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YENİGÜN ANTAKYA 

Yeni Fransız kabinesini tek
:,.ar Daladge teşkil edecek mi? 
' 0 Kabine niçin istifa :etti ? \ 

aJad · d d Yenın ansızın\ istifası halk arasında hayret uyan ır ı. 
Fransız me bu~lan harbin daha enerjik bir şekte 

ifrağını istiyor J;ı ı-
, 1 Puris 20 A " 

;ı<.JYerıi 11 • • ·,.A. ı. - Da - lamı~tır .. Buhranın devam 

Vilô.get Meclisi 
Mesaisini~ikmal etti 

Vilayetin umumi bütçesi 515 bi'l 940;1i· 
ra olarak kabul edildi-Daimi Enciiınen 

azal?rı öğleden sonra seçilecek 
Vilayet Umum'ı rJmeclisi:l 

dün sabah sdal 10 da Vali 
Şükrü Sökmensüerin riyase· J 

sonra saat 15 de son içtima 
ını yaparak daimi encümen~ 

azalarını seçecektir. 
t f ,ıstıfası .. h b 
ara ıııcları k cuın urreisi etmiyeceği ve yarın ( ugün) 

sonra Cu h abu( edildikten yeni kabinenin kşekkül ede 
Lebro"n prn u. rreis"ı Alber · · d'l kt J" 

harebenin daha enerjik bir 
surette idaresini kabineden 
istemekte idi . Bu mesele giz 
li celsede de tt>krar ortaya 
~hlmış fakat Daladye itimad 
meselesini ileri sürünce, e -
kalliyett~ kalarak istifasını 
vermiştir. 

tind~ t0planmış ve adi büt - -----------
! çe.nin heyetiumumiyesini mü- [ş· B <ınkasz 

zakere ve kabul ettikten son 
ceğı ürnıt e ı me e ır. 

Şarelerı·n arbtı liJerlerile ı·stı· - p O A ~ R ·· 
M aris 2 . rı. . oy· · '· aşl 

ıstişareler arnış ve bu ter Ajansı bildiriyor : 
devaın t ~e~ Yokta kadar 

e nııştır Oaladyenin hiç beklt-nil-,.. . 
-eç vakit . miyen bir anda ve ansızın 

davet ed·ı Ehze sarayına istifası halk arasında hayret h ı eıı Dal d ' 
Urr<-ıc;i tara a Ye, Cüın ve heyecan uyandırmışsa da 

edilerek ~ıııdaıı kabul gi·· li celseye iştirak eden ı.·ı· Yeııı k b· .. °'' 1 t"'krar k ~ ınenin te~ mebuslar, bunu gayet tabii 
edilnıiştir. erıdısiııe havale olarak karşıl:iınış ve hayre · 

Teklifi k te düşmemişlerJir. 
la.lyt> kabirı a~ul eden Da- Mebuslardan bir çoğu, 
arkada 1 • enırı teşkT 

Daladyenin bu har~keti 

parlamento prensiplerine ta 
mamilt" uygun ve gayet nor 
mal bir hareket olarak karşı 
lan maktadır. 

Yeni kabinenin eski kabi 
neye nisbetle çok farklı ola
cağı zannediliyor. 1j~~ş~r~ıl1e~t;~;' ;' ~i~çi~ııJ~h~a~r~b~in bugünkü durgun sey 8 iİ. •• enıaslara baş· rini !beğenmemekte ve mu • 

Afe~tslıf,.i~Jet Musolbıi-Hitler 
ç7ak:~:11011. ın~- mülô.katından sonra 

.. ,A.ııkara 20 ed1ldi 
Yduk,Mılle• M . A. A. B .. 

erı ·· 1 eclisi b .. - u 
k· soııra,ıopJa ugun öğle 
cıııu11u h k nınış 

lirıin a kında . ve çay 
nı· . nıufassal . zıraat veki 
M~tı:, Bu ~İz~~aahatını elinle 

clıs Çf\ k ltan 50 zak Y aııu nra 
k eresiııe rıunurı mü -
anurıuıı bi · başlıyarak 

nıı 1 rıııcj k 
h ş ır. Yen· k raatı yapıl· 
h av~lisinde ı 92 arıun, Rize ve 
.e rı y;ıpıla 4 senesirıden
tecrübelerj~ ~ay ıeriyatı 
ledir. z~. e ıstirıad e•mek 
"· · ~ır aa t · . ' • 
gı ızabnta n vekılıııin verdi· 
bı·le azaraıı bu t .. 
I r ıııuvaff · k" ecru 
~ıınıiş ve b a ıyetle ııetice . 
lıştirilecek u ııııntakada ye· 
ket ihti Çaylarııı mcnıle . 
lı Yacını t· . 
Yaı.ağı ı 1 ctınanılle karşı _t' aıakk k YOS u etmiştir. 

