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--·-------------------~üm ÇELENK 

~eıriyat Müdürü 

Çok Safın BaşveYilimiz Refik Saydam 
Bu Akşam Aramızda Olacak 

atag,jevkiı./Qde gün/ere ma/ı ~o.v__u.etler._ : Resmi teb-
• • • d lrı_ Bırlıgıne gore 1 /iğler 

sus sevınç ıçın e ça 1eanıgo Üçtarafl! au.laşm~ t lngiliz tebligvi 
• "' n1n mahıyetı nedır?· 

Şehir başfan başa bayrak/ar, mı//z renk/er Prav.da.gazetesi_.BerJinde 1J Londra 
3o (a.a.) - Res· 

• ' imza edılmış olan uç tarafla mi tebliğ: • 

Çl
·çekf er Ve efekfrİk ampu//erİ/e SUS/e1ıdi pakta tbsi!t ettii:i ~aş yazıdı Pak Bugün İngiltere üzerinde 

tın Sovyetler ıçm beklenme uçınağa teşebbüı eden diiş· 
Halayın çok aziz ve çok r!' uhterem misafiri bu grin saat 15,15 dik bir şey olmadığını ve Al man tayyareleri, hava müda· 

. . . . k . . mftnya, ltalya ve Japonya l\ra f as bataryalarının barai ateş· 
te Halayda olacak - Başvekıhmtzı karşılaına ıç•n her ta- smda mevcut fili bir vaziyetin leri sayesinde Londra üze-

rafta hummalı bir faaliyet var ·- Köylerden ve civar kasaba· tesbitin~en ibaret olduğunu rine yaklaşmağa muvaffak 
, kaydettıkten sonra Sovyetle· olamamış bu yüzden bomba 

)ardan şehrimize akın başladı rin imzadan evvel haberdar larını gelişi güzel atmıılar· 
edildiği, bu palet ile harbin dır. Bazı şehirlere bomba· 

Ankara Radyosu dün ak 1 tüccarlarımızla Hatavın ikti· di leği üzerind~ bi;· ğÖrliş7n;:
şam ıaat 22,30 servisin~ e _s•a•o•i •v•a•zllİiy•e•t•i •v•e-tu.· c•c•a•r(•a•r•m••ya•p•a•c•a•k•lı•r ·--••••• 
B~şvekillmiz Doktor Rt!hk .,. 

Saydamı·n· r~fakn~in.d e Tic~· Dası: .t korunma 
ret Vekılı N/\Zmı fopçuog· ı j 'J 
lu olduğu halde Hataya git- D • d •• f b • . f 
me~ üzere saat 21,30 da An enemeSl !lil am l1 mUVQ -
karadan hareket. etıiği~i bil fakigef 'Ve İnf İzamfa. napıf dı 
dirdi. Sayan Refık Sayuamın 7 
Hatayı şereflendirece?i ~~: Denenıede vazife alan gençlik teşkilatının 
beri dün ıabah.tt"n~~erı. ootun gösterdiği fevkalade intizanı büyük 
liatayda elektrık suratıle ya· t kd' k d 
yılmış ve her tarafta fovka. a ır a2an ı 
lide günlere mahsus humma Dün haber v~rd ğimiz gi· ı de fevkalade mükemmeldi. 

h 
bi tayyare hücumlarına kdrşı ltfaiy~ t~şkilitı mafruz 

h bir faaliyet v~ sevinç a · 
b 1 Pasif korunma det. emesi <lüıı . iki yanğını ~öndürmüş v~ sa· 

reketi göze çarpnınğa aş a· 
mış bulunuyordu . Dün sabah saat 17,10 da Beledi yenin ye· a t 18 d~ uzun uzun ça-
lan itibaren Şt'hir buştan ba· ııi getirttiği canavar dlidü- lan düdük telılik;.nin geçti-

11 ki 
ğüııiin kesik kesik .vılmasiyle ğiııi ilan etmPsİ üzerin~ ş~· 

şa bayrak!ar, mi i ren er, 
k b boşldtılt~ ve mefruı tehlike hirde normal ll'lyut av 1et 

çiçekler, ve yeşilli \ere Ü • ... "' • . ' <ı ey· 
50 dakika sürmii ştür . Jemıştır. 

