
1940 6 Nisan - (Sayısı her yerde2 kuruş] 

lngiltere ve Fransa tek bir 
de·vlet halinde bil"leşigorlar 
Bu ebedi itti/akın tek gayesi: Hitlerİzf1!İ 

1 ortadan kaldırmakiadır 
ki Q)emlekf"t arasında tek parlam ento ve tE-k kabine usulü 

nün kabulü ve ittifakın harpten sonra da devamı için te 

. Paris S AA 
aıan b' · .- Havas sı ıld' · 
lngilt ırıyor: Frama v~ 
ınernıe~e hi;kumetleri iki 

İttifak e a~t .a~as_ın?a daimi bir 
tnüzak dını ıstıh<laf eden 
'<ati erelere başlamışlardır. 
dahı ve sağlanı bir esasa 
A ıacak l b 
""ltnan ° an u ;uifakta 
A.vru Yayı mağlub ederek· 
d Pada h'· . 
ayan urrıyet esasına an l» 

tan son ır rejim kurulduk-
devarn t~ da ebedi olarak 

B ~ ecektir. 
te .. e u ittifakın oayesi lngil . v.. F' o , 

sonra b· ransayı harpten 
tevhid ıtr tek devlet halinde 

e ınek · P•rlarn h ·. Hatta tek 
ento k 

sutliııüıı b'J ve te kabine u-
rnuhteın 1~.t kabul edilmesi 
Yt-sirıd d~ ır. Bu İttifak sa· 

· e ır k' F Rılt"r 1
• ran;a ve in-i' eye h 1tse . er nereden oe-. 

t &elsııı v k b 6 
ll~lar d f .u \J ulacak tdar 

F'r e edılecektir. 
itrısız. 1 

atı bu ve ngiıiz matbu. 
telli n ın:vzu üzerinde hara 
lurıtnak~~rıyata başlamış bu· 

L adırlar. 
. OndraSA A ı 

nınBalk · ·- ııogiltere· L anlardak· f' • . 
•
0 ndraya d 1 s~ ırlerım 

hıs rn :ıvet etmesini ba· 
buatı•buvzduu eden lngiliz mat· 
k ' av t ·1 a dcdilen .~ ı e Lo.ıdrada 
şuranın k yu sek askeri 
bir ın.. ararJarı arasında 

unasebet ld 
ta.k şu 0 uğunu yaza 
·· ınutalea <ıırle r: yı Ylirütmekte 

ıı l Ch - rıgilte 
ı. ~nı llladd re Almanyaya 
atı v~:ll2:itn~" sokmamak için 
başııYacak ar kararını tatbika 
k hr B· . . avgarnız . · •z.ım bıtaraflarla 
bitaraflıır >oktur. Fakat bu 
ler ki: 8.Şurasını biJn,elidir
Yatırrı1z . ~z hürriyet ve ha
llİYetin ıçın dolayısile mede 
hayatın vke küçük milletlerin 
Lcdiyo 

1 Urtarınuk için har· 
ki ~ op~~z. Almanya, elinde· 
ike 11 b' ~n lıavaya kal,:hrmış 

IZlıtı L• 
Ve b' uır tek kolla ır er .. 
Yarak •mızı arkaya bağlı -
Yokt Çıtlışnıamıza imkan 

ur. Bu l 
2.i bitur sarJı rnısz azmimi 
d. af devl('tlere de b'( 
ırrni b ı . 
Ç ş ulunuyoruz" 

~tnberlayuıu nutku 
k Ondra 5 A A 
arrı · · Avam arasının b ·· k" 

tısıııd b' ugun u toplan 
1n .. a ır nutuk söyliyen 
1 gılız )daşvekili ç b 

1 rıgilter . em er ayn 
b' e ıle Fransa arasında 
ır ınukayı·s~ yaparak "1 

llUmv b ' '"' • ,anın arbc tamamile ha 

maslar var 
zırlanmış olduğt nu ve artık 

orada hazırlanacak birşey 

kalmadığını söylemiş ve de· 
miştir ki : 

" - Buna mukabil İn · 
~iltere ve Fransa kuvvetleri 
son haddine varmaktan 
çok uzaktırlar. uzun müddet 
kafi gelecek pnra, insan ve 
iptidai menbalarımız mev· 
duı )ar. 