tı v~ asfalt 
rı:r !l_ol/a.1·111 
" acnırin b 

Naf1,. ye aşlanıyor 
k. '' ek~ı 1 asfalt a etı, Hal,l) da 
kısııııları :Yolların bozulan 

. lll!ı t· . . . 
tıııe al ctıtHrı ışiııi iize· 

llllş v b 
St>rıı:lık 50 t!. uı~un için bu 

lkllLuı . bırı lıra tahsisat 
. etuıışr B . Vıla . . •r. u para ıle 

Yelıtnız d h·ı· ı. 1lluhta , a ı ınde ,tamire 
dilec çk _asfalt yollar islah e

e lır. 
.... Diğer f 
dahılind . tara tan vilayet 
faza.. . ~kı · şosalarıu muh<t· 

"' ıçın · us I" mutt"madi tamirat 
:-.. hu Une bu sene • daha •'ok 
.. '" ernn ~ - ..-
f'Ve d" llyet. Verilecek ve Su-

ç i ıyc şosasırııu ;._ikmaline 
ı ~a ı~~ıacaklır. Buıılar için vi
ayetııı 940 bütçes·, ı~ ne azım 
geleıı tahsisat konmuş bulun 

Moskova ile Roma aras~nda 
müzakereler başlıgacakmış! 
Bir taraftCJn sulh taarruı.undan bahsedi
lirken diğer taraftan Hitlerin büyiik bir 

taarruza hazırlandığı i:;aa ediliyor 
Londra 50 A.A. - Röy· 

ter ajansının Romadann bil· 
dirdiğine göre, Hitler--Mu
solini mülakatının neticesi 
olarak yakında Berlin-'. Ro· 
ma - Moskova arasıncİa gö
rüşnıel er başlıyacakhr. 

Yakında büyük bir Sov· 
yet Hariciye memuru Berl~
ne gelecek ve Alman Harı· 
ciye Nazırı Fon Ribbentrop
ta Moskovaya gidecektir. 

Bern 20 A.A. Berlin 
den haber verildiğine göre, 
Hitlcr MusoEııi ile ~öriiştük 

' ten sonra B t>rli11e Jöıın döı~ ... . 
maktadır. 

Nafıa Vt>kaldi, asfdlt yol 
!arın tamir ve islalıına öııii -
nıüzdeki ııı.ıyıc; içiıı<lt• başla 

mağ'a karar vermiş ve bıı 
hususta laıım gelt>n hazırlık 
laı a başlanmıştır . 

Meıııııurıiyetle lıaber al -
dığımıza göre, yine bu se· 
ne içinde Kışla - Dörtayak 
caddesinin asfaltlanması da 
muk8ı rerdir. 

Şehrin sıhhl1tı bakıınm · 
dan bunun Lüyük bir ebem· 
miyeti haiz olduğuna ~üphe 
yoktur. 

Vilayetimiz, önümüzdeki 
sene büyük bir yol faaliyı-t :
ne sahne olu· aktır. 

mez askeri kumandanları ile 
~örüşmüştür. Almaıı matbu 
atı sulh tavassutu şayialarını 
yalanlamakta ve sonuna ka· 
dar harptc-n behsetmektedir 
Hitler Rayhiştağ meclisini ya· 
kında içtiınaa davet ederek, 
kaz..ırdığı zaferleri Mecfü:e 
bildirecektir· 

11erlin mehafili, Hitler 
Musolini mülakalının neticcle 
rinin lıafta sonu 1dan evv.:!l 
meydana çıkacağını 
etmektedirler. 

Amslerdam 20 

tahmin 

A.t\. ~ 
Berliııden sızrn halıerlert> 
gÖrt>, Hitler üytik bir taar· 
rurn hazırlanıııtıkt,dır. Bu 
taarruzun karaJ l değil, ha
va,!a ve Jeııizlı·rd ! olacağı 
tahmin ediliyor. 

