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"~ske,.; fieye-
it::.i z Halepfo 

Yeni Fransız kabinesinin beyannamesi Valimiz 
i Wi p 

uzakerelerine 
d~vaın ediyor 

Ankara " Ut 
Zdesinin h b us " ga . 

·· a er vt:rdiğine gore Ank· 
t -aske'. ara muah •desinin 

rı tatb·k ,r ~erind 1 at meseleleri ü-
iııere eb ~~~&slarda bulunmak 
ikinci L> u.y~k Erkanı harbiye 

Galebe herşegi kurtaracak, 
fakat mağlubiyet herşegi 

kagbedecekt.ir 

Dün akşa1n köşker 
esnaf le görüş~ü 
Valimiz Şükrü ;Sökmen

süer, küçük esnafla l!asb\hal· 
terine devam etnıektedir. 
Dün akşam saat 18,30 da 
Halkevinde toplanan köşker 
t-snafile hasbihalJe bulunan 
Sökmensüer esnaf n ihtiyaç
larını sormuiİ ve notlar al -
mıştır. G r..eısı O l 

i Ündiızün .rgenera Asım 
Beyanname her iki mecliste sürekli alkış 

/arla karşıland~ askeri he . rıyasetinde bir 
t miştir. Yetımiz Halebe git· 

Heyetimi H 1 sız ve in '(' z a ~pte Frdn· 
lerile o- .~ı~ ız asken miimessil 

"'oruşnıel . d tmek erıne evam 

Beyannamede deniliyor ki: •f r<Jnsa top yekun ha .. be girmiştir. 
Kuvvetli düşman,Sovyet ihanetinin de yardunile tahribkar bir 
harbe hazırlanıyor. Bu ihanet nereden gelirse gelsin ezilecek- · 

tir. Hedefimiz harbi kazanmaktır. 

Vali Aktepeye git
ti geldi' 

Valimiz Şükrii Sökmen -
sÜPr dün öğ'eden sonra Kı
rıkhan ve Aktepeye gide • 
rek tefti~lerde ~bulunduktan 
sonra akşam şehrimize dön
müştür. 

te ve Lu .. k 
saıniıni bi h muza ercler Paris 22 A.A.-YeniFran 

l~"':Ykte;td~re~ ka.va İçinde iler sız kabinesi bu gün öğleden 
rı" :\. sonra Parlamento ile Ayan 

A\d,.. tnıl~r va' ? meclisiııiıı huzur una çıkarak 15tıtıız h 
lere g ·· ususı haber . beyannamesini okumuştur· 
r Lı ore, sekiz ·· d k 1 ııolepte b gun erıbe- Her iki mecliste süre · 
heyeltnıız • ulunan ask.!ri li alkışlarla karşılanan hü-
Veka\et' arasında Hariı;iye kumet beyannamesi kısa,fa· 

• 1 g .. rıtl k 
vını <>rta ı se reter mua- kat çok vecizdir. Ileyanna· 
lııı da b le çı Cevad Açıka . me ayni zamanda Parlamen 

F u uıırnakt d 
rarısa11 a ır. toda ve ayarı meclisincie 

Başkurııarıdın Şark orJuları okunmu..:tur. Beyannamede 
V anı O y 

eygand ·ı l rgeııeral e1cu· n•le şu cu""mleler vardır . d ı e n ·ı· ' 
uları Ba k gı ız Şark or· •• Fransa ,müttefıklerilc 

leptedir. ş Uruandaıu d<t Ha beraber top yekun bir har 

Mu·· k be girmic..tir. Dü..:man kud-ıa erel . y y 

beş gün d erııı daha dört retli azimkar ve zaferi ka· 
ıerneldır. evarn etrnt:si muh zan~ak için Sovyetler l~irh· 
N ğinin ihanP.tinin yar.!ımile 
Uına~ MeneınE-:n- bütün cephelerde tahribkar 

cıoğlu . bir harbe hazırla:ııyor. Fa 
• Ankara kat ihanet herııereden gelirst 

kal ti Un • Haric\ye Ve· gelsın mutl&.ka ezilecektir. 
l{ifat M Urnı katibi Numan Harbi kazanmak azmin· · . erıerneıı · v 1 ıstırahat cıog u on gün .ieyiz Galebe her;;eyi kur-. etmek .. l 
&•hniştir M uzere 'Zmire taracak mağlubiyet her şeyi 
tnirdeıı İ eneıuenciğlu iz . rnybetti;ecektir:~ede!ımiz .. lıa. r· 

