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;, Suriye hakkında l/cra Vekilleri 1 

~yük Briiaııga hükumeti 
bir beyanname neşretti 

~tiyenin Almanya veya ltalya tarafrn
ır~ tı işgalin~ lngiltere katiyen müsaade 
i1'1 ltniyecek ve bu mıntakada lüzumlu gö-

eceg" i tedbirleri almakta srbest olacak 
·~ ~ Lonılra ı A. A. -:- ln: reden olursa olsun düşman 

·k•' te hükumeti, Surıyedekı bir devlet tarafmd!ln ne Su· 
;,rı ıı · Şark orduları Baş- riye ve ne de Lübnanın iş· 
ılf' tıdanının mütareke ~art· gal edilmesine ve buralarda 

kabul etmesi üzerine İngiliz arazisine veyahut İn· 
~ı· •tsıni tebliği neşreylemiş· gilterenin menfaati olan ya· 

:,k'.ır.şark devletlerind '!n biri • 
ne karşı üsler yapılmasına 
müsaade etmiyeceğini İngil· 
tere hükumeti katiyetle be · 
yan eder. 

~ 

- Suriycdeki Fransız 
ları Ba~kumandam Al • 

1 

~a ve ltalyaya karşı mu· 
ata nihayet verildiği • 

o· . ilan etmiştir. İngiltere 
ltıeti şu kaı1aattadır ki, 
l\lar ve İtalyanlar -
Ctenin merkezlere ha • 
0ıınasma rağmen - Su 
Ve Lübnana karşı bir 
r F lızde bulunurlarsa raıı 

~~duıarı buna mukave • 

~edeceklerdir. 
Ununla beraber, her ne 

Binaenaleylı İngiltere h Ü· 
kumeti, kendi ve müttdikle 
ri ile müdafaasmı deruhte 
ettiği memleketler için lü · 
zumlu gördügü her türlü ted 
biri almak hakkını muhafa · 
za ettiğini katiyen :ilan t:der. 
Böyl" bir vaziyet takdirin • 
de Suriye ve Lübnanın hu· 
kuki vaziyetine hiç bir ha
lel gelmiyecektir. 

Dün topland' 
Ankara 2 A. A. - lcra 

Vekilleri heyeti dün saat 
10 30 da Başvekalet binasın , 
da Başvekil Doktor Refik 
Saydamın riyasetinde top1a 
narak ruznamesindeki mese 
leleri müzakere etmiştir. 

Çimento fiatları 
tespit edildi 

Ankara 1 A. A. - Mem 
leket mamulatından olan çi
mentoların fabrikalarda top
tan satış fiatı tespit edilmiş· 
tir. Buna göre A markalı 
portland çimentonun.tonu fab 
rikada teslim 17 lira, B. mar 
kalı portland çimentonun to

nu 20 lira.dır. 

Erzincanda imar 
faaliyeti 

Erzincan 1 A. A. - Er 
zincanda yeni bir imar faa· 
liyeti başlamış ve · tanzim 
edilen yeni şehir planı üze· 
rinde çalışan bir mulahassıs 
buraya gelerek kurulacak 
olan yeni şehrin mevkii üze 
rinde tetkikatıı bcışlamıştır. 

Şehirde halk tarafından in· 

şa edilecek çarşının yeri de 

., omangaı hükiimeti l ngiliz 
1:~ rara11tisinden feragat etti 

Sovyet)i~gali devam ediyor 
,ı· ~lllanyada endişe artmaktadır- Bulgarlar Romen hududunda 

'hşidat yapıyor - Macaristanda fevkalade tedbirler - Ro-
1~.1 ~~liya yeniden bazı .ihtiyatları silih altına çağırdı - Macaı: -
11'e ()<nen hududunda öir müsadeıneden ba.hsediliyor -Romt-n 
~ b . 
(Jf a.. mat uatının neşrıyah 

11kreş 2:(a.a.) - Alman kiJoıektedir. Bazı noktalarda 
~1 bildiriyor;: Romen Ka• Sbvyet askerleri ç~kilm~kte oları 
r' öğledt!n sonra Başve· Romen kıtaatmı geçmiılerdir. 