Hitler,ı--n büyük düşmanı 
olan lngiltt'r<'}'i tazyik ede
CC'kıir. 

Sulh şayiaları ve 
İtalya 

Roma 20 A.A. - İta! 
yan matbuatı, sulh şayiaları
nı manasız hulmaktadır. Mu-
soliııiniıı fikirlerini yaymakJa 
taııilımış olan gayda neşretti 
ği :· bir makalede şunları ya 
zıyor: 

" İtalya meşru müdafaa 
(Sonu ikiııciJe) 

ra fevkalade bütçenin müza- l~kenderun şubesi 
keresine başlamıştır . Encü - dün merasimle 
mence kabul edilen fevkala· açıldı 

de bütçe 123 bin 898 lira lş Bankasının ls1!1 enderun 
idi. şuL.esi dün öğleden soma 

Bütçe münakaşele.rden merasimle açılmış ve banka 
sonra kalıul edilmiş ve bu dünden itibaren işe başlamış 
suretle viliiyetin umumi mas· tır. 

raf ve irad bütçt!si 515 bin Merasime riyaset eden Va· 
940 lira olarak tespit ve ka- limiz Şükrü Sökmensiier. bir 
bul olunmuştur. bir nutnk söyliyerek banka· 

Meclis bu sabaha sa.ıt 10 nın yurt içinde-ki m"'şkur me 
da Vali Sökıneıısüerin ı eisli· saisiııden ve memleketi! yap 
ğirıde t<-krar toplanmıştır. Ge-

1 
tığı iktisadi hizmetten sitayiş 

çen celselerin zabtı okunarak le bahsetmiş ve şubenin Ha· 
kabul edildikten sonra gelen tav için faydalı oloıa.;rnı tt>· 
tı vrakın , aid l)lduğu encümen menni ederek kordelayı kes 
ve dairelere baval~sini yap- mi~tir . Merasimde hükumet 
mışhr. 

Bu suretle me.aisiııi biti 
ren Vilayet meclisi öğleden 

vt'! P:ırti erkanı ile müe~se

se ve ticaret evieri direktör 
lt-ri lıazır bulunmakta idiler. 

...................... iiil!ll .. :lllllmiE1'liıı'ZlraJ:[Bl~gıilllllll!l .... •w•-
EN SON DAKiKA 

Fransız Kabinesi 
Daladye yeni Kabine.rıi teşkil 

t?fmigecek 
Pol Reno, Kabinenin teşkiline mE:m\lr 
edildi-Kabine bugün tE-şekk : l ed Pcek 

Paris 21 (a.a.) - Daladye Kabineyi frş~ilden vaz 
geçmiş ve Kabinenin teşkili Pol Reno>a tekli f olunmuş· 
tur. Pol Rcno istişarelerine devam etm >ktedir. Renorıuıı 
K<!bineyi bug:in Ö !leye ka:.l ır te)kıl :~j !Ceğıne ve öğle· 
den sonra Cüınburreisiııe Kabine aZdsınııı iistesiııi vere· 
ceğine muhakkak n tıuiyle b,ıkılıyor. Kab:ıı y rın Parla
mentonun huzuruna çıkacaktı~. DaL•dye ıiıı nı ·s.ıi arka
daşları. kendisine harl>iy~ ncL:ıre ıi verils 1 i eD ı'adyt'ııiıı 
yeııı Kabineye girmiyeceğini beyan etınekt\.·dirlt'r 

lngiliz kabinesinde de dt!ğiş kiik 
ol~cak ını ? 

Londr a 2 l A. A . · Fransız kabinesinin <lüşıu •.-;İıı · 
den sonra İngiliz kabinesind • de bazı değişiklikler ol-t· 
·~ağı arıla~ı!makta vt> Ç*"ınbr-r lcıynrn Paskcılya<lan evvel 

kabin~de bu tadilatı yap ıc t~ı t.ıhmin edilm ektedir. 

Bu tadilatla İngiliz Kabinesinin riah•, enerjik uır harp 
k ıbinesi haline g el .. ceği zan ne.diliyor. 

M~him hadiseler arifes~nde n1iyiz ? 