Alman propagandacıları, 

İngilterede hepimizin yiye 
cekt~n mahrum olduğumu· 
zu iddia etmektedirler. 

Propagandayı okadar ile 
ri götürmüşlerdir ki, hariçte 
bulunan dostlarımız bize pos 
ta pııkc-tleri ile yiyecek mad 
deleri bile gönd~:-mışlerdir. 
Fakat görüyorsunuz ki, İn . 
gilteredı! yiyecek sıkmtısı ve 
ne de herhangibir müzaya
ka yoktur. " 

Türk-lngiliz - Fr~nsız 
Askeri miizakerelerı 

Lon<lra (a.a.) B. Bütler 
Avam Kamarasında beyanat· 
ta bulunarak Türk - İngiliz 
ve Fransız askeri mUmessilleri 
arasmda karşılıklı yardım 

EN SON UAKIKA 
•• 

Umitsiz mukavemetten sonra 
45 bin kişilik .'ion Polonya 

te~linı oıdu 

ordusu da 

Bükreş 6 A. A. - Ta~kAjansı bildiriyor Romen 

gazetelerinin Berlinden al:ıra'~ neşretlikleri habere göre, 
Polonya harbinin sonunda Romen hududuna yakın bir 
mıntaka.laki ormanlara tahassnn ederek \lman1arl..s har· 
be devam etmekte olan son45bin kişilik Polonya kuvveti, 
aylarca süren ümitsiz bir mukavemetten sonra Alman 

kuvvetlerine teslim olmuşlardır. 

Iran, İzmir fua• '"fi iştitak edecek 
Ankara 6 (a.a.) - lran hükumeti 940 İzmir enter· 

nasyonal fuarına iştirclka karar verdiğini fuar koınitesiııe 
resmen bildirmiştir 

Fransada bulunan Romenlr 
Bükreş 6 A.A.- Fransada ikamet etmekte olan ve 

askerlik çağı.ıda bulunan Romen tebaası \1ayı8 ayı içinde 
en yakın Romen konsoloslu~una müracaatla kendilerini 
kaydettirecek !erdir. 

Garp cephesinde şiddetli muharebeler 
P1tris A. A. 6 - Garp cephesinde, dün çok şi<lde-tli 

keşif faaliyeti ve hava muharebderi olmuştur . Fransız 
tayyare\eri Alınan üslerine hücum ederek Alman harp 
gemilerini bombardıman etmişlerdir. 

, Raşit Rııza trupu 
Dün akşam i ık temsilini verdi 

Dün Adaııadan şehrimize 
ge]en Raşit Rıza - Ertuğrul 
Sadi Tek idaresindeki trup 
dün akşam Gündüz :iinenıa· 
sında ilk temsi tini vermiştir. 

ilk olarak "Saçlarından 
utan,, komedisi büyük bir 
muvaffakiyetle temsil edilmiş 
ve çok alkış toplamıştır. Si
nema binaı;ı ağzına kadar dol
n:uş Vt: biletler iki gün ev· 

velden satılmış bulunı;yordu. 
İki kıymetli sa natk:\rın 

idaresinde bulunan trup şeh· 
rimizde ancak dört temsil 
dalıa verecektir. Bu akşam 
ve yarın a\c:şnm verilecek 
temsillerin biletleri dünden 
satılmış bulunmaktadır. Bu 
akşam (Kudret He!vası)piyesi 
frmsil edilecektir. 

1 
Uzak Şaı-kta 
Sovy-:-t Radyol ~ rı
nın Japon aleyh-

tarı neştiyatı 
Londra 5 A. A. - Sov 

yet radyoları son günlerdft 
Japon aleyhtarı şiddetli bir 
neşriyata başlamış bulunmak 
tadırlar. Geniş mikyasta ya
pılan bu neşriyatta : Japon· 
yanın bütün Asyayı işgal 
eder~k bu kıtayı bir Japon 
fuarı haline getirmeğe karar 
verdigi, fakat Japonyanın 
böyle bir sergüzeştin sonu· 
nun kendisi:bir facia olmasına 
dikkat etmesi lazım geldiği 
ihtar olunmaktadır. 