rüomüş, her tara( dektrik 
Tehlike işarctiııin verilme· UQVQCl/ 

ampullerile süslenmiştir. flt ll.rımız sind~ n üç dakika soıı ra sokak· 
Bütün resmi ve gay· A 

ri resmi teşekkülleri!! esnaf laıda kimse kalmauıtş ve halk nkaraya ~döndüler 
birlikleri: çolc Sayırı B=tşvt'· tam bir intizam içinde sığı· Anka 30 A.A.- Bu sa· 
kilimizi canla başla karşıld- nak yerlP.riyle nıafruz siper- b:ıh KayE.~riye varan Hava• 
mak için dünden beri hazır · lere :!tica eylemişti r · .. cılarımız, oııbinlerc" . halk 
lanmağa haşlamış, aziz ve Mafruz tayyare- hucum· tarafından tezahüratla karşı· 
oıubterem nıi11firin ayakları ıarına ve atılacak bo mbalarla lanmış ve p,\raşütçülerimiz 
altında keıilmek için sayısı çıkacak yangmlara karsı '.a· muvalfakiyetli atlay ı şlar y.ıp
onları geçen kurbanlar ha • zırlanan ekipler de~b a.l ~azıfle mışlar, Kor General, Vali ve 
zırlanmıştır. başına koşarak yer.erını a • bayanlardan arJ:u edenler tay 

Sayın Başvekilimizin is· mış bulunu~orlar~ı . yarelerle şehir üzer inde gE>ı· 
tikbal merasiminde bulunmak Tehlike ışaretınden 3onra dirilınişlerdir. 
ve onun şahsında Milli Şef'i Vali mua~i .. ni ile. mevki ko· Öğleden sonra Kayseri 
~elamlamalc için köylerden mutanı, vılayet. ıa•ıdarma al.ay den ayrılarak Arı karaya dö· 
~'! civar kazalardan şehrimi- komutanı, emnıyet ve sefer· nen havacılanmız Eti Mesut 

2
e akan başlam:ş, otellerde berlik müdürieri şehri dola· Havu istasyonunda karşılan· 

•yer' bulma~ imkansız bir h~- şarak .. hnan tedbirleri ve v:!· mışlardır . 
le gelmiıtir. ~ife alnı~ş~ olan ekipler~e. itfa· Havacllarımızm cenup Vi 

Dün akşam Aııkaradan ıye teşkılatrnrn faılıyetıııı tet · layetlerimizde yaptıkları buse-
hareket eden Öaşvt::kiliıniz bu k~~ etmiş, ba~~a enın~_y:t teş· yahat 2500 kilo· 
alin öğleden ıroııra uat 15, l5 kılalı olmak .u ı~r~ but un teş· metreyi bulmaktadır . 
•~ lsk<"rıdt>run istasyonuna mu kilatm tam bır ıottuınla va· 
~ualat c<lecek ve bir müddt":t zifo gördükleri anlaş ılmıştır. 
:ıatinthat etükteıı sonra saat Bilhassa ~ençljk teşkilatı:ıın 
17 de şehrimizi şereflendire göst<• r<liği levktilade intizam 
Ceklerdir. . ve vazifeyi kavramak husu· 

Zabıta iıtikbal mnrasimin sundaki muvaffaki>eti takdir· 
de intizamı teıı1in etmek için le görülmüş ve mevki ko· 
llliirnkün olan ve icap eden mutam kendilcriııe teş .. kkür 
bütün tedbirleri almıştır . eyl~ıniştir. Ağaç yapraklan 

Başvekiliınize refakat araSl'ım g i z l c n e ıı 
eden Ticaret Vekilimiz Naz askeri kıtalann ve mestur 
illi T opçuoğlu yarın sabah yerlP.re y~rleştiriıeu ıtteşe 
'-tt 10 da Ticaret odaamda muheyyll mitralyözlerin vaziyeti 

' -

Gazetemiz 
Yarın fevkalade 
bir nüsha halinde 
intişar edecek 
Sayın 13aşvekilimiz Dok 

tor Refik Saydamın .Ha~ayı 
teşrifleri münasebetile gaze
temiz yarın fevkalade olarak 
ve dört sayfa halinde intişar 
edecek tir. 