Londra 21 A. A. - Röyter ajansının Aınsterdam mu 
habiri bildiriyor : Sovyetlcriıı Berlin Elçisi ansızın Mos· 
kovaya hareket etm:ş, Almanyan·n Roma Elçisi de bu 
sabah Romadan .ıyrılarak Berline doğru yola çıkmıştır.. 

Siyasi ~nehafil, L>u iki seyahat arasınd;tki ehemmiyeti te· 
barüz ettirmekte, ve paskalyadan evvel mühim hadise~ 

\er vukua gdcceiini tahmin eylt·ııtt·kledir. 



Aı1ru1Jada 
Kimse harp istemiyor 

Fransızça Parisuvar gazt"' 
lesinin Londra hususi muha 
biri bildiriyor; 

Amerikanın Londra Elçi 
si Mister Jozef Kenedy A
merikadan tayyare ile veNa
poJi - Paris tarikile Loııdra
ya gelmiş, matbuat nıümesııil 
lt·rini kabul ederek şu baya
natta bulunmuştur: 

"Amerikada hiçbir harp 
işareti görülmemektedir.Hat 
ta Amerikalılar harbi şaya
nı tecessüs bir hal olarak 
bile kabul etm~yorlar . 

Hiç kimse harbe sürük
lenmek :stemiy , '>en ay· 
ni lıisleri ispanya, Porlt>!Cİz 
ve ltalyadadu buldum Hepsi 
de şunu söylüyorlar. 

"Harp etmek istemiyo-
ruz. Eğer "T ecrid siyaseti,, 
kelimesinden harp harici kal 
ınak manası anlaşı lıyorsA,iş 
te bu arzu günden güne kuv
ve!lenmektedir. Harp, inki
şaf ettikçe Amerikalılar bu
nun manasını .. anlıyorlar. Bu 
müttefiklere yardım etmek 

istemiyorlar manasında anla
şılmasın, hayır, fakat hiç kim 
se müttefiklerin mağlub ola
caklarını bile düşünemiyor.,. ı: 

t .5' o 'VlJ etler 
İskandinav ittifakına 

muarız 

Moskovn 20 (a a.) "Tas,. 
Aiansı bildiriyor~ 

Yabancı gazeteler, İskan· 
dinavya devletleri arasında 
tedafüi bir ;•~i fak vücudt ~d
meliİııe Sovyetl<·r hir!ığinin 
itirazda buluıımıyacağınt.yaz·~ 
mı~Jardır. 

Fakat böyle bir ittifakl 
Fin·Sovyet sulh muahedesine~ 
aykırıdır ve doğrudan doğru
ya.Sovyetler aleyhine müle·. 
veccih bir harekettir. Binaen 
aleyh Sovydler birJiği;_böyle~ 
bir itlif aka mi.isaınaha ile-ı>a." ... 
kamaz. 

Finlandiyada 30 b İn 
harp ınalfılü 

Hdsinki 20 (a a.) . Tu-
tulan i~tatıstik 1ere göre, Fııı 
Sovyet lını bınde nı..ılul kalan 
Fin lwrp nıcsliilleriııin sayısı 
30 bini bulınak ıadır. 

Yabancı tayya ' eler _ 
İsviçre Üzerinde 
Bern 20 l:sviçre A-

ja ıısı bildiriyor: 
Bugiiıı birı öğleden evvel 

diğeri öğleden so.ır.ı c,lıııak 

üıt-rc iki defa lsviçre top
rakları iiz~rind e yabancı tay
yareler uçmuşlardır. İsviçre 
dafı lopraklnrı ile tayya e· 
ler derhal f aaliyek geçmiş 
ve yabancı liın a. Jer ç kil· 
mişlerdir. 

İtalya Buıgaristandan 
körvür al!yor 

::;ofya 20 (a a.) ltalya 
hükume!ı, Bulga:-istandaıı 100 
bin ton kömür almağa karar 
v~rmiş ve uıı hususta Bulgar 
hüklınıetiyll' muta.bık kal-
llll~lır. 

Köylüleri-
• • 

mızın 

Zelzele F e.Iake• ze 
delerine t~berrü 

listesi 
Lira K. 

