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_:_kuruş ıtlınır Ücret pe~indir 
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Günü geçmi~ sayılar 5 kuruş 
Telefon : 1 • 46 - P .&K. 24 ------

Büyük yol progra- ı 
mz başlıyor 

B~ Yll ViJfıyeiimizde ge· 
111den yapılacak ve lcımir 

N edilecek yollar 
i a!ı~ Vekaleti İskPnderun - Payas Y<• 
t u lÇın 80 bin lira tahs\sat gönderdi Ak-
ep-e -- H · k . f • 1 assa - Isıahiye yolunun eşı 
~anları hazırlandı - Süveydiye yolu da 

u sene ikmal olunacCJk _ Önümüzdeki 

Y ay içinde faeıliyeta başlıyor 
l ol i ıışa t 1 
)aşlaınak .. a 1 mevsiminin dik edilir edilmez, <ler ıal 
şu sırada Nere bulunduğu ve azami mayıs ayı içinde 

1
JÜyük b' f afıa Müdürlüğü faaliyete geçilecektir. 
1 ır a~ 7 
ilrıııa deva 

1
Yetle ha7.ırlık Süveydiye yolunun son 

Ô:.ünıu" rdn ke.trnektedir. kilometrelik kısmınında Ö· 
· z e ı ı · · d 111Şnsıııa b 1 ay ar içinde nümüzdeki yaz mevsımıll e 
lar ilttısın~ş anacak olan yol ikmali için Vilayet bütçesi 
Şuıııardır· a en mühimleri ne tahsisat konıouş bulun-

21 kiİo maktadır. Hazirandan itiba 
turı P.,~:tr,..Jik lskende- ren bu yolun inşas111a ba? 
~0hın nıunt~ Şosası. Bu !anacak ve yaz mevsim;ıı. 
lıııe ifrağı ~z..arn bir şosa ha- de ikmal edilecektir. 
leti Hatay ~111 

Naha Veka- Bunlardan başka mevcud 
er~tİııe 80 b~fıa. Müdürlüğü yolların mütemadi tıtmiri ve 
ınıştir. 111 lıta gönder asfaltlardan bozulan klS'mla 

Bu rın kapatılması için Nafıa Ve l Para ·• 
~~Ştnnbaşa is;~eh bu yolun kaletinin kabul ettiği 50biıı 
hın ted'-· l a 1 İrin b" liralık tahsisat da Vilayet . uır er 1 :ır u- k 
Jkeler lıt\zıtları~ 1nnı1ş ve pro emrine verilmiş bulunma·. 
\nd 'h ıştır p k tadır. Bu para ile bozuk 1 ulesi · t' ya· 

ı; 20 kilonıet Yapılacaktır. asfaltların tamir ve islah edi 
l'l~lssa relık Aktepe - leceği gibi, şehir duhilinde-
1 Hassa -isi v~· 5 kilometre ki kışla -dörtayak caddesi-

I Vılayelirni: ıye yolları. nin de asfaltlanmaıı mukar· 

Raşid Rız<ı 
trupu 

Şehrimize geliyor 
Kıymt>tli ı;anatkarımız Ra· 

şid Rızanın idaresinde 
bir f em sil trupu bugün Is · 
tanbuldan Adanaya gdrniş • 
tir. Trup Adanada muhtelif 
t<'msiller vererek bir hafta 
kadar kalacaktır. 

Memnununiyetle haber 
aldığımıza göre, trup Ada 
nadan sonra şehrimizi de 
riyaret ederek bur&da üç 
temsil verecektir. 

Raşid Rıza Trupunun 
nisanııı ilk günlerinde şehri 
mizi ziyaret etmesi beklen -
mektedir. 

En kuvveıli bir kadro 
İl~ srnenin en güzel piyesle 
rini temsil edecek olan he · 
yetin Hatayı ziyaret edece· 
ğini müidelerken, uzun za -
rnandanberi hasretini ç .. kti
ğiıniz bu ziyaretten hepinıi· 
zin memnun olacağından şüp 
he etmiyoruz . 

