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-
dı ~as atı b 

· ~Mısa.firler dün Hariciye vekllimizle 
~ nteşali ziyaret" ettiler ve Ebedi Şef 
ın nıanevi huzurunda tazimle eğiı~rek 

nıuvakkat kabre muhteşem bir 
A çelenk koydular 

B 
11
kara 26 A A - avdet ederek u sabah . • 

rtk ik Ankaraya gele· 
l,,nan ~ınetıeri için hazır
nc y .. 

1 
nkl\rapalas ,oteli • 

.... r eş . 
liaric· rnış olun lngiıtz 
itrıpa ıye Nazırı Edenle 

ratorluk k~ h . 
Ye rci . G er anı arbı· 
r,~rl 11

• eneral Dili. be 
elçisi :~~nde İngiliz bl.!yiik 
Ye Vekir u~u halde Harici 
Cotıu .;ltıız Şükrü Sara -
harbi" 

1 ~ büyük E kanı· 
ıC "- •• 

Zl ç.k cısı Mareşal F ev 
ziyaret ırı-~ı rııakamlarmda 

eyıc ...... · Yatetler . . ... ış ve bu zi· 
Ô,r.l 'ilde d' . . " tden ~ ılmıştır. 
~nkaya sonrll misafır ler 

Ya 'd nıahsus . gı ı•rek defteri 
,...,... u 1ın 1 
.. JUt•a'-• a amıs ve onu 
. '"'""'P E'. .., sıne aid lnografya müze 
tıuür\(•·~'ek Ebedi Şef A· 
d lltı ın . 

" eğiı . aııevı huzurun 
kilb rnıuc 

re lkı\ıb r, muvakkat 
lenk kov teşem bir çe • 

liaric~uııardır. 
Sıırac .,.. 'Ye Vekil' ş··ı. .. f' O«\u b 1 U1'rU 
ırler Şeref u atkşaoı misa 

"erecek " •ne bir ziyafd 
•uv1 e b\ı · f . . re tak· zıya etı bır 

D .. Arıkar~p 2;Yliyecelı tir. 
un ••bah A. A. -

Vasaı..t ed şehrimize mu-
" ciye Na en İngiliz Hari· 
.. ar, zırını k 

sınl.)1 AR e.rşılıyanlar 
d,, b 1 ıvııaır k 

U Unırı k orısoıosu 
Batk a ta idi. 

J\l anlarda bir 
Olan h«:treketi 

L olursa 
~l''Yın~:dra 27 A. A. -
ttı\lh gazete · · lrriri sının siyasi 

t'lı 1 Yazıyor . d ou gar ·J 
Audundaki - yunan hu • 

lrnan . . da"ların b' 
fit\ 'ler1 h ır 

.. •kaınete areketini nll 

sDo·YlcrneRe 1 .. Ufrratac"ğını 
ığe uıuın k y r taraft Yo tur 

• Unarıhtar •n l'urkl~rle 
tı bi· arasırıcf . 
~r .. ıc' anı"şrna a aske-
b ur Ordusu l' Vttdır ve 
aşı;ijd raky d 
b t:htıiş b • " a ta 
~den Y ulunuyor. 

na da ll_0 anista~ 
l( gıdec k 

1(.. •hire 27 e 
d.oYter .... h A. A 

1'-' '•JU ab· · ' -«ine 11'1nirı .. 
>'lret &Öre, A!\k Oğren 
tı E. eden li . arayı zi. 
l:l • dc:r, il •rıciye N 
"t'•i A e Erkanı rtzı 

~"k•tad harbiye 
lln AR 

ıvıısırll 

'birkaç gün 
istirahat eyliyecek ve bu· 
radan Atinaye gidecektir. 

Hazır laklar çok 
ılerlemiş 

Londra 27 A. A. -
Avam Kamarasının dünkü 
toplantısında Balkanlar 
meselesi hal:kında sorulan 
m.uhtelif suallere İngiliz 
hariciye müstt>~arı cevab 
vererek demiştir ki : 

" Balkanlardi:in ge· 
len haberler• Bulgaristanı 
istila · çin Alman bazırhk· 

Jarıııın çok il rJemiş ol • 
duğunu bildirmektedir. 
Sofyadaki İngiliz elçilik 
memurlarının Buı~ari~tanı 

t ... rkelmeıeri zamanının ın· 
tihabı oradaki elçimize 
bırakılmıştır. Elçinin bu sa 
labiyetini kuHandığmı zan 
nedıyorum. 