Kar aksı 
Haci Hurşit 2 25 
Sufa Mehmt"t ) 

Haci Hüseyin ;) 

Osman Şükrü 25 
Mehmet Bayraktar 50 
Halef Durmuş 30 
Ali Şükrü 30 
Mustafa Osman 30 
Durmuş 25 
Mehmet Hüseyin 50 
Mehmet Mahmut 25 
Haci Ç0pur Ômf"r 75 
.\lehmet Hamza 50 
HaciMustafaHatice l 
Ali Hüseyin 1 
Hocam oğlu Ali 50 
Yusuf Osman 25 
Mıstık Ahmet 50 
lbrahim Hatice 25 
Veli Mustafa 50 
Ahmet Kazım 1 50 
Ali Mehmet 25 
Hocam Hanifi 50 
Ahmet Ali 10 
Hocam Osman 25 
Haci Halil 1 
Hasan Ali 1 
Yusuf Hamit 1 
Abdullah Ratip 1 50 
Yusuf İsmail 50 
Mehmet lbrahim 1 
Yusuf Hasan 25 
Süleyman Halil 10 

İsmail Mustafa 25 
Bayan Haffe 1 
Haci lbrahim 50 
Mustafa Çolak 50 
Kara Mıstık 25 

Osman M. Safa 50 

~focaın H.ılit 2 
Hoc·am Mrhmet 3 
Muhtar Hakkı 5 
Kara AH 25 
Göde Halil Ahml"t 25 
lbrahim Halef 50 
Bayraktar Halil 25 
Paşa Durmuş 25 
Halil Ahmet 25 
Haci M. Abdullah 50 
Hani fi Mustafa 25 
Mustafa Puşa 25 
Ali Osman 25 
Silo Usmun 25 

Aydi 
Mahmut Aydın 2 
Ali Bab 50 
Hamit Aydın 50 
Sadık Karabulut 25 
Halil Özgün 25 
Dip Aydın 25 
Mehmet Korkmaz 15 
Ali Cengiz 25 
Gaııinı Tümer 15 
İsmail Tümer 25 
Ahmet Atahan 25 
Süleyman ., 20 
A · Ka, abulul 15 
Abdo Tı.imer 15 
tvlehmet Ôzkan 15 
Kamil Karc1çay 10 
Yusuf Tümer 15 
Yusuf Ahmet Tümer 1 
lsmaiı Gik ve arka· 
da şiarı 3 82 
Haci Ali arkadaşları 45 
Mehmet Esat 20 

" Sonuvarn 

YENrGON 

lngiliz hava 
ku?~":lef leri 

Mıısollni Hitler 
Mülakatı 

(Başı 1 incide) 
Alman üslerini bom ha sı için silahlarırıı tamamlıyor 
yağmuruna tuttular Musuliniyi hala sulh götürü-

LmJra 20 (a u ) lrıgi · cüsü telakki etmek hatadır. ,, 
liz hava nezaretinin tebliği- ' Ve isin• bey a nah 
ne göre, düıı lngiliz tayyarele· Rom ı 20 A 1\ Dün 
ri, Alman sahillerinde Al- Akşam Amerikaya hareket 
man hava kuvvetlerine lıs eden "Yeis,, gaıetecilere 
vazifesi gören limanlara bir ] beyanatta bulunarak sulh plan 
akın yapmışlar ve buraları !arı şayialarını yalanlamış ve 
bomba yağmuruna tutmuş- 1 demiştirki: 
lardır .. '-\tılan bombalar bir- "-- Ziyaret ettiğim devlet 
çok yerlerde ve bilhassa Hiıı adamlarından hiçbır sulh tek 
denburg hangarında y'1ngın lifi almadığım gibi böyl~ bir 
çıkarmış, mühim tahribat yap 1 teklifte de bulunmadım.Vazi
mıştır. fem Cürnhurreisi Rozvelt ile 

En az 30 tayyarenin iştirak Hariciye Nazmna malümat 
dti~i bu akın üzerine faal~- toplamaktan ibarettir.,, 
yete geçen Alman hava da· 
fi topları ve Alman tayya
releri arasında muharebeler 
olmuşve bu hava muhar~besi 
tam altı saat sürmüştür. 

Alman tayyarelerine na· 
zaran küçük fakat ço c fleri 
olan İngiliz tayynreleri büyük 
bir muvcıffakiyetle vazifesini 
yapmış ve tayyareciler hay
ret veren bir cesaretle h.tr· 
betmişlerdir. 

