf 
amc 8 ve fırıncıların ke.ıdi araların tan halk ekmeği numu-
ıs ve da bir birlik yaparak halkın 1 nesi bugün Valiye getirile-
ları nı · d 1 h 1 · k b k w • • l ..ı • ı 

b vın en ge en amur arı pt ce ve u e megın ınıa e;;ıı 
rin na . k f . k k k hl şırece ırrnlarla doğrudan diği un İle e me imya 
1 

lma t._doS?ru}'a ekmek yapıp sat- haneye gönderilerek tahlil a ımu k .. 
Emirı nıa ıstıyen fırın! rııı ayrıl- edildikten sonra satışa <,~ıka 

) ması ve halk için !<ilosu7ve 
ve ISSiZ:l~'ıa!BD 

~ 'H~ Asılsız lıaber Ş E=k~T;:i;jf=z--. t 
şahısı• V'l" e er lQ l 
ızda b ı ayet merkezinin hakkında 

tasti~ lskenderuna nakle- B 1 J• 
e euıye encünıe -

8,1, dilf ceği doğru değil ninin karan 
ü 0, Birkaç gündenb. ri şehri- Madde 7 - Hatay iktisat 

mu~ mizde Mr takım şayialar müdürlüğü rıumarasile Make 
ae Gii dolaşmaktadır. Vılayet mer- mı Vilayeti celileııin 153,63 
ahi pi( kezinin Antakyadan lskende· sayı ve 6,1,940 tarihli yiik 

za Ali rurıa nakledileceği, yahut v! sek tahriratları okundu. 
. !ayetin ikıye bölünerek İsken - Tetkik kılındı: lhtiyacatı 

lup ş•f erun ve Antakya vilayet- zaruriye ve gıda maddesi.;-
mahal leri ne mile ik\ vilayet teşkil <len olan şeker ir. mali fiatına 
aşrt ra olunacağ: Vt> Ceyhan ile Os nazaraıı parakende satan tüc 

ı~aniyeııiıı İskenderun vilaye· carlar pek fahiş zamla sat · 
"k r hnc bağl<\nacağı şeklind .. do· tıklarım ve hal bu ise lsken

tkasdtı ., laşan bu şayialar bakk;nda derun, Favzi Paşa, Gazian 
aı IA b' J ı ~ se a ıyet< ar m kanılar nez. tep şehirlerindeki satış uu 

B,l, il dinde. tahkikı;ıt yaptı~. f:.ıttan pek noksan olduğunu 
1
.ne 

8 
b Yuksek makamların bize mulazammın olduğundan ls-

m na d v. k A l A •• ke d t ı · . b" 1 h ver ıgı atı ma unıata gore n erun es ımı ır çuva 
ıhma d bütün şayialar temam en asıl- toz Şf"kerin kilosu 27 kuruşa a mu k 
n Kars sızdır. Hat&y vilayeti bugün- ve esme şekerin kilosu 

11 & kü hudutl.uiyle tespit edil· 30,SO olmasına nazaran ikti· 
en ve miş olup vilayet merkezinin sat vekaletini'l tı.kdiri üzerine 

h il de det.· · k perakede suretilc toz şekerı·n ma a öışnıesı a iyen mev-
ı HiiS zuubahis değildir. 13inaeıu leylı bir kilosu 27 ,50 kesme şekrin 
u yul(ıJ lıalkımızın bu asılsız şayia· bir kilosu 32,20 k u r u ş 
·ifleriıı lara inanmamaları lazımdır. yapılan takdire muva.-

lıı n . k fık görülmekle bu suretle sa 
eiz:~t rol ıs ur su tış yapılmasının ve narlı ko 

usule. r 1·ıntı'ha11•ar ~ başh ndı nulmasma ve bu kararın ga· 
ı ~ zete ve, lazım gelen mahal· 

senesı Altı ay ev\ el ~ hrimiz- !ere ilanından sonro icrayı 
kiziııC d · K f" 

8 1 ~· c açılan ~Polıs ursunun ten ızi ve kontrol hususunda 
Note~ ' biriı ci, devresi bitmi~ ve Zabıta Müfettişliğin~ bildiri-
ykal derslt-r kt'silmiştir. lip makamı Vilayete cevaben 

Almanyanın, Romanya 
hududuııdaki şömendöfer 
hatlarını işgal etmesi, Ro • 
manyadaki petrollerin Al · 
manyaya ırnklini temin ve 
Romanyayı daimi surette 
musallah bir teh"dit altınJa 
bulundurmaktadır. 