Son Türk - Bulg·ar 
anlaşmasırıa gciioce : İn· 
giliz hükumeti Ju uıiızake 
relnirı bütün safahatından 
bab"'rdar edilmiştir. Avam 
Kamarası ausı anlaşma • 
nm metnini gördükleri 
gıbi bu hususta Türk Ha 
riciye vekılinin aon beya· 
natım da krala okumuş • 
!ardır. Müttefıkimiz Türki 
yenin taahhütleriui ifa bu 
susunda gösterdiği hassa· 
siy~tten tamamile emın 
bulunuyoruz. ,, 

Ingiliz matbuatı
nın tefsirleri 

Londra: 29 A.A. - Bü· 
tün İngiliz gazett-leri hari· 
ciye Nüzırı Eden ile erka· 
nı barbiy~ Reisi General 
Dillin ziyareti hakkında 
uzun mekaıeler neşretmek 
tedirler. Bu.mekalelerin hu
lasası şudur: 

Bu ziyaret son günler 
de Türkiye ile Bulgaris• 
lan aras(ııda yapılan 1111 -

laşmalar neticesi değil, 
hadiıelerin doğurduğu 
meselelerle alakadsrdır. 
Zıyaret daha evvelce ıes· 
bit edilmiş bulunuyordu. 
harbin son aleviniıı Bal • 
kanlar üzerinde gür5nme• 
sini ber gün bekliyoruz. 

Belediye Reis 
Vekaletine 
Şükrü B lcı ' ayin 

d fd ı 
lslıfası kabui ed:len be· 

lediyc reisi Sadık Müftünün 
yerine belediy r«İsi veka-

letine imtiyaz sahibimiz Şük· 
rü Balcı tr yin edilmiştir. 
Kendisine tevdi edilen lıer 
vazifeyi muvafakiyP-tlc ba· 
Şaran arkadaşınızın yenı 
vazifesinde de muvaffak ola· 
cağın t şüplıe etmez ve 
kendisini tebrik ed~riz. 

V. meclisi 
Dün t9plana.-ak 
bazı kararlar aldı 

Vilayl!l umumi meclisi 
dün öğleden sonra ikinci 
Reis Vedı Münür Karaba· 
ym riyasetinde toplaıımtş· 
tır. Celse açılır açılmaz 
evvela yoklama yapılarak 
eski zllbt okunarak kabul 
edilmiş ve rüznamcye ge· 
çilmiştir. Bu arada maliye 
Vekaletinden gelen ve bi. 
na vergilerinin taksit z~
manla rınm tayinini iste· 
yen tezker~ okunmuş ve 
tR.ksit zamanların lesbit 
için yedi kişilik bir encü· 
men seçilmiştir. 

Bundan soıır Dörtyol 
kazasından gelen ve Dört• 
yolın Hatay kadııstiO mın· 
takasına idhaHnı isteyen ta· 
lepna me okunarak bunun 
Vilayet makamına tevdii 
karar altına alındıktan son 
ra rüznamede' ba~ka madde 
olmdığı için pazertesi top· 
lanmak üzere celseye son 
verilmiştir. 

10 Traktör faali-

.., ............ ...... --,;;;_;;;;; ... ;;;;;;-----,-;;,;;:;; 
Dokuz ayda 

A ntak.qalı larzn Tü1 k /la
va Kuru.m1ı.na yor dzmı 

16 bin liralJz bııldu 

SONDAKfKA 

rası müsamere hasılatı ve 
mütebakisi de halkımızın 
teberrüüdür. 

Her şeyde ve her za· 
man olduğu gibi vatan mü 
dafaası işinde de daim& 
ön safta gelen hamiyetli 
hataylıların Türk Ha.va 
Kurumuna karşı göster· 
dikleri bu çok candan 
alakayı iftiharla kaydeder
ken bu alakanın önümüz
deki yıllar içinde daha 
çok artacağına da hiç şüp 
l e etmiyoruz. 