Vazifelerini mükemmelen 
ifa eden fngiliz tayyarelerin
den yalınız biri müstesna ol· 
mak üzeri! hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Bu mühim hava muhare
besi, Danimarka sahiHerin
den de görülmuştür. 

fi ali/aks 
Eordlar Kamarasında 

beyanatta bulundu 
Londra 20 (a.a.) - Dün 

Başvekil Çeınberlayn Avam 
Kamarasında beyanatta bu
lunurken, Hariciye Nazırı 
Lord Halifak5 d. ' .. vr-.li...r Ka 
marasında Başvekilin beyana· 
hna beıızt>r beyanatta bulun 
muş ve ezcümle şunları söy 
lem iştir: 

'·-- Hitlerle Musolin; ara
sında ne olup bittiğini bilmi
yorum. lki devlet adamı bel
ki bir sulh planı vücude ge· 
tirmişlerdir. Fakat bu bizim 
harp gayrl ... rimiz üzerinde mü
essir olamaz. 

Sovye' 1"'rle münasel.>atı
mıza gelince: Harp gayeleri
m __ Rusya ile olan miinc.ıse· 
betlerimizi ihlal edecek ma-
hiyette bir hareket yapmayı 
icabettirirse Lunu yapacak ve 
azmimizden asla dönıniyece
~iz ,, 

Sovyet elçisinin 
bir tekzibi 

Bükreş 19 A. A. -
Sovyetlerin 13ükreş elçisi, 
Sovyd Rusyanın Romanya 
sahillerind bir üs istiyecek 
!erine dair olan şay;aıuı tek 
zip etmiş, fakat Karndenizin 
Sovyetler Bırliği için çok 
eht!mmiyetli bir mıntaka ol· 
duğunu söylemiştir . 

Yugoslavya Alman
ya ya tütün verecek 

Belgr&t 19 (a a.) - Yu
goslavyadan Almanyaya bir 
milyon !<ilo tlitün ihracı hak
kında Almanya ile Yugoslav-
ya arasın bir mnkavele 
imzalanmıştır 

llaıı 
Hatay Vilayetinden: 

1 - Nafıa dairesi için 200 
tt'!ı1eke benzin mubayaası açık 
eksiltmeye koııulmuştur. Ke
şif bedeli (680) liradır. 

2 Talipler hususi şartna 
meyi Nafıa Müdüdüğüııde 
görebilirler 

3 ~ Eksiltme 1,4,940 pazar 
tesi güııü saat 15 de Antak
ya hükümet konağında encü 
men odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat temiııat (51) 

liradır. 

ilan 
Cnbrail tepesirdeki kabris 

tanlıkla Affan Kışla arasında 
ki vakıf kabristanlığı ve Or 
haniye mevkiindeki bilumum 
kabristanlıktaki ölülerin t!nka 
zı 1 Nisan 940 a kadar yeni 
asri l...ubristanhğa nakili Bele 
diye enc~men kararı mukte• 
zasmdan olup bu husus da
ha evvel ilaııedilmiş ise de 
tarihten tvvel kaldırılmasına 
mübaşerat edilmesi aksi tak
dinle Belediye tarafından 
kaldırılacağı ıkiııci defa ola
rak tekideıı ilan olunur. 

Belediye Reisi 
Sadık Müftü 

Salıhk Otonıobil 
Hatay Defterdarlığından: 
Sabik Hatay Adliyı'! Veka 

Jetinin müdevv.:!r altı silin
dirli ve (şövrole) markalı 
otomobil 30,3,940 cumartesi 
günü saat 10 da Defterdar· 
hkta açık arttırma ile satıla 

cağından talipler ınu~ammen 
kıymeti olan 300 liranın yüz 
de 7 ,5 ğu (2 2,50) liralık te
minatla makbuz ilmuhııberile 
o gün Milli Emlak ıv1üdürlü
ğline müracaat etınelert ilan 
olunur. 