1 atareskonun riyas~tin· Tabliye işi 3 temmuza kadar 
ııt ~0~anarak Hariciye~ Na- sona erecektir. Sovyetlere 
1 ıl~I\ İzahatını dinlemiş ve terkedilen mıotakadan bin· 

1 b ı3te .ile Fransa tarafın· leıce muhacir Bükreşe iltica 
o ' nısan 939 da Roman· eylemc:kte-dir. Bunlarm ara· 

i~ \ "erilen garantiden fera smda Almanlar da vardır. 
eıllı .. k . . L ege arar vermıştır. B d .. t 1 A A _ No· 
Oı:ıd 1 ) R .. t u ap_ş e . . ra a.a. - oy er . . ~sı bildiriy~r: Romanya ye Prayc- Prese gazetesının 

·~ \!\esinin dün akşamki iç· BerHnden aldığı haberlere 
lı (t.'ll~a lngil' _ Fransız göre, Sovyetlerin Besarab-
~ i.. "lltı · ız B k · . ı· B . cı b· 8tndan sarfınazar et· ya ve u ovmayı ışga ı er· 

ç~ ~ t 1~1~İtiliyor. Eğer bu ha- !inde endişe ile :k~rşı)anmış 
1) •.. Yı<l ederse Londrada ve rahatsızh~ı mucıp olmuş· 

~ 1 qlıt • . ' 

hududuna tahşid ~dildiği 
haber veriliyor. Seferber!ik 
ilan edilmemiştir. 

Diğer taraftarıMacar - Ro 
men hududunda iki taraf as 
kerleri arasında çarpışmalar 
olduğu söylenmektedir. 

Budapeşte 2 A .A .·-Ma
car hükiiıneti, bütün tren 
servislerini ~ıü ku ,ıet emri ne 
alan bir kardrname ne.şreyle 
miştir. Sivil halk ancak en 
zaruri ve müstacel ahvalde 
tr~ne binC"!ceklerdir. Bugün 
den itibaren bütün Macuris· 
tanda 5 gürıe kadar alkollü 
içkiler yasak edilmiştir. 

A imanlar iki lngiliz adası
na asker-:ıçıkardzlar 

işgal edilen bu adalar, daha evvel lngil
tef e tarafından askerlikten tecrit edilmi!; 

bulunuyordu 
Berlin 2 A. A . - Alman ilan edilmiş bulunuyordu. 

ajansı tebliğ ediyor: Normo adalarile telefon mu· 
Manş de·ıizinde kain iki haberah kesilmiştir. Şimdilik 

İngiliz adasına Alman kuv- bundan başka tafsilat yok· 

vetleri çıkarılarak bu iki ada tur· 
işgal olunmuştur. Bu esnada HitlerAlsas Lorrende 
bir hava muharebesi olmuş Berlin 1 A. A. - Hitler ka 
ve iki İngiliz tayyaresi düşü rargahı bildiriyor: Hitler, Mol 
rülmüştür. havz ve yukarı Alsasa git· 

Londra 2 A . A . - Röyte miştir. Führer, Majino hattı . 
Ajansı hildiriyor:Alm:ın kuv· nı gezt'rek teftişlerde bulun· 
vetleri düıı ani bir baskın maktadır. 

yaparak Nlanş denizindeki lngiltereye yapılan 
Normo adalarından iki küçük havCJ hücumları 
adayı işgal etmişlerdir. Bu 1 
adalar esasen daha evvel Jn· Londra 2 A.A.- ngiliz 

Dahili F mniyet Nezaretinin 
giltere hükumeti tarafrnditn b 1 
askerlikten tecrit edilerek te liğıne nazaran, skoçya 

tespit edilmiştir. 
Şehirde yapılan nüfus tab 

ririnde 1403 u başka vila -
y~tler halkmdan olmak üze
re 5086 nüfusu mevcud ol· 
duğu tespit edilmiştir . 

