
alkanlarda siyasi 
l f aaliyf!t ·var 

u:h_1
YQ 'lle Sovget Rus;qa 

Buı u~ muhafazasına taraf tar 
Cek garıstan bitaraflığını muhafaza ede-
led1·-. -:-Romen HariciyeNazırınin dün söy-

gı tn .. h. 
ent .k un nutuk-Af manya Sovyetıerin 

Sof rı alarına mani olmağa çalışıyor 
gar Bayş: 1k?1. A. A . Bul • " - Balkan antantı dev· 

.te • 1 e ı ı B 1 .k . 
b cı erinden b· .e çı a gaze- Iutlerinin hedefi, sulh nızam 

eya n •rıne v d' ~ · · · R · taın .. atta B l . er ıgı ve emnıyethr. oıoanya 
gonk.. • u ıarıst b · t • 
d u bitar fi k ~nın u - bitaraflık siyast!hne azme mış 

evarn edecağ~ . sıyasetine bulunuyor. İtalya ile eskiden 
eder · e ını fak t · · v ·b· · d" d . s ıstikı·ı ' a ıcap berı oldugu gı ı şım ı e 
nıud f a ve h ~ . . d 

, • n aay.;ı 111 k urr ıyetuıi dostane münasebatımıza e-
uuğu u ted· b 

nu, ınilli ır Ulun • dam ediyoruz. 
·~~ıi11i İçi11 koıııeııfaatleriniıı Bizim hüsnüniyetimizden, 
~u.ııkü •niı~kü) nlşula.rıııııı bu sulh pf'rverliğimizdeıı ve bi 

bstıfııdt·ye kar vazıyetindeıı ze ait olam müdafaa ede~e-
uluıırn .ı 1Yen t· f 

I{ 
11..1ığı111 ·· ara tar g~ imizden hiç kimse şüphe soyle . . oın t 19 ınıştir k 1 

rıleıı hab I A. A. _ v· etmemelidir. Bizi ·om şu arı· 
Lı • • er ere .. e· kl t Ba'kan narıcıye N gore Al mıza ya aş ıran ve ı 
nıa s h azırı g ' man antantına sıkı sureltt- bağlı · 
Al Ya atiııd.. Seçen Ro · y.·,n s·ıyasetin temeli su1htur.,, lnaıılar ovyetı 1 rna~ıı. .' arusıııdıık· er e Nazır bundan sonra dahi 
bulun gı •ıale İçin t anlaş • li veıziyete sözünü get:irerek 
de, lt~~şt~r. Siyasi a~ashsutta bütün Romen milletine hi · 
kan) d u ıle Ru , ne afı~· tab etmiş ve eski defterlerin 
rnuha. rf a sulhu vs>a.n\n 13:.\ - b .. k" 

ct cıza · . e tat .. k.. kar-ştırılınamasını, ugun u 
bey<\nııanı:Çın rnüşt~re~ ~~u milli vahdette bunun yeri o!-
leıınıektedir •ıeşretrnelt!ri ~;k madığını söylemiştir. 

B k · Paris 19 A A - H t· ı~ u teş 19 
81nt:rıtoda A. A. _ Par vas Ajansı bükreşten bildir:-
Vt>rilecek ' kralın nu k • yor : Almanya, son günler· 
edilirk cevap .. t uııa de Balkanlarda ve bilhassa 
f en Har· . rnuzakere k 
eııko k·· •cıye na.. G B ü k r e ş t e büyü Ursijy ,,,ırı a k 

krı•Uh.ık söyl ~ gelerek bir bir siyasi faaliyet sarfetme : 
i · ernış d . tedir. Bu faaliyetin hedefı · ve emıştir 

-- Romanyada Sovyet eııtrika-V. , .. ı larıııa mani olmaktır. 