KayJp şehadetname 
928 Je Yayiadağ ilkoku

lundan aldığım şehadetııanıe
yi kaybettim . Y enisiııi alacn-
ğımdaıı eskisinin hükmü 
yoktur. Sıtkı oğluTahır 

İlan 
Habibineccar vakfından 

cami içinde odanın 1,3,940 
dan 31,5,940 a kadar üç ay 
lık icarı açık artlırm~•ya çı . 
karılmı~tır. İhalesi 27 mart 
940 çarşamba günü saat 14 
de vakıflar idaresinde icra 
oluna~ağından isteklilerin 
muracaatları ilan olunur. 

s 

Hastane içi~~~::;~ 
Erzak sahn alınac3 lla 

Antakya Hastan~si 1) 5 k 
tabipli~indeu: 

~ ~ 
19 kalemden ibaret 0 

hastanemiz\' iki aylık erı 
mahrukat ve sairesi ~ 
beş gün müd<letle ıııiinttk 
saya konulmuştur. Talıp ,ol• 
ların maliye veznesine ya 
rzcakları yüzde yedıbu\ıf 
muvakkat teminat akçnsı ~ 
buzile birlikte 26 mart 9 se 
salı günü saat 16 da hııstr 
nede müteşekkil mübıı) 
komisyonuna miiracaa~I .. 

Bu hususta rnufas;al tf 
itimat almak ve şartna(lle <lı' ıı 
görmek istiyenlerin herg 15 
hastaııe idaresiıı~ başvur111'1 süe 
lan ilan olu,1ur. rıiıı 

ilan 
Hatay defterdarlı' 
ğından 

2466 numaralı buğdl 
koruma karşılığı kanunu 
2643 numaralı kanunla d 
şin 9uncu madde~inin 13 J 
rası mucibince vergiye 1 

değirmen ve fabrikalatd 
buğday va çavdar unıarı 
kurşun mühürsüz ve nakl 
tezkeresiz olarak ib 
cı ve nakli ve her ııeffV 

üğütülmüş olursa olsun lcİ 
unletı ın mühürsüz ve teı ~ 
siz satışa çıkarılması yas• 
masrna rağmen baz1 ki(ll~ 
rin kanunun uu hükmüııe 
ayet etmedikleri ve kuri 
mühürlü u . ıJarı nakliye !e 
keresiz nakleyledikleri go 
düğünden kurşu:ı ınühU 
olduğu halde ellerinde 11 

Iüne göre alınmış ııakl 
tezkaesi bulunmada 
nakledenler hakkmda 7.4 

tarihli ve 2- 8466 sayıl1rl 
ra Vekilleri heyeti kara 

• müsteniden Türk ceza ; 
nununun 526 mcı madd 
tevfik ... n takibat yapıla~ 
alakadarların malumu ol 
üzere ilan olunur . 

ilan 
Kırıkhaııda mukim .;• 

var oğlu Artin Uağcıyı;ll 
rafrndan Vartuvar oğlu J~ 
Bağcıyan aleyhme olar' 
çılan mülkiyet davası uıe 
nıüddeaaleyh namına çı~J 
lan d; ve tiye müddeaale} 
Suriyede bulunduğu ve ıJl~ 
1. ·k · ıo"' ı ı ametınin meçhul o 
beyanile bilatel>liğ iaJe 

1 
miş olı{uğundun hukuk 11

1 
muhakemeleri kaııunı.111 

v: .müteakip maddeleri ~ 
cıbınce ilanen tebliğalli A 
verilmiş ve duruşma ı 6, 
salı güııü saat 10 a tali~/ 
miş olduğu ve müdde'rtt 
hin m~zkur gün ve sıı• o; 
rıkhan asliye hukuk n1'~ 
mesinde hazır buıuof11: 
surette gıyaornda, muhB 1 
nin yapılacağı tebliğ ııt 
mına kaim olmak üıerr. 
olunur·, 

el 
il& 

Neşriyat Müdürü: 
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~.H.P.Miitbaasında basl P 

bah 
•ıcır 

ra ı 

Ruz 

f·ııc 

dür 
lıu 

ene 
le 
(A. 

be 
di 
rı•y 

rıiy 

Şıl 

c;ok 

dan 

"Yn 
dl\fl 

olın 
1ııut 

Pntr 
raga 

~bu s 

Karı 
t;ıtıı 
tt_<y), 

da~1 
«;uk 
lıkle 
dır 

ılild· 
Sök 
kap; 
vt' 

~UI\( 

\ ' (.4 

tııt'c) 

Şekk 

sent: 
,günı 

t yi 
kış le 
1aıı 

"11iı 


