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Salıibi ve<Baş~muharriri 

10~0 .... {Sayısı her yerde2~kuruş11J 

Propaganda gı/,z_ 
nının başı ezile

cektir 
,, Pazar günü ııerile .... kon/ e-
üd~ k 

İŞ ranstıı. esi/ bir kalabulık 
k•~ hazLr bul undu 
fö~ Va Iİmiz 5ökme.nsiierle Partı· Re· k" 
1 i{ I. ( ıs ve ı -
[11 

1 pro~aganda ) mevzulu çcık mühiın 
so , b1rer konfe rans verdiİer 
e Evvele ede haber verdigv i j Ş f 

s9 · e İıı etrafında tek bir kalı>. · nıız gibi, evvelki gün öğle· 
•:e d en sonra lsmetpaşa İlkoku tek bir kalQ h ılın~ top! ınJı 

1 d P · R ğını çok v .. ciz ve heyecanlı un a artı eis vekili sala· b 
hattin Özal tarafından " Z!l· İr şekild tebarüz ettirmiş 

]eıı'rarlı propagand<ılar " mev. \:e konferans sık sı1' şiclJt>t 
zulu hir konferans verilmiş· lı alkışlarla kesilmiştir . 

·ye tir. Vali muavini ile Emniyet Çok müşiık ve çok kıy-
el müdürü, Oelediy.e h.eisi, şelı- metli bir idare adamı oldu-

oll rimizde bulunan mebuslar ğu kadar de:-ğerli bir hatip 
~münevver bir kütle ve yüz •• olan Saym Valimizin bu 

r lercc vatandaşm hazır bulun konferansı sonsuz bir alaka 
rac'duğu bu toplantıda evvela ve heyecanla d:nleıı mi ş ti r . 

il Salalıattin Özal tarafındaıı . Dünya akıbeti meçhul 
ı rı okunan konferanstan sonra bır mecraya doğı u yuvarla-
ıtl k"" .. 1 v k h ursuye ge en alimiz Sök - nır ('n. alkınıızı tenvir e _ 
eı nıeı:_~üe r Valimirz. Sökmensü- eden böyle konft·ranslarııı 

er uı r saattan azla süren sık sık tekerrür etmesini te 
ve dı•rin bir alaka İlt! dinle mennı eder ve llluht 

k { d b . . erem kfl1 nen ço ay alı ir konfo . V.ılımıze teşekkürlerimizi su 
, ..-aııs vermişlerdir: nanı. 

. Milli Şef 
icra V'.!kİJleri toplan-

tJsına riyaset bu
yu1 dular 

Arı kara 12 (a a.) İcra 
Vf'killeri heyeti evvelki gün 
ö~leden sonra Milli Şef İsm~t 
lnönünün riyasetinde toplan· 
mış.ı . ToplarıtıJa, Betgrad 
konfcransmdaıı dönen Hari· 
ciye Vt ·kilı Şükrü Saraç oğlu 
nun Balkan konseyi müzake· 
releri hakkında verdiği iza· 
hat dinlenmiş ve memleketi 
alakadar eden birçok mesele 
ler görüşülmüştür. 

Toplantıdan çıkan Mılli 
Şef, Cumhuriyet Halk PAr
tisiııe giderek geç vakta ka
dar burada mt>şgul olmu5· 
lardır. 

15 biıı çuval 
kahve 

Piyas -ı ya çıka rı ldı 
İs•aıılml Ka~v~ ihtikfı.-

rına ınaııi olmak ve meml ·k • 

1 tiıı kahve ihtiyacını temiıı ey
lemek maksadiyle Ziraat Ban 
kası la raf ıııdaıı Brezilyad& ı 
g-etirilen 15 bin çuval kahv,.. 
İstanbul ve lzmirJe satı~.ı çı · 