Almanya ile komanya 
arasındd yapılan anlaşma ile 
Romanya. Alınanyaya mıj • 
him miktarda petrol verme
yi taahhüt eylemiş bulunu · 
yor. Kral Karo!, bu muahc 
deyi tehdit altında kabul et· 
miştir. Çünkü Ro nanya. Al 
manya ile Rusyanın bir teca 
vüzüne uğrarsa aııcak ltalya 
dan yardım görecektir. Ro
manyanın Fransa ve lııgilte· 
r~ ile Tiirkiyeden Jc yıır · 
dım görmesi mulıtPıneld ;r. 

Fakat bu ihtimal şiındilık · 
kati n tt zanl tı göriilnı e ııı ck te 
dir. 

Diğer taraftan Almaııya, 
Ronıanyadaki iki büyük si · 
lalı fabrikasının hisse seııed· 
leriv.den mühim bir kısmını 
salın alarak bu fabrikalara 
ortak olmı.ğa da muvaffak 
olmuştur. 

Ronıanya hükumeti, yeni 
bir kanunla bütün petrol 
şirketlerini hükumetin ınüra 
kabası altına koymuştur. 

Bundan maksat, Romen 
ordusu için lazım olan pet
rolü temin eylemektir. 

Romaııya her şeyden ev 
vel on.lunun petrol ihtiyacı· 
ııı dü~ünmektedir. 

Fakat lngiltere hüku neti 
Romanyad" cereyan eden 
bu hadiselerin hiçbirisini 
gözden kaçırmamakta ve 
petrollerin Almanyaya gitme 
mesi için eliııden gelen fe • 
dakarlıkları yapmaktadır. 

' Karol • çukuru 

l)ükreş Roınanyada 

·' Karo! ,, çukuru adı veri· 
len yeni bir istihkam silsile
lesi inşa edılmiştir. Bu istih 
kanılar Macar hududundan 
Karadenize kadar uzanmakta 
dır. 

Zigfrid hattının 
mühendisi ~ Kursa devam eden po· \ arzııla 

Üh .. ,. . . J 

U lıslerırı imtihar\ına baş\anmı~ Balıkesir kadastro müdürlüğü Bükreş 23 A. A. İyi 
adlı 111° bulunmaktadır. f ı rT A 

en memur uısuııa, ntakya malumat alan bir kaynaktan 
Yenin kil ve tdyioler Erkek Lisesi Fransızça yar· haber verildiğine, Almaııya· 

Antdkya t..ıpu sicil mu· dımcı öğretmenliğine Zey- nın Zigfirid hattını inşa eden 
hnfıılı ~ı muavinliğint" Elaziğ nelabid<.\in Cilli, Antakya mühendisi " Lvov ,, şehrine 
k_adustro nıüdürluğü katiple- Kız Lisesi Fransızça yardımcı gelmiştir. Almanların Polon· 

• rıııdeıı lsnıail Sezgin, Antak- öğretmenliğine Mchmed Ce· yada Y<'ni bir Zigfrid hat· 
1 ya kadastro nıüdürlügti fen rek nakil ve tayin edilmişler· tı inşa edec:ekleri haber 

mtcmutlarmdan S ·yid Gı"rgı·n a· t ·ı ı t d" 1r. ven nıeK t" ır. 

iki hükumet~ arasında mü-
\ 

him f emas:ııe~müzakereler'(var 
• 

Avam Kamarasında dikk21te dt:ğeı- mü-
zakereler oldu - Belçjka bir h" cuma 
uğrarsa, İngiltere . ve Fransa yıl.dırım 
süratile harekete geçecekler - lngil-
terenin Sovyeqerl e münasebatı kt>sece-

