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94.1 Bütçesi 'jlngiltere cıyak-1 

ia dıırdukçlt 
}ap·on-Rus 
anlaşması 1 

ftalga 
/\(ma nlar tarafı 

300 !milyon; /İraqı ~bulacak 
Bu arada küçük •. memurların maac:larına 

zan1 ypılnıa~ı düşüniilüyor 
Ankaradan verilen malumata göre, Maliye Vekaleti 

941 bütçesini hazırlamaktadır.:Yeni bütçeJ martta Büyiik 

Millet Meclisine verilecektir. Dünya vaziyetine rağmen • 

devlet varidatı mütemadiyen yükselmekte oldu~undan ye· 
ni biıtçenin fevkalade tahsisat hariç olmak üzere 300 
milyon lirayı bulacağı tahmin edilmektedir Bu arada as· 

li maaşları 10 ile 30 lira arasında küçük olan memurların 
aylıklarına zam yapılması düşünülmektedir. 

Belediyede 
941 Bütç~si hazır 

lanıyor 

. Belediye 941 Mali sen~
&ıne. ait şehir bütçesinin hı· 
zırlık\ arına baş!anmıştır. 
. 940 yılına•ait ve 176 bin 
lıra b"t . .. . k' k u Çenın :ıcıbayette ı H • 

saklıklır yüıünden tahakkuk 

"etmcnwsi dolayısile bu seneki 
b" utçe geçtn seneye nazaran 
~ok aşa~ı~olacak ve memur 
b~drosunun da bittabı y~ııi 
~lçey~ llydurularak küçül· 

tulmcsi icab edecektir. 

Asker ailelerine 
Yardım bürosu 
Askere gidenle•den muh 

taç olanların ailelerine yardım 
etmek .. 

ı uıere Belediyede bir 
Yarıhrnbur t k'l d"l . f B osu eş ı e ı ınış 

~~ · u bUro, ' .Kanun muci· 
• .ınce Yardıma muhtaç c.ilele 

rı t · u espıt edecek ve tahkika· 
ta başhyacaktır L· . 
ıg tnaçlarının s~nu 

d ~ava açtk olduğu takdir 
e atay Lig maçlartnın so

ıamcullu olan Antakya - l . 
kenderun takımları yarın ôk 
leden sonra "gençlik kışlasın· 
.da karşılaşacaklardır. 

Süveydiyede fırtı
nanın znrarlara 
Son ·· ı gun erde vukua ge- len 

Yağmnr f 
Su d' ve ırtrnalardan 

.. Vl'~- 'Ye bahçeleri zarar 
. gormuş Vt: tak 'b 
POrhıkaı d"k··ırı·· t!U 20 bin S o u muştur. 

OOo ton mazot geldı 
D .. 1 

un c;ker.Jeruna 5000 
ton mazot g .. 1 • . E 'k mıştır. lf'k _ 
trı cereyanları b •· .. d 
. ' b ,. 

1 
ugun en 

ıtı aren ,oğ ed~n I 
·ı . '- . sonra arı 

keıı mıyeceKtır. 

Vekiller Heyeti 
toplandıl 

Ankara 17 A. A. - le
.• Vekilleri Heyet\ bugün ıa 
•t 16 da Başvekil Doktor Re 

Üç günde 
1.1 milyon kilo t5· 

tün satıldı 
lzmir 17 A. A. - Tü · 

tün satışı hararetle tlevam 
etmt'ktedir. Uç günde salı -
tan tütünler 11 milyon kilo
yu bulmuştur. Fiyatlar bi in· 
c1 mal kilosu 70 i"fi 95, ikinci 
mal 55 ili; 70, üçüncü m:ıl 
40 ila 55 kuruş ar.ısmda mu 
amele gör mektt.dir. Birçok 
firmalar tütün mübayaasrna 
iştirak eylemişlerdir. 