Kurum i fare heyeti 

muhteren: ve asil rnhlu 
Antakyalılara teşekkür et 
mektedir. 

y ete geçiyor 
Geçen çeltik mevsimin 

de Ziraat vekaletince gön 
derilen ve 6 trnktörden 
ibaret olan barmıın maki· 
neleri grupu balen Kmk· 
handa bulı.:nmaktadır. Bu 
traktörler çiftçileri mizın 
istifadesine arzolnnacak 
ve arzu c.d~n çif çiıerin tar 
lalarını sürmek üzere bir 
kaç güne kadar faaliyete 
geçeceklerdir. 

1 Bulgaristana 
Almanaskeri girdiği 
tekrar yalanlanıyor 

Meis adfısı 
lngilizler tarafından 

işg :11 edildi 
Kııhire 27 A. A. -

Bu traktörler dönümü· 
nü bir liraya tarlaları sÜ· 
receklerdir. Bundan baş· 
ka Dörtyolda Atatürk 
çiftlıgin !e bulunan dört 
traktörün daha Hataya 
gönderilmesine ziraat ve· 
kaieti mııvafakat eylemiş
tir. Bunlar dn yakında ge 
lecektir. Ziraat Vekaleti 
traktörlerin işletme işleri 

ne rıezare~ etmek üzere 
bir makine mühendisini 
Hataya göndermiştir. 

RPsmi bir tebliğe gore, 
12 adalardan :Meis adası 
İngiliz kıtaları tarafından 
işgal edilmiştir. : Bu adil 
ltalyan bava ;kuvvetlerine 
mühim bir üs taşkil etmek 
te idi. 

Sofy ı 27 A .A. - Röy· 
ter bildıriyor: Bulgaristar. 
matbuat nezareti, 1 'l bin 
~işilik bir 4.lman fırkası
nm Tunayı yeçerek Bulga 
ristarıa girdiği hakkındaki 
yabancı kaynaklardan çı· 
kan haberleri yalanlamak· 
tadır. Bulgaristaııda Al· 
man kıtaatı oiduğuııa dair ~~:aJJD'ôl!Ei_ ... ______ 

11 
olan haberlerde tekrar ya· 
lanlanmaktadır. 

F.DEN ANKARA YA • 
GELMEDEN KlöRlSA 

UGRADI 
Kahire 27 A. A . -: 

Röyter muhabiri, Ankaru 
ya giden İngiliz Hariciye 
Nazırı Ed~nirı Kıbrıs ada 
sına kısa bir ziyaret 
yap~ığını bildirmekteJir. 
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1 emsil Kolu 
lskendt6runa gidiyor 

Haber aldığımıza göre 
Halkevimiz Temsil Kolu ! 
lıtaklal ve Himmetin 0ğlu 
piyesJerini 1skenderuoda 
da temsil edecektir. 

Temsil kolunun bu cu 
"martesi günü 1akeııderuııa 

gitmesi muhtemeldir. 

ilkokulların m üsa
ınereleri 

İlkokullar tarfmdan her 
hafh çarşamba günlerinde 
tertip edilen müsanıereler 
devam etmektedir. Dün de 
lnönü İlkokulu talebeleri 
velilerine Halkevi salonun 
da çok güzel bir müsame· 
re tertip edilmiş ve bu mü
samerede veliler hıaztr bu· 
lunmuşlardır. Bu müsame· 
relere Talebe velilerinin 
gösterdiği alaka ve talebe 
lerin müsamerede kazan· 
dıldarı muvaffakiyet bilhas 
ıa nAzarı dikkati celbet · 
mektedir. 

Dörtyollular 
Hava Kurumuna 
7160 lira lt!beırü 

ettiler 
Dörtyol halkı Hava 

Kurumuna 7160 lira teber 
rü etmişlerdir. Bu teberrfo 
ün liste.si şudur : 

Nakid 
Lira Kr. 

Kasabıı 1217 
ı<üçülc Çaylı 66 
Oraklı 131 
Büyük Çaylı 160 
JQdiye 204 
Uzerli 350 
Karalcise 403 
Kuzuculu 418 

YekQn 2949 

.Payas nahiyesi 
M.:rkez 127 80 
Degirmeuderr: 51 70 
Karayılan 31 85 
Kozlu dere 30 35 
Sincan 24 50 
Sarıseki 18 50 
Çağlalık 15 15 
Azganhk 8 55 

Yekun 309 

Erzin nahiyesi 
ıv1erlcez 762 82,5 
Sarımazı 149 50 
Tutlu Pınar 103 53 
Akpınar 71 
Selimi ye 60 
lmrıriye 33 30 
Balamış 31 90 
Lülük 16 40 
Kızlar çayı 12 
Hımidiye 8 50 

Y ekôn 1248 95,5 
Kurban derisi 1350 
Fitre tutarı 810 

Yekun 7160 95r5 
Kazarıırı bütün teberrüü 

Çine yardun 
Londra 26 A. A. -

"-Avustralya Kızılbaç cemi 
y~ti Çin Klzıl haçına 25 
bin Ltgiliz liraiık s1hb! 
malzeme yardımı yapma• 
i~ karar vermiştir. 