ği henüz belli değil 
Lon<lra 25 A. A . ale verdiği cevapta,Belçikay" 

Avam Kamarasının dünkü verilen garantierin muteber 
içtimaında •kürsüye gelen olduğunu lngiltereniıı bütün 
Başvekil Ç~nıb~rlayn, İngit- taahhütlerini yerine getir 
tere ile ltalya arasındaki ınekte tereddüt etmiyeceğini ve 
münasebat hakkında dikka- bu husustaki askeri planların 
te değ~r beyanatta bulun - hazır olduğunu söylemiştir. 
muş demiştir ki : Bundan sonra söz alan 

diğer mt-buslardan biri, fn. 
gilter~ııin Sovyetler birliği 
ile siyasi münasebetlerini ke
sip kesmiyeceğini sormuş· 
tur. Baş vekil bu suale ce
v<ıp vererek bu;ıun basit bir 
mesele olınadığıııı ve süratle 
halledilemiyecek kadar mü· 
hlın olduğunu beyan etmiştir. 
Mebus tekrar söz alarak, 
İngilterenin Sovyetler birliği 
ile münas,.batını kesmesinin 
bitaraf cievl.-tlere bir n !Vi 
garanti te~kil edeceğinden 
hüku'lletin bu mes~le ile ya· 
kından v ciddi :ıurette ala· 
k:ıdar olması lazım geldiğini 
söylemiş, fakat l3a~ vekil bu 
suale cevap V\!rmemiştir. 

" lki hükumet, 938 de 
akdettikleri anlaşma mucibin 
ce birıbirle:riııe icap eden 
.tskeri ıııa!umat vermiş ve 
fikir taatisir.de bulunmuşlar· 
dır. İtalya ile. Afrikad&ki 
huducların tahdit meselesine 
gelince : Bu mesel<· yerıiden 

teııkik edilecekt'r. " 
Mebuslardırn biri, Belçika 

Almanya tarafıı,Jan !ıir lıü· 

cuma tJğrarsa, İngiltere ve 
Fransaııın yıldırım süratiyle 
l3elçi kaya ) ardım edip et· 
miyeceğini ve askeri planla· 
rııı şimdiden ht1zır olup ol
madığını Baş vekilden sor 
muştur. Çemberlııyıı hu su 

Denizaltı muharebesi 
Son gü ıl~rde şiddetlendi 

d 25 ( ) D nıileri11in sayısı 26 ya baliğ 
Lcıı ra a.a . - e· 

h b 1 . .. 1 olmuştur. 
nizallı mu are e en son gun· 'N . fi . d 

·}erde oldul.:ça şiddetlen~~ıi!· ı ·l azı şe . e l"l a ı asın . a 
tir. lngilterr ve Fransa huku· Londra A. A . - Berlın 
m,.t\P.ri Alman dPnizaltıları~ııııl den. g<'len ~a~erler..... gör.e, 
yeniden faaliyete gt-çmelerınr ~az~ ş~fıerı_ .ı.~asıo~a derııı 
karşı mühim tedbirler almak· bır ıhtılaf hukum surmekte • 
tadırlar. Pek yakınd:ı F ran· dir. Hariciye Nazırı Fon 
sız ve İngiliz doııaıın•aları Ribbentrop, Rusya ile teşri 
Alman denizaltılarına kar~ı ki ıı1t•saide devam etmek, 
iki mühim taarruz hazu laya· Göring İs f', ltalya ile an(.tşa 
caklardır. rak Balkanlara inmek niyetin 

• • dedir. Balkania ·a inişin ilk 
Bir logiliz muhrıöı merhalesi Romanyaya karşı 

batb bir taarruz olacaktır. 
Lon<lra 25 (a a) Anıi lngilteredeo çalınan 

rallık dairt>si. bir İngil i z m .. hiın evrak 
muhribinin n:ayına çarparak Loııdra 25 (a a.) - Milli 
battığını ilan etmektedir. Ge müdafaayı ehemmiyetle alaka
minin müretıebatındaıı hiç dar eden ve bir sandık için· 
birisinin kurtulmadığı zan· de bulunan r~sim ve haritalar 
n~diliyor. esrarengiz bir surette çalın· 