Suriyede 
Bütün Radyolar 

toplandı 

üzerinde uçan Alman tayya 
rt-leri bir çok bombalar at
mışlarlardır. 
Bombalardan üç ev yıkılmış 
Sivil halktan 6 ölü ve 16 ya 
rah düşmüştür. Bunb~rm 3ü 
müstesna diğerleri kadın ve 
çocuktur. Havalanan avcı tay 

yareleri 2 Alman bombardı· 
man tayyareı;ini düşürmüştür 

Pariste hayat 
13erlin A .A.- Alman ajan 

sı tt!bliğ ediyor: Pariste Ban 
kalctr yarın faaliyete geçe· 

13eyrut 2 - Fransız Hoko· cektir. Ancak kıymetli evrak 
miserliğı dün neşrettiği bir faizleri .şimdilik ödenmiye·· 
emirname ile, halkın elinde cektir. Emniyet sandığı da 
bulunan Radyolıum en çok açılmıştır. Sandık eşya üze
üç güne kadar hükumete· rine ikrc.zatta bulunmıyacak 
teslimini ilan etmiştir. Rad- ancak eskiden verilmiş olan 
yolarım teslim etmiyenler 1 \ eşyaların bedeli ödendiği tak· 
seneden 3 seneye• kadar ha- dirde bunlar sahiplerine ia 
pis cezası giyRcelderdir. de edilecektir. ı 

EN SON DAKI KA 

Bulgar-Romen ve Macar 
Romen hudııdunda 

Bir takın1 hadiselerden bahsediliyor 
Eudapeşte 2 A , A. - Salahiyattar Macar meh'l\fili, Ma 

car - Romen hududunda bir takı[J) hadiseler olduguns. 
ve ölü ve yaralılar_ düştüğüns dair yabancı kaynaklar:Jan 
çıkaı ılan haberleri tekzip etmektedir. 

Sofya 2 A . A. - Bulgar a~keri ~makamları. Romen
Bulgar hl1dudunda vuku;ı gelen hadist"ler hakkında ya· 
bancı menbalardan veriJen haberlere karşı şunlan sÖy• 
lem .. ktcdir. 

Dıio .akşam saat 22 ye doğru bazı hudut krakol-

111
e ~,~1/1rız uyandaracaktır. tur. '. 

• ~~i\ " beraber İngiltere Sovyetlerın Balkanlara 1 ~et· b et 'ij İf ı, hu husustaki taahhü yayılmasından doğa11 u en· 
~~ , liu\da icabeılerse ıerlJ~stir dişe matbuat tarafından açık 
(. ~~ıhteş. ı (a.a.) - Romen }anmamakla beraber. ç~k ba 
i.e' ~ '~ i~~bıyesi yenidc>n bir rizdir ... ?.azeteler hı?bır mu 
~( ,~tltı ıyatlttrı silah altına talea yurutmemektedır. 

Bükreş 1 A .A. - Besa· 
rabya ve Bukovinanın Sov· 
yetlere terki mürıasebetileRo 

men halkının ke-derine tercüman 

olan gazeteler halka sükun ve 

lanmız önünde gayri tabii hareketler görülmüş ve Ro · 
nıen hudut karakolları bir /,aç el silah atmışlardır. Bul· 
gar. kar.ak.ollan tar.afmdan hiç mukabele edilmemiş v~ 
g~ce- sükunet içindeı geçmiştir. Fakat sabahl'!yin Romen 
askerleriuin muha.r.el>e nizaınmda hududa doğru ilerl~· 
dikleri gfüülmüştür. 

ispanyada silah altına çağrılanlar 
Madrit 2 (a .a .) ,..._. ispanya hükumeti ':J37 sınıfü asker• 

l~ri si1ah altına çağırmıştır. Bunlar 5 temmuzda sevko· 
lunacakıı.ardm 

ış1ı B d 1 R.. . we ~ tıı ı Ilı r · ugün toplan· Lon ra - oyter aıan 
e ~ ) ~l\l()~karrer olan Par la· sı Sofyadım bildiriyor: 

. ~ \ı:~İt: i~tin_ıa~ perşembe· Bulg.~ri~tanda .. nisbi ~ir 
~:.. ~~ dılrnıştır. Sovyetle· ı sükun hukum surmektedır. 
"'~~'t. ~•byayı işgali devam Fakat mühim miktarda Bul· 

0 rnen kıtaları çe· a-ar kuvvetlerinin Romanyıt 

sabıra davete devam ediyorlar 
Gazeteler diyorlar ki: "Ro· 
men milleti tek bir katp ha 
tinde hükumete bağlı olarak 

çalışmaktadır. Adeden azal 
dık fakat zayıf deği· 

Sonu 2 incide 

Eski İngiliz Harbiye Nazırının nutku 
Londra 2 (a.a.) - İntihap dairesinde bir nutuk söyli· 

yen eskillngiliz h~rbiy~ Nazırı Hor - - Belişa Fransız iıo· 
paratorluğuoun üzerine çöken felak~tten İngilizlerin istifade 
etmelerini, son dakikada müdafaa tedbirlerini almak gi
bi general Veygandın düştüğü hataya düşmemek lau111 
geldiğini söylemiştir. 