Amerikaga 
Zıraat makineleri 

ısmarlandı 
Ankara - Büyuk Millet 

meclisinin kabul ettiği yeni 
tahdidatla Amerikıtdan geti 
rilmeı;;i lcararlaştırılan yeni zı
raat aletlerine ait bütün ha· 
"zırhl...lar ikm ti edilmiştir. Zi· 
raat Vekaleti siparişl~re baş 

lam ıştır. 
İlk parti Amerikıadan ge· 

lir geln:ez istihsal mmtakala 
rına sevkedilecektir. 

Memleketin büyük bir kı 
sırn ibtiyaı:mı karş1hyacak 
miktarda oıan bu yeni alet· 
lerin tevzii bir programa bağ 
lanmış V<" münakah· yollarına 
uzak zırant mıntdkaları ihti· 
yaçlarııırn daha önce temiııı 
kararlaştırılmıştır. Yeni alet 

lc.-r getirilip ziraat mmtakaları 
na derhal tevziinden gaye 
mümkün olduğu kadar kısa 
zamanda iyi ve bol mahsul 
almuk ve memlekette to lrak 
mahsulleri stoktarınm çc.~al
ınasmı temine çalişmab dır 

Van gölünde 
lşleh!le tesi.a0 • ı ta

ınamlanı Jr 
Ankara - D~vlet Deniz 

yolları umum müdurlü~ü 
~emlei<ettek1 d~niz ve göt 
ışletıneler tesisatmda yenilık 
ler yapmaya kararlaştırmış 
ve harekete geçmiş lJUlunu· 
yor. 

Van göh.i ışletmesinde ye 
niJikler yapılacağı Vi! şiındıye 
tadar her nastlsa ihmal cdıl 
mış olan ba:&ı nolcsanıarm da 

Amerik~ emniyet· 
te kalacaktır 

Vaşin~ton 18 A. A. -
Amerika hariciye encümenin 
de müzakere edi!mekte olun 
İng\ltereye yardım proıesı ' 
hakkında noktai nazarını söy
liyen Amerika Bahriye NaZl 
rı demiştir ki : 

" - Mihver devletleri • 
nin 284 denizalh gemisi ol· 
duğunu tahmin ediyoruz. Bu 
miktar 943 te 500ü bulacak· 
tır. Eğer Am~rika yatınki 
tehlikeleri~ karşılaşmak ist~· 

miyorsa lngiltereye yı:ırdım et 
nıeğe mecburdur. Amerika· 
mn selameti için Britarıyamn 
muvaffak olması lazımdır.Bu 
yard•m bize belki birçok pa 
ra, emek ve fedakarlığa mal 
ol~ı:akhr. Faknt bir '~enar
da durursak daha ıpahahya 

imkan.sız gö•iinüyor 
Londra 17 A.A. - ,Mos· 

kovadan buraya gelen haber 
lere gört-, l>ir Japon - Rus 
aıılaşması artık tamamile im· 
karı;,ız görülnıt!ktedir. Mos· 
kovadaki Japon Elçisi Molo 
tofla birçok defolar görüş· 

müş fakat hiçbir netice ver· 
memiş~ir. Sovyetlerle Japon 
ya ara•unda bir pakt imZcılan 
ması için vakit henüz pek er 
kendir. Japonya, Çine yardı 
mı keımesi şartile Sovyetle· 
re çok mühim fodakirlıklarda 
bulunacaiı u ihsas eylemiş. 

Fakat Snvyet Rusyıt bJ teklif 
eri! kabul et nemiştir. 