yeni ve daha şamil bir saf· lar düşmüştür. 
haya girdiği Molo•ofun Son Alman t hl . ._. 
Sovyet içtim"ında harbin uza . e ıgı 
yarak gPnişliyerek cihan bar . ~.erlm3_0 a.a. - Alman teb-
bi haline intikal tehlikesi mevl hgı : ıngıhe~~de askeri hedef· 
cut olduğunu esasen söylE>miş ler_e ~ar~ı hucumlara devam 
bulunduğunu, lngiltere ile t dılınışhr · 
Amerika arasındaki askeri Bu hücumlara LoıJdra ve 
iş birliğinin çok sıkı bir ha· Liverpul hedef teşkil etmiştir 
le gelmesini bu paktın imza 1 ~enubi lngil.!erede birçok 
sı teşvik eyl~mi~ bulunduğu } hmanlar~ hu.~um. yapılmış 
nu, Am~rikamn henüz m\h.. • bazı şc~hırler azerıııe Alınan 
ver devletleri ve Japonya ile l tayyareleri büyük çapta bom. 
harp halinde olmadığman hiç 1 b~lar atmışlardır. M,.,rkezi fn· 
bir eht-mmiyeti olm3dığı çün 1 ııltered-e bir silah fabrika· 
lcü bu devll!'tlcrin müşterek sına hanrat yaptlmışbr. 
düşmanlarile bir safta ol~uğu tTALY AN TEBLılil 
nu anlattıktan sonra şoylc R 3 A A I d. oma . .- talyan 
ıy°.:: resmi teblıği: Şarki• Akdoniz 

Al~nya, l~alya ve Jap~.n de bir düşm11n deni~albsı 700 
ya Şarkı Asya ıle Avrupa nu tonluk küçük bir ltal a ... 
fuz sahalarına aralarında pay ın· · · t ·ıt · t• YB. n kg_ 
l l F k b d 

ısını orpı emış ır. ır ro 
a~1yor ar a at un a Mu va 0.. .. .. k. d . 

ff k ı l k 
ı rumuz mez ur eoızaltı 

va a o up o mıyaca lan mese yı toplk t t b t 
lesi hi~· şüphesiz karşı karşı Hayfa .. n .arda a ırmıştar. 

1 d l k ' . . h uzerın e C'!reyan e· 
Yk~-? a? be~ et uv~et. kerı~ınk. a den hava muharebelerinde 

ıır.ı nıs dıno Vı"! gıttı çeın ı b' 1 .1. t . d" 
f d b .. k" b b' ır ngı ız atyyaresı uşmüş 

şa e en u gun u ar ın t .. 

cereyanına ve neticesine bağ .. uııpr•. ~~-11!!11-~---
hdır. Yakında Sovyetler Bir ademi tecavüz paktmm ak· 
li~i için yapılan ihtirazi kayid dPdilmesi imkanları hakkın· 
Suvyetleri bitaraflık siyaseti· 

1 

da beyanatta "bulunmak is 
n ~ riayet demektir . Suliı ve m~miştir. Japon gazeteleri 
bitaraflık . siyasetine baR-h o· bu paktın mahza Sovyetler 
lan Sovyetler Birliğ\ bu siya Birliği 11e münasebetlerin tan· 
setin kendi elinde olduğu zimi için kati bir.hareketi teş 

;nisbette dt!ğişmez kaldığım L-il eylediğini tebarüz ettir· 
ve öyle kalacağını teyid ede mektedir. 
bilir.,, Ribbentrop Mos-

japon m.atbuatının kovaya gitmiş 
neşrıyatı Nevyork 30 A.A. - Ber 

Tokyo 30 A.A.- Japon linde bulunan maruf Ameri 
Hariciye Nazırının sözcüsü kan gazetec\si, Alman Hari· 
Berlinde imzaıanan paktın ciye N~zanmn, üç taraflı an 
Diğer bir devleti tahrik ma laşma hak'.nnda Sovyetler bir 
hiyetinde ol.nadığmı kaydt"t li~ine izahat vermek üzere 
ti~t.en sonra Sovyetl~r B;r~i· t~yrar~ ile Moskovaya gitti· 
~ı ıle Japonya arasmda btr ğım bıldirmiştir. 