Batan lsv eç gem il ~r\ ınışlır. Bunların m eydaııa Çl· 
kanlnıası için bütün İngiliz 
polisi seferber edilmiş bulun· 
maktadır. Bununla harbin 
ba~lanl!'ıcıııdaııberi lngiltere· 
de evrak çalınma hadis~si 13 Ü 

istokbolın 25 (a a.) 
Harbin başlangıcındanberi 
mayıııa çarp ırak batan vaya 
but Alman denizaltı gemileri 
tarafından batırılan İsveç ge· bulmuştur. 
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Finlandiya 
Ve Almanyanın 

vaziyeti 
Pariste çıkan "Parisuvar" 

gazetesi yazıyor: 
Almanya.Finlandiya işlerine 

karışmak niyetinde olmadı 
R-ını her vesile ile tekrar e· 
dip duruyor. Berlin Radyo · 
su Almanynnın Fiıılandiyaya 
karşı vaziyetini hü!arn eder· 
ken şu cümleyi kullanmıştır. 
-Finlandiyanın İngiltere 

nin teşviki yüzünden girdi
ği bu harbe müdahale ede-

fngilterede 
suikastlar! 
Barut fabrikasın

daki infilak klmio 
eseri? 

Londra - Barut fabrik ı
sında vukubulan infilak bir 
suikdst neticesi olduğu emin 
bir menbadan teyid edilmek 
tedir. Diğer cihetten zaııne 
dildiğine göre Valtham Ab 
bt>y fabrikası 1da ve lngiltP.
renin muhtelif mmtakaların
daki fabrikalarda .. bazi kaza 

mez. lar vukubulabileceği,, meç· 
Fakat Almanyanın yap- hul kimseler tarafmdan İngi· 

tıkları ~öylediklerinin aynı !iz \llakamlanna bi!dirilmiş-
değildir. tir. 

Hususi bir t,!lyyart! ile Bir hafla kadar evvel Scot 
Almanyada miihinı mevkiler ı land Yard,a mensup bir baş 
işgal ed~~ ~ç. zatın Kopen- müfettiş ile iki pol;s hafiyesi 
haga yetıştıgı bu radyo ha- Harbiye nezareti ile vukubu 
vadi sile ayni zamanda geldi. lan bir istişareden sonra 
Bu adamların Mareşal Görin- Valtlıam Abbey f.tbrikası-
gin arzuları dahilinde çalışa na gitmişl~rdir. 
cakları tabiidir. Bundan Bu ziyar~tin iki hedefi 
başka uöringin en yakm a· vardı: 
damıarındaa General Bendeş 1 _ Hic bir haberin di
katız da ayni maksatla Stok şarı sızmaması ıçın alınan 
holmde bulunuyor. ihtiyat tedbirlerini tetkik ve 

Bu adamların takib ~tti· 
bu tedbirler in takviyesi 

ği gaye basittir. 2 - Meçhul menbalardan 
Evvela İsveç, Norveç ve 

gelen haberlerin sıhhat de 
Dan imar .cadan müttefik or· 

recesini tah kık 
dularına mensup hiçbir kuv· Al "'I 
vetin Finlandiyaya gitmesine manyayı mag up 
müsaade edilmemesini isti- etmek için 
yorlar. Londra 25 (a.a.) - Eski 

Bu adamlar bu maksat müstemlekeler nazırı lmeri, 
için Almanyanın mutat vası· söylediği bir nutukta, Alman· 
talarını kullanıyorlar: Vaat yayı mağlup ederek dünyayı 
ve tehdit· Hitlerin tehdidinden kurtar-

Bt rlin, Helsinkinin har- nıak için keııdisini derhal 
bin nilıayet bulma~ı için Al- harbe icbar etmek lazım 

·manyaya yalvarmasını ısliyor geldiğini beya'l etmiştir. 