1 

karılmıştır. Bir çıtvaldaı. aşa
~ı olmamak üzere kahv ·niıı , 
kilosu 103 ile 104 kuruş ara· 
sınd., satılmaktadır. · o Sökmensüer, eski Osman ..::.:~nı::~ını 

-ı imparatorluğu devrinde Bel .. garad Koııferansından kolpropagndanın mem·ekete yap 
h~ı etraflı z.ararla-

trı elraf:ı bir şekilde anlatmış 
eiılbugiin modern harbin bıdı· 

a sikıhtarından birini teşkil 
f.d t-n menfi propagandanın 

0~bedı-fi, dünyanın gıpta ettiği 
ra. Tüı k birliğini yıkmak, bizi 
!dpünyaya zayıf göstermek ol
ll ıtunu,temeli ebedi Şef Atatürk 

arafından atılan ve Milli Ş<" 
r in büyük varlığile sağlamla 

ıı1an bu milli vahdetin her 
~' eye r?ğmf>n aşılmaz , sarsıl· 

0,-ıaz bır k Lle olduğunun bi r 

b~ok vesileleri(· isl.,at edılj i-n A" • • • 
etııs• nı, sınsı düşmanlar taraf 111 

~an halk nrasındu yapılmak 
Ol steııen bu menfi propagtın-

aııııı halkın maneviyatını 
J' .arsarak, memleketi harbe 

ürüklemek gayesini istihdaf 
ett•ttiğiııi, binaenaleyh ber va
l~~andaşın her duyduğu ~ •yi 
i ~.tlağlam ve mantıki bir mu · 
şi ıak .. ·me ile tetkik el:nesi ili 

tu ınunu ehemmiyetle işar •t 
l3~Ylemiştir. 
~ B 11 ~ u arada, Halayda baş 

e ıyaıı Şer fi" k 1 •• _e 1 as ·erlik mevzu 
ş ,ıııa sozu getir V ı· . ) en a ınıız 

:>U hususta da <-t fi f d ' ra ı, ay .ı-
ı ve mufa'>sa) h lv f ıza at vermiş 
e mben ı propaganda yılanı 

c11ın aşırıııı ın ti k . 
ıf 1-ini T .. .u ~ a ezılece-

5 ' urk ını lletınin MilJi 

sonra 
M2ıcaristRnın vaziyetinde bir d ğişiklik 
oldu- Macaristan Ro.nanyadaki toprak 

tah binden vazgeçrneıniş! 
Budaprşte 12 AfA. başlamıştır. Siy ısi rıı.:hafil 

Havas nj ırnsı bıldiriyoı: Macarista ıın Pomanya lan 
Belgradta Toplanan Bal- l ık davasınd rn vazg ·ç-

k:ın antantı Koııf«ransıı!- ııı t ~İni vt- f raııslv,u ya ıııı 
f\ıacaristana iade• i zaruri 

dan sonra Macuristanın v .. • ı olduğunu beyan ,.lnıt!ktedir. 
ziy .. tinde bir değişiklik ol- Macar gazeteleri ile Ro-
ınuştur. Macaristan hüıdime- manya G \Utdcri arasında 
ti, Romanyaya karş; şiındı tı>kr r ş ddetli bir kal t>" ın ınü-
daha itilafgiı iz davraıımağa Cdddesi başlamıştır. 

Dikili ve Bcrgan1ada 
zelzele 

Ankara 12 (a.a.) Dün 
DıkHidc dört ve Ber~aınada 
bir defa hisst'dilen zelzele ol· 
muştur. ~as.ır yoktur. 

lzmirin 'sınekli ınıntakaı;ın
daki ht-yelaıı oldukça lıafiflf>
nıiş V(• teklike azalmıştır. Bu 
ınmtak ıd:ın gelmekte olan 
şehir sularının borulHrı ta
mir edilmektedir. 