Haileselası 
Bir kabul resmi ter 

tib etti 
mal ohtcak•ır. Atltınlik deni· Kahire 17 A.A.- Habeş 
zindeki emniyetimizi 'JngWz Kralı Haileselast Hartum:ia 

donan:ııasına borçluyuz. İn • ikametine tahsis edılon Har 
giıt •re)e elimizd~n geldiği 
kadıır çabuk yardım etmek la 
zınıdır. İngiliz ada! ırı yaşu • 
dıkça İngiliz donanması yaş!· 
yabilir. Bu adalar düştüğü 
gliıı lngiliz c..lonarımllsı da dü 
şeceklir Eğer biz bu fırsatı 
kaçmrsak harbin siklet mer· 
kezi muhakkak ki Aın~rika· 
ya intikal ed~cektir." 

tum sarayrnd. lngilızlerin 
Trablus garptcki zaferini tes 
it için bir kabul resmi ter• 
tib eylemiş ve törende ~Ha
be:;ı şefleri ile f .,giliz hava ve 
kara erkanı buh.ınmu~tur.Me 
r.ısim sarayın bahçesiııd.., ve 
mehıap ı~Hında yapllınıştır. 

Yurlanistaııda 
Atnerikada harp 
tehlikesi artıyor İleri h~u: kat de-

Nevyork 17 A. A. vam ~diyor 
Amerikada barp tehlikesinin Ati na 17 A.A. -: Y ırnan"! 
gittikçe artmakta olduğunu Başlcumandan lığının tehtiği: 
~östc:ren alametler be-lirmeğe Cephed9 mutad faaıiyet 
başlanıışhr. Nevyorkun miida hijküm sürmektedir. Ba· 
faası için hazırlanan vr. ~ e• 21 mevzii muvnHakiyetler kay 

dan yavaş yava; 
Jşgal mi ediliyori 

Londra 18 A.A. - T 
mis gazı!tesinin yazdıı;?ına 
re. Almaııyanın 1talyaya 

dımı h~!" an ' biraz daha 
riz bir şekilde artıoakta 
Sicilya Vt', Tiryeskye gı 

Alman hava cüzühımlar 
okd~ar çok insaıı refokat;e 

ki, bunların icabmd.ı hal 
Polis t"!şkilatını da idare 
met için hazırlandıkları v 
talyanııı y:ıvaş yavaş Al 
lı\r tarafırıd::ın işgaline 
lctndığı bissoluıınnk~adır. 

Şuna hiç şüphe yoktuı 
Akdenizde Hitlerin hesaıl 
alt iİ5t olmuştur ve Ha 
şimdi Akd~nizde ltalvan • 
naııma~J tarufındım yapıl 
yan işleri yapmağa çalış 

tadır. 

Musolini 
Askerlerini ziyar 

etti 

sol:ni ikincıkanunur:ı 13 
16 sı arasında askeri ha 
nt>leri siynh gömleklileri 
hava nıeydırnlarln1 ziyar 
(emiştir 

(Tayyare n1ezarh"" 
K·ıbire. 1 ·; A A. İn 

ler tarafından zaptedilen 
ruk civarındaki "Eladin., 
yare meydanı bir tayyl\r 
zarlığı ha!iode buluom 
Bu meydanhkta 82 İtalya 
y:ır-: s1nin yanmış bir ~ h 
bır<tkıldığı görülmüş ve 
him miktrarda malzeme ğer başımıza gelir1ı1u • l>aşh· dedilmiş VP- bir miktar esir a 

ğını taşıyan bir broşür lıalkıı geçmiştir. 
hnmıştır. -~~~~-~m11!1m• dağıtılmıştır. Bu broşürde, Atina 17 A.A.- Yunan muvaffakiyetlerinı azalmı 

Nevyork L>!r hücuma uğ"n lı · . N . . hl',,,. t ..... _ m .. k ·ast'ıyor. 
emnıyet ezaretınrn te ı~ı: , . .... 