Çin kuvvetleri ten
sik ediliyor 

Şanghay 5 A. A. 
Çin Baş kumandanlığı tara • 
fından neşredilen bir beyaıı 
namede, Japonları Ç\n top 
raklarından atıncaya kadar 
mücadele edilecegini ve ha
len silah altında bulunan Çin 
orduı;unur. 4 milyon kişiye 
baliğ olduğu, bundan başka 
4 milyon Çin askerinin de 
talim ve terbiye görmekte 
olup yakında cepheye sevk 
edileceği bildirilmekle· 
dir. Çindeki Japon kuvvetle
rine gelince, bunların mikta-
rı 40 fırkadan ibaret olup 
mevcudu bir milyon kişiyi 
bulmaktadır. 

ko-

Yaaın sa bak saat 9,10 
d2. yapılıyor 

Bisiklet koşularının ikin
cisi, evvelcede yazdığımız 
gibi yarınki pazar günü ya
pılacaktır . 

Koşu tam saat 9,30 da 
Reyhaııiye Antakya 

1 
~osası üzerinde 30 ııcu kilo
metre ele başlıyacak ve orı 
buçuğa dogru Halkevi ö-
nündeki sahada bitecektir. 

Koşuya iştirak eJecekler 
bugün saat 15 te bedenler· 
biyesi asbaşkanlığında hazır 
bulunarak yine isimlerini 
kaydf'Hirec~k VtA numarala· 
rmı alu.;aklardt r. 

Antrenmalarınn sıkı Vf'. 

muntazam surette devam et 
mekte olan spor~ularımıı.ın 
bu defa daha iyi neticel~r 
alacakları ümit edilmektedir. 

Havacılık mesleklerin 
en şereflisi ve en zevklisi 
dir. Tayyareci olabilmek l 
için Ortaokul tahsili kafi-
dir. Türk hava Kurumu' 
nun (':::edikli yuvası) 16-
20 yrtşlanndaki bütüıı genç-
lerimize açıktır. 1 

Cumartesi ----
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Türkigeden 
şüphe ettirmek 

~öyter ajansı "ablukanın 
Karadenizie takviyesine hiz 
met dmek üzere, Türkiyenin 
!ngiliz - Fransız harp gemi 
terine boğazlardan geçme-k 
ınüsııadesini vernıiş olduğunu 
iddia edt>n,, haberleri, 1 ni· 
san tarihbi Üir telgrafile tek 
zip etti. Bu tebliğ, Montrö 
mukavelesinin hükümlerini 
tekrar etmek~e ve miittefik 
!erin, doğrudan d0ğruya teh 
likeye maruz bulunduğunu 
dair Türkiyeye hiç bir telkin 
de bulunmamış olduklarınıd a 
bildirmektedir. 

Fakat aks\ rivayetleri çı
karan kaynaklar:da bu haki
katleri bilmez değildirler. 
Türkiyenin hiç kimseye mP.ç 
hul olmayan taahhütleri ile 
mesul Türk şahsiyetlerinin 
sık sık vaziyetini te,vir eden 
nutuk ve beyanatlarını (ki 
bunlar arasında başvekilimi· 
zin son radyo hitamını bil· 
hassa zikredelim) hatırlamak 
ve ta ge-çen mayıs deklaras 
yonundanb('ri Türkiye iJ,., 
müttdıkleri aı ası,;daki müııa 
SPOe-tlerin vuzuh ve dürüst· 
lüğüne dikh:ıt etmek, şayia 
tellallarının şerrinde korun 
mağa kati gelebilir. Bununla 
beraber iki. le bir bu t~rlü 
esassız haber neşrt-denleri ıı 
maksatlarının ne olduğunu 
merak edenleri d~ tatmin et 
mek lazımdır. 