G ~neral V ~ygand 
Beyruta döndü 

Kahire 12 (a a .) - Dört 
gündenberi burada bulunan 
Fransanm yakın Şiırk orduhrı 
Baş kumandanı General Ve.y-

Yugoslavyada Ko
ınüniznı ınücadelesi 

Belgrad 12 A. A. 
Yugoslavya ayan meclisi Re· 
isi gençliğe hitaberı söyledi· 
ği bir nutukta komünizıııe 
karşı açılan mücadelede 
~ençlnin hükihı t1- yardım 

t'lrıwsini söylemiş v•• demiş· 
tir ki : 

'· Komünist faaliyetini ih
bi r etmek cinayet değildir . 
Fakat onu hükiiPıete habrr 
vermemek vatana hiy<mettir .. 

gand ilt> maiyetiııJ ki zabitler 
dün tayyare ile Be"yruta dön
müşlerdir. 

• 
Romanya:qa 

15 bin balya p amuk 
sattık 

.)c/im ÇELENK 
'Neşriyat Müdiirü 

Aile 
mezarlıkları 

Haber aldığımııa göre, 
Beled iyenin yeni yaptırdığı 
asri mezarlıkta , aile mezar 
lık larının fiatı dörtte bir nis 
betine ind irilecektir. 
Şimdi24lira olan bu mezarhk 

ların61iraya indirilmesi ıçın 
Belediye l:.ncümeni karar Vt· 

rece\c ve bu karar derhal· 
ta tbik olunacaktır . 

Evvece Bclediy~ tarafın 
dan verilmiş olan bu karar 
mucibince, şahrin methalinde 
ki mezarlıkta bulunan mezar 
l arın yeni me zarlığa nıkli 

için ve rile n mühlet Mart a· 
yı sonunda nihayet bulıı· 
cak ve nisandan itibaren ali· 
kadarlar tarafından kaldml· 
mıyan mezarlar, Belediye tı 

rafından yeni mezarlığa nak 
!edilecektir. 

' ANADOLU INÖNÜNÜN GÖGSÜNDE' 
Bu fevkalade heyt'canh piyesi 

kaçırmayınız 
Halkevi temsil kolu tarından hazırlanmakta olan u A

nadolu lnönüııün Göğsünde ,, piyesi 17 şubat cumartesi 
günü a'<şamı temsi l edilecektir . Bu f~vkı, lade heyecanlı 
ec;eri kaçırma yı ııız. Numaralı biletler Halkevinde, matba 
amızda ve Köprü başında gaz~tder bıiyii Ahme J Deb
boyuıı dükkaıımJa satılmaktadır 
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Belgrad kon
/eransında 
Hakim rolü Türki 
yenin rolü olmuş

tur 
Frcmsızca Lö Tan gazetesi 

son nüshasının Başmakalesi
ni Balkad Antantının Bel· 

.8rad konferansından sonra ne~ 
rettiği tebliğin tahliline has
retmiştir. 

Fransız gazetesi bu tebliğ 
de (bitaraflık) kelimesi ile 
(mülki tamamiyet) tabirleri
nin bulunmaması dikkate de 
ğer bir nokta olduğunu kay 
dederek bundan Antant dt>v 
Jetlerinin istikbale ait hiç 
bir kati bitaraflık formülüne 
bağlanmıyarak bir nevi 
harp harici vaziyt"ti alma· 
ğı tercih ettiklerini, diğer 

taraftan Macaristan ve Bul
gari~tanla yaklaşma için da· 
ha müsait bir hava yaratma 
ğa çalıştıklarını istidlal edi· 
yor. Bundan sonra diyor ki: 