5 temmuz l 
Bayram progranu ha~ 

zırlandı 
Ordumuzun Hataya ayak 

bashğmın ikinci yıl dönümü 
olan 5 temmuz cuma günü 
şehrimizde olduS'zu gibi bü· 
tün Hatayda fev\calade me· 
rasimle kutlanacaktır. İsken· 
derunda ve diğer kazölarda 
hazırlıklar devam etmektedir. 
Dün vilayet makamında ve 
Vali Vekilimizin riyasetinde 
toplanan bayram kutlama 
komisyoııu kararlar alınış ve 

bu bayram için bir de prog
ram tespit etmiştir. Progrcı m 
diğer sütunumuzdadır 

Kabotaj bayramı 
Türk sahillerindeki nak· 

ıiyatı Türk gemi!erine has· 
reden kabotaj hRkkının alın· 
ması yıl dönümü dün bütün 

sahil şehirlermizde olduğu gib· 
lskenderunda da merasimle ku 
lanmış ' ve bu mii.nasebetle 
deniz sporları v~ müsabaka· 
lar tertip olunmuştur. 

Bugünkü konferans 
Bu akşam saat 6 da b.r 

subay tarafından Giındiız 
sinemasında "paraşüt ve pa: 
raşutçüıük" hakkında bir 
konferans verilecektir. Gü ıuı 
en mühim meselelerinde ı 
birini teşkil eden bu mevzulu 
konferans Hatayda ilk def ı 
verilmektedir. Bütüo yurtd ı, · 
lar davetlidir. 

Elektrik cereyaı ı 
başladı 

Ankara radyosunun sa 
bahları neşriyata başladığı ıı ı 1 

yazmış ve bu neşriyattan is· 
tifade için elektrik cere} i ıı· 
larının sabahleyin erkend n 
verilmesini elektrik idart s' n 
den temenni eylemiştik. l u 
dileğimiz.i nazarı dikk, k 

alan elektrik idaresi, bu a 
bahtan itibaren cereya ıı r· 
ken vermeğe bdşlamıştı . 
Elektrik idaresinin - bu~üıı 
için bir fodakarlık olan 
bu hareketine teşekkür rde· 

rız. 

Ankara Radyosu, evvel· 
ce de haber verdiğimiz gibi 
her sabah saat 7 ,30 da baş· 
lıyarak y~rım saat mfüik neş 
riyatı yaptıktan sonra Ajans 
haberlerini vermekte ve bu· 
nu yemek listesi ile yine 
müzik neşriyatı takip eyle · 
mektedir. · 

Tütün Rekol-
temiz • 

iyi neticeler verecek 

por 
Şampiyon takımı
mız Mersine gidiyor 

Beden Terbiyt·si Genel 
direktörlüğu tarafından ter· 
tip.,edilen futbol grup biri~· 
cilikleri maçların ı iştirak 
edecek olan şampiyon takı· 
mımız Gençspor 5 Temmuz 
cuma günü Mersinde bulun· 
mak üzere perşembe gunu 
şehrimizden ayrılacaktır. 

Kafıle 13 futbolcu ve 1 
idareciden muteşekkil ola • 
cak v ağlebi ihtimal p zar· 
lesine kadar Mersinde kala· 
caktır. 

Gençspo ·a muvaffakiyet· 
ler temenni ,..deriz. 

Yeni Bölge binası 
Be.fon Terbiyesi Bölge 

Asbaşkanlığı Belediye bina
sı arkasındaki yeni bir.ayı 
kirahytırak Halkeviııden bu
raya taşıomıştır 23 Temmuz 
klübü de bu yeni binanın 
bir kısmına yerleşecektir. 