Q l111.izin san:Ztkô.rlarla tema· 
D·· sz devam ediyor 

llaı ak 
kilin1 · ı Şaın Hah< evi ndt: doku ınacı v ~ 

cıene · "b· h b.h 1 k samınu ır as ı a yapara 
Valirrı· dertlerini dinledi 

SÜ ız Şiik .. s- l"k 
d r, saııatk · ru oknwn- nı dikkatle dinlı•yf'rek a a a 

evan arlarla t V ı · l .. . b d " 1 ttn1 k ernasıua dar oldn cı •, >ulun u ı· 
Şatı1 "" tedır o·· k . . k <l"l ta l "Qat 18 d · un a ·- leklt-rı not etmış ve c.ıı ı e· 

p an,111 dok e Halkevinde rine birçok sualler :;orduktan 
Ve ab unıac1 k· ı· · · f 

. acı esııaf'ı .' 1 ımcı, sonra, doku.net ıle ne ıs per-
saal .. ·· 1 e bır b k d ı · k· ı· · · · y .. ·•Urc.- rı bir h . uçu · e erın ve ı ımınıızın 
. ctlırniz, esıı f asbıhal yapan yurtta tam:ını ,ısı için lwıir 

1 
ıstekı · a 111 ıhtiyaç · · · · ~k d"I · · 
kt· .erırıj ayrı . . ~e s:rgısu~e ıştır~. .. e ~ mesıı~ı 

11dıleriyle b ft)rı <lııılemış soylemış ve butun <lılekl~rı-
ll~ad,>.a k u hususta uzun nin yerine getirilerek inki· 
rı·ı oıı uşa r" k ti 1 'Şlır. ııo ur a • şaf,, esnafın refahımıı temini 
ın· Esnaflar 1st b 1 1 

çarelerine baş vuracağım ve 1
tde b · • 311 u v~ z- b 1 d b"Il k d. e llyük b' b · un ar ctn ı ıassa re ı me· . 11 
Perde ve k·ı ır rağ et gö- selesinin teminine uğraşaca-

teınııı için bi: :m~i·~~rın sutışırı ı ğıııı kendilerine vadeyle· 
tna!!ırıı 1 eş · ı at yapıl- miştir. 
teın· • , ıerşeydt·ıı evveı kredi 13 k f d 1 hasb"ıhal· 
t ırıı ve bu suretle k .. .. k u ço ay a ı 
~ıı nfııı .. I · . uçu den memnun olan esnaf, Va· 

eıııı ... t •· unıayesı lüzumuııu l 
.. rnışl d imizin memlek~t sanayiine d0 . , ar ır . Dokunıucılar 
' ıpıık Lul d ve esnafa karşı gösterdiği bu 

etuıi ıranın an şikayet derin alakadan çok mütehas· 1 ş v ... oıılar da dokuma-
aı a n.alır ec-. ı 1 sis olarak kendilerine teşek-
i te · · · '":' >u uıımasını, kre· kür etmişlerdir. 
Ernınun ıstenuı;lcrdir. B 

ı b u akşıun Valimiz köşk ... r 
il ulün ibti avlan- . e kon kıar. 

(Sayısı her yerde2 kuruş J .... ___ Ç: arşamba 

Selim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

Milli Şef 
Fransız alimini 
kabul buyurdular 
Aııkar.l 19 A.A. - Cüm 

hurreisi Milli Şef ismet fnö 
nü bugün saat 16,30 da, 
şehrimizde bulunan Fransız 
iktisad ali .nleriı,den Profe 
sörlAr!dre Zigfridi huzurları 
na kabul buyurmuşlardır. 