1 stanbula . d k 
Ve lanbuld gı ece ve betnıek ve Fransız euerpsı· 
Cl>kıir . arı burl\ya döne ııi se ık ve idare eylemektir 

P ·f k Bunda m'ılletı"mizin kahraman ası orunm-. ı d . 
" tn u- lığına ordumuzun ku retınP., 

t ahassısı müttefiklerimize ve Fransa-
Ankara 22 ııın ebedi dehasına güveni· 80daıı 1 (a.a ) - F reı.n-

b ge erek L • k 
t>rı Şt·hri . ltr aç gündt!n 

OJan F . rnızde bnıunmakta 
rc\nsız p 'f k 

rtıütaha. usı orunma 
b ssısı ı:., . 

Ugü11 B • tnıral Moren 
Saydanı "Şvekiı Doktor Refık 
lerek k turafıııd n kabul edi 
dar g0·· r~~ıdisiyle bir saat ka-

uşnı ·· ·· 
rt-ıı Yarırı 1 uşt.ur. Amiral .\lo· 
racJu b" h ımıre gidt•rek 0 • 

ır afta k d k 
sorıra j t a ar aldıktan 

. s aııbula k Pc\sıf nl'· d. geçece ve 
kik e\JI' u afcıu tertibatını tet 
k 

1 1Yecekt" G ·ikatı 111 ik ır. e ~ral tet-
karaya d ~ rnalditrı sonra An-

on rek Vekile raporuıuı Baş 

yoruz.,, 

Nutkun bilhassa "ihanet 
nereden gelirse gelsin mut· 
laka ezilecektir,,cümlesi ge
rek ayan ve gerek ınebusan 
meclislerinde sürekli .alkışlar 
la ~ebepolmuş ve hükumetin 
harici siyaseti hakkında ve 
rilen iki takririn derhal mü 
zakere edilmesi kabul edil
miştir. Parlamento ve Ayan 
Meclislt!ri geç vakla kadar 
müzakeres:lıe devam etmek
te i<li. 

İngiliı. k nbinesinde İ Verect>ktir 
ran elr-isi B · k" 

1 
ki tad lat meselesi 

~ aşve ıJ e 
görüştü · : Londra 22 A.A. - Avam 

. Ankar· 22 1 Kamarası Paskalya tatili.ı e 
Çısi Kaz a H (a.a) lran el- ba..:lamıştır. Fransız kabine v k ırnı an b .. B " 
~ ftl l da\ . d ugun aş- sinin değişmesinden sonra 

D k resm e Daş k"I . ' . . d d d"JA 0 lor Refık S ve ı lngiliz ka )tnesın e e t~ ı at 
ftrıda11 kabul d~Ydam _tara- yapılacağına dair tahmııHer 
atteıı faz.in g .e .. ılerek hır sa- devam etmektedir. Siyasi 

.. oruşnıü r· 
-!l ur· mehafiıde, bu tadila!ın he-

men yapılacağına :dair bir / nüz zamanı gelmediği 
emrnare yoktur. Bunun he- Ienmektedir. 

soy-

Eskişehir 
B. M. Mecli- jAlman Harici-

sinde ue Nazırı 
Haıkevi temsil ko

lu Hatayda 
Evvelcede habı..:r verdiği

Be lgr ada mı geli.vor? miz~ :gibi, Es'<işehir Heılke: 
vi Temsil kolundan 25 kişi· 

Vergi layihalarının 
miizakeresine baş 

l:ındı 

Ankara 22 {a.a ) - Bü 
yük Millet meclisi bugifo öğ 
leden sonra Mazhar Germa-
nın riycısetinde toplurımıştır . 