EN SONDAKJ qzwa m= 72 •• 

/ngilizler 
Çok büyük bir hücu 

ma hazırlanıyorlar 
Londra 1 (a.a.) - Yarı 

resmi bir menbadan öğreııil· 
diğine göre lııgilter,.. üzerin~ 
yapıla11:hücumlar111 bidaye· 
tinden bu güne kad :ar Al· 
manlar2bin tayyare v~4bin lca 

dar pilot kaybetmişlerdir. 
lyi malumat alan mah • 

ffilerden öğrenildiğine göre 
ı~gili~ kuvvetleri yakında öyİe 
b11 hucuma geçecekl~rdir ki 
bu hücum hiçbir zamanAlman 
hücumlarile mukayese edile· 
miyecek kadar büyük olacak 
hr. V ~ Almanlar bu hücum 
karşısında mukavemet edemi 
yeceklerdir. 



Belediye ilô.nlarrı 
ESNAtA VERiLEN BiR KISIM MÜJ-1· 

tETLER TEMDID EJJILDt 
·Bilumum esnafın r; azarı dikkatine 

Belediye Riyasetinden: 
15,1,940 taribindenberi tatbik mevkiindt> bulunan Atı· 

takya Bf"lediye zabıtası taJimatnamesi mucib; ııce BelcJi • 
ye Sınırı içinde bulunan vatandaşların ve nakil 11sıJ11ları 
~hi~lerinin şoför, Ham~al, Ekmekçi, F11,r,ımco, d~ğirmen 
ci, Seyyar 5alıcı, Kasap, Babkçı, Lo~antacı, , Ahçı, kebap 

ç1. işkembeci, Pa,ta ve şeknci, dondurmacı, süt, y.ığ, 
yoğurtçu, Kuru kahveci, K!\bvehane, Gazino, Şerbetçi, 
yemişçi. Kuru yt"nıi~çi. otef, )ıan. pansiyon, Ham.em.# Ber 
bt"r. Sabuııcu ve hunlar gibi ilgili yerlerin sa!ıcıl.um du 
ruoolarıru ~yh11ün 10 uncu giinürıe kadar talimatnamt'ye 
uydurn}aları ve o J;Üo<leıı itibaren yapılı.cak oları tt> ftiş 
ve ko:Jtrolde talimatnameye a}kııı vaziyetlerde olaııldr:ın 
rı zalanpırılaçağı ilan olunur. 
1llof• Görül,.n lüzum üz~rirıe Lir nıuJdet 15 bi· 

l Y J • rinci teşrin 940ıt kadar uzatılmt:;tır. 
Bel ı;diye Riya~etinden. 
aetediye Zabıta talimatnamesi mucibine~ sebze ve mey 

V'!cilerl"" bakkallar ve kas>tplarla ahçı ve lokantacılar bir 
yerde Vt> lı~r ikisi biı leştirıler~k İş yapmaları yasaktır. 

~ylulün 1 H ll l! kadar kıt.s<tplar dükkanlan Jıhçı V"' lok~ntacı <.lüle 
kaolarındau v~ teşrinievvei 15 e kadar hakkalJar dük
kanl11rım, st>bz.- ve me)'.Ve <lükkanlanndarı ayıracaklar ve 
h e r iki işi birleştirmek S'.lr,.tile W!hşamıyacaklar.dır . ~y· 

kırı hare ket edecekle.ô ıı ~e za Jandır. Jac.akları ' liıı gJunur. 
Jlı0 .1.. Görülen lüzum üv•rine bu .müddet )ikinci 
ı·y i . • teşrin 940 e kadar uzah!mıştır. 

Belı diye Riyas~tinden: 
Lokaııta, Gaziııo, Kahvehane, Meyhane, Han, otel, ha 

mafll. Sinemalar, o~ı berler EylUiün 15 ine kadar Beledi· 
yeye Müracaatla Vı layetten alaıklar! açış ruhsetnamesini 

ibrazetmeleri, sanatları derecel~riııi bildir<·rek •ücret tari 
fe!erini tesbit ve ibraz ile tetkik ve tasdik eltirmeJeri ve 
buralırda <;4hşanlar için bir beyanname tanzim vt; nülus 
cüzdanlarını ve sıhhat rapo ı tarını biı likte ifa ile t"hliyet 

. v~ çalışma izni .almaları ve bunlan~muayyen müddet içinde 
yapt•l'mayanların ce:utlandınlacıklara ilin olunur. 

