
16 IIkkanun 1939 
Şükrü BALCIOGLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

[Sayısı her yerde2 kuruş J .. -- Cumartesi 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü -,... 

Milli Şef' in ihtisasları 
"Kanu.nııevvel ortasında buraya gelmek 

beııim hasret çektiğim bir zevkli ,, 
· ( Bu neticeye ve1rmak için katlandığımız ~ziyet, Erzurumlula
rın canlı samimiyeti karşısında bir günde unutuldu. Erzuruın-

dan memnuniyetle ayrıf Jyorum :tekrar geleceğim , 

Milli Şef imiz Erzurumdan hareket ettiler 
Erzurum 15 A. A . - J mek anca~ Cümburiyet ida· 

Anadolu Ajansının hususi mu resine nasip olmuştur. 
le ayrılıyorum, yakında tek· 
rar gelect-ğim. ,, 

habiri bildiriyor : Bu neticeye varmak için Cümhurrdsimiz bu ak -
Şam Erzurumdan ayrıla · 
rak saat 24 te Erz\ncana 
müte:veccihen hareket •eyle · 
ıni~lerdir. 

Dün akşam Milli Şefin katlandığımız eziyet, Erzu · 
ştreflerine verilen suvare rumluların <'anlı ve samimi 
pek neşeli olmuş ve Erzuru tezahüratile bir günde unutul 
mun en ileri gelen vatandaş muştur. 

Milli Şef Erzinca nda ları ailelerile birlikte suva · 
rede hazır bulunmuşlardır Dört sene evvel gördü • 

ğüm Erzurumla bugünkü Er· 
Cu.'mhurreisimiz. Enur:u · E · 15 An· do zurum arasında büyük fark . rzmc an - " · 

mu ziyaretleri münasebetile lar buldum. Şarkta medt'ni lu ajansının hususi muhabiri 
ibtisaslarmı aşağıdaki cümle· h bildiriyor: Milli Şefimizi şe ir benim idealimdir. Bu· 
lerle bildirmişlerdir : h 'l l b ~ t b ·· 

"Eı·zuruınu z"ıyaretı'mden ranın daha müreffeh, daha ann o cm ususı ren ugun 
d l Ş k b saat 13 te Erzincana varmış 

ve buradaki tetkiklerimden mesu 0 ıt1ası, ar ta ir 
kültür merkezi haline gt: le . ve Cümhurreisimiz istasyon· 

çok memnun oldum. Kanunu b"l J h k da Vali, Belediye Reisi, ordu 
evvP:l ortasmda buraya gel· 

1 
masi için a a yapılaca erkanile mektepliler ve kesif 

işler vardır. 
rnek ve benim hasret çek· Erzurumda yüksek cemi- bir halk kütlesi tarafından 
tiğim bir zevkti. Sonbahar - yet ve vatanperver zihniyeti karşılanmışlardır. Halk büyük 
da yolları kapanan Erzuru her çehrede aşikar görülür. bir sevinç içindedir, şehir 

m-a•k•ı•şı•n ... o•r•ta•s•ın•d•a-•g•e•le•b•il•-•-•Elll!!r~zu•r•·u~m~d•a•n~m•el!llm•n•u•nliiy!met -b•a•ş•ta•n•b•aş•a-d•o•n•an•m-ış•t•ır •. -

Belediye . Çankırıdtı Parti mü/ et
tişimiz 

Bu s2.1 hah şehrim izde 
Parti Müfettişimiz profe· 

sör Hasan Reşit Tankutun 
dün şehrimize gelmesi ihtii 
malini Bildirmiştik. Sayın pro 
fesör dün Adana•Jan İsken· 
deruna gelmiş, fok4t geceyi 
lskenderunda geçirmeyi mü 
nasip görmüştür . 

Kıymetli ·Mufettişimiz bu 
sabah saat 9 da lsk~·nderun· 
dan harektle ~ebrimize ge· 
lecek ve Belediyede karşıla 
nacaktır. 

Bugünkü 
konferans 

Parti Müfettişimizle birlik
te An kar .ıdan şehrimize gf"· 
len Dil , Tarih ve Coğrafya 
fakültesi doçt'ntlerinden Ş. 
Akkaya bu gün saat 16 da 
Gündüz sineır,asmda bir kon 
f erans verecektir. Konf er an 
sa biiıün vataı.dnşlar davet
lidirler. 