- Türkiye diplomasisi sa 
yesinde Bulgaristanla Balkan 
Antantl arasındaki münase· 
batta büyük bir terakki le· 
min olunmuştur. Türk Hari· 
ciye Vekili Saracoğlunun 
Belgrad dcnüşünde Sofyadct 
tevakkuf etmesi gösteriyor 
ki Belgrad kararları daire· 
sinde Balkan Antantını bil
hassa bu cihette mümkün 

oldu2'u kadar genişletmel fikri 
üzerinde çalışmaktadır .Muhak 
kak olan şudur ki Belgrad 
müzakerelerinde Türkiyenin 
tesiri çok büyük olmuştur. 
Bir Macar gazetesinin fikrine 
göre Türkiyenin Balkan An
tanh içindeki mevkıi şimal

dan gelecek her türlü istila 
tehlikelerine karşı bir nevi 
mayn barajına benzetilebilir 
Ancak bu vaıiyet Türk Ha
riciye Vekilinin' Belgratta ic
ra ettiği büyük ve enerjik 
siyaseti izah edebilir. Ayni 
Macar gazeteye göre başın· 
dan sonuna kadar Belgrad 
konferansının bütün cereya· 
nı üzerine Saracoğlunun ira 

~desi hakim olmuştur.,, 

Sovgetler 
Finlandiyaya para

şütle ca~us atı

yorlar 
Finlandiya Radyosu halka 

Finlandiyalı kıyafetine girip 
hayatlarını tehlikeye atmak
tan çekinmiyerek paraşütle 

veya hudutları gizlice geçe· 
rek giren Sovyet i.;tihbarat 
kadrosurıa mensup kimseler
den korunmalarım bildirmiş · 
tir. 

Bu insanlar geceleri ten
ha yerlere inmekte veya hu 
dudun muayyen bir nokta · 
sındar1 içeri girmekte; hal· 
ka karışmaktadtrla.-. Radyo 
ıivil veya asker kıyafetinde 
olsun şüphel görünen her· 
kesten hüviyetini isbat edici 
kağıtların talep edilmesiııi 
bu gibi kimselere rast gelen 
leri onları polise veya aske 
ri makamlara haber verme· 
leri lüzunıunu ilan etmiştir. 

FransızMeclisi Fiıılandigada 
ittifakla h :tkumete İrtibatı kesilt:n Sov 1 Sovy~t ticaret mü-

Ptıristeki 

itim.ad beyan etti~ yet kuvvetleri l messiıHğinde araş 
Parıs 12 (a a) - Parla- H l . k" 1 ld 

mento üst jjste dört gizıi cel- e sın 1 12 A.A.- Cep· tırma yapı ı 
h 1 d • b' b" "kA b se akdettikten sonra aleni bir e er e nıs 1 ır su un aş Moskova Tas ajansı bil 

celse yapmış ve bu celsede lamış ve Sovyet taarruzu diriyor: 
Meclis Reisi '1eryo bir nutuk çok za.yı~lamıştır. Ba_zı yer- 5 şubat tarihinde saat 9,30 

.. 1 . t' s··t·· M ı· t Jerde ırtıbatları kesılP.n ve 1' da sivil elbiseli ~O kadaı· soy emış ır. u un ec ıs a· k b" I ld b l ço yorgun ır la e u u- k" S ti b' l"w ' · 
rafından :>yakta ve uzun uzun , . . ımse ovye er ır ıgının 

ık 1 H F ·ı nan Sovyet kıtaları Fınlerın Paristel.i ticaret mu"messı"llı'. a ış anan eryo, ransız mı h .. 
l t. . b""t"" d"" t ucumlarına muruz kalmakta gw i binasına girmiş ve pol"ıs e ının u un unyaca a:ıın· dır .. .. . . . . . . 
mış olan milli birliğinin bu · .. .. . . mudur!yetının şıfahı emrıle 
g. 1. 1 I d b' k e d. But un hatlar Fın!andıya I tuharrıyat yapacaklarını bil· 
ız ı ce se er ~ ır err ;ı· . 

h t il. tt•w• . .. l ·ş lıların clındedir. dirmişlerdir Bu polis me-
a ece ı e ıgını soy emı 1 · . . 