AT i• Görülen lüzum ÜJerin,. bu müddt":t lS bU-io 
ı v.g • ci teşrın 940 hr.i1''ııe lıcpdar uzattlmışhr. 

Belediye Riya 5etiııden: 
E v Jükkarı ve sa;r binalarını kiraya verenlerle bura· 

larda kira ile oturunlar eylülün 20 sin ."! kadar mukavele
name )'a paı alc Noterlığe tasdik ve bt' lediyt>ye kay<lettire 
cdderdir . Bu mü -ldette ı sonra yapılacJIC umunı'i kontro! 
<la mukavf"lesi bulunmayan bina sahip ve rnüstecirleri 
hakkında kanuni takibat yapılacağı ilin olunur. 

AT l • Göı·ülen lüzum üzerine bu müddet ~ iki ııci 
1Y0 • 1t'ştin G4P t ar i hm~ kadar uzatılmıştır . 
Bt-lediyf" Hiyuetinden: 
Şehir dahilinde bulunan bi lu ıpun <lü~kanlarla tticcari 

ve sınai müessesat, kapı~rııun üıeri 'ıt! JtJh i pl~ri ııi n i.siın 
!eri " e soyadları ve mü~sksenin iştiğalatıııı ı: ös!eri r 
Türkçe yazılı levha asmağa Betediy~ vergi ~ft resimlı>ri 
kaııunu mucibince mecburdur. L~vhalar kırmızı zemin iı· 
zerine beyaz yazı ile yazılacaktır. Başka renklerde y<tzt 
yazılması ve levhaların boyanması yasakrn. Ilu levh:ılar 
bu yük , caddelerde t·yhitün b .. şinci ve bütün şehirde ty1ı1 
tlürı 15 inci gününe kadar ikmal edilecektir. Bunlara ay-
kırı levhalar eylül iptidasma kadar ka;dmlacaktır. Aylu· 
rı harekd t'deıılerin cezalandırılacağı rniıı olurıtır· 
ATO/• Görülen lüzum üzerine bu ınütl:.iet 15 b:rl n 

l Y~ • ci teşri11 940 u kadar uzatılmııtır. 
Satılık zeytinlik ve gayrimenkuller , 

v .. kfı cınsı ağaç tahr~in oluoaıı ~uhammen bedel 
Nakip cumii zeytun 276 ztytun kilo 

1275 51 00 
Ahmcdiye camii oda 3 

Zulfikhr ,, 1 
Yukarda yar.ılı gayri menkllll~rlr: z~ylpnları 940 icar· 

)arı açık arttırmaya çıkanlını~tır. lhalt:si 4,10,~40 cuuıa 
giınii saat 15 de vakıflar id trı'!sind «.< içra q)uıuu:ağandau 
knıiııat akçalarile birlikt~ müracaatları İlan olunur. 

Haciz kararı 
Milli hudut dışına kaçan 

(32281) lstanbullu AbduJJah 
oğlu Nihat Değerin Vı, Kot'. 
Acili amirlijince askeri muha 
keme usulü kanunun (212)iıı 
ci maddesi mucibince gayip 
sayılı ve adı geçen ununun 
(21 p )ıuc ı maddesin~ i stinad~n 
Tür.kiye Cüınhuri~eti dıbilin 
deki maUarma 25, 7 ,940 tari 

- -
Vakıf ıniiJkiyet ilanı 
5 inci ıu Qta~anın 1777 nıab 

zar No: lu arsanın mülkiyt!lİ 
satlı~a çıkarıhnıftır. İhalesi 
3, 10,940 tar\hine ra,lavap per 
şemba günü saat 16 dadır .Ta 
l ıplerin muvakkat teminat :ık 
çalaril" birlikta v.ıkıflar ida· 
resiue müracaatları. 