Celse açılır açıl.naz kursüyı· 
gelen Maliye Vekili Fuad Aj, 
ralı, fevkalade vaziyet dola
yısiyle bütçe-yi denkleş~irm 0k 

için bazı vergileri fazlala\)tır · 
ma < üzere hazırlcsnan kanun 
layihalarının sürat!.'! tetkiki 
istemiştir. Bunuıı için layıha
ların muhtalit bir encümende 
sGratle tetk•kiııi teklıf eyle· 
m"ş fakat kürsüye gelen ls
tanbul mebum Ali Ra·ıa Tarb.:ıı 
b.ınlanıı ın ı'.ı • ııit 
mende tetkiki doğru 

e ıc j. 
olma· 

. .., 

Be!grad ~2 .ft:.A. - Ha· lik bir grup dün lskenderu 
vas .~ı:ınsı bıldırıyor: ~iman na gelmiş ve geceyi Hallce-
Harıcıye Nazırı Fon Rıbben ı vinin misafiri olarak orada 
tropun yakında 13elgrada ge geçırmı~tır. Misafirlt>r bugün 
lerek Yugoslav devlet adam 1 şehrimize gelt>cek ve karşı
larile müzakereler.de buluna-

1 ı n ca'<tır. Gr upun şehrimiz· 
cağı söyleıımt>ktedir. 1 de bir temsil verın !>İ muh-

Diğer taraftım Musolini temeldir. 
nin l3erline geleceği veyahut Kafile bugün öğleden ev 
Ribbentropuıı Moskovaya gi ' vel!..lske-nderuııdan şehrimize 
deceği de httber verilmek-

1 ge~miş ve Hrılkevindc karşı-
teJir. !anmışlardır. 

EN SON DAKlKA . 

Almanga,.R omanga
ga bir nota ·verdi 
Bu not anın bir ü/timcıtonz ma-

dı~ıın ve ayrı ayrı encümt:n· h . f • d ,} d ""' b '"/d • ., . 
lerJe tetkiki lazım geldi- ıye ın e o.ıma ıgı l ırı ıgor 
~ini söylemiştir. Meclis, ma· Alma11ya,Romanya' ın bu giin 1<ii ticaret 
liye vekilinin teklifiııi:reddey- ~isten1in(! dah 'l fazla ınüs ·una ha t:deın~z
lemiş ve layıhalar aid olduk-
ları encüınenlere havale edil- miş !- Romen Kralının b~ r nutku 
miştir. Bundan sonra orman Bükreş 23 (a.a.) Rayter Ajansı bilJiriyor: Alman 
ve çay kanununun müzake· hükumeti bugün Romanya hükumetine bir nota vermış-
resine devam olunmuştur. tir. Uzun zaınandanberi Alın ınya ile Romanya arasında 
Meclis pazart<!siye toplanu· cereyan etmekte ve Almanyaııın rnüb .. la~alı talc-plerine Ro· 
caktır. manya mukavemet etmekte idi. Bu notada, Almanyaııın 

Romanya tar.ıfındaıı takip eJilerı tic:tri siyas ~ tin miitema-Vapuı larımız ecne· 
bi limanlarına mii 

saade İle g ldecekl er 

Ankara Türk bayrağını 
taşıyan (sarnıçlı gemiler ha
riç) 150 gros tonilatodaıı yu 
kan deniz vasıtnlarınrn ec 
nebi limanlara anc lk Müııa· 
kalat Vekaletinin müsaaclesi
le sefer yapabilecekleri ala
kadarlara bildirilmiştir . 

Amasyada zt:lzele 
AnkAra 22 (a a .) - A

masyada bu sabah şiddetli 
bi yer sarsıntısı olmuş'ur. Ha 
sar yoktur. 

di <l~ğiş:klc:rini artık müsamaha ile lıa'<amıyc1cağı bildi · 
rilme-k ı edir. 

Romanya \jaıısı, bu notaıım bir ült"ıııatorn malıiyt·lin
J~ olmadığını ilan etmiştir. 