Maksatlardan biri, lııgil· 
tere, Fransa ve Türkiy~ ef· 
karı üzerinde, hükümetleri· 
mizi ihtilaf ve miinakaşa ha 
linde göstererek, tereddüt 

·ve emniyetsizlik havası uyan 
dırmaktır. Türkler zanne<l • 
cekler ki, nıüttdikler kiç bir 
milli müdafa=t icabı olmak
sızııı, memleke~iıııizi harb 
so'<aıak için tazyik yapınak
tad·rlar. lngiliz ve f ransız· 
lar sanacaklar ki Turkiye 
ittifak teahhütl eri ıı i anlamaz' 
dıktan gelerek bir n evi te· 
maruz politikası gütmekte
dir. 

Dahası var: Balkan Dev
letleri ile Suvyetler birliğini 
de Türkiyede ·l şüphe ettir
mek lazımdır. Balkanlar Tür 
kiyedt>, kt>ndıleriııi durun du 
rur~ en harbe sokacak ~lan 
bir tahrikçi, Sovye tler birli 
ği ise, hiç bir sebepsiz, bir 
gün, ~ark or<lularına yol ve
nırek kendi enniyetlerini teh 
.Jit edecek bir alet tehlike· 
si görmelidirler Eğer. oyun 
muvaffak olursa, Balkanlar 
böyle bir kabustaıı kurtulmak 
için, sağlarına sollarına sarıl 
mak, SovyP.tler birliği de bi
taraflığın eni sonu oir hııyal 

.• Sayfayi çeviriniz,, 



Şehir işlerimiz 
Belediyederı neler istiyoruz 

Numara 6 
Belediyenin cenaze ara· 

bası medeui ihtiyaçlarımıza 
cavap verecek şekilde d~ğil· 
dir. Basit ve çok fena bir 
man:aı ası olan bu arabanın 

daha zarif ve daha mükemmel 
yapılması icabeder. Fani ha
yata veda e1nek ebedi isti· 
ralıatgahına çekilen ölüleri
mize karş~ son hürmet vazı
femizi yaparken daha asil 

ve daha vakurbir dekor içinde 
bulunmaklı~ımız icabeder. 
Bt·lediyemiz, mühim bir mas· 
rafa ihtiyaç göstermiyecf'k 
olan daha zarif biı· cenaz~ 
arabasını bir an evvel yaptır· 
malı, arabadan başka araba· 
cının, kılığı~ kıyafeti v ..! ara
ba hayvanının koşumu da 
arabanın vaziyeti ile müteııa· 

sip olmalıdır . Bu niluıyet şehrin 
medeni, sıhhi zaruri ve bir 
ihtiyacıdır. 

........... 11111!11 ...... Hlll!!~ ..... ml!~~ .... 
lialkevi Resim Mezarlıklarnı 

Kursu naklihakk111da 
Bugünden itibaren 

çalışmalarına başlıyor 

Belediye encümeninin 
verdiği ka""ar 

Halke,•imizde açılmasına 

karar verilen resim kursu bu· 
gün çalışmalarına bı şlıya· 

caktır . 
Kıymetli amatörlerimizin 

iştirak ettikleri ve idare ede· 
cekleri bu kursun verimli 
olacıjğına şüphe yoktur. Kur· 
sun sonuda yeni Halkevi 
binamızda bir resim sergisi 
açılması da mukarrerdir . 

Köşkerler bir-
liği 

Belediye Meclisinin 5 sa 
yı ve 1,12,940 günlü karari· 
le yeni mezarlığa nakli baş
laırlanC-:brail mezarlıkların
daki mezarların gayri sıhhi 

bir surette aaçıhp kemikle · 
rin nakledi!miş olduğu gö · 
rülmüş ve bu &meliyenin 1 
Eyliil 940 tarihine haclar 
temdidi ve bu müddet zar
fında yapılacak nakil işinin 
Belediye tababetince yapıla· 
cak kanuni bir şekildeki ta· 
limatname bucibince yapılma 
sına ve halikazırda açılmış 

bulunan meurlardan etrafa 
herhangibir siray,.t vukubul· 

Dün toplanarak idare mamas1ı11 teminen(Mezarlannı • · · · ·ı taşımaya müsaade edilenler-
heyetını seçtı er den mada) buralara soku\-
Köşkerıer birliği dün mamn menine ve bu husu