Çemherlagnzn avam 
kaTnarasuıda dün 
söylediği nutuk 

Parti Grupa 

Finlundiyaya 300 bin as
ker göndermeğe karar 

Hariciye Vekili 
vermiştik fakat ... 

izahat verdi 
Ankara 19 A.A.- Cüm 

huriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu bu güıı öğleden 
sonra Tral:>zun Mebusu H · 
san Sakanın Reisliğinde toı • 

Dün askerlerimjzin topraklarından geç~ 
me·sine müsa ede etıniyen İskandinavya 
devletleri bugün Rus tehlikesile karşı 

kar:;ıya gt>lmiş1erdir 
Londra 19 A.A. Avamı menfi cevap vermiştir. Eğer 

k b gu .. 1 0··gy leden Rus - Alman paktı olmas,ıy amarasmm u ı 

lanmıştır. Cdse açılır açıl· k. 1 ·inde Harici dı Ruslar Fınlandiya gibi kü 
k- .. l u . . sonra ı ceses .. k k h b" ·ıı maz ursuye ge en .-.arıcıye . .. kere edilirken çu ve a rctmnn ır mı e-

v k.1. S"k .. S .. 1 11. ,1 sıyaset muza . .. . 
1 1 

d 
e ı ı u ru aracog u, ıv ec I l tı:·· • F" 1 d. tın uzerıne atı am.ız ar ı . 

. . . d . d mebuslar'< an uırı , m an ı · lısın tatıl evresı esnasın a 1
1 

•1 1 · Binaenaleyh Fınlandiya 
d H . . hA d' yaya verı »n ma zemenın 

cereyan e t'n arıcı a ı- ı . 1 .. l3 fe1aketinin yf ooane müsebbibi · l k · . . IA gerı a ınıp alınnuyacagrnı a~ o selerı ve nıem e etım ı zı a a k" ..ı t B ı A,man yadır .. .. . A ve ıl.:Je!'l ~ormuş ur. u sua 
kadar '!den butun sıyası ı .. . Ik 1 d k.. Fakat Finlandiya imha c· · . h uzerıne a ış ar arasın a ur 
mts.el~l erı uzun uıadıya ıza süye gelen Başve~il Çember dilmemiştir. 
etm• ştır: . 1 layn bu hususta henüz bir Topraklarından bir kıs-

Bu ızahattan sonra bı rçok d' _ .. .. 1 d... . . .. 1 . mını ka\.·b .. tıııekl "' beraber is 
b 1 .. k H . . şey uşunu me ıgını soy e ı - -

me ııs ar <- oz alara arıcıyc . k h tr 
1 

a- tiklfüiııi muh<ıfaza dmekte· Vekiline suall~r sormuş . ve mış ve a ı amanca ç. P ş 
k b .. .. k b. d- m ua mağ dir. Oıjn Fmlarıd iyaya yar Saracog· [u bu suallc·re cevap ra uyu ır uş a . 

b 1 f k t t k ı dım etmek istemiyen , ve as-verdikten sonra hükumetin lu o nııyan a a azyı a • 
' d b' lh · 1 F' kerleriııı i zi topraklarından harici siyaseti ittifakla tas· tın a ı • su ı.mz: ayan .ın· 

vib olunarak celseye ni '1a· la·ıdiyadan stayışkaraııe bır geçirmeğe flluvafakat etmi-
yet verilnıiştir. lisanla bahsetmiş ve hülasa- yen lskandinavya devletleri 

Doktor Besim öldü ten demiştir ki. bugün Sovyet tehlikesile kar 
d b. d şı k.ırşıya geloıiş bulunu Ankara 19 A.A.- lstan• "- Finlan iya .ız en 

ı l k k · yorlar. bul mebusu Doktoı· General 300 bin kişi İ as erı yar· 
Ô d · d. F sa ile anla· Biz, mukadderatına ha· 

Besim mer bugün lokeanta- ım ıste ı. ran kim ve kahramanlığile bü· 
da ye-nek yerken kalp sek· şarak Fınlandiyaya para Y.ar 

d '< tün Jünyanın sempatisini ka· tesinden ansızın vefat etmiş· dım· yapmağa karar ver 1 • l F <l 
. . k zanrnış o an inlan iyanın tir. Delrerli doktorun v .. fatı Fakat ~. öndereceğımız as er 