Kral Karol, Ay<rn azalarına hitaben söyle:diği bir nu • 
tukta Rornany.adaki bütün fa.diyetlerin ordunun techizine 
hasreyliyeceğini söylemiş ve demişt;r ki : 

11 

~ Hudutlar:ımız dışıııda hiç bir emelimiz yoktur. 
Hudutlarımız\ da enerji ile ınüdafaa~edeceğiz, bu, mu -
kaddes hakkımızdır. ,, 

Fransız kabinesinin parlamentoda aldı
ğı ekseriyet 

Paris 23 A. A. - Dün :akşam gı>ç vakla kadar devam 
eden müzakerelerden sonra y<>ni Fransız kabinesi 268 
Reyle itimat almıştır. 110 mebus mtisteııkif kalmış 78 
mebus muhalif rey vermiştir. 



Güreş 
müsahakasınu. 

Bütün pehlivanla
rınnz hazırlan1yorlar 

BeJen Terbiyesinin bü -
yük bir güreş müsabakası 
ha:t.ırJadığmı bildirmiş ve 
programım neşrdmiştik. 

Haber aldığımıza · göre, 
bölgenin hu teşebbüsü bütün 
güre~çi .ıniz tarafından 
memnum} flp • "' alaka ile 
karşılanmış, bilhassa köy 
lü pehlivanlarımız müsauaka 
ya hazırlanmağa başlamışlar 
dır. ' 

Türkiye 
Yakın şarkın kuv 
vetH bir temelidir 
I ondra - Mancester Gar 

dien gazetr:si baş makalesi 
ne "bize ençok ümid veren 
Türkiyedir: cümlesiyle başlı 
yarak Türk askerinin mertli· 
ğini, modern harp usulünde 
bu a~kerin muvaff akiyetini 
kaydederek ezcümle şöyle 
devam ediyor. 

Fin Kabinesi 
İstifa ediyor 

Helsinki" 22 (a.a.) - Fin
landiya Kabineıinin istifas) 
beklenmektedir. Yeni teşek
kül edecek olan Kabine ilk 
iş olarak memleketin müdafaa 
ve imarını ele alacnktır. Şim· 
diki Hariciye Nazırı Tancrin 
yerinde kalacağı m~şklıktur. 

Finlandiyadan harice hu 
susi müsaade olmadan hiç 
birşey çıkarılamıyacaktır. 
İskandinav devletleri arasın· 
da akdi düşünülen tedafüi 
ittifakın \loskova ve Berlin
de menfi karşılanması ve bu· 
nun bir bahane edilmesine 
burada hayret edilmektedir. 

ila1ı 
Reyhaniyede oturan Arif Dörtyol Beledıyesiııd 

Keyyali oğlu Reşit tardfından 1 - Sanınılı Sl.b jle 

ilan 

mü<ldeaaleyh Reyhaniyede harrik Elektrik inşaat ' 
oturan ölü Altınh Süleyman sisatı kapalı zarf usıı'ı 
veresesinden Ali, Selman, siltmeye konulmuştuı, t 

gün "i olan 29, Şubat 9 
Halil, Zeynep, Hatice, Elife şembe güniı talip çıkfl1$ 
Mt"ryem, Enver, aleyhlerine dan 2490 sayılı kanuıı~ 
Reyhaniyed~ vaki 402 mah· ıncı maddesi mucibirıct 
zar rıumaralı akarın msfınır. ~ubat 940 tarihinderı.ı' 
kendisine ait nısfının da müd bir ay müddetle p91 

dt-aaleyhlere ait olduğun Jaa konulmuştur . 
kazaen taksimini istemiş olma 2 Keşif bedeli f 
sından muhakP.me için tayin lirad ır, ilk teminat 20 
kılınan 4,3,940 pazartesi gü- dır. 
nüne çıkarılan ·davetiyenin 3 - Pazarlık ınud 
müdJeaaleyhlerdt:n Enverin hitamı 1, nisan 940 V 
SuriyedP. bulundu ğundaıı da si günü saat 16 dır. 
va ve m uh a k e m e 4 - Pazarlık Dört) Güre~Jrriıı muntazam bir 

surette yapılması için Beden 
terbiye.si Asbaşkanlığı faali -
yet sarfetıoektedir. 8 nisana 
kadar güreşlere iştirak ede
cek pehlivanlar tanı.tmen tes 
pit edilmiş olacağından 14 
nisana kadar sıkletler ayrıl -
nnş ve karşılaşacak güreşçi 
Ier Örıcederı beIJi olmuş bu
luncıcaktır. 