Halkevinde umumi bir top· sun levhalarla meıarlık kena 
lantı yaparak idare heyetini rıo~J~ ilan.111~ ~e ?1eni ke~fi 

· t. ltıt 'ıhap neticesind~ yetını tatbık ıçm luzumu ınıkte: 
seçmış ır. I ı k · 'k · 

eni idar~ heyeti azalıklarıncı rı devam .ı )e .çı ı ames111~ 
y 1 ı ve bu tarıhten ıtıbaren yenı 
aşağıda adları yazılı o an.ar 1 k L ~. 1 h L • 

1 • • 
1 

d. mezar ı rıarıcırıue er r:.aııgı 
seçılnıış er ır: b. "I.. ··ı · · 

. Reis \1ustafa Barutçu, ır. yer~ o u g~mu mcskını:fı' 
katı surette meıııne ve ey ı 

kfıtip Kazım Çakmak, vezne 

1 dar Rczzuk Yılmaz. Azalıkla· 
rn Ali Öcal, Hasan Buyuruk, 
Ali Çayırcı, Ahmed Öner. 

yeni )da re heyetinin be· t 
yannamesi bugün hiikume::te • 
verilecektir. · 

Y ~ni idare heyetinP. mu 
vaki)·el dileriz. 

'den ibard olduğunu ~öre· 
rek muhariplerlf' daha başka 
türlü münasebetler düşünmek 
zaruretinde kalırlar. 

Hayır lıiı; bir gayret b;z\ 
müttefiklerimizden ve miitte
fiklerinıizi bizden uzakla~lrr 
mağa, karşılıklı laahhiıtl e ri
mizin, gerek milli enıı. iyet lerı 
nıiz. gerek Balkanhır ve Y c:ı· 
kınşnrk emniyetleri için olan 
kıymeti lıakkır.daki tl'lakkile 
rimizi zayıflatmağ::ı n~uvaffak 

olmıyacaktır. Haziyt'li sulh 
aleyhine ne şimdiye kadar 
zorladık, ne de burdaıı soıı
r& zorluyacağız . Uzaktan ya 
lnııdan bizim emniyetimizle 
oyıınmak niyeliııdt' olmıyıın

lar, Türkıy0den emin olmak 
ta devam etsinler Milli mii 
dafaa zarurctlt>r~ cebrettiği 
zaman ise, vazifenıizin aza· 
mi icabını yapmaktan ne 
çekiniriz, ne de onun akıbet

lerinden biz mesul oluruz. 
ULUS) Falih Rıfkı ATAY 

yetin mahalli gazete ile ila 
nına karar verildi 

Halkevinde müzik 
dersleri 

Halkevi güzel sanatlar ko· 
lu tarafından açılma~ına 
karar verilen müzik kursu 
için hazırlıklar devam etm~k 
tedir. Kursa iştirak etmek 
istiyt>nler Hatkevi idar~ me· 
muruna müracaatla adlarıııı 
yazdırmalıdırlar . 

ıskenderun Tica
ret odası 

İskenderun Ticaret ve 
sanayi odası Heyeti umumi
yesi evvelki gün toplanarak 
oda mt·clisi azalarile Reis 
intihabatını yapmıştır. Oda 
meclisi birinci Reisliğine Y ah 
ya Kurtulan ve ikinci R~isli 
ğe de Ömer Türkmenelliyi 
seçmiştir. 