Un ve ekmeğe narh •lnönü• g·ijnü tesid 
koydu edildi 

B 1 d. 1..· •• • d.. Çankırı 15 A. A . . -e e ıye ı-.ncumeın un 
k Milli Şefin, Devle t R eisi sıfa· toplanarak un ve e meğin 

tiyle Çankmya ayak bastığı 
r.arhını karar altml almış günün birinci yıl döniimü 
tır. Kararın derhal ve hiç olan dün coşkun tezahuratla 
bir müsamaha gösterilme· kutlanmış ve şehir baştan 
den tatbiki ve narhtan faz başa donanmıştır. Halke-
Ja fiata mal satanların şid- vinde tertip edilen muhtelif 
detl~ cezllandırıması kati eğlenceler arasında milli 
sure!te takarrür eylemiştir. oyunlar o y n a n m ı ş 
Narh şudur: ve gece büyük bir fennr ala-

Un Kilosu yı tertip edilmiştir . 

Yı ldız Numara kuruş Sıhhat VekiliElazığda 
4 l 8,25 Elazıg 15 A. A. - Sıh· 
3 2 7 ,50 hat ve İçtimai Muavenet Ve-
2 5 4,50 kili Doktor Hulusi Alataş 
Somun ekmeğiıı kilosu dün burada tetkiklerine de-

kuruduktaıı sonra: Birinci vaın etmiş, muhtelif sıhhat 
nevi: 8, ikinci nevi 7, üçün müt'sseselerini gezerek şe!ı-
cü nevi 4,5 kuruştur. rin sıhhi durumu üzerind~ 

Birinci' nevi undan yapıl notlar almıştır. 
mış simitin 80 gramı 1 Dikil ide yine zelzele 
kuruş,kuru kalcenin kilosu oldu 
12 kuruştur. 

Beyrut başkonsoıo- lzmir 15 A. A. - Diki-
lide dün yeniden üç .zelzele 

sumuz şehrimizde kaydedilmiş ve zelzelenin 
Beyrut Başkonsolosumuz biri altı saniye sürmüştür. 

Alman Cep krova
akibeti •• zorunun 

... ., 

Geminin artık kurtuluş ih
timali kalmadı 

lngiliz zırhlıları Alman gemisni bekle
yorlar - Alman k'ovazörü Monteviyo 

limanını terk mecburiyetinde 
Evvelki gün Amerika sa dir. Alman m e h a f i 1 i a 

hillerinde Alman Cep krova yalnız hadisenin vukuunu 
zörile İngiliz krovazörleri ara ihbar ile:iktifa eylemekte ve 
smda cereyan eden ve Al · İngilizlerin muharebe esna • ! 
man krovazörlerinin ağır ya smda zehirli gaz kuUjlndık 
ralıl olarak Urugvay liman - larmı iddia t•ylemektedirler. 
larrndan birine ilticasile ne - İngiliz bahriye Nezareti bu 
ticelenen deniz muharebesi iddiayı resmen yalanlaSPakta 
bütün dünyada büyük bir dtr. 
alaka uyandırmış ve günün 
haberleri arasında en mühim 
hadiseyi teşkil eylemiştir. 

Hadisenin en mnhim cep 
hesi, Alman gemisinin, bi 
taraf bir limanda 24 saat -
tan fazla kalamaması teşkll 
eylemektedir. Limanın biraz 
ötesinde İngiliz zırhlıları ta 
rafından beklenen bu g~mi
nin 24 saata kadar Jirnanı 
terk etti:Yi takdirde lngiliz _., 
donanması tarafından derhal 
imha edileceğine şüphe yok 
tur. Şimdi bütün dünya 24 
saatlik müddetin hitammı sa 
bırsızhkla beklemektedir. 

Diğer taraftan varilen mü 
temmim habe-çlere göre, AI 
man gemisi ağır yaralıdır. 
Toplarından birçoğu işlemez 
bir hale gelmiş, endaht di
reksiyonu tahrip olunmuştur. 
Geminin teknesinde obüsle 
rin ~çhğı büyük d~likler gö 
rünmektedir. 