" - Bugünkü Türkiye kor 
kulacak bir muarız değil, Do 
ğuda eıı büyük en gıivendi· 

ğimiz müttefikimizdir. Ata
tü• kün kurduğu Türkiye ya· 
kın şarktaki vaziyetin haki· 
midir. 

Şu bilinmeli ki Türkiye ya 
km şarkm kuvvelli bir teme 
lidir. lngiliz Fransız kuvvet
leriyle bif ordunun nasıl teş 
riki mesai ede.ceği meselesi 
de ihmal edilmiş değildir. 

Bir Alman vapuru tor· 
pilıendi 

g Ü n ü mumaileyh Erıve tediye dairesinde bele 
A k d 

imi f!ncüme ııinc,.. yııP 
re nta ya a çıkan yeni gün 
g?zetP.siniıı 7,2,940 gün ve tır . ,,, 
239ı ( h 1 5 - Taliplerin ,. 

Milli sporumuz olan güre 
şin bu müsabaka ile bölge · 
mizde de yeni baştan canla 
nıp inkişaf yoluna gireceği 
şüphesizdir. 

Ankara Lise tale
beleri geliyor 

Yurd içinde bir telkik 
seyahC\tine çıkmıs olan Lise 
taleoelerinden mürekkep 60 
kişilik bir grup bugün Ada 
nadan Hataya gelecektir. 
Srup Halayda bir kaç gün 
kalarak tetkiklerde bulunduk 
tan ~onra Aııkaraya döne . 
cektir . 

Faydaiı ya.ğmurlar 
BirkPç gündenbf'ri ıyı 

giden havalar dün akşam bo 
zulmuş ve bu sabah yağmur 
başlamıştır. Yağmur çok fay 
dalıdır ve çiftçinin yüzünü 
güldürmüştür. 

Soyadı 
Kahveciler remiyeti Rei · 

si Yusuf Hacı Ali, " Koyun 
cu n soyadım almıştır. ' 

Hırsızlık 
Mukabrıs köyünde oturau 

Ali oklu Mehmed, meçlıul bir 
adam tarafııı<luıı dükkanının 
açılarak 300 Türk lırasiyle 16 
altmının çalındığını ihbar ey
lemesi üzerin\:: tahkikata baş
Jınnııştır. 

Kız kaçarmış 
lskeııderunda bak •llık ya· 

pan En ·., oğlu Nail vadi i~di· 
Viiçla kow· ,.ın ·rıJaıı Lrzin- 1 

caıılı Salihayı kaı.;ırdrdk kirlet· 1 

ıniştir Suçlu yakalar.arak hak· 
kında tııtulan evrakiyle bir
likte adliyeye sevkedilıniştir. 

Türkiyenin yakın şark dev 
Jetleri üzerindeki ııüfıııu bü
yüktur. Çünkü Türkiye bir 
çok evlerin kapısıdır. 

Bugünkü harp devam et· 
tikçe Almanyanın her türlü 
ihtiyacı olacak ve bu ihtiyaç 
içiu Türkiye en evvel müra• 
caat yeri olacaktır. Fakat o 
zaman istekler karşılanacak 
mı? 

Balkan koşuları 
İstanbul 22 (a.a.) - Bal

kan koşusuna iştirak edecek 
olan Yugoslav ve:: Yunan at· 
Ietleri bugün hududa gelmiş 
ve sporcular tarııfından Edir
nede karşılanmıştır. 

Adana erkek Lisesi 
talebe! ., ri 

Adana 23 Erkek Lis<'sİ 
fudbol . voleybol, Lasketbol 
takımları, ikinci Sünıester t;ı.
tilinden istifade ederek dün 
maç yapmak:üzere Hataya ha· 
reket etmişlerdir. 35 kişilik 

kafil~ye bazı öğretmenlerde 
iştirak elmrktedir. 