Manifatura eşyası jiatları \ 
Belediye reislikinden: 
Antcıkyada manifatura eşy.ılanntn satış fiıhnı tes• 

pit ~den fiat miirakabe komisyonunun kararı mucibin 
ce bu eşyaların toptan ve perakende satış fiatları a· 
şağıdadır. 
Cinsi Toptan metre 

D\vitin 80 santimlik 
Diııitin 70 
,, Mavi kenarlı 

Kuruş 

130 
125 
175 

,, Sırı ,, 
,, K1rmızı ,, 
Müberret bezi 75 tik 

" " 90 
Saray bezi 
Salaspur 130 

" 110 
Astar 110 
,, Geyik marka 
Japon keten yatak 

yiizü 110 
" ,, 120 
" " 130 
" " 140 
Damisko 110 

" 120 
130 
140 

Ağ'r dı.r.ıisko 110 
saten lüks 

" 
" 

yorgan 100 
,, 

" 
130 

Lüks taklit 140 

" " 
140 

Pantalonluk lıceten 

" 120 am. 
,! 1~') ·m. 

Ağır cins ı40 em. 
Japon mal. 110 sm. 
ftllh parlak saten 60 sm. 
Alman akal;~ 

Japon hasse 
tt~Jyan haase 

)t " 

200 sr. 
200 ı:m. 
220 ım. 

Sarıh ve siyah 
Alman bezi 60-70 
Ağır cins 70 
San ve siyah 70 

" " 
70 

Haki renk rrikotin 
kadın ~lbiselik 135 
Şevyort /O 

" " Haki keten çift en 
,, ,, Tek en 
Sofralık keten 
,, ,, atır 

Vasat cins 
Gazolin 
Kreplin 
Banama A 
., B 
İtalyan caker 
Rus ,, 
Toprago 

80 

70 am. 
70 sm. 

Keten fason siyah 68 sm. 
,, ,, beyaz 68 sm. 
Kızlı gömlek uobin 80 sm. 
" -., ,, 60-80 am. 

.Boblin (B) marka 80 sm. 
D.üz bobliıı tek tt"l 80 90 ım. 
Düz boblin çift tel 
Baama yogan yüzü Japon 
Şevyot 
Kadın elbi&e.ik 

Esterine yerli malı 
,, Biriı.ci mal 
Kırniş düz 
Krepdra 
Krep birman 

135 
180 

1300 
1375 

60 
70 
80 
90 

120 
145 
200 
. 80 
35 
55 
j 

})0 
160 

50 
75 
55 
75 

65 
70 

34 
38 
43 
'38 
47,50 
55 
50 

·65 
40 

95 
100 
4s 
55 
40 
32 
37 
42 

PerakeıredC"&Detre 
Kur:uş 

135 
130 
185 
143 
195 
33 
40 
45 
45 
40 
40 
40 

65 
70 
85 

100 
110 
120 
130 
140 

110 
125 
150 
200 

130 
155 
250 

85 
38 
60 

150 
165 
165 

55 
80 
60 
80 

220 
75 
80 

200 
110 
150 
175 
145 
37 
41 
~6 
53 
53 
60 
55 
45 
45 
15 
45 
75 

110 
115 

50 
60 
43 

35 
40 
55 

140 
190 

Al mangada 
· Kıtlık olacak 
Nevyo rk: A.A.~ Ame· 

rikah iktisatçılar önümüz· 
deki altı ay içinde Alman· 
yanın başlıca gıda madde
leri fıkdanile karş•la~aca· 
ğı kanaat&ndedirler. Zira· 
at nezareti iktisat muta bas· 
ııslaı ındı u 13. Fredrik 
Stross'un Almauyadaki da 
bili vniyet hakkında ha· 
zırladıR• raporla Am.,rika 
hükumetine gel'!n mahr6ın 
malumat arasında mutab!\· 
kat görülmektedir. 