Amerikan deniz mehafili, 
bu hadiseyi lngiliz donanma 
sının hiiyük bir mnvaffakiye 
ti olarak telfikki etmekte 

Yine Alman mehafili, 
Alman Cep krovazörüne hü 
cum eden üç lngiliz krova 
zöründen lbirinin attıtmı 
iddia etmiş," fakat 1ngiliz bah 
riye Nezareti bu haberi de : 
resmen y.ılanlıyarak geminin 
yaralı olduğunu ve bıt,t.madı 
ğmı ilan etmiştir. 

İngiliz zırhlıları Montevi· 
donun önünde ve mühim 
takviye kuvvetleri alarak Al 
man gemisini beklemektedir 
le:-. Gemide bulunan 61 in· 
giliz esir:neferi:ile 6 lngiliz 
zabiti karaya çıkanlmı,tır. 

Geminin pazart~si ~ününe 
kadar Montevido limanmda 
kalmak için müsaftde .aldığı 
söylenmektedir. Diğer ta· 
raftan verilen bir habere 
göre, gemi bugün Montevİ· 
doyu terkederek denize 
açılmalr ve İngiliz donanma
siyle harbi kabul etmek mec· 
buriyetindedir. Her ne olur· 
sa olsun, Alman Cep kro· 
vazörünün kurtulmasına 1111 • 

kan kalmamıştır. 

Çemberlagnın 
nutku 

lngillere Finlandlya.qa gar
dımıı devam edecek 

lngilizBaşvekili.Sovyetlerin Finlandiyaya 
tecavüzünü bütün diinyanın vicdanına ta 

arruz şeklinde izah etti Sayın Halkımızın bu çok 
mühim fırsatı kaçırmamasmı 

bilhassa tavsiye ederiz. 

Rıfkı Refık Pasın dün otom o Hasar yoktur. 

bille Beyruttan şehrimize ge Geçen büyük zelzele dola Londra 15 A.A. - lngi-
lerek Turizm oteline misafir yısiyle arıkt:• kalan yurtdaşlara k·ı·~'li' b 1 d 

mümkün değildir. 

Parti müfettişimi-
zin Tarsustaki kon

feransları 
Parti Müfettişimiz Profe

sör Hasan Reşit Tankut Tar 
susta bulundukları müddet 

. zarfında Halkevi ı;alonunda 
bir konferans vermişlerdir. 
Bu konferansın mevzuu "köy 
cülük ,, idi. Konferans yüz· 
Jerce vatandat tarafmdan bü 

ıı liz Başve ı ı yem er ayn ün 
olmuştur. Başkonsolosumuz K1z1lay tarafından inşa etti· avam kamarasında bir nu-
dün c.k~am yem~gv ini Valimiz ·ı kt 1 pavyon) 

"' n me e 0 aıı itrın tuk söylemiştir. Siddetli ai-
le birlikte yemiştir. Buradan · atı o gu··ne kadar b' t ınşa· n 1 t· kışlarla kesilen nutkunda . 
tekrar Beyruta dönecektir. cektir. 

MEMET TAClRLl 8 1 · t A k Çemberlayn demiştir ki: 
U garıs anın n ara "- Sovyl!tlerin Finlandi 

Hatay Mebuslarından Me· El · · 
met Tacirli düQ Ankaradan Ç 'Sl yaya tecavüzü, bütün dünya 
şehrimize gelmiştir. Hoş gel Sof ya 15 A. A. - Bul- nm vicdanına bir taarruz· 
diler. garistanm Ankara elçisi Mos-' dur. Aralarında nisbet ol 

kova elçiliğine, Moskova el· mıyan bu iki devlet arasın· 
yük bir alaka ile dinl~nmiş- çisi de Ankara elçiliğine daki mücadelenin sonu ne o-

tir · ra~lolunmuşlardır. lacağmı şimdiden kestirme~ 

Biz, yurtlarını kahra
manca müdafaa etmekte olan 
Finlandiyaya tayyarelet v~r
dik vermekte devam edece
ğiz. 

Finlandiyaya yapılan bu 
tecavü:t., rahat ve Luzur için 
de yaşıyan müstakil bir dev
lete insanlık ve adalet mef
humile telif edilemiyecek 
bir taarruzda bulunmak de .. 
mektir .,. 

-
Savfayi çeviriniz 

' .. -.ır·• 
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Finlandigada 
Harp devam ediyov 

l Sovyet Rusya 
MlLLETLER CEMİYETİN

DEN lHRAÇ EDİLDİ 

Bir lngiliz 
de1ıizaltısı 

Mühim bir muvaf
fakiyet kazandı 

Hitlere 