Cezaevinde 
Mahkumların 
memnuniyeti 

Dün ceza evinden mah
kumlar namına Cemil imzalı 
bir mektup aldık. Bu mek -
tupta. Ct!Zaevi müdürünün 
mahkumlar gösterdiği şef 
kat Vf'. alakadan sitayişle 

bahsedilmekte ve mahkumla 
ra okumak yazmak öğrete · 
rek kendilerini bu büyük 
ııimete kavu~turan öğretmen 

Akif Ôzyur<la teşekkür e • 
Jilmektedir. 

Kimsesizlere ve ,qoksulla
ra gardım ve ·bakım cemi

. yeti kongresi 
Sayın Valimizin yüksek hiınınellerile Hatayda teşekkül 

eden kimsesizlere ve yoksullara yardım ve bakım cemi
y~ti umun i kongresi yarınki pazar günü saat 9 da Gün
düz sinemasında toplanacaktır. Hayirseven her vatandaş 
b ı kurumun tabii aıası olduğundan Sayın halkımızın 
Lu lıdyırh teşebbüse de iştirak ~tmelerini ve herkesin bu 
toplantıya gelmesini bekleriz. - -

Loııdra 22 (a a.) -· Da
nimarka sahillerine yakın mın 
takada bir lngiliz dt!ııizaltı'' 1 
4950 tonluk Alman gemisini 
torpilli yer ek bP hrmıştır . 

Belçikada 
70 kılometrelik çeiik 

duvar 

Brüksel -- Belçika Milli 
Müdafaa Nezareti haı bin ba
şındarıberi m'!mlekette vücu
de getirilen müdafaa tertiba
tı hakkında bir·lapor neşret
mektedir. 

Bu raporda deniliyor ki: 
Men.;.:;..eti muazzam bir 

çelik 9uvar himaye etmekte
dir. nu çelik duvar melhuz 
ıerhangi bir tank hücumuna kar 
Şl aşılmaz bir mani teşkil eder 
Tarlaiara, ormanlara ve batak· 
lıklara uzanan bu çelik duva 
rın boyu 70 kilemetredir. 

Papaslar sulh için 
dua ettiler 

Atina - Atina ajansı. Ay
naroıdan bıldiriyor: 

Aynaroz!kilisesine bağlı 17 
Rum, bir Rus, bir Yugoslav 
bir Bul6ar ve bir:Romen ol
mak üzere bütün ortodoks 
manastırları ~eçencumar test 
akşamı sabaha . kadar dün· 
ya sullııınun teessüsü ıçın 

dua etmi~lerdir. 

Pariste 35 i ltimash 

sayı ı nüs asında la- yazılı vcsaikle birlikte 
ne:ı tebliğ Pdildiği halde mu mene müracaatları 
hakemeye gelmemiş ve ce· 6 - Keşifoame· dl 
vaplarını da göndermemiş fenni şartname ve: pl3 
olduğundan hukuk usulü mu lediye muhasebeciliği~ 
bakemelt"ri kanunun 398 nci rüle.ıilir. hariçten flle 
maddesine te-vhkan hakkında talep vukuuncJa şartııB 
gıyap kararı verilmiş ve gt. ı keşifııame sur .!tleri pof 
yaben .Y~pıla? muhakemede reti talep edene ait 
taksımı ıstemlen akarın keş 1 ·· " d ·ı · ııı~ f A • • • uzere gon erı mesı 

ı ~apılarak taksımı kabil ol· 
1 

dür, keyfiyet ilan otıı0 
dugu hakkında fon oıemuru 1 Jı,... 
nun kMkiside alırımış ve mu M· "f M""d~n .. .. 0J 
h k d 10 aarı u urlıığLI 
a eme e ,4,940 çarşam- 1 H .. fi 

ba günü saat 10 na talik atay Muze 
d·ı · l k .. yon çatı tarasalarını" 

e ı mış oma la muddeaaley- 1 t 'd' d 1 riı1 hin muayyen günde muhake· ~I ~c.:rı ~ ~e 25~r3("'9eAO . nı enmesınııı - ~ 
meye bızz.at ~elme~i veyahut tesi günü saat '15 de 
da kanunı bır vekıl yollama eksiltmesi yapılacaktır 
şı .ve kanunu mezkuru11 402 2 - Keşif bedeli 2J 
ncı maddesine göre yapılan 62 iki kuruş ve ilk 1 