ğı takdird~ halkın telaşa ka Memlekette sükün var· Roma tcidyosu üç 

pılmaflun nasıl ! hareket <lede• dtr. difo hiçbir dü<rman bava min bathğını itiraf etmi 
cegini ve yera \ı şömeu ö - ~ 

f f )·y t'ı oln1a m1ştır ltal\•an Yunan mu va. ffakiyetlerı fer'eriııin sığıl'ak vazi esi gö aa 1 e · J -

receği bildiriı .• . kl!, pasif lar kaçarken dört Yuııan eş hayali oldl!ğuııa gelınce 
k.orunma hak" da halka tav· rafını daha b. raberlerinde 1111 şimdilik bir tarafa 
siyt lerde buluııulmaktadndır. götürmüşlerdir. kahm. om.; 7.aman gös 
Aıneıikada günün en ehem· Roma radyosun« cektir Fakat ucıutmıyab 
miyetli mevzuunı' İngiltere - I •• ~u muvaffakiyetler, RQ 

d · · k' gore rransa,fsviçı e ·ıe daha }e yar ım proıesı teş ıl et· } 
md tedir. Proje halen Hari Atina l 7 A.A.- Atiııa bitar tf memleket nıüşı 

\ ciy.e encüm~ninde müı:~ke:e ı radyosu bildiriyor: R~ma nı.tl tar~fından tebarüz t-ltiril 
1 edılmekted ır ve bu muz ıce yosu Yuıı:ııı muvaffakıyetlerı dır. Roma rndvosu şuou 

reier bu hafta sonuna kadar ' ni haya:i lıab~rı~rı~ tahrif et· bilmelidir ki mıı"·affakiye 
devam edecektir. Encümen etmeğ~ Ç!\h~ıyor ve yunan ar:-uz ~deııiııdir . 
azası İngiltere.ye yardım esa· _ 
smı kabul cimt!kle beraber SONDAKi i<:" 

bir ki!liye yani Ruıvelte bu 
kad&r geııiş salahiyet verilme 
siude lt>reddüt eylemektedir. 
aM m 
temin edilmesi muhıtkkalc ol 
duğu gibi, bazı mühim islce 
it") ... de tüccar eşyalarııun is 
tif edilebilmesini teshil, yağ· 
mur ve kardım muhafazası· 

yerler yapı 

iki l(ıf lgan . .. 
gem ısı 

denizaltı gemileri tarafa 

batırılmıştır. 

İtalyan esirleri, 
U-ikerleı ıııin Bren<lizıde 
ra binerken firar etm 

Yunan Denizaıtıları ta duğunu ~öyl,,.mışlerdir 
rafı odan batırıldı 

ıcat illllıiiili 
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ENDERUN. 
lngiliz 

Ticaret N:.,z\rı "~ınt
rikatılara hitaben bir 

Yazan: F alİh Rıfkı ATAY nutuk söyledi 

r Vilhelms
hafene 

Müthiş iki hücunı 
yapıldı 

Londra 17 A. A. - İn· (~ tafsilat, ~örmüş v~.işit l ·de~un sayfirelerinin yeniden Londra 17 A. A. - İn· 
~)anlara, Uev .. 11+1,, l 11hna rnkışafım temin edecektir. g.iliz Ticare.t Nazırı Ameri • ~ · t' · b K k ·ıı · h" b l giliz Hava Nezareti tebJib az_ıye ı~ alırıc.ıtcıCdl<.tır. I ara yolu harpten sonraya an mı etıne ıta .. n rat yo ~ 
k 1 I k k d b. k 1 ~djyor : 

1 
ı e ki s enderuna say alabilir, fakat tren meselesi a ır nırtu ::.ôy emi:,; ve ez 

r daha yakındır. lım\re ni muhterem Cevdet Keri· cümle cJe-miştir ki : İngiiiz tayy .. releri diin ak 
kar yağdığı bu kanun gü min aldıj'ı te<lbirleri tamam iliz darbet re knrşı koy- şam yeniden iki büyük hücum 

, deniz kıyısında, baş· lıyarak hemı•n balledebihriz. ması:ıı biıiyor!ız. Hucuml;p·n yap nışlardır. Bu hücum çok 
• ve paltosuz, yüzü giint-ş İran transiti de nihayet bu mukavemet etmes:ni biı ği· muthi~ olmuş V"' pek büyük 

l 
· ·b· · · ı ~ · d bi,· muvattakiyetle yapılmıc:.• 

narak, s\cender~.mun meş raya gelecektir. n ız gı ı, sızın L1:ze at'k.t ar " 