Büyük millet mec
lisinde 

Ankara 25 A. A. - Bü· 
yükM . Meclisi bugünŞemsettiıı 
Günaltayın riyasetınde toplan 
mışhr. Celse açılır açılmaz, 

Bilecik mebusu general Be
sim Ôınerin vefat ettiği hak 
kındaki tez '<ere okunmuş ve 
merhumun hatırasına hürme 
ten ayakta iki dakika sükut 
edilmiştir. 

Bükreş Elçimiz 
ayan bu voli· 

1 
AntP.be bağ rerdir. 

zan b 
1 

ar ı· ~tanbul - İzinli ı)lcıı·ak . 
1 İt ş05 •n da mu 1ta Diğer taraftan kış mev· ~ 

ıçin Nafıa av haline ifrağı siminde boLUlan yayla yol- geçenlerde Anka raya gelmiş 

döndü 

gel ek- ı t olaı' Bükreş Büyü · Elçimiz tn tah · aıeti lazım larının da islalıı ve o omo· 
ve ~ sısatı k b f . ar Hamdullah Suphi Tanrıöver 
'. ıer jı.·1 .. a ul etmiş billerin seyrüse erıne yar h 

"" 1\ Yol · k .. bugüıı Ankarada şe rimize ..... rı rn"' Uzerind • ı bir hale getirilmesı te arrur Uheııd· ı e ça 1 1 · b .. A k d rı:ı kt>şifl . ~ser bu yolla- etmiş bulunmaktadır- g. nış ve Hsun n ara an 
tek erını 'k d k' l . . 1 . b .ı ı Proje! . . ı mal ede· HüHisa önümüz e ı yaz, şe ırımıze ge mış ve urauaı 
dır. B ~rııu hazırlctınışlar- hatayda büyük bir yol faaE- bükre~e hareket eylemiştir . 

.., ltnıar Y k- k G .. .. h d l l n e aletçe tas· yetine sahne olaca tır. umuş ane -:! 2e ze e 

.Oed Ankara 25 A . A . -
eh t b · · ··k ll f ·n tı• G h d b b h Şl. ,, er ıges( mu e e ı,.., e ümüş ane P. usa a orlc\ 

llld ı lik IS . k. I şiddette bir zelzele hissedil-
ıle 22 ya:; arasında ı genç er miştir. Hasar yoktur. 

spor .. k l . J k 
1 nıu e lefiyetine tabı tutu aca Kalay fiatlan çok 

t k stanbuı B k d du·· ştu·· ('Ş il5tı 111 tet :- urada spor Nizamname çıkar çı maz er· 
bedc.ıı t b' kık ~tmekte oları hal tatbikata gt"çeceğiz. lstanbul - Onbeş güıı t" er ıy · 
Orü G esı geıı~l direk- d evvel piyasada kilosu 20 lira spor tr.~'rkıer·al Cemil Taner Şimdiki halde 18 ' en ·ı2 k 

1 
k 
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şu bt: .u ellefiyeti hakkında yaşına kaJar olan gençlerin ya kadar yü se en alay, ) 
Yaııatta b ı hu mu"kellefiyete tabi tııtul- kuruşa hadar düşmüştür. Bu "B u uıımuştHr: 

baz.ı "den terbiyesi kanunu malan düşünülmektedir. Esa- na sebep Avrupadan küliyet 
Y<·tte Vatandaşlara ınükellefı- sen bu yaştakilerin ekseriye- li miktarda kalay gelmesi -
ııaza r tahınil etmiştir. Buna tini mektepliler teşkil dmek- dir. Harpten evvel kalayııı 
tarıdtarlı nıuanen yaştaki va· tedir. Bunun haricindekiler kilosu 280 kuruşa s;ıtılmak-

ai ar l d t 'd' lard· • muayyen zaman- muayyen zaman ar a spor a ı ı. 
fa \:ı S~>or sahulerinde spor mükellefiyetine tabi tutula· __ A_M_E."""'R~lK"""'A~N~lN~~S~A-:T::"'l~'l"".tG~ı 

a 1Yetın.ı b ki d N' · · A burıyef d'Je ulunmak mec- r.a ar ır. ızıınınameyı meın· SiL H . 
tatbik ırı edirler. Bu kanunun leketin her tarafmda tatbik Vaşington -Birleşik Ame . 