ı!5 ... '-1 d böyle bir sulh akdetmesine Ankdr.da lerin bir teessür !erin lsveç topra.,. arın an 
uyandırmıştır.Cenazesi lstan- geçmesi iktiza edi~.?rA<lu. _Bu itirıız edemezdik Çünkü keıı 
bula naklt'dilt>rek oraya gö· hususta İsveç hukumetme di r.rnkadde ratuıı ken· 

Yapılan müracaata bvt'Ç disi tayin etmek hakkına ma· mülecektir. 
c:ı·mı _______ mı:::::imlCI* •zr=ıtlP7,llt d li k tir . Bu kahra ın.ı n ıııi il eti 

EN SON DAKiKA 

Fransız kabinesi 
Bu sabah istifa etti 

Yeni kabined~ n1 ühiın değişiklikler olacak 
P:ıris 20 A. A . Havas Ajansı bildiriyor : Evvelce 

haber vı erılJiği gibi, Başvek: l Daladye kabinede tadilat 
yapmak üzere bu c;ahah Elize sarayına giderek Cümhur· 
reisi Löbröııe kAbinı•ııin istifasını vermiştir. 

Çe111b.~rlagnıP yeni beyenafı 
•Muvaffakiyet ihtiln~li az tehlikeli ve 

acele hareketlere tevessül etmİyt> ceğiz• 
Londra 20 A. A. - Çemberlay dün Avam Kamara· 

sında. Musolini ile Hitler arasında vukua gelen ınüla· 
k.Jttan bahsclerek ezcümle demiştir ki: 

" - iki dıktatörün bu mülakatı , bizi yeni bir hadis~ 
karşısında ~ırakmaktadır. Bu, birçok yeni tdsirlere 
yol açtı. l3ır sulh planının viicude getirildiğinin doğru 
olup olmadığını bilmiyorum. 

Fakat bu mülakatın nt!ticesi her ne olursa olsun bunu 
karşılamağa hazırız. Harbe niçin girdiğimizin sebebini 
herkes biliyor. 

Bazı kimseler daha şi.idetle hareket Wzumunu istiye
bilirler. Fakat muvaffakiyet ihtimall~ri az tehlikeli ve 
acele hareketlere t<>vessül etmiyeceğiz. Zaferi t~min e:t· 
ınc>k için en iyi vasıta harbe karar verdiğimiz gibi buna 
aonuna kad vam e ektir. 

ihya etmek için elimizden 
gelen her f t><laka lığı ynpm.l 
ya am ıd .;yiz . 

S ii re ~· lı a lh.şl.ıı la knrş\1,ı
ııan bu nutuktan so.ıra Çt-m· 
berlayıı , Fınlaııdiy ı ya göııd 
rilen harp l • 17azıınn ı n ıni k t .ı 
rını saymıştır. Bu ııı i kdar 

şudur. 

101 tayyare, 1 l ·l top,185 
obüs, 1000 mitralyöz, 50 bin 
el bombası ve milyonlarca 
mermı . 

Çembı•rlayn, Fila ııdiyaya 
gö,derilmt-k üzere 100 bin 
kişilik bir kafilen irıde hazır· 
lanmış iken sulh akdi üzeri· 
ne bundan sarfı nazar edil
diğini beyan t-derek sözler i
ne son vermiştir . 

Başvekilin nutku ittifaka 
yakın bir eks 0 riyet le tasvib 
edilmişt i r . 

Karadenizden nak
ledilen petrol 

meselesi 
Londra 19 A . A. 

Sa fa ı çevirin 
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Belediue 
•v 

Şehrin ınü hinı bir 
ihtiyacına cevapl . 

veı ıyor 

Memnuniyetle haber al
dığımıza göre, l3t·lediye şeh· 
rin mühim bir ihtiyacını kar
şılanıağa ve ııümuııe fidanlığı 
bahçesinin büyük bir kısmını 
park haline getirmeğe . karar 
vermiştir. 