ve bundan so~ra Baş. yeki! Sovyet teliği ~urları, telefon .ı.rtıba~ı?ı ke~ 
Daladye Mechsten ıtımad M k 12 AA - o·· tı~ten sonra mumessılırı me 
. . . . os ova · · un saı odasına ve apartımanına 
ıstemıştır . akşan n d'I S t t b 1 • k ·· ·ı· M 

54
- h u eşre ı en ovye e - gırere mumessı ın protesto 

"tt'f kelvcuht"kA) atzanu~. epdS! liğine göre, cephede küçtik suna ragwmen araştırma y·p-
1 ı a a u ume e ıhma · d .. f . . ı "' 

b t 'kt M ı· pıya e mu rnzelerı arasınua mış ve bazı vesikaları müo::a-
eyı n e tı en sonra ec ıs . -• 

· t" d · "h çarpış·nalar olmuş ve bır- dare etmio:lerdir 
ıç ıma evresıne nı ayet ver- k 1 d f ı· · 'I; • 

. t" ço yer er e topçu aa ıyetı Mümessillik memurlarına O"e 
mış ır. k d d"I . . o 

1 ·ı· 1" t ay e 1 mıştır. lince polis muhafazasında iw 
ngı ız p r ao1en o- F 1 d. 11 b.. , k Ahi ı ı·ı . 

ııı an ıya ı arın ucumu ametga arına sevıcem mış-

sunda mühim müza• pÜ5kÜrtÜlrniJŞ. 8i beton ol- ler Vt: evlerinde de araştır· 
kereler mak üzere 16 müdafaa istih malar yapılmıştır· 

kamı işgal olunmuştur. Aynı zamanda "inturist,, 
Londra 12 (a.a.) - İngi 

liz parlamentosu yarın topla· 
narak Baş Vekilin haftalık nut 
kunu dinleyecektir. Baş Veki 
mutad olduğu Ü zer~ yarın 

harpten bahsetmiyecektir. Par 
lamentoda yarın mühim mü
zakereler yapılacak ve per
şembe günü Hindistan mese· 
lesi görüşülecektir. Müstem
lekeler Nazırı, Hindistanda 
fevkalade ahval mevcut oldu 
~una dair olan kanun layiha· 
sını meclise vererek bunun 
kabulünü isteyecektir. 

Tayınis gazetesinin haber 
verdiğine göre, yakında İn
giltere ile İspanya arasında 
bir ticaret muahedesi akdi 
için müzakerelere başlana· 
caktır. 

Japon imparatoru
nun beyannam~si 

Tokyo 12 A. A. - Ja· 
pon imparatorluğunun 2600 
ıncı yıldönümü münasebetile 
Mikado Japon milletine hita 
ben bir beyanname neşred~ 
rek, içinde bulunulan müşküla 
tı yenmt>k için Japon milleti 
ne has olan meziyetleri gös 
termeğe halkı davet etmek
dedir. 

Rozvelte •• gore 
Sovyetler birliği 

kati bir diktatör 
Iiiktür 

Vaşington 12 A.A. -
Bir nutuk söyliyen Cüıııhur 
reısı Rozvelt Sovyetlerle 
Finler arasındaki muhare
beye temas ederek demiştir 

ki: 
11 -Sovyetler birliği dün 

yada her hangibir diktatörlük 
kadar kati bir dik•atörl~ktü 

~u diktatörlük, sulh içinde 
yaşamaktan başka bir gayesi 
olmıyan küçük bir komşusu
na tecavüz eylemiştir . Aklı 
Selim sahibi her insan Fin
landiyalıların Sovyetlerin 
mülki tamamiyetini tehdit 
ettiğine ve bu memlekete 
karşı tecavüz emeli besle-
diğine inanmaz. Hu iddia saç
madır.,. 