Kardaş kavgası 
Şirince mahallesinde o· 

turan Tahır oğlu Rifat ile 
kardaşı İsmail aralarındaki 
bir alacak verf"cek mesele· 
sinden :lolayı kavga etmişler 
<lir 

Her iki suçlunuııda biri 
hirini yaraladıkları vaki şika 
yetlerindeıı anlaşılmış ve hak 
larında tanzim e..1ilen cürmü 
meşhud zabt Vdrakasil~i bir· 
likte adliyeye sevkedilmişler 
dir 

Büqük· zaferin yıldöılÜmÜ 
münusebetile 

Behçet Kemal Çağlar'ın şiirinden 
paı çalar : 

Üç Şehitler tepesi yeridir bu zaferin: 

Güverı 
Sigorta,· 

Sosl}etesı 
Sümerbankla Emlak ~ 

tam Baııkasıııın kuruınıı 
TAMTÜRK 
Ve en güvenilen Bu yurt, öyle tepeden, şehitten yana dolu 

17 milyon Gazi tepesi Anadolu ! ?irketidir. 

Azmine iman, şuur, metot kata kata türk, 

Kayalaştı : 17 milyon birden Atatürk: 

Her baş ya bu değişmt'Z. hakikati bilecek, 

Ya bu taşa çarpıla çarpıla ezilecek 
Ey düşman varsan eğf·r ve aklin yoksa dene 

.'! 
Cılız akan suları tutarlar değirmene : 

Çarhı döndüren ırgat olmak deııizdt!n uzak 
Hayat sahası olmak, yem olmak bizden uzak 

Emniyet sahamızın bir ucu Tuna bizim. 

Bize gelen her ateş sele düşen kor demek, 

Düııya bilir : dilersek, harp bize spor demek 

Doğruluğun, iyiliğin, barışın s&ğ kolu türk; 
lnönü günlerinin hamlesile dolu Türk. 

Yunanistanda 
Ze ize le feJaketze· 

delerine yapılanyar
dım 8 milyon Drah· 

ıniyi geçti 
Ati na A . A. - Payitaht na 

zırı ve Vali Koçiasin teşe bbü 
sile Ati na ve ci var:nJa top
lan.an ianeye aid imzaları mu~ 
tevi bültenler mernsimle Tur 
kiye büyük elçisine verilmiş-

tir. 
Muhtelif şehir belediye 

reislerinden mürekkep bir 
heyet b~şta fürkiye zelzele 
felaketzedeleri iane reisi Joı j 
Pesnıezoglu olduğu halde Tür 
kiye elçiliğine gidilerek bü
yük elçi Enis Akaygene 115 
albüm veı ilmiştir. Bu albüm· 
lerde 700814 imza vardır . 

Her imza iki Drahmiye 
tekttbül etıiğint- göre iane ye 
kunu 1,929,493 Drahmiye ba 
lığ olınakladır. nmumi yekiiı 
8 milyon Drahmiyi geçecek 
tir. 

Bu münasebetle Atina elçi 
liğirıde yardım komitesi rı:-i· 
si Jorj Pesmezoglu ile Tür· 
kiye büyük dçisi arasında ço~ 
Sümimi sözlı>-r taati edilmiş· 
tir. 

Haiaya gelen ipek
böceği tohumları 

Ankara - Hatay ıçın 
Fransadaıı getirilmesine za · 
ruret görült"n l 0500 kutu 
sarı ipek böceği tohumu · 
nuıı bin kilosundan alınması 
icap edeıı 3000 lira gümrük 
resmi, 2:294 numaralı kaııu· 
nun verdiği salahiyete istina 
den 30J liraya indirilmiştir. 

Düzeltme 

30,3,940 tarihli ve l 940 
numarnlı gazetemizde · İntişar 
eden Antakya kadastro mah· 
kemesi ilanında duruşmanın 
28,4,940 salı giinü olacağı 
yaztlmış iken tertip hatası 
olarak 18,4,940 şeklinde in
tişar etmiştir. Tashih ederiz. 

Dış ticareti
mizdearf ış 

Bir buçuk milyo
nu buldu 

Ankara -- Ticaret Vekale 
ti konjonktür bülteninin Marl 
nüshasındaki rakamlara naza 
ran l 940 senesinin ilk iki 
aymdaki ihracatımızın, dünya 
ticaretinin azalmış olmasına 
rağmen geçen senenin ayni 
devresindeki ihracatımı:r.dan 
1,5 milyon lira diiha yüksek 
olduğu görülmüştür. 