Bu kısmın tanzimi ve par 
kın mükemmel bir hale gel
mtsi için lazım gelen tahsisat 
Belediye encümenince kabul 
edildiğinden parkın biran ev
vel ikmal edilerek halkın İs· 

Hatay Beden ı· 
Terbiyesi 

Bölge güreş teş: 

vik Mü~abakası 
Prograını 

1 - 14 Nisan 940 pazar 
günü saat9-12 ve 14· 18 :ıra
sıııda Antakyadn bir güreş 

teşvik müsabakası yapılacak 
tır. 

2 - Bu müsabaka şu gü 
reş nevileri üzerinde olacak 
tır: 

A - Greko - Romen 
B - Serbest 
C - Yerli 

tıfadesine konulması için ça 3 - Müsabakalara iştir ak 
hşmalara başlanmıştır. edecekgüreşçilerdt"nAntakyada 

Halkevi binasının bahçesi kilt-r er. geç 8 nisan tarihi-
ile park arasındaki küçük n~ kadar Beden Terbiyesi 
derenin üzeri betonla kapa· Asbaşkan!ığına Kaza, nahiye 
tılacak ve Kantara değirme- ve köylerdekiler Kaymakam 
ninin önündeki adacık tan· \ıklara Nakiye ınüdürlükleri
zim olunarak burası da bir ne ve Muhtarla ·;t müracaat 
yazlık gazino haline getiri- ~derek dahil olacakları gü· 

reş nevi ve ~ınıfma gör~ isim 
lec~ktir. {erini kaydeltireceklerdir. 

Dullar değirmeni 4 _ Vaktile müracaat edip 

kaldı~ıldı kaydolundukt:ın sonra güreş 
Belediye ve nafıa mühen çiler 13 nisan cumartesi biz· 

dislerinin verdiği rapor uze· zat bölge asbaşkanlığında isba 
rine mail inhidam olan Dul- tı vücut edeceklerdir. (Kaza 
lar değirmeninin yıktırılma· ve nahiyelerdeki güreşçiler 
sına Belediyece karar veril· Kaymakamlar ve n;ıhi ye mü ı 
miş ve bu karar dün sabah· cl:.irler: tarafınıfan Antakyaya 
tan itibaren tatbik edılerek sevke<lileceklerdir.) 
Belediye amelesi tarafından 5 Müsabakalara iştirak 
binanın yıkılmasrna başlan· etmek üzere kaza ve nahiye 
mıştır. )erden gelecek güreşçilerin 

, Nehre akan lagıınların pislik· Antakyada 6Ünlük ikametleri 
lerini h1 taıı bir baraj vazife- esnasında iaşe ve ibateleri 
sini gör~n bu degirmenin temin edilecektir. 
şt"hriıı sıhhati ve manzaı a 6 __ Güreşlerde her nevin 
bakınıınd~n da gözelliği na· galibine Bolge Ba~kanlığı 
mına ortadan kaldırııması adına birer ın.1dalya ve }ine 
çok yerinde bir hareket ol· birincilere 25 ikincilere 1 O 
muştur. ar lira nakdi teşvik mükafa 

F otograf müsa ha- tı mağluplara birer Bölge 

kasına girme şartlnn rozeti verilecektir 
1 - Gönderilecek fotog· 7 - Müsabakaları şu ze· 

raflar amatör resiml-eri ola· vattan müteşekkil hakem he
cak: yalnız siyah renkt~ olup Y"'ti idare edecektir: 

1 rötüşlü ve renkliler müsaba· 1 - Abdullah Bilgin: (Ma· 
kaya giremiyecektir. dt:n Mühendisi) 

2 .- Fotograf,arın ebadı 2 -Hüsnü: {13alkaıı H.S.G. 
en az 9X 12 en çok 24X30 şampiyonu) 
olmalıdır. 3 - Nedim: (Adana H. S. 