ıııe a'd · d k b 1 • Z.ıtla 1 ııızamname lıa- e ece ve u genç erı ye· rikanın 939 yılında yabancı 
<;ıkar~ınk ış, devlet ~urasıııdan tiştirecek e l e m d n 1 a r ı 

1 
k 

1 ct te•k'k d' I k . k d mem e et ere sattığı silah 
'lek'll • ı e ı m • iizere yıne en i araların- 'k 937 d k' ı er ı mı tarı e ı satışımn ıeyctine verilmi.-tir. dan tedarik ~deceg~ iz.,, 

y 9 mislidir. 

YENiGÜN ANTAKYA 

Alman propaganda 
sı suya düştü 

/talga, bitaraflığını kati su-
rette muhafaza edecek 

Molotofun B· rline gitmesi için Aiman-

yanın yaptığı bütün teş 0 bbüsler redde· 
dildi - İtalyanın Sovyetıer birliği ile 

bir anlaşma yapması mümkün 

görünmüyor 
Londra 25 A. A. - \ yaya muhtaç değildirler. 

Röyter Ajan !'I Moskova ve ı Diğer taraftan Romadan 
Romadan şu haberleri ver • verilen h2 beri ere göre, hal· 
mt>ktedir : ı yanın. Sovyetlerle bir anlaş· 

~lmanlann son haftalar ma:akdetmc:>sin~ katiyen im-
\çincle büyük bir gayretle kan yoktur ve İtalya bitaraf-
yaptıklan_,propaganda tama . lığıııı kati surette ;muhafan 
men suya düşmüştür. Bu edecektir. Çünkü İtalya bu 
propagandanın başlıca hedef bitaraf lığı muhafaza etmekle 
leri şunlardı : Sovyet Hari • en büyük kazancı temin et · 
ciye Komiseri Molotofu Ba mekte ve İtalyan g~mileri 
Jine getirmek, Roma ile Mos butün dünya ile ticari roüna 
kova arasında bir anlaşma sebette bulunmak suretile 
imkanım temin etmek. İtalyaya mühim miktarda uö 

viz temin eylemektedirler. 
Molotofun Berlini ziyar~t Binaenaleyh İtalyanın bugün 

t'.deceği haberi Moskovada kü bitaraflığını muhafaza 
resmen yalanlaıımdktadır. · t · kpııdi hayat menfaati 

I ı ·ı S 1 B' . ı e mt'sı -
ta ya ı e ovyet er ırlı· ı iktizasıdır. 

ğ~ arasında bir anlaşma şa· Almanlar, Molotofun Ber 
yı~sı <la Moskovada yarı res r · iyaret etmesi için çok 

. b' k . b d · ı . . 1 ın 1 z mı ır surette le z1 t- ı mış . ısrar eylemişlerse dt! Sovyct 
tir. Moskovadaki kanaat şu- : ler birliği bu teklifi reddey· 
dur : Al.m~nyanın Sovyet j ıemiştir. Bunun için Ribben 
Ruayaya ıhtıyac~ v~rdır. Fa · tropun üçüncü df'fa olarak 
kat Sovyetler hıçbır zam.m ! Moskovayı ziyaret etmesi 
ııe Almanyaya ve ne de İtal muhtemel görülmektedir. 

EN SON DAKiK .ı\ 

Macarlar endişede 
Musolini -Hitler mülô.kutıtlda 
Macaristan aleyhi1ıe kararlar 

alınmış? 
Macar Hariciye Nazırının Romada yaptığı 
temaslar büylik bir dikatle takip ediliyor 

Budapeşte 26 A. A. - Macar Hariciy~ Nazırı Kont 
Telekinin Roma ziy!ireti burada büyük bir dikkat ve 
his:;asiyetle takip eJilmektec.lir. Macar efkarı uınumiyesi, 
Macaristaııı:ı Moskovct ll<>rlirı iş birliğine feda edit
mı·sindeıı korkmakta ve son defa Musolini ile fi.itler ara 
sııı<laki mülakatla Macaristanın akıbeti hakkında bir ki.l· 
rar verilmiş olmasından endişe rdilmektcdir. 

Kont Telekinin ziy.treti, bu ınes ı~ ile sıkı surdt~ alaka
dardır. Macaristanın Roma - Bf"rlin mihverine cic kur· 
ban g-itınesinden korkulnıaktadır. Kont Teleki Musolini
den bu hususta sarahat istiyecektir. Kont Teleki Mu

50
. 

lini ile görüşecektir. 