Bu suretle Rusyanın bugün j, an hududunda 
harpte muvaffak olmamış ol Londra _ " Deyli Tel-
masına rağmen zevahiri kur graf ,, gazetf"sinin yazdığı· 
tarmasını büyük ve alicenap na göre, So .,yet hükumeti 
görünmesini temine çalı~ı- İran hududu civarında jöf-

yor. le ile Minijerva arasında 70 
Bu meseleye, dair :Rus mil uzuıılu~unda bir şömen-

efkarını yoklamak ınaksadi· döfer hattı inşasını\ başlamış 
le Moııkovayci giden Dr. !ardır. Bu hat karadenizden 

l Volthat Rusyada çok ıyı ha zer denizine giden şömen 
karşılanmadı. Kremlin tavas döfer hattına bağlanacaktır. 
sut istemiyor. Rusyada telefon 

lık adımı atmağa Finlan· 
diyayı ikna etmek icab edı· muhabereleri yasak 
yor-. Bu da- güç olacak. Moskova 25 A. A. -

Fakat Berlin planlarını Hükumet, Sovyetler birliği 
bozan ve Roma karşısında ile yabancı memleketler ara 

k 'sında her türlü hususi tele -müşkül bir vaziyette bıra an •fon mükalemelerini yasak 
bu harbın bir an evvel bitti-
gini görmek arzusundadır. 

Çünkü bi.itiin Alman ikti 
lsat.;ıları: Uzun bir harb! 

lsveç topraklarının altınd 1 

yalan madenler<len istifad .. 
etmeden:dayanmak mümkün 
değildir.,, fikrini birçok <lefa 
lar tekrarlamışlar, bütün ına·' 

tkalelt"rinde yazmışlardı I' 
İsveç Kıruna ve G<tbri

vare madenlerindı=ıı yüzde 
70 demir cevherin'. ihtiva 

~ eden 9 10 milyo ı ton Aci· 
no çıkc!rır· Boliden ocakları 
bakır ve altın verir .• Bergs
lag ocakları düny;,nın en saf 
kükürt ve fosforu ıu ihraç 
eder koca Bofors f dbrikala 

' rı Skeleft mıntakasının pirit 
kükürt ve arseni~ini i~ler. 
Hitler bu .membaların İsiihsa 

t-tmiştir. 

YugoslavyadakiAl· 
manlar 

Belgrad 25 A.A. Ha-
vas ajansı bildiriyor: Yugos 

lavyadaki Alman ekalliyetli 
yenı muhtelif taleplerde 
bulunmu~lardır 

Bunlar, ayrıca statüde 
temsil hakkını istemektedir
ler. 

)atını müttefiklerle harbt'der 
ken lsveçle harbe gırışme 
d~n sadece tehdit ile kendine 
hasretmek !llümkün olduğu

nu sanıyordu. Finlandiyanın 
mukavemeti ve bu harbin 
beynelmilel sahadaki akisleri 
Almanyanın bu tarzda mu
vaffak olmak hakkında besle 
diği ümitleri kırdı 

ilan 
Antakya İcra memurluğun 

daıı: 

İpotekli olup paraya çev
rilmesine karar verilen ve ta 
mamına üç ehli vukuf mari· 
fetile 4000 lira kıymet tak
dir edilen Antaky.ının Vert 
mahallesinde kain 1250 sayı 
lı ve derunumle bir masura 
suyu bulunan yeni tarzda ya 
pılı bir evin tamamı aı;ık art 
tırmaya konulmuş ve 19,2,940 
tarihine ra,;layarı pazartf'si 
günü ~aat t t"n ye kadar: daire
de açık arttırması icra edi
lecektir. 