mua!'Ilele ve muhakemeye 185 liradır. 
bir itirazı varsa 15 gün için 3 - Umumi ve fe~ 
de bil<lirmesi aksi halde 405 nameleri Mlizededirı 
nci maddeye göre mu hake· bilir. . ~ 
meye kabul olunmıyacagı 4 - İsteKlilerin ıl 
hakkındaki işbu gıyap kara- ı~at mektupları ve ~8 

rı ·ıA t bl'ğ 1 sıkalcırile birlikte ekS1 

ı anen e ı o unur. . 
H k. .ı . . atıde Vilayet makaf111 

a ım ıvıuavını I k ' 
K

A GÜNAY anaca olan heyete 
-------:::azım atları __/ 

Dut Yllprağı satışı 
Hatay Defterdarlığından: 
Köy Adı: Ağaç ade<li: Muhammen 
Bityas 10,00J 30 I..irB 
Haci Habipli 6,ono 20 urıı 
Yoğunoluk 3,000 15 Lira 
Hıdırbey 2,0UU 10 Lirıı 
Yukarıkı Yezur 2,00J 10 f..irB 
Mağaracık ~,50U 10 urıı 
Zeytuniye 1,00J 5 Lı ~ı1 

Hicr;t. eden~;-rdleıı ındru '~ dut ağaç yapraklo.'1 

940 tarıhıne musa'.l ıf cunıa güııü sa t ı 5 te Mıl ı 
mudiirliiğünde pazarlık SU'"et le ihale edılecektır 

Taliplerin yüz:ie 7,5 te ninat akça sıııı mals' 
Harptanberi Fransada yatırmaları :üzurnui lan olunur. _/ 

etsiz günler var.Bu ~ünl(;>rde ilan ı l 
hiçbir kasapta, hiçbir resto- 1 - lskeııderuıı gümrük- 1 arı 
randa bir lokma et bulan leri l3aşmüıl:irlüğü müstehlek 
yoktu(. Et satılması mem· • eşya anbarına iki adet sabit 
mıdur. Buna rağmP.n bütün gözlii raf yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met 
Fransada yalınz' Paris içinde re murabbaa (315) kuruştan 
35 talihli vardırki, etsiz güu ?·2 metre murabbaı (100) li· 
lerde de Oillar let yt!rler; bu· ra 80 kuruştur. 
na hükumet ve ,iaşe organi· 3 - Açık eksiltme günü 
zasyonları da ,itiraz etmt>z. 5,4,940 :>uma' günü saat 14 

de olacaktır. 
Bu iltimaslı bahtiyarlar, -::'4 - Eksiltme lskenderun 

hayvanat bahçesinin otuz ars ~Gümrükleri Başmüdürlüğü 
lamdır. ;binasında müteşekkil satın 

Yaşamak için yalnız et alma komisyonu maritetile 
yiyen bu hayvanları hükumet yapılacaktır. 

d 5 - Muvakkat teminatı 
şim i de harpten evvelki yüzde 7,5 hesabile yedi lira 
tarzda beslemekte bulunuyor. 55 kuruştur. 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK 

C.H .P .Matl>ausında baslmıştır 

6 - İstekliler şartnameyi 
ve Belediye ,. en memurunun 
yaptığı Krokiyı her gün Baş 
mı..idürlük levazım şefliğin ... 
müracaatla görebilirler 

İdarenıiz m~stahdj( 
açık eksiltme sureti 
potin ve 32 çift i~~
nacaktır. Poti11Jerı11 

• ı;iftj için de 600 i5 

rin beher çifti içrıı & 

ruş bedel tahmin r 
Eksiltme tarihi olıı! 
940 çarşamba glifltl 
te Hatay Posta, !'b 
tel ... fon müdürlüğU 
yapılacaktır. 

Muvakkat teıniıı~ıı' 
70 kuruştur. Ş11 
nümuneleri görıııe~I. 
rin her gun saat 9 ~I 
kadar taliplerin yvt 
si geçen muvakkB ~ 
Iarını hamilen e 
atından evvel n1tJ 

,(an olunur. 
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