ALMANYA KISASA KISASLA MÜCADELE EDE 
CEKMIŞ 

Vaşington 26 A.A.- Almanyanın Vaşington Elçiliği 
bir tebliğ neşrederek, Fransa ve İngiltereni,1 sivil halkı 
bombardımana hazırlandıklarını ve Almanya da kısasa 
kısasla mukab~le edece~ini ilan etmiştir. Bıı tebliğ Ame 
rikan efkarıumumiyesinde çok feıu karşılanmıştır. 



Parasız 
Pamuk tohumu 

tevzii devam ediyor 
Hatayda pamuk ziraatının 

inkişafı için Ziraat Müdüri
yeti tarahndan getirilen en 
iyi cins pamuk tohumlarının 
tevziine devam edilmekte· 
dir. 

Antakya merkezi için ge· 
tirtiıen 30 ton tohum bit· 
mt>k üzeredir. Arzu edenler 
ziraat müdürlüğüne müracaat 
la istedikleri miktarda tohum 
alabilmektedirler. Bundan 
başka Reyhaniye Kırıkhan vt 
lskend~runda da tohum tev 
ziahna devam edilmektedir. 

Bir miirakabe heyeti 
~eçildi 

Şehrinıizde kahve ve mer 

sucat fiatlarım murakabe et 
mek üzere Encümen azala
nndan Münür Y ~ner, Necib 
İpekçi ve zabıta amiri Hils· 
nüden mürekkep bir maraka 

be heyeti seçilmiştir. 

Hasta geçi eti satan 
adam 

Uıunçarşıda bakkallık ya· 
pan Mahmut Miski adında bir 
hasla geçi keserek satmakta 
iken vaki ihbar üzerine yaka· 
lanmıştır. Veteriner dairesine 
gönderilen etin yapılan mua· 
yenesinde hasta olduğu aola
şılmış ve nehre atılarak itlaf 
edilmiştir. Suçlu \lk defa ol
mak üzere beş lira para ce· 
zasına çarptırılmıştır. 

Meyve hanı islah 
edilecek 

lsveç Franscıda 
Finlandiyaya nasıl Harp kabine!»İ 
yardım etmiş? faaliyette 
lstokbolm 25 {a.a.) -- ls- Paris 25 (a.a.) - Başve-

veç Hariciye Nazırı bugün kil Reno, harp Kabin~sini 
söyl~di~i bir nutukta, Fin lan- kurmuştur. Bundan başka 
diya sulhu dolayısiyle, İsveç Fransada bir de hıtrp komi· 
hükumeti aleyhinde yap1lan tesi vardır. Bu harp komitesi 
tenkitlere cevap vererek, Fin- 1:: h .. rpk:ıbinesini birbirine ka· 
landiyanın felaketinden lsve· rıstırmamak lazımdır. Harp 
çin mesul olmadığını beyan komitesi iki sene evvol Leşek 

ederek demişdir ki: kül etmiş olup Reisicümhu· 
u_ Harp esnasında Fin· run riyasetinde ve yüks~k rüt· 

landiyaya 8500 lsveç gönül- beli askeri kumandanlardan 
lüsü ile 575 melralyöz, 85 mÜrt!kkeptir. Bu komitenin 
hava dafi topu, 112 havan to- muayyen içtima günleri yok
pu, 50 milyon mermi ile 300 tur. lcabettiği zaman topla· 
biıı el bombası götürdük. nır. Harp kabinesi ise, Ua~· 
Buniar hep son sistemdi. vekil Renonun riyasetinde 

Her şeyden evvel İsveç ve milli müdc.faa, bahriye, 
kuvvetli bir miJli m~~Afa~ya hava nazırlarından mürek <<'p· 
muhtaçdır v~ bunun ıçın ıca- tir. Bu kabine münhasıran 
beden tedbirl~r ahnmışlır. Bu :harhin sevk ve idaresiyle uğ 
ı.,ı,urda sarfedılen para, 700 k h ft d ·· d f 6 raı;aca ve a a a uç e a 
milyon Kronu bulmaktadır. · t" d kt" 

ıç ıına e ece ır. 