Bu rapor bilhassa be· 
yaz sarayla milli müdafaa 
erkanını tenvir etmek içiıı 
yazılmış olup Almanyada 
yakında yokluğu hisedile· 
cek maddelerin bir list~si· 
ni ilitiva etmektedir . . Bun· 
lar meyanında et, ~yağ, vi· 
taminli gıdalar da bulun· 
maktadır ki bunlar Alman 
askerinin döğüşme kabili
yetini ve Alman haı p san , 
yiinde çalışan amelenin ve 
rimini muhafaza edebilme 
ıi için çok Jüzümlu sayıl· 
maktadır. 

Mezkur rapor bu fık· 
dam, İngiliz ablukasile Al· 
mın istihsaHnin azalmış 

olmaama ve aarp içi'1 ba
zırlanıl.llŞ olan ihtiyatların 
tükendigine atfetmektedir. 
Romanyanın An

kara Elçiliği 
Bükrt.ş 26 A. A. -

General Antonesku, eski 
Romen diplomatlarmdan 
~el~maki Roınanyanm An 
karu Büyük elçiliğine ta -
yin etmiştir. Telemak bun 
dan ~vvel de Ankarada 
Romen hükumetini temsil 
etmiştir. -------

Neşriyat ~'lüıii.ırü 
Seıim ÇELENK 

C.H.P.matbauıANTAKY A 

Krep marokon 
Kıep muz 
Krep saten 
Krep rine ağır 
Emprime vasat 
Empı ime hafif 
ipekli sırmalı 
!pek pazen 
Krem maroken pullu 
Krem Damur 
Krem Dişin 
,. ,, vasat 
Yün kuşak 
İplik kuşak 
Siycah diaıi 
Pijamahk ipekli top 
Beyaz dimi 

Şo/ ö1:lerin 
dikkatine 

Belediye Reisli· 
ğinden ~ 

Yoku ve eşya nıkltıdtu 
kımyoıı, otol>üs ve tene~. 
otomobillerinin sabipfef'I' 
ne evvelce verilen kır11; 
lerde yazl.lr yolçu ,.dt •. 
:le yiık tonaj milCdari . ~e 
lediye seyrüsefer işlertJ· 
muvvakkateıv.iıtihdaın 4 
len sabık itfaiye imiri 'ft

1 
fık Gün~ör tarfından bO 
behot ta~hih ve tezyit e

01 

diği anlaşılmıştır. '( 
Belediye fen dair~.,! 

. d~ki kayıt harici ol•'' 
işbu karneler iiıerinde ~ 
pılan tahrihtın hiç bir bıl 
mü yoktur, 
a) Sene başı olmak ifıbl~ 
le ellerindeki k:arrırle 
degiştirmek üzere otoıı10' 
IJil sabiplerinin belediyef 
acilen m~racaat etmel~~ 

b) Sonfdefa belediY 
toplanan komisiyon 11 ,tf 
fından teıbit edilen ıco~ 
data göre yeni karne a 
lan. 

C) Tahrif edilmiş ';o; 
ıt:karneleri kullananlar 1-
. fazla yolcu • taşıyanlaf./ 
yeni karne almıyftnlal'ııt t 
d~tle tecziye edilece"1 

malüm olmak üzert" iliıJ 
olnur. 

Kayıp mühür 
~Fazıl Ali» adına ~ 

klik zati muhrumü ka-Y f 
tim. Kimseye burcll1'11 
tur. ,,,. 

Sovatlı köyü Mubl'' 
Ali oğlu Fa'Zıl 

Gündüzde, 
Bütün dün)'aca tarı•~~ 
BİTMEMİŞ, SENf~ ~ 

Fitımini seyredecekS'".:I 
mw-uME.,M! c~ 

Kumlu ketenAduna 80am. 1800ım . 
Kayseri mah kumlu keten 48 ' 
Şemsiy~ ağaç ipek 
,, ., ,, kenarı divit 
,, ,, ,, bükliimlii 

demir on telli 

" 
,, sekiz telli uzun boy 
,, ,, ,, kın~boy 

Yüksüklü 
,, 
,, 

" Kadın için 
,, ' ,. eaır cins 

Yünlü elbiselerde:"' maliyet fiı.tı 
lcazanç ilave edilecektir. 