Romen - Alman 
müzakereleri su

ya düştü 
Bükreş 5 A. A . - Dok 

tor Klodyüsün riyasetindeki 
Alman iktisad heyeti ile Ro· 
men hükii.neti arasında ya· 
pılmakta olan müzakereler 
sona t!rmek üzeredir. Bu mü 
zakerelerin ~iç bir neticeye 
varmadığı anlaşılmaktadır. 

Çünkü Romanya hükumeti, 
mark fiatının yükseltilmesi 
hakkındaki Alman teklifini 
kati ımrette kabulden imtina 
eylemiş ve Almanyaya daha 
fazla petrol verm~ği de red· 
detmiştir. Doktor Klodyüs 
birkaç güne kadar Alınan· 
yaya dönec<> ktir. 

ilan 
Kırıkhan ıcra memurlu· 

ğt111daıı: 
rlaçatur Kara Bacakyau 

tarafından Avadis Kalosyan 
aleyhinde kanuıısani 9~4 ta· 
rihli senetlt: 150 Osmanlı al
tunuııun tahsili hakkındaki 
takibincfo borçlu avadisin ika 
metgahı meçhul olduğu anla 
şılmasına mebni bu günden 
itibart>n müayyen 15 gün zar 
fında borcunu vermediği ve 
itirazı varsa yapmadığı jtak
dirde cebri icraya devam 
f'dileceği odeme emri tebli· 
ği makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. 

Hayat, 
Yangnı, 
Nakliga 

Ve her türlü kaza s;! 
larınızı en müsait şart 
tediye kolaylıklarile yaP' 
MALINIZı 

. ·o ~ 
Ateşten ve dt>nızı ·r 

kunç ihtimallerinderı sı 
korur. 

lstikbalinizden eınİ~J 
mak ve huzurla yaf' 
ıçın, 

Malınızı, canınızı 
Güven Sigorta şirketine 
gortalattırınız. 

Hatay"' AcentaSI 
Rıza Altuğ 

siken derun / 

Bir deniı 
•• •• motor!l 

Sahn alınCJC~ 
-Iatay Emniye ı~üdiirl~~ 

l - İskenderun D 

diaresi için bir adet • / 
motörii açık eksiltme 
le Sdhn alınacaktır. 

2 - Tahmin etfile•I' 
line göre muvakkat •t 
(225) liradır. 

3 - Eksiltme 16 J, 
940 tarihine müsadıf "' 
nü saat 16 da Anta~ı~ 
tay Emniyet Müdürlı1~ ol 
smda müteşekkil satı~ 
komisyonunda yapılaC8' 

4 - Şartııame ve ; 
~v.:;afını görmek iste'/ 
her gün ve eksiltıne'f!I 
rak edeceklerin de yıJ 
feminat makbuzlarile 
gün ve saatındaKoıııisY 
racaatları ilan olunur· 

ilan 
,l 

Eytam sandıkları e 
\at ve hisaba.tı tasf•Y 1,ı 
mekte olduğundan l,A 11ı 
ve borçlu olanların A 
C . Müddei umumili~ti' 
kül etıniş olan eytaı11" 

b
. ,, 

ye komisyonuna ıl" :.il 
·s•Y'= fında bilmuracaa hı ~ 

tetkik ettirmelt•ri "e ~~ 
de- mesuliyeti mnH'/; e~ 
)erine ait olacağı il•~. ı) 
dirilir. C. 

ilan ı 
Jaimi eııc" 1 Vilayet 

den: .
11 

Nafıa Müdürlüğü iÇ~jl 
rak (200) Tenek~ ~;deP 
lip zuhur etmedığ1

1,11 
zarlıkla alınacaktır ~ 
15-4- 940 Pazarte,i; 
saat onda Viiayet ~,fi 
cümenine ınü•acaat • j 
olunur. -:' 

• Neşriyat Müdürü: 
~Selim ÇELENK 
C.H.P.Matbausrndab 