Harp h"li için <le yeni teş 7 • • • 
kilat hazırlanmaktadır·,, L r,gf r l dl 

/sveçte Sular bastı 
Müddf aa hazırlıkları Berlin 25 {a.a.) - · Ren 

nehrinin taşması üzerine Zig· 
Stokholm -- lsveç muda· frit hattı müthiş bir su tuğ

faa vasıtalarına büylik bir in yanma uğramıştır. Hat üze
kişaf vermeğe hazırlanmıştır. 
Bu sahada alınan yeni ted- rinde mühim zararlar olduğu 

tahmin edilmektedir. 
birler şöyle sıralanabilir: lngiliz tayyarelerinin 

1 - Yeni ve genç bir or 
du ba~kumandanı tayin edil akını 
miştir. General lvar Halin· Londra 27 {a.a.) - Hava 
quist. nezaretinin bir tebliğine göre, 

2 - Henüz askeri talim lngiliz tayyare filoları dün 
görmiyen 10,000 kura ıH"feri akşam Almanyanm şimahgar-
150 günlük bir talim devre· biı>inde keşif uçuşları yapmış 

si için silah altına çağrılmış ve bir ~ayyare üssüne dön· 

tır. memiştir. 

3 - Keza 1937 ve 1939 Daniınarka parla· 

lngilf ere de 
komiinizmle mii· 

cadeıe 
Londra - Avam Kamara 

sında hükumettc:-n Komünist 
partisinin beyarnam~lerin 

manı olunup olunmuyacag ı 

sorulmuştur. Dahiliye Nazırı 
şu cevabı vermiştir: 

" - Milli müdpfaa nizama 1 
tı mucibince, fikirlerin neş· 
rine müdahalemize maha 1 
yoktur. 

Bununla beraber şurasını 
ilave etmek istPrim ki, hükii 
met bu kabil faaliyt\Iİ yakın· 
dan murakabe ve takip et
mektedir. 

Kanuna Riayetsizlik halin 
de vaz.ifesini yapmakta ku
sur etmiyt!cektir.,, 

Naz.1r bu hususta ceza ka 
nunundan istifade etmekten
se komünistlerin faaliyetini 
zararsız hale koyabilecek 
diğer usullerin kullanılması 
daha muvafık olacağını ilave 
eylemiştir. 

F rar; sa da , konlÜ
nistler le mücadele 
Paris - Selihiyettar ıne· 

hafi! de tdsrih ediyor ki hü· 
kiimet tarafından Fransada 
Komünistliğe karşı alınan ted 
birl~r şu neticeleri vermiş

tir: 

Biıtürı Komünist mebuslar 

la 300 komünist belediye a
;.ası çıkarılmış 675 te~kilat 
fesholunmuş, 3400 kişi tev· 
fik e.dilmiş ve 11,060 araş
tırma yapılmıştır. 

Alman mü-
rettebatı Meyve hanının civarında 

yapılacak istimlaklerle bu ma sınıflarına mensup bahriye 
hallin şehrin ihtiyacına kafi efradıııdaıı birçek sınıf sefer 

mentosu İOF lantı
ya çağrıldı 

Serbest dolaşmak 
tan menedildi gelecek genişlikte bir hal ber edilmiştir. 

haline ifrağ edilmesine Bele 4 - lsveçin, Bi.ltıkta ki· 
diye Encümenince karar ve· in Gotlant! me~kii eski.sin~en 
rilmiştir. dah11 fazla tahkun edılmış· 

Belediye Reisi bu sabah 1 tir. 
beraberinde Belediye fen me 5 - Birin~i derecede 'iev 
muru bulunduğu halde ma- i küJcey~i ehemmiyeti haiz Bo 
hallinde tetkikat yapmıştır. 

1 
eden il)tihkanıı,lsveçin salahi· 

Almanya ve Romanya· yetli şahsiyet tarafından inceden 

k 1 
. h 1 inceye tetkik edildikten son 

porta a 1 racatı ra, zaptedilemiyen bir kal~ 
İstanbul - Almanya ve olarak tavsif olunmuştur., 

Romanyaya portakal ihracatı F uzla olarak, dikenli tel 
çok a:-tmıştır. Hemen hı:rgün örgüler, yer allı istihkamla· 
bu iki memleketi'! portakal rı ve gayet büyük hava da
sevkedilmekte ve portakal fi bataryaları tesis edilmek-
piya~ası yükselmektedir . tedir. 