Finlandiya tebliği binalarında ve Paristek: es
Helsinki 12 H.A.- Fin ki Sovyet merkezinde de 

landiyanın dün a'<Şamki res· araştırmalar yapılmıştır. 
mitebliği şudur: ıv1üteakiben memurlar ser· 

Kareli berzah·nda düş· ı best bırakılmıştır. 
maıı taarruzlarına devam et Sovyetler Birliğinin Pitris 
miş ve bütün taarruzlar büyük elçisi Suritz ticaret 
püskürtülmüş, 5 tank tahrib mümessilliğine derhal iki se 
olunmuştur. faret memuru göndererek 

ı binanın derhal tahliyesini ve 
Ayrıca 70 atlık bir Sov 

ı müsadere edile 1 vesikaların 
yet iaşe kolu imha edil- iadesini istemiştir. Fakat po· 
miştir. Düşmanın piyade hü lis bu talebi isaf etmediğin· 
cumları olmolmıştır. Sovyel den aynı gün saat 17 d~ bir 
tayyareleri açık şehirleri ve: protesto notası vererek tale 

sivil halkı bombardımana de bini Fransız hükumeti nez-
vam etmişlerdir. Birçok si- dinde tekrar eylemiştir. 
vil ölmüş, 2 düşmJ:ı tayya Amerikanın teşeb-
resi düşürülmüştür. büsü nasıl karşılandı? 

Cepheden ayrıca verilen Kopenhag 12 A .A. -Da 
haberlere göre, Sovyet top· nimarka gazetel~ri.ıin Beı -
çusu şiddetli surette ateş açtık linden haber aldıklarına gö
tan'.sonra piyadeler dört defa re, Am~rikanın sulh teşebr 
hücuma kalkmış fakat bu hü- büsü Berlinde sürprizle kar 
cumların hepsi püskürtü le- şıianmı ştır. Alnıan siyasi me 
rek Finlandiyalıların muka hafili, bu teşebbüşü Ameri· 

kanın Avrupa işlerine karış 
vemeti kırılmamıştır. Sovyet 

ması şeklinde tefsir etmek· 
lerin sayiatı ağırdır. 

•• .• •• te ve Almanyanın sulh için 
Yabancı gonullu _,şartlarını ;.oktan söylediğini 

kafileleri Finlandiyada beyan etmektedir. 13u şartla 
Helsiuki 12 A.A.- Amel ra g~re, AI~an~anın Şark 

·k d d' w l k lıudu,ları uzerınde hiçbir 
rı a an ve ıger mem e et- . , ,. 
ı d F

. 
1 

d' .... 
1 

.. uzlaşma ımKan yoktur. 
er en ın an ıyaya gonu lu t • • • 

kafileleri gelmeğe b~şlamış 1 lngıltere Amerıka-
tır. İlk Amerikalı kafile cep dan on vapur aldı 
heye sevkedilmiştir. Yaban Nevyork 12 A. A. -
cı gönüllüler arasında Ame- Amerika hükumeti, 1ngilte
rikanııı meşgur tayyarecile renin Amerikadan satın aldı 
ri ve İııgiliz,Alman, Fransız, ~· 10 vap~run, _1njriliz bayra 
Polonyalı tayyareciler var· gı altına gırmesıııe m·ıvafa-
dır. kat eylemiştir. Bu vapurların 

Finlandiyada Seferb~r e· hacmi 62 bin toııildlodur. 

ilan dilen Finlandiyalı doktorla· 
rın yerine köylerde ç ılış 
mak üzere lsveçten birçok Vokıflal' miidürlüğündeo: 
gönüllü doktorlar gelmiştir Dalyan köyünde Ahmet 

Fınlandiya halkının ma- Secereli ve Yusuf bini Yah· 
nevi kuvveti hergün artmak ya vakıflarına ait bahçe ve 
ta ve bütün taarruzlara kar ev birer sene müddetle Sadık 
şı son n~fere kadar muka- efendi vakfında iki oda ile 
venıet için karar vermiş bu muhtelif vakıflarında . mayıs 
lunmaktadırlar. 