Arttırma bedeli mukadder 
kıymetin 75 ini bulduğu su· 
rette alıcı namına ihalesi ya
pılacağı aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kal 
mak şartile arttırma 15 gün 
müddetle temdit olunarak 4, 
3,949 tarihine raslayan pa
zartesi gunu ayni saatte 
dairede yapılacak olan ikin
ci arttırmasında da!ıi yokarı 
Ja yazılı bedel elde edilme
diği takdirde satış 2280 sayt 
lı kanunun hkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır: 

Satış µeşin para iledir 
arttırmaya girmek istiyenlE"r 
mukadder kıymetin yüzda 7 ,S 
nisbetinde pey akçası veya 
ulusal bir barı kanı:. temin~ t 
mektubunu vermeleri ıazım· 
dır: 

Hakları tapu sicilile sabit 
olmayan ipot~kli alacaklılar
la diğer alakadarlarırı ve irti 
fak hakkı sahiplerinin bu hak 
larını ve hususilt faiz ve rPa 

sarıfa dair idd~alarım ilan 

ilan 
1 Hatay Müzesinin ikin 

c:i paviyon çatı tarasalarmın 
asfaltla tecridi ve dereleri
nin yenilenmesinin 19,1,940 
daki eksiltmesine istekli çık 
madığı·ıdan 12,2,940 Pazar
tesi günü saat 15 de pazar
lığı yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2459 
lira 62 kuruş ve ilk temina
tı 185 liradır. 

3 - Umumi ve fenni şart 
nameleri Müzededir, g)rüle
bilir. 

4 - İsteklilerin ilk temi
n<t t makbuzları veya bank...ı 
mektupları ve kanuni vesi· 
kal< rile birlikte mezkur gün 
de Vilayet makamında içti
ma edecek olan heyete mü· 
racaatları. 

ilan 
Hatay Vakıflar Müdürlü· 

ğünden: 

Vakıflar kanunu hükümle
rine göre vakıf tevliyeti Va
kıflar Umum Müdürlüğünce 
tevcih ve tasdik edilmedik· 
çe hiç bir kimsenin vakıfda 

tasarruf hakkı olmadığına gö 
re Suriye ve Hatay hüku
metleri za maıı ında gerek ilan 
la ve gerekse vakıflar ida
resince yapılıp Vakıflar U
mum Müdürlüğünce tasdik 
edilmeyen tevcihlerle vakıfla 
ra tasarruf edenlerin ilan 
tarihinden itibaren 15 güne 
kadar vakıflar idaresine mü· 
racaatla muamelelerini ikmal 
ettirmeleri tebliğ olunur 

ilan 
tarihinden itibaren 20 gün Hatay Vakıflar Müdürlii-
zarfın<la dairemize bildirme- ğünden: 
leri bildirilmediği anda satış Bütün mütevellilerin de 
bedelinin paylaşmasından ha vakıflar idaresi gibi vakıf gay 
riç kalırlar: ri menkulleri noterden mu· 

Gayri menkulün evsafı: saddak mukavele ile i~ara 
Mezkur ve üç kattan ibaret vermeleri ve bedelini res

olup birinci kat 4 oda, bir so mi makbuz mukabilinde tah
fa, hamam, yüz nu, .mutbah, sil etmeleri iktiza etmekde 
kiları havidir ikinci kal dahi olJuğu ve bunun haricinde· 
ayni şekildedir üçüncü kat ki muameleleriP vakıflar ida 
ise }'İne zemin katı ayrıca resince kabul edilmiyeceği 
ve müstakilen tış kapusu ile alakadarana ilanen tebliğ o-
iki ufak odayı muhtevidir. lunur. 

Mevzuubahis gayrimenkul fl f • • 
kendisine ihale olunan kimse llS ane lÇln 
derhal veya verilen mehil i- Erzak satın alınacak 
çinde parayı vermezse ihale Antakya Hac;tanesi Başka 
kararı fesh olunara'~ kendi- tipliğinden: 
şinden önce yüksek teklifde 19 Kalt"mden ibaret olan 
bulunan kimseye arzetmiş ol hastanemiz dört aylık erzak 
duğu bedel ile almaya razı nıahrukat vk sairesi 15 güu 
olursa ona olmazsa veya bu müddetle münakasaya konul· 
lunmazsa 15 gün müddetle mu~tur.Talip olanldrın maliye 
tekrar arttırmaya çıkarılıp. en ve-zıı~sine yattıracaklah yüz
son artlıranın üstünde bırakı 1 de 7,5 muvakkat teminat ak 
lır ve iki ihale arasındaki ~ çıts\ makbuzile birlikte 29 .-

Açık eksil 
Toprcık mahsulleri ~ 

kenderun şubesinden 
lskenderuna dı!nizd 

karadan gelebek hubu 
zm istasyondan depoya, 

l 
larımızdan vtJpura. ' 
tahmil ve tahliye işlet 

eksiltmeye çıkarılmıştır 

Açık eksiltm 2 
p ızartesi .günii saat O 

te 1skerıdeı undali mu 
miz binasında :>·apılaC 
TaHplerin ~şartname s 
ni anlamak üzere 1 şu 
müracaatları ve e 
gün ve sııatında 
liralık teminat mı::ktu~ 
akçesile birlikte gelınt 
olunur. 