Almanlara ~usam Sild adasındaki 
Ruslara yapağı tahribat . 
satılmıyac.ak . Londra 2~ (~.a.) - lngi· 

İstanbul Ticaret Vek~- lız tayyarelerının geçenlerde 
Jetinden ihracat birliklerine Sild adası üzeı ine yaptığı ta-
gel("n bir eıııirJ •,A.lmLııılarcl arruzun, evvelce tahmin 
susam ve Rus~ara da yapak cdiıdi}{inden çok fazla 
satılmaması bildirilmiştir. Bu tahribat yaptığı ve bu ha· 
emir bütün ihracat tüccarla s:mn müthiş olduğu .~lman· 
rına yayılmı~tır. yadan gelen haberlerden an 

Malum olduğu üzere bir lasıltn'1ktadır. 
müddet evvel Ruslar büku- Mısırla Japonya 
metimize miiracaat ederek ya arasında 
yapak almak istemişler ve Kahire 25 (a.a .) - Mııır 
bu tc-klifleri tetkike başlan· lıükiimetiyle Japonya arasın· 
ınıştı. Tdki!derin bu netice· da bir ticaret muahedesi ak· 
yi verdiği ~nlaşılmaktadır: di için müzakereler devam 

Rusların evvelcP. piyasamı etmektedir. Bunu bir dostluk 
za verdikleri 30J bin kiltJ· ! muahedesi takip edecektir. 
luk yapak siparişinin de tes- N · t M··d·· ·· eşrıya u uru: 
lim e<lilmcmesi gelen e.ııir Selim rELENK 
iktizasındandır. 'c.H.P.M~tbaasında baslmııtir 

Konpehag 25 1- Dani -
marka parlamentosu, yarın Boyııes Ayresten bildiriliyor: 

toplanmak üzere .ansızın içti Geçen kanunuevv~l ayı zar 
maa cağırılmıştır -~ Bu:içtimaa fındaMon tevideoda müretteba 
sebep olarak bazı dr.hHi me- tı buluncfokları Graf Spe zırl 
selelerin müzakeresi ileri sü- !ısını terkeden A!man bah
rülmekte ise de, meselenin riyelerile Ariantine iltica et

harici işlerle alakadar oldu- mişlerdi. Arjantin hükumeti 
ğu söy lenmcktedir. bu askerlerin serbest bırakıl 

Finlandiyanın malarına karar vermiş iken 
teşekkürü bu tedbirin tehirmi münasip 

görmüştü. 
Cenevre- Finlandiya· Ozamandanberi üniformalı 

nın Mill~tler Cemiyeti Nez- Alman bahriyelilerile yanlarırı 
dindeki delegesi, Milletler da kadınlar olduğu halde 
Cemiyeti Genel Sekreterliği- dansing gibi umumi yerlere 
ne bir nota vererek Fınlan· devam etmekteydiler. Bu 
diyaya yapıl~n y~rdımdan 1 mülteci bahriy~liler ile lngi
dolayı teşekkur etmış ve mem liz bahriyelilerı arasında son 
lekeli imar için bu yardı- \ zamanlarda bazı hadiseler 
m:n :ieva~ etme.sini reca eyle· cereyan etmiştir. Boynes Ay 
mıştır. Fınlandıyanın bu ta- restekı lngiliz sefiri bu va· 
lebi Milletler Cemiyenin sP.r· kalar üz'°rinde nazan dikka 
vislt-rine havale edile ti celbetnıiş ve Arjantin da· 
cektir hiliye nazırı da serbest ge-

1 

AlmanyaRoınanyadan zen Alman mültecilerinin.' 
ne istiyor? j zabıtanın vazif ... sini gücleştir 

Bükreş 24 (a.a.) _ Al- mekte olduğuııu görerek ev· 
maıı iktisad heyeti reisi Klodi vt•lce ittihaz. edilmiş bulunaıı 
yos, Romanya hükumetine k_ara_rı~ı tatbıkıne ka ·ar ve· 