Bölg. Asbaşkan 
yardımcısı 

Bölge Asbaşkan yardım 
cıhğına, sporcu ge,çlerimiz
den Celal Melek tayin edil
miş ve vazifesin~ başlamış • 
tır. 

Yeni tayin ve 
killer 

na-

Yalangoz nahiyesi müdü· 
dürü Akif müstefi sayılarak 
yerine Mdli nahiyesi eski 
miıdtirü Ali Riza Uran tayin 

edilmiştir. 
Hatay Tapu sicil mümey 

yizi İbrahim Sivas Tapu si· 
cil müdürlü~ü fen memurlu· 
ğuna, İskenderun orta okul 
tabiiye öğretmenliğine üni • 
versite dişçi fokültesinden 
mıJzun Riza Belli nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

eghkög de 
Yaylacılar için ko· 
Jaylık gösterilecek 

Hatayın en gGzel yay!ala
rında n biri olan Şeyhköye 
gelecek yaylacıların istiraha 
tini temin için bir komite 
teşkil edilmiştir. 

Bu komite köyde temizli· 
ği ve su meselesini halletmiş 
ev kiral rile yiyecek fiatıa 
rını tesbit eyliyerek faaliye· 
te başlamıştır. Köye gide
cek yaylacılar her tiirlü ko· 
)aylığı bulacaklardır. 

Kız ve Erkek L·ise 
feri mezunları 

Kız ve Erkek Liselerinin 
son sınıf imtihanları bitmiş 
tir. 30 mevcutlu olan Er
kek Lisesinin son sınıfından 
bu sene ancak ik\ talf'be 

mezun olmuştur. Bunların bi 

risi edebiyat, diğeri fen şu· 
bdsindendır. diğer taraftan 

15 mevcutlu olan Kız Lisesi 
nin son sınıfından dört kız 
mezun olmuştur: 

Romanya 
Hükumeti 

Başı 1 incide 
liz. Şimdi bütün gayretlerimi 
zi, feda edilen yurd parça· 
[arından gelen mültecilerin 
istirahatine tahsis edece7riz. 
Bu münasebetle komşu menı 

leketlerde birçok sesler yük· 
seldi. Biz onlara ayni tarz 
da cevap veriyoruz. Tarih 
te birçok felaketlere maruz 
kalan Romanya bu felaketten 
de korkmamaktadır. Ümitle· 
rimizi kırmıyoruz.Çünkü ni· 
bayet adaletin galip gelece· 
ğine eminiz." 

S temmuz bayram programı 
1 Kahraman Türk ordusunun Hataya girişinin ikin· 

ci yıl dönümü olan 5 temmuz cuma günü fevkalfüle te· 
zahurat ve buyuk merasimle kutlanacaktır. 

2 O gün resmi ve hususi binalar, dükkan, ev, ma· 
ğaza, gazino ve otellerle bayrak, yeşillik, elektrik ve 
miıli renklerle süslenecektir. 

3 - Biri İsmetpaşa ilkokulu civarına, diğerleri köprü 
başına, adliye civarına, Kışlanın önünr olmak üzere dört 
takızafer kurulacak, bu günü ifade eden dövizler ası
lacaktır. 

4 - Merasim yt'ri Belediye önündeki meydanlıktır. 
İntizam, emniyet mudürlüğünce temin olunacaktır . 

5 Cuma günü saat 10 da Hükumet, Parti, Halk· 
evi Erkanı ile Belediye Reisi ve azalara ile ticaret o
dası heyeti, esnaf teşekküllerinin reisleri ve köylüler na
mına bir heyet mevki komutanını maknmuıda ziyaret 
ederek kahraman ordumuza halkın şükranlarını arze· 
decek ve orduyu komutanın şahsında selamlayacaktır. 

6 Merasim tam saat 10,30 do ve istiklal marşı 
Bu yı) Halayda tt'crübe ma 

hiyetinde yapılan liitüıı i.t'rİ· 
yatının çok iyi neticeler vere 
ceği öğrenilmiştir. Şehı·imiz 
lnhisararlar Başmüdüı luS?-ü 
Köylüye "Tütünü satıııcıya ka 
dar nasıl koruyacağmı tütün 
leri iyi kurutma usulleri., lıak 
kında Tiıtünculuk Ensti 1 usÜ· 
nün gönderdiğt broşüı !eri da 

ile başlıyacnk, marşı müteakip Halkevine partiden bir 
zat bugünü izah eden kısa bir nutuk söyliyecektir. 
Nutuktan sonra bır askeri müireze şehre girişi temsil 
edecek ve ns~erin geçişini müteakip akıncılaıdan mü· 
rekkep atlı ve yaya miıfrezelerle spoı teşekkülleri geçe· 
ceklerdir. 