1 
tır. Birinci hücum saat 20 den 

• nr balık nevini seyreden slcenderun, karadan cihanl tayyare gönd roığrn.zi, .1!'ka 
rrx ·· k J b t · · M l f srnaan n"knc. r ,.ı> .. itlı" ıı"'rp gece yansına kadat sürmüş, 
avrun arşısmua ve em urızmıne ısır yo unu açı· " y ~ k 

A B d B k d 
malzeıııesinin hdLıC'IJndıg· ım i inci hücum sabaha knrşı 

: manosun altmda, arap yor. .ura an eyruta a ar - 6 ·· k 450 k l ı·L f 1 hesar iarkı:.n şu sesi 1· sı"tı"yor :> ile ara~ında yaptlmışhr. 
m sozünü te rar etme- ı. ometre ııc as a t yolun, r- ... 

mümkun müdür: ··Yaz 120 kılometresi Türkiye top gibi oluyoı uz. Sizt• gönder- Atılım yangın ve yüksek in 

kı d 
· H meöe mu!rtedı'r her şey"ı ,,,0•• 11 fılakh bombaların alevleri 

t'\ı ı ayaklarım ısıtırken, ba ra arm an geçıyor; arp· :. "" ,., ·· " b t A k ·ı dereceg·iz .. Buna da bız"ım g-ök yüzünü kaplamış ve bu 
el azgarı öğninü :okşar, en sonra vrupıı ıtesı ı e 

bar oımızlarını örter ve uriy<!, Filistin ve Afrjka ara şüphemiz yoktur. alçvlt:r 200 kiHımetre uıak-
taşına taç g!ydirir!,, SındaL:i bütün turizm hareket Londra 17 A. A. - İci· 1 tarı göriılnniştür. 
klık, yolsuzluk, teşkilat lerlniu faydalarını !oplamak mada şayan menbnl rın bit· 1 Dün gt>Ce Alman tayyare 
. ık gibi her türlü tabilit için, 1skenderunu Adana üıe dirdıkleri Alman fabrikaia • ı ler i ~orıdra ile İngilterenin 
zam mukaveme lerirıe rincen Anadolu yollarına ba J rıodaki tcahrioat hakbnda şu haıı sehirleri üzerinde uçısrak 
n lskeııd"run ileriye lamak ve bu yolları hu möK tafsı.a (::t imı.,t r : bombalar atmış!ardır. Çıkan 

ı bir inkişaf seyri takip sacla göre irtibatlandırma~ ve Harp mıclzernesr imal et· yangu lıtr iindtiriılmüştür. İn 
Oaha 1882 de on bin iılih etmek için kafi gelecek miyen fabrika Jar alar 1..,a sanca nyiat yüksek değildir. 

bir ouğday lımıını Ui. tir. Olanca hızı ile b:.ı~hyaca reli verildıği zaman ışlerıni 
le liman hareketi 630. ğıoa şüphe etmeditimiz bü· talil etnıc:IH~llırler. Millı zu· 
onu bulmuş vakit vakit yük yol faaliyeflerinde. bu fer fabrıkaıan tehlike anıııdıı 
~erun limarıında fuliye meseleye hususi bir ehetu" yalını bina dahilindeki i~leri 

e eyratlan fazla olduğu miyet verileceğin.! eminiz. ne dev.mı ediyor1ar. Son za· 
.. t_aıiıştü._ ~914 te kasaba . Yağ ve sabun fabrikaları manlarda bir göııullü ivçi teş 
.. 1P 

1
u 16 binı bulmuştu.işgal ıle pt:trol müesseseleri ~ibi kilatı kurulınu~•ur. Bu cşki· 