7 dd l'k b' t kl'f . rılmı~tır. ma e 1 ır e ı vermış· . .. 
tir Bu teklı'fte Rom t- llk olarak yuz kadar Al-

. ' en pe b h · l · · · ı 1 b" 
rotlarının temamen Almanya maıı. a n~e _erı ~ıvı e ıse· 
ya verilmesi, Alınan Markına ler ıle ve ıkı poııs memuru

yeni fiat tayini, Almanyaya nuu ne-~areti. al~ında .ıvleııdo 
ihraç edilecek mallardan da- zaya gonderılmışleı dır. Graf 
ha az vngi alınması gibi Spenin mülteci mürettebatı
maddeler vardır. Bu teklif- nı muayyen bir iş bulunca
lere Romanya hükumeti he· ya k,adar ayni reııme tabi 
nüz cevap vermenıi~tir. tutulacaktır. 

Uçan ka a 

D " nyanıo e.0 J 
yük tayyaresıf 1 

N~vyork . 
en büyük tayyaresı 

söylenen " Uç.an .k~ 
ve 70 lonluk yenı 

·o 
bardıman tayyaresı 
ed i ldiği haber vı>rı 
dir . 

Bu tayyare hiçb r 
dur1n danAmerikadS 
paya kadar uç\IP 8~ 
cek ve 25 bomba ~ 
duğu halde saatte 
metre >'ol alacaktır 
yare takriben bir 
do1ara maloJmuştıJf· p 

MISIR,FILISTJN, f~ 
VE SURİYE ARI\; 

VAPUR SEFE~ 
Kudüs- Bir • 

vapur kumpanyası 
filistin mehafilterile ur 
Mısır, Fıfü:tin,SuriYe1 t 
kiye arasında yeni 0 er 

lan ihdası imkanhır1 ~ 
etmektedir. 9 Bu seferler t 93 r · 

;de Yugoslavya ile 1,ı uy 
Hayfa arasında ibd ~ 
seferleri tamamlıyac• at 

Diğer cihetteO İn 
vapurları bir müdde)!Du 
bazı teknik sebeple'eılt 
mı yan T elaviv seferi ıe 
niden başlıyacak~'k 
Hastanetre 
Erzak satın ah 

Antakya Hast811 

tabipliğinden: 
19 kalemden ib8 

has ınemiz' iki aylı~ 
mahrukat ve sıı 
beş gün müddetle 

1
, 

saya konulmuştur .. 
lnrın maliye vezne51 

ncnkla.rı yüzde ) ~ 
muvakkat teminat 'ııı •iıı 
buz.ile birlikte 26 )'e 
sah günü saat 16 d~ Sa 
nedt! müteşekkil ıJ)a 
komisyonuna miiraC 

Bu hususta ınof' in 

lümat almak ve _şa n u 
görmek istiyenlerırı 
hastane idaresine. b9' :l 
!arı ilan olu.lUr. •n 

ııa" t 
·ııl 

Haci Mehmet bı :1ııı 
vakfından bahçe. ile lcnıı 
cik camii vakfınd 811 r ty 
bir senelik icarları J İıı 
la ihale olunacağ111 

lil~rin vakıflar idtıfe ınu 
racaatlan ilan olu11~ l 

ilan 
11 

ben 
Hatay Vilayetind.e zi; 

1 Nafıa daires
1 

' r·· 
te:ııeke benzin mobl1 ,, utr 

.. \U wc 
eksiltmeye konulıfl J 1 ·b 
şif bedeli (680) h'11ıı~ 1 • 

2 - T ı· l bus ıııı a ıp er .. d~ tn· 
n\eyi Nafıa Mu ,. 
görebilirler _,.9 3 Eksiltme t,4de 
tesi güııiı saat 15 

11 
ya hükumet konag;ıt' 
men odasında yıı1'1ıJl 
4 - Muvakkat te· J Ve 

liradır. ~.'bt 

GÜNDÜ~~ ·.~1 
Bu akşamdan ıtı t'ı uz 

çe sözlü ve şarkılı S 1 ki 
mi GuLNAZ ıe 
çok enteresan .,,e . 
ğer olan bu filı111 
fırsatını kaçır[Jl• 