:---:-""~ _,... - ......- -·--
bind•! hadı konuıdu~u ilan o 
hmu ı-. 

ltı..lganJar 
F ra,nsadan taleple· 

rini arttu dılar 
Kahire 30 A. A. - Su· 

riyeden buraya gelen habt>r 
· Jere göre, fo•lyanl.ır, Fransa 
dan Surjyc ve Lübnan hak· 
kındaki taf eplerini arttırmış· 
tardır. Bu talepl~r arasında 
Trablusşam limanının de· 
niz üssü •>larak ltalyanlar 
tarafındaıı kullanılması, Suri 
yedeki l tayyarelerin Rodos 
a4asuıa n_akledi\erek ,harbin 
sonuna kadar orada bırakıl 
m~ s-, polis kuvvetleri · müs 
t~ıı ·ı 0J1Çak üı~re Suriye 
ve Lübnandaki bütün Fran· 
sız kuvvetlerinin terhisi var• 
dır. Fraqsanm bu talepleri 
reddettiğ~ tahmin ediliyor. 

185000 kilo :Jandarma K:arako1 
1 binaları yaphrilacak 

Un alınac'1k 1 L{ t N f M"d·· ı:a11"o• t ı- a ay a ıa u ur.-g 
1 -. Hatay Seyyar ~andar· f den: 

ma pıyadt" alayınca cms ve 1 S" d' F ti"kli 
• v - uvey ıye, a ı 

mıkdarı aşagıda yazılı erzak ka Ş k" S ç l G·· 1 r-t 
1 f J

. • b ·.J •
1 

en oy, ı an ı, uze ce, v 
pa ı zar usu ı le mu ayaa euı e E · ç k kile . gen, rzm, ..:.arı aya mev 
tır. . . . . rinde yapılacak (8) adet Jao• 

2 - ihale: 15 bırmcı teşrın d k k ıı L' •·rS . arma ara o arının ~ır ar. 
salı günü saat 16 da ıcr,t e· ml inşaata kapalı ırf usulile 

~dilecektir. . ko 
. eksıltmeye oulauştur. 

3 - Buna . A aıt ~aruıame 2 -~ Eksiltme 22,10,940 5' 
Ankarada Vılayet j. K.istan· J ·· ·· • t 15 t,. A t k.ıt 
b ld V'lA J K v ı gwıu sae1 _ n a ,. 

u li ı ayet . omutaı ı ltgm N f M "d ·· l" - .. d dı 
d A ı d L .. d .. a ıa ı :u ur ugu o asın 

a nta <ya u evaıım ınu ur .. .
1 

k · ı· 
1- . .. d .... 1 b·ı · mut~şekkı omısyonca yap ugun e gor_.u e ı ır. . 

1 
k 

4 ~ - Tal;p olanlar ihaleden ac; tır. 
1 

A t 
nihayet bir saat evveline ka· -. bt y~n e:r hususa şar 
dar Tıcaret odasına musad· name ıln proıe ve evrakı ket 

Frıansız miistemle
. k~Je:rinde 

dak vesikalarile ve yüzd~ 7,5 fi~:yi {100) kuruş. ~edel n:u 
muvakkat teminat ve teklif hılmde sah~ .alaüıb~J"r. . 
mektuplarile birlikte Antakya 4 -- B_u ışın keşıf· bedelı 
da kışla biııasındıt mü teşek· {19943) lıra {76) .kqru~tur. 
kil satın alma komisyonun,t 5-Muvakkat teminat(l49~e 
müracaatları . lira (78) ku~~tur. f 

Londra 30 A. A. -
Er.ansız Hattı üstüva Umumi 
Valisi General Donrnincs Da 
kardaki müstemleke askerle 
rine hitaben radyo ile verdi 
ği bir mesajda General Dü· 
gola karşı yaptı~:ları hareke 
ti takbih etmiş olmakla be· 
raber mafovkları bulunan 
General Dügolun :.;ilahsız 
muraQhasl&!lnC\ karşı gÖ$ler• 
dikleri tenaati bava ve de • 
niz üslerini tt>sis etmeğe ge· 
~cek olan Alman.ve ıtalyan 

Mu teminat Li. 2289 Kr. 38 6 - Taliplerin ihaleden e l 
Mubam. kıymet Li. 30525 .kurus az seiciz ~ün evvel bu ite b 
Miktarı Ki lo 185000 zer inşaatı başardıklarana da 
Erzakin cinsi: Un ir evrakı miisbitelerile birlik 

if Ô.n te Vilayete müracaat ~ere~ 

Hatay vilaye
tinde n 

Şen köy Telosmaıı 

alacakları ehliyet vesikasını S 
2490 sayılı kanuna uygun o· a.~ 
larak hazır!ıxacAkları teklif 90 
mektuplarım ve bunlarla bit Size 

lara karşı da göstermelerinin 
Dakardaki F.ransızlar için 
bir ıeref borcu olduğunu 
söylemiştir. 
lngİ(lerc Rotpanya 
yı protesto etti 