3 - istenildiği zaman G. şampiyonu) 
ibraz edilebilmesi için fotog 4 - Ebip Kemal (Boksör) 
rafların fılmleri gönderenle · 5 (Mahalli güreşle• için 
riıı yanında olmalıdır. bu heyete l3edirge nahi· 

4 - Müsabakaya işıirak yesı halkından Süleyman 
edeceklerin fotografları 5 Şah ve Antakyadan Kondu· 
nisan akşamıııa kad tr Hal • racı Konyalı Sami dahil ola· 
kevine gelmiş olmalıdır. . · caklardır .) 

5 - Fotograflar ( Halke 8 __ Bu program başkan· 
vi Müze ve sergi kolu mü -

, lıkça Kaymak<ıınlıklara, Mer· 
ınes::,illiği ) adresine gö:ı le· • 
rilmelidir. ı kez nahiye müdürlüklerine 

1 
ve nahiye müdürlerince mu h 

t!,:v:a;aaıı•1 ıuıka•r11ıı•a•ra•s11ıa11 dlRail!I· -111111 e•b•u•s•laırr tar la r a ta rn im o 1 un aca k, ga-
ze tel~rle iliı1 edilerek ala· dan biri, KaraderıizJen Ro· 

manya tarikile Almanyaya kadar hakemlere bildirilecek 

nakledilen petrollerin mene· tir· 
dilnıt-si hakkında lıükume tin 

Peynir ihracına 
müsaade edildi 

bir tedbir düşünüp düşünme· 
<ligini Ba~vekilden sormuş -
tur. Başvekil bu sui\le cevap 
vererek Karadenizde İngiliz Ankara 19 A.A.- ibra 

~ harp kaçı.ığı limanı olmadığı cı yasak edilmiş olan peyni· 
ıçııı buna mani olunamadı rın memleket ihtiyacından 
ğını, Moııtrö mukaveles\ mu fazla olduğu yapıl n teki
cıbiııce l'ürkiye bir harbe kat neticesinde anl..ışıldığm 

gir ınedikçe İngiliz donanma dan bu maddenin memlt!ket 
:'lllllil boğazlardan geçme- ~ haricine ihracıııa mü~aeıde 
sine imkan olmadığını söyle- c lisansa tabi tu· 
ıniştir. t 

Köylüleri-
• • 

mızın 

Zelzele F elake•ze 
delerine t,~berrü 

listesi 
s : nheri 

Lira K. 
Hasan Bilya y 2 
Ahmet Tümkaya 1 
Haııifi Vurar 1 
AhmPl Tünkaya 1 
Ali Bayraktar 1 
Durmuş ., 1 
Mustafa Seydi 25 
.Şükrü yurtdaş 2 
Celal Yanardağ 2 50 
Havran Boyalı 1 
Hüseyin Tezean 50 
Hasan Çavuş 55 
Abdullah Gökaydın 52 
lb, ahim Oyalı 1 
Ahmet Karaçah 60 
Hüseyin Niyam 1 

Gülderen 
Usman Doğru 50 
Mehmet ateş 25 
Halil Ateş 1 
Hamit Ocak 50 
İbrahim Doğru 1 
Meci t Recep 35 
Yusuf Atasoy 75 
Sül~yman Yılmaz 25 
İbrahim Yeral 50 

Reşit Atahan 50 
Mehmet Doğru 25 
Mustafa Derviş 30 
Salih Süral 50 
Süleyman Atasoy 25 
Hüseyin D0ğru 25 
Kamil Ôzyar 25 
Mahmut Olgar 25 
Selim Yıldırım 40 
Hamit Cengiz 25 
Kamil Gökay 30 
Haııifi Atuş 25 
Bilal Ateş 25 
Ahmet Atahan 25 
Bedir Bayar 25 
Ahmet Arslan 25 
Haydar Boyar 25 
Hüseyin Ahmet 1 
Hava Abla 25 
K~huil Süral 25 
Süleyman Sabri 25 