!'\ ıe nıhayet ven·n son ' mevcut ve arttırılmağa musa lat bombardıman edildigi 
L4D sonra, Suriye propo it, bzanç ve faaıiyet vasıta sırada istıyen ış~ilcrin işlen
~•. kasabadan 8500 n, ıarım da bu imkanlara ilave ni bırakmalarına musaade et 
Jıc .. et ettırıniş ise de. cJersenız, lskaııderunun bir mekte ve ish)enler işlerine 
uştarıberi ,geçen kısa iki yüz bin nüfuslu, zengin devm ettiklt-tı takdirde ölür 

lerse bunlara tazminat veril· 
et içinde gene 12 Lin e ve bayındır iıtikbalini şimdi rilmekt~dir. 
4fhr. den tasavvur ed~hilirsiniz. ., ~ 

endl'!runu bi<t.iın cüm· J lk gelindiğı zaman, lskende gelcri yapılmasına ımkan ve· 
• ~t ıüratle kalkrndırabi· ruıı, işgal devrinde bir hey rerek caddeierde, yazın ev· 

1 Ji imar görmüşe benzer. Sa· !erini bırakıp sayf1yelere gi· 
l )nderunun üç mesele.si bil eadd~si, pekeyi bir tesır den geliri müsıtit kimselerin 
a , : lıiri binterlandı ile yapıyor. Fakat bu cadde, evleri ve b ... hçeleri kalacak 

ı'f'' ,ıglanmald F evzipaşa ile lcumsahn koı'ıarma kı&a bir hr. 
r üzerinden Hatay hu· duvar çekiıip içer de kalan Pelıc metholunan eski adliye 
a na kadar yalnız 55 lci- toprağın düzü, çukuru teıvi· binasımu mimarisi türk İsken· 
J' relik bir )'Ol, noksanını ye edilıv~ilerek yapılmıştır. deruna aykm düşuyor Akdeniz 
~ ılaınak buraya Antebi Asfaltı b':ıinı devrımizd~ kup şeh• i v~ kasabalarından çoğu 

;;aktır. Maraşı aynı şebt- )anmıştır. gibi, İskenderu~ binalarının· 
le ~b~[ılaoıak için 10 kilo· K~rtbaı ın imar planı ya· da bir kusuru var: soğuklar 
~'1ık bir yol kifı geliyor. pılm~ş1ır, 1200 metre sahil· az ve kısa olduğu içirı ısıtma 

Urfa vardır. Trabzon den geçı:m, ve kışla önünden tesislerine ehenıiyet verme· 
ran3ft ,-olu üzerinde ol fenere doğru uzanarak, ora· ·k fakat yBlnız Qıctık bir 

~gıbi muntazam lcamyo:ı de gene 25 metre genişliğin }' --t .. · 
1 

ak auşüncesi ile, 
,., hem bu limanın, hem cieki dairn"i blllVarla birle· ru:ubetli gece ayazlarına 

up vilayetler mh.in sü şen ana caddeyi kolayca biti mukavemet edilemez. Yeni 
,ankiıaf etmesine ,izmet relJiliriz. Caddenin ıahıl kıs- evlerde kalorifer vaıdır. Bu 
~tir. Cenup Vilayetle· mı kışlaya ktdar hazırdır. fazla bir lüks sayıİ.abilirse de 
tlskenderun arasındaki lskenderunda mükemm~l rni mnrlar, İskenderun'da 

r ~ şebekesinın ~y -u bir Hall:evi yapmış. z. Kasa şönıined~n :stifade etmelidirler 
\endi kendine Ödıye- lıa jhti)·açldbrmat kafidir Şe• Hilbusse resmi biual arm duvar 

k k bir kulübü ve bir orduevi var veya camlarandıtn fırh)'an zifir 
ı ~r azanç ayııağı ola- dır. Q, alarında akar su bu· rengi saç soba boruları göze 

da burava kaydede· lunau oteller ~~lip geçeni pek çirkin geliyor. Binalar 

\.kalat Vekilimiz, Top 
ede pek uzun süren 

• ltJalan kaldırmıli. ve İ.s· 
1run hattı üzerinden mar 

Ye yvlcu trenlerini 
Bu tedbir alınmaz 

uırvel cenup vilaye·leri • 
r:ı gelenler, Toprakka· 

1 ~yoounda 7 saat IJek· 
~· mecbur kahyor,fo. 