Belediye_y~ 
Satılık arsal 

Belediye dairesi ar~ 
k: 106 parselden ~ 
422,423,424 numaralı 

ta Belediyeye aid arsal• 
çıkarılmıştır . L tiy' 
belt!Jiyeye ınüracaatıaf 

1 
oır. 

ilan 
Santıralı su ile nıô 

Dörtyol elektrik iııf 
tesisatı .Kapalı zarf 
ve 45 gün müddetle 
mey~ konulmuştur. 

1 - Keşif• bedeli ( 
70) liradır.İlk l~minat 
(2097) iki bin 1doksafl 
liradır . 

2 - lhal~ 29, ŞubS 
perşembe güııü saatl 5 

yolBde:.iiye encümen sı 
belediye encümeni tar' 
yapılacaktır. 

3 - Projeyi görme 
yenler Belediye muhsS 
lığinde görebilirler. f 
daire şartııamelcriniıı 
talep vukuunda p:>sta 
derilir. 

Kendisine ihale ohıll 
se derhal veya. verileıı 
hitamında parayı ve 
ihale kararı foshotuo• 
disinden Önce yüksek 
bulunan kimseye arze 
duğu bedel ile almağ 
olursa ona olmazsa "'' 
lunmazsa 15 gün ııııt 
tekrdr arttırmaya çı < 
en son arttıranm üstıl 

~ 
rakılır ve iki :ihale at 

fark ve ge~miş günle' ~ 
yüzde beş faiz hisap 
ayrıca hükme hacet ~ 

• 1 
sızın dair<"mizce tahS1 

nur. 
Gayri .mf!ııkulün tl 

etmiş vergisi ve ' 
delialiyesi ve bilcümle 

fark Vı! geçen günler için l 2 - 940 tarihine müsadıf 
yüzde beş faiz hisap edilerek 

1 
pazartesi günü saat 14 de 

diğer masarıflarla birlikte'! ay hastanede müteşekkil mubayea 
rıca hükme hacet kalm;ı'<sı- komisyonuna müracaatları . 

masraflcırı alıcıya aidJ 
fazla malumat'~alnıak 

ler İ0,2,940 tarihinde 
ren ,dairedf! açık buW 

zın dairemizce tahsii olunur Bu hususta mufassal malu· 
Gayri menkulün teraküm mat almak ve şartnameyi 

etmiş vergi ve rüsumu della· görmek :stiyenlerin her gün 
}iyesi ve bilcümle tapu mas· :hastane idaresine Jaş vurma· 
rafları alıcıya aittir daha faz ı )arı ilan olunur. 
la malumat almak isteyenler • -
29,2,940 tarihinden itib1ren Gündüzde 
dairede açık bulundurulacak 
şartnamesi ve 940,541 sayılı 
-.. osyasına müracaat!a icap e-
den malumah almış olacalcla 
rı ilan olunur. 

Bu akşamdan itıbrren 

YENi ... ŞEFAK 
Kahremanlık menkibelerile 

dolu şaheşer bır film 

lacak ~artııame si ve1.~ 
sayılı dosyasına mu 
icabeden maluma~ 
-lacaklarıl ilan ~olunur· 

l-;veç P ıazeteleri. j 

• ' fı 
harflerlellsveçlileri .. 
ya ordusuııaDgcnüllıJ 
mağa teşvik ;etmekte _______ ,/ 
Neşriyat . ~'lüdür: 

Selim ÇELENK 'oİı 
C.H .P .Mat baasrn<la 