Kar aksı 
Ahmet dayı Mehmet 1 
Halil Mustafa 1 
Hocam Mustafa 2 
Şeyh Ahmet Me:hrnetl 
Kara Hacı Mehmet 50 
H. Mehmet Ali 1 
Hüseyin Hüseyin 1 
Halil H'\vraıı 50 
Hamza Mustafa 50 
İbrahim Kurt 1 
Hasan Kurt 1 
Mehmet lbrahim 1 
Durmuş Derviş 1 
Ayvaz Mustafa 50 
Mıstık Mustafa 50 
.Şeyh Abmr.t Mustafa 50 
Şakir Mehmet 2 
Haci Çopur Mehmet 50 
Abdurrdhmıuı 50 
Mustafa Şükrü 1 
Ahmet Ömer 50 
Ali Halil . 50 
Mehmet <">nıer 50 
Mehmet Hanifi 50 
Ömer, Ömer 50 
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Neşriyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 

C.H .P .Matbausın<la baslmıştir 
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Yeni bir sulh 
planımı? . 
Yoksa yeni bir 

blok mu? 
Roma 1 Y (a.a.) - Günün 

en n:ühim meselesini, Hitler -
Musolini mülakatı teşkil et
mektedir. İy i haber alan me
hafil, bu mülakatın sulh lelıin
de katı bir hareket olduğu 
kanaatindedir. Hitlerin yem 
bir sulh planı "'Ücude getire
rek Musoliniye vermiş ve bu 
plan Musoliui tarafından Ame 
rika Hariciye Mthteşarı V el
se tevdi olunmuştur. 

Diğer taraftan bazı me
hafil, ı\lusolini ile Hitı~r ara· 
sınd<iki mülakatın, İtalya 26Al
nıaııya ve Sovyet Rusya ara· 
sında bir blok vücude getir
mek gayesini istil.daf etmek· 
tedir. Bu blok hiç bir dev-

ı let aleyhine müteveccih ol· 
mıyacak ve Balkanli\rJa sul· 
hun muhafazasına hadim ve 
her üç devlete menafi te
min edecek bir şekilde ola

caktır. 

Avrupada 
Siyasi faaliyet çok 

hararetlendi 
Lıırıdra 19 (a .a) - Avru· 

pa paytahtlan arasında dip· 
lomatik faaliyet son derece 
hararetlenmiştir. Bu diploma 
tik faaliyetin neticesine ve 
siyasi vaziyetin aydınlanma· 
sına intizaren, borsa ve: pı
yasada hir durgunluk başla· 
mıştır. Bu diplomatik faali
yetin neticesi ya umumi bir 
sulh olacak veyahut harp 
genişliyecektir. 

Ribbentrop Balkan-
lara mı gele~ek? 

Bern · 19 A. A. - Ber· 
)inden gelen haberlere göre 
Almanya bilhassa c~nubu şar· 
ki Avrupada büyük bir diplo· 
matik faaliyete hazırlanmak· 
tadır. Hariciye Nazırı Ribben 
tropuıı yakında Balkan mem
ı~ketlerini ziyaret edeceği 
söylenmektedir· 

İlan 
idaremiz ıoüstahdemleı i 

için açık eksiltme suretile 
46 çift potiıı ve 32 çift is . 
karpin alınacaktır. Potınlerin 
beh~r çifti için de 600 iskar
pinlerin beh~ı çifti için 500 
kuruş bedel tahmin ediımişt;r 
Eksiltme tarihı olun 3 nisan 
940 ç rşamba günü saat 15 
te Hatay Postu, Telgraf ve 
telefon müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 32 lira 
70 kııruştur. Şartname ve nü
muneleri görmek istiyenlerin 
her gün saat 9,17 ,5 kadar ta· 
(iplerin yukarıda bahsi geçen 
muvakkat teminatların! hami
len eksiltme sacı!ından evvel 
mürar.aatları ilan olunur. 