uyonla .lsk mderuı. ara 
6 kasa yolculuk, mar· 

•yolcu mubtelitleri ile 
bıktmct ve tahammül 
bir sefer külfeti olu 

enİll-:_ lakenderu 

me!11nun edeb,lırs~ d~, gt-ce· tuğla baala r ilave etmek ..ıka· 
l~rı ısınmamak, dınıdi.k mer· dar güç lüdür? 
dıven.lerle .hrmanılnıak banyo lsken::lt:run, eğ r tabir doğ· 
ve saır tesısatı pek az olmak rurse aynı zamanda-civar· 
gibi kusurları vardır· \1arma lı bir m~rkezdir. Bır hr afm· 
ra gazinos1 •nun eksik kalan rıa Dörtyol, d°iğer tnrafmda 
otel kısmını tamamlam"sı tçin Arsuz gibi tarihi ve tabieti 
bina sahibini teşvik etmek ile meşhur kasabalar var. 
doğru olur Kasabanın foka Anlrnralılar, kış talillc.>ri• ıJe 
ralık kıFhll, bugünkü sıhhi şart cenuı ıl )' tlerir.e inmek zev 
lar içinde gerçekten azap çe kini t6dacak-0lsalar, bu m~v· 
kiyor. Bir zamanlar İskende simde İstanbul akmluınır. bö· 
run mahallelerini geri sırtlıııra yük bir kısmı bu ta,.aflıara' 
almak, düıüntilmüıtir. Belki. Adana, M~rsinve İske df>run 
usa~a büyüdüğü zaman, atı .a· dönecektir .Şubatta porta· 
cak nüfus Jcalababti il,. " :.. kalJ "' ,.;r,, ı çbğı 

Jandarma ka 
rakollarıyap 

fırı acak 
Hatay Nafıa Müdürlüğün· 

den: 
Vılayet dabiıind~ Süvey-

diye Fatildi,Şenköy,Sıçanlı, 
Güzelce, Çengen, Erzin • 
Sarıkaya köylerinde yapıla· 
cak Jandatnı karakollarıı1ın 
24000 lira be.Jeli 1 "şifli aksa· 
mının in~aa tı kap lı !:ırf uCJu 
lile eksıltmctye konulmuş'tur. 

2- :~kRillme 3 şuhat941 
paınrtesi g-ünü saat 16da Aıı· 
takya Naha rnüdürlliğü oda· 
sanda müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

3- ıs•iyenler hususi şart 
namıo ı)e p ·oje ve erakı keş 
fiyl"yi 120 k ruş b~del mu· 
bilinde satın ala bilirler. 

4- Muvakkat teminat 
1800 liradır. 

S - Taliplerin ihaleden 
en az üç Q'Üo evvel bu işe 
benzer inşaatı buşardtklıuına 
dair evrakı müspit~lerile bir 
Jikte Vilayt:le müraca.ıt ede 
rek alacakları ehliyd vesi· 
kasını 2490 sayılı kanune. uy 
gun olarak hazırlıyacakları 
teklıf mektuplanııı vr- ~·Jnlar 

la birlikte teminat me 'lup 
veya mukbuzlarmı ve fica· 
ret odast vcsikesrnt ihale gü· 
rı Ü saat 15 e kadı:tr komiRyon 
riyast'tİne makbuz mııkabılin 
de ver~cE-klerdir. 