1

940 sonuna kadar ıcarları 
Sovyetler bi r v. açık ar_ttı~~laY~ çı~~rılmış ve 

r ıgı buna aıt ılaıı hstesı ıdare ko· 
asker topluyo_r ridoruna asılmıştır. 
Bern _ 12 A.A~- lsvi~re· lhale 22,2,940 perşembe 

gazetelerııı ra~w~ıgına gore, günü saat 14 de vakıflar 
Sovyetl~rA bırlıgı920ve921sını idaresinde icra olunacağın· 
ların sılah altrna çağırmış dan isteklilt'rin müracaaları 
lardır. ilan olun ur. 

Balık müzd!j 
" 

gedesi 11 

Hatay DefterdarlığındJ l 
J\lazlum paşa dalyanı 

av!.ınaıı balıklardan hazi 
ait olan yiizde 35 hisse 
940 tarihinden 31 8 941 
rihine kadar (19) ~y' müdl 
le açık arttırmaya konul 
tur . 

19 şubat pazartesi ,.~ 
saat 1 6 da ihalesi icra 
r~acağında.n taliplerin (3~ 
lıra bedelı muh.ımmenin 
de yedi buçuğu nisbeti 
ki ilk teminat bedelini 
tarihten evvel mal sand 
yatırarak Defterdarlık ., 
.re~i?de yapılacak artt~ a 
ışlırak etmeleri, ınüza~ 
şc1rt.ıamesini görmek ist 
lerin de varidat müdürl 
ne müracaat etmeleri 1 1~ 
mu ilan olunur. nııı 

ilan 
Hatay Defterdarlığınd ·· 
Cisir!ıadittt>n bilitibar a 

veydiye hududuna kadar 
rwhri üzerindt·ki umuuı ğ 
vakıı sıtydiyede - Kan 
değirmeni de dahildir ~o 
2,940 tarihinden 31.8, 
tarihine kadar 19 ay nı e 
le avlanacak balıkların •at 
ye res'lli 26,2,9~0 tarihi y 
saat 16 da defterdarlık 
resinde acık arttırma il 
tılacaktır. et 

Taliplerin bedeli mulası 
,,1en olan (160) liranın ek 
dt- yeJi buçuğu nisb ı·tin 
"Ik . k a~ ı temınat a ç !arını ye 
mezkurdan evvel mal s• ça 
ğına yatırarak arttır r 

iştirak ~tmeleri şartna 
görmek isteyenlerin de k 
dat müdürlüğüne mür18 

ctm31416'KiJ':~ 
un alznaca 1 

Hatay Gümrük muha 
taburu satınalma komis 
dan: 

Taburun iki aylık ihtİ 
olan 31,416 kilo un açı 

siltmeye koımıuştur. 
merkezleri olan Reyha 
Şeyhköy, Cisirhadit, ve 
tepeye teslim edilmek 
le ve tahlile tabi olan &J 

çuvallar müteahhide ai r 
mak şartile beher kilosıl 
tahmin olunan fiat 14 ~ 
olup ihale 23,2, 940 
günü saat 14 te Ant.ık 
gümrük muhafaza tabur 
tın alma komisyonunda 
!acaktır. Bu na ait ş1 rt 
niıı her gün komisyon 
rülebileceğı ve is 1 ·kli 
yüzdP 7,5 muvakk lt te 

• karşılığı olan en)) lira}'1 

kenderun gümrü leri '1 

sine yatırarak mezkur 
ve slalte komisyona J1l 

at etmeleri ilan olunur ını 

K~yıp tasdiknaıi'fc1~ 
Antakya Lisesi dokuıİ aid 

sınıftan aldığım tnsdiktJ ın 
yi kaybt>ttiın Y enisinİ • ırI 
ğımfaıı eskisinin hükdliJ e 

madığını ilan ederim. fası 
Hüseyin Sab" ---

Neşriyat Müdür: 
Seliın ÇELENK 
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