7 Bu merasimden sonra esnaf, köylü ve halle cad· 
delerde ve meydanlarda toplanarak tezahurat yapacak ve 
milli oyunlar oynanacak ur. 

8 - Ayni günün akşamı Halkevind! bir toplantı ya· 
pılacak ve Belediye önündeki 1 n:eydanhkta havai fişek· 
ler atılmak suretiyle şenlikler yapılacaktır. 

ğıtarak tütün ekicilerini hu hu 
susta tenvir etmeğe ba~lamı~ 
br. Tahmin edıldi~ine göre 
bu seneki Hat •Y tütün rekol N~~ .. l:)'at udürü 1 

. .
1 

k'l .... t! ım Ç LENK 
tcsı yarım ruı yon ı oyu ge · 
çc1..ektir. 1 C.H.P. m tbasında basılmıştı 

llalkta 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Hacı RESUL 

3 
""'-.....! 

t 

MareşalBal 
bo meselesi 

Uzak şarkltJ s~ 

Hala esrarını mu
hafaza ediyor 

Londra 1- lngiliz karar 
gahının neşrettiği bir resmi 
tebliğde deniliyor ki: 

"Tarablus Garpteki İtal 
yan kuvvetleri Başkumanda· 
nı Mareşal Ba!bonun bir 
hava muharebesi neticesinde 
düşerek öldüğli hakkında 

Romada resmi 
tebliğ neşrt:dilmiştir. Mat'e
şal Balbonun bindiği ve biz
zat kendisinin idare ettiği 
tayyare ile İngiliz hava kuv· 
VP.tleri arasında .. hiçbir çar· 
pışma olmamıştır. Bu teb· 
liğ asıl ve esastan aridir." 

Roma 1 A.A.- Tarab· 
lusgarpta sukut eder':!k 
Ölen Mareşal Bslbonun yeri· 
rine · Mareşal Grzyani ta· 
yin edilmiş ve Mareşal yeni 
vazifesine başlamak üzere 
tayyare ile Tarablusa gitmiş 
tir. Mareş al Grazyani mü 
teveffa Mareşal Baıbonun 
en büyük hasımlarından bi
n idi. 

Italyan tebliği 
Roma 1 A.A. - İtalyan 

deniz tebliğir.t< göre, ÜJsüne 
dönmekt~ r,eç kaları bir hal 
yan torr idosuna i.aybolnıuş 
nazari le bakılmaktadır. 

lngiliz tebliği 
Kiihire 1 A.A. İngiliz 

hava kumandamnııı resmi 
tebli2'ine göre, lngiliz tay· 
yareleri bug j ı ve dün ak· 
şanı doğu ( Afikadaki ltal· 
yan müstemleke~iııe hücum 
ederek birçok bombalar at· 
mı~ ve ciddi hiçbir mukuve 
metle karşılaşmadan karni· 
len üslerine dönmüşlerdir. 
Mühim hasar.ıt yapılmıştır. 

Bjr temenni 
Londra 1 A. A. - Cibuti· 

deki Fransız kıtaatı kumanda 
nı Sudandaki İngiliz kuman· 
daııına gönderdiği bir cevap 
ta demiştir ki: 

'4 - Bugün Ad.iis Ababa 
da buluşacağımızı ünıid ede 
rim. Hepinize :yi şanslar te· 
mini ed~rim.,, 

Amerikada tedbirler 
Nevyork 2 A A.- Ame 

rika bükumefi, yarım milyar 
Dolar kıym~tinde 45 harp 
gemisi ısmarlamıştır. Bunla 
rın arasında 13 denizaltı ge· 
misi vardır. 

Japonya ve müstef11' \1~a2E 
Udüı 

Iekelet meselesi 
11

• 

Tokyo 1 ~. A. - Japon S an 
kiimeti namına sözsöyleDle ~ 
salahiyettar birzat gazeteCI' 
lere beyanatt:ı bulunarak 1 ~ 
miştir ki: 

"Houg Kongdaki kadın' 
çocukların ingilizler tarııfı!I' 
dan Sıngapura nakledilene~ 
nin sebeplerini anhyamad1 

Japonya Felemenk Hindisi 
ile Fransız Hındiçinisinde 

tük oyu muhafazaya karar " 
diğini daha evvel ilan et(l'I' 

tir. 
~~~===~~ 

Yol gaµ·fırıl9 
cak v\ırjf 

Hatay Vilayetindn: ~, 
1 ·-İc;;kenderun-Payasyoluıt b l' . '\o 

7·296)dan(21··713) Km. lt'J'1~ 'c n-ı 
sında (14-417) Km. tulu~ tc 0 

yapılacak tesviyeı turab1> b g 
menfez ve şose inşaat& k4 d~d~ 
lı zarf usulile ikinci defa tk, 
rak münakasaya konulmuş! ~c R 

2 - Eksiltme 26 Tenıt11a ~ ta 
940 cuma· günü saat 15 t(. ~iç 
t&kyada Nafıa müdürlüğlİ ~~ b 
sında müte~ekkil komisyov tele 
yapılacaktır. ~' ~t 

3 - isteyenler fenni ve, ~tnt 
susi şartnamelerle evrak•~ ılllı 
fıy~yi (477) kuruş bedel .. ıtıj ~d~ 
ı.nlmde Nafıa MüdürliiğUll ~t 1 

alabilirler. ~ ıdı 
4 • Bu işin ke~if bedti le 

(Doksan beş bin üç yüz yel 
bir) lira (yirmi dokuz kLl~ tin 
tur. 1 tli 
. 5 Muv?kk~t teminat •1 \q1 

bın on sekız) lıra (elli ' \ij( 

6 - Taliplerin ihaledell ~~tı 
az sekiz giiıı evvel bu işe 0ı ~Un 
zer inşaah başardıklarııı~ 
ir evrakı müsbıtı·lerile bır< 
tc Vılayete müracaat ede 
alac•kları ehliyet vesikB~ı 
(2490} sayalı kanuna ıJ'i ~ 
olarak hazırlayacakları te lıo 
mektuplarını ve bunlarlll ~ ~ 
lıkte teminat mektup ve'/3 

1 ~t: 
buzlarını ve ticaret odas;Jı ~ 
sikasını ihale günü saat . ~ :okt 
kad ır komisyon riyac;etı~ "i.a 
makbuz mukabilinde ve~# ,~Or(j 
tir. Postada ulan gecı '~tı( 
ler kabul edilmez. •• ~ h,ll 
3atılık su konto'~· 1İııe 
Kırıkhan Belediyesioded '~ıı!! 
198 adet az istimal e ~ ~ıld 

miş 12 milimlik Aster ıfl~I 
h su ~aatı ile gene l 2 ~~eti' ~Un 
lik yeni ve 104 kilo sı e ~, 
d~ kurşun horu müı8f, h 
ile satıtacaktır. Talip 7 9 1trı,I\ 
rın ıhale gı1nü olan 6. '1 
~umartesi günü saatl~t: ;

1
1\ 

lt<lıye encÜıt'eniue n1ur llııcı 
''l' etmeleri ilan olunur. ı. ı~ 
ı:ıf 

~ltlll ~ 
. Muhamnıf'n kıy. Muvakkat tenıio3 t 

~ltı 

Cinsi 
Buğday 

Arpa 
Mercimek 
Yulaf 
Badem 
İncir 
Zeytin 
Be.ıkla 

Mıktan kilo Liı a Lira 
1000 • 

40 
50 

600 
70 

10 
1800 

15 

220 16,50 

3615 J 
''"~" Antakyanın Karsu nahiyesine tabi Alakent k0j 9 ~ı 

Suriyeye hicret eden )eyh N tif oğlu"la ttit yukır teflkl 
si yazılı ma~su(ahn 15,7,940 tarihine mti·ııdif paz11'11-~"~ 
at 14 de defterdarlık milli emlak mi.idürlüğünde P 111'~ 
suretiıe satılacaktır. Taliplerin teminatı muvakkate 
rına muvazeneye yatırmaları. 