Postada olan gecıkıneli"r 

kaouİ edilmez 

B1r tashih 
Diinkü nü lıamızda İntişar 

eden (Mu ımel~ vergisi kanu 
mındaki de~işiklikler) yazısm 
da bazı tertip hataları olmu;-ı 

tur: 
Birinci maddenin 8 inci sa 

tırındaki 'edilmiş,, edilme· 
nıiş olacak, 2 inci ıneddt:nin 
D fıkrasının 6 rncı · aahrında 

1 Açık arttırma 
1 Ar.takya İcra memurlu· 
1 gundar.: 

Meydan mahıilesinden Sa~ 
it Kerkoya ipotekli olup par.ı 
ya çevrilm4'sine karar veri-

n 

len ve tamamına 300 lira kıy 
ııet takdir olunan ve musta- : 

fo Kerko namında kayıtlı bu·\; 
lunan Antakyanın Meydan 

mahallesinde kain 747 parsel 
sayılı gayri menkutüıı 7 -2-
941 cuma günü snat 9 -Be 
kadar d 'tirem izde açık arttır 
ma ı! l· s:ıtılacuktır. 

Mı.:nammPn kıymetin yuz 
de 75 ini bulm dığı tak .. li:-
de 10 giin duh' uzatılarak 
17-2 941 paz .. rte i günü 
ayni saaHa ikinci açık ~rlhr· 
mas1 y,ıµılacak :1~ ençtlk art 
tırıtna ihalesi icra edilecektir 

Teminat akçası yiizde 
7 ,5 tur. Dabn fazla bilgi edin 
mek istiyenierin 20-1 -941 
den itibaren dairede açık 
!bulundurulacak şartnameye 
ve 941 -505 no lu dosya· 
ffilZ8 muracıJatian ilan olunur~ 

Nakliqemüna 
kas'dsı 

Hatay İnhisarlar :naşmü-: 
diirlüntlen 

Bu yıl idrak' ~dilen tıitüıı 

mnhsu1ünden Yayl.ıdağ- mHı· 
takasmdan idart!ınizce satına· 

lınacak ~200)ikiyüz ton yap
rap tütünün Yayladağmdanls
kenderuna nakli işi bu giiıı· 
d!'n itibaren lSgiin müddet_, 

!e açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 
Jt 

Tahmin edilen be:ır:r ton 
nakliye ücreti 757 kuruştur. 

fşbu eksiltmeye iştira~ 
t-decekler yüzde 7 ,S nisbetin 
de 114 iira teminat akçasını 

yatırecaklat ve ata akları 
vezr e makbuzlarile birlikte 
k\lmisyona müracaat edecek 
ferdir 

ihale 1 Şubat Y41 tarihi 
ne müsadif cumartesi ~,günü 
sea~ 10 da inhiııarlarlar idıt· 
resi Ba~ınüdiirlüğünde ri\üte-: 
şekkiJ komisyon mahsu5urı· 

ca yapılacaktır. • 
Daha fazla izahat almak 

ve şartnameyi okumak İsti
yenlerin Başmüdürlük :zıraat 
şubesine ınür11caat etmeleri· 
ilan olunur. · 

De.ri ve bar-
sak satışı 

lskcmderun41 f ütk Hava Ku 
rumu Başkanlığın :lan: 

Tahminen 1000 kadar keçi 
ve koyun derisi ile ?.50 bar 
sak arttırmtlya konulmuştur. 
Arttırma 6-1 -941den21 -
1 941 tarihine kadardır. 
ıhale 21 - 1 941 sah gü· 

nü saat 15 te lskendf!run şu 
Le merkninde müteşekkıl 
idare heyetı huzurunda ' • 
pılacaktır. İsteklilerin şuhe
ınize roürac-aatlttrı· 

' 

Güııdüzde 
2 buyuk şahaser Jilm birden 
1) Türkçe scn:lü Zambak 2) 
si Şerefli darhe pek yakııı<la 
~für kçe filmlerimiz den baııla 
rı: Y AŞASlN P. ŞK ve Berri 
Çavuş. • 