İlan 
Süveydiye Nahiyesiııin Cil· 

tiye köyünde şeyh İbrahim 
Maruf vakfından 19 parça 
haııe ve bahçe ile ayni köy 
de Cafottayyar ve Şeyh Ta
hır vakfından bahçe ve ar~a 
nın bir senelik icarı pazarlık 

' u 

Llan iia 
Hatay Gümrük ınu 5 k 

taburu satmalma ko 
dan: 

Tabur ihtiyacı için 
kifo zeytinyağı açık ~~ 
usulü ile 21,3,940 peı' 
•7Ürıü saat 14 te 'ihale 
u .J t 
caktır . Beher kilo~ıeY ,. 
için takdir oluııan. fı 81 
kuru~tur. Bu hususta~ 
name komisyonunıuıd3 

gün görülebilir. Jsıek n 
yüzJ~ 7.5 muvakkat ıe 
akçası olan 54 lira 60 
lskenderun veya A 
gümriik veznelerine ve 
saııdı ki arından birisirı' \;ıd 
f. • • i' 
ını etmış olarak ıueı· tara 
ve saatte komisyonil son 

caatları ilan olunur. Leb 

ilan Şar 
Dörtyol Belediyesi11 

1 - Samrcılı su ilt' 
harrik Elektrik inşaat 
sisatı kapalı zarf usııl1 

:-iltmeye konulmuşhJ1 • ~ hur 
gün "i olan 29, Şubat 9 ·dil 
şembe güni.ı talip çık~ ki'i 
dan 2490 sayılı kanıı0 •dil 
ıncı maddesi mucibİll' 
şubat 940 tarihirıderı.ı la.\ 
bir ay müddetle I'' ark 
konulmuştur. , 

2 - Keşif bedelif '};J, 
• liradır, ilk teminat 'Pi 
dır. 

3 - Pazarlık rnud 
hitamı 1, nisan 940 ·~ 
si günü saat 16 dır. 

4 r Pazarlık Döflf 
lediye dairesinde bel 
ımı ~ncümenince yııl" 
tır. 

5 - Taliplerin ~I 
yazılı vcsaikle birli~tt 
mene müracaatları J 

6 - Keşifname· ~ za 
fenni şartname ve. pl9 ku 
lediye muhasebeciliği nıı 
rüleJilir. hariçten ıtl ha~ 
talep vukuunda şart0' be 
keşifoame sur .!tleri f tec 
reti talep edene ait ff'd 

üzere gönderilmesi ı1l ği 1 
dür, keyfiyet ilan oJıl 1 

Lı·I Elbise ıeııı 
V k k ~ ti~tj e as t y8 ktt 

Iacak t lıya 
1- lskenderull ~ . t' 

leri Başmüdürlü-ili ~( 
rı için evsaf ve şa'' 
re 11 takım elbise 

diktirilmesi ;saş~ tı.ı. 
satınalma komisyon " c 

tile açık eksiltmeye 

muştur. ~ 
2 Tahmin edilt' 

li 1 32 liradır e 
3 ~ Açık eksilt111 

15 3 - 910 cuma g~ 
14 tedir. 

4- Eksiltme Is~ 
gümrükleri BaşmudLI~ 
nasında satın al01• 
nu marif etiJe yapıl' 

5 - Muvakkat ~ 
yüzde yedi buçuk 
9 lira 50 kuruştLJr"· 1 

6 -ıstekliler. ~ ~ıır~ 
her gün I3aşnıüdııf 1 
zım şefliğine mürac• 
re bilirler. _./, 

la ihale olunacağıııd, 
lilerin Hatay vakıfl" 
lüğüne müracaatla'' 

ki 
kıs: 
t iıı. 
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