K,•nb~rl i Haşabiye 
Şarki Dolueıl i Süııberi 
Kara~sı Demalha 
.\ıladenboyu Armutlu 
Sofular Çaksuolu 
Başarbey Çubukçu 
Akbayır Kabaharrıup Domal 
Baba torun Karsan be)' 
As.kirli 

Yukarıda adh•rı yazıla 

köyleri1ı 2901 sayılı kanun 
mucibince yapılan arazi tah· 
riri bitmiş ve vaki iti:azlar 
ise tetkik edilerek karara 

likte temin a f mektup veya m 
buzlarına ve ticaret odaııı ve• 
sikalarmı ihale gün Ü s ıat 14 
e kadar komisyon riyüetind 
muıcbuz mukabilinde vere 
cek!erdir. Poitada olao 
gecikmeler kabul edilmez. 

llu akşamda itbar~n 

Türkçe Sözlü 

bağlanmı ş oluuğund,rn tahrir Üçahbapçavuşlaratyanşlann 

Neşriyat MüJürü 

Londra 30 A. A. - Lord 
Halifaks Bükreşt.! tevkif edi 
lel' lngihıler için Romanya 
maslihatgüurım hariciye ne
zaretine davet e!der~k bu hu 
susta kendisiıııi~n izahat iste 
miş ve bu hareketten dola· 
yı Romanyayı protesto ~tmiş 

muamelesi katıyet kesbe ttiği 

ve 941 s·syı! ı arui vergısı 
yeni tahrir kiymeti üzerinden 
tahakkuk ve tahsil edılec~ği 
ilan olu .ıLır . 

Setim ÇEtENK 've 

tir. d" C.H .P.•natboıı - A.N fAK'{ .. \ 
1
un 
er 

~--------------11111!1••-----• 1-- 3 T 1 11 !l!!lli(I Erzak su1ın alınacak e 
1-Hahıy ikinci seyyar jandarma piyade layınca cins ve miktarı aşaRıda yazıla erıak 

hizalarında gösterildiği vt"chile kapalı zarf.' v~ açık zarf .i ve aç!k eksiltme· ile '" ınubayu 
edil~cektir. 

2- ihale 10 birinci teşrin 940 pt!rşembe ~günü ~aat 16 da icra edilec~ktir. 
3 - Talip olanlar ihaleden nihayet bir saat evvel Ticaret odasından mu1addak veşikalu

ril~ ve yüzde 7 buçuk muvakkat teminat ve tekHf mekluplarile Antakya luşlasmda miilt" 
şekkil alay sahnalma komisyonuna muracaatl~m 

Müöayaa edilecek iv1iktarı kıymeti 
Erzakm cinsi kilo G L. K. 

S•de Y•Rı 3500 4550 
Sı~ır eti 50000 9250 
Sabun 5000 1925 
Kuru faaulya 13450 2555 50 
Salça 2000 310 
Kuru Soğan 6000 240 
.flatAteı 23000 1955 
Merciınek 9000 1620 
Beyaz peynir 4000 2200 
Zeytin daat>.sİ 4800 139'l 
NPlıut 9000 810 
Bulgur 12600 1386 
Pirinç 3200 896 
Kırmızt biber 150 61 50 
Çay jO 275 
Zeytinyağı 400 208 
Toz Şeker 5500 2090 
Yaş sebze 19000 950 
Kuru üzüm 4000 800 
Odun 240000 lOOO 
Yulaf 224()()ıJ 13440 
Ot 160000 6400 
Saman · 11000 192 50 

Muvakkat teminat 
Yüzde 7,5 

Lira 
341 
693 
144 
191 
23 
18 

146 
121 
165 
104 
60 

103 
67 
4 

20 
15 

156 
71 
60 

225 
1008 

4k0 
14 

Kuruş 

25 
75 
38 
66 
2j 

63 
50 

40 
75 . 
95 
20 
61 
65 
60 
75 
25 

44 

Surrti ihale 

Açıic eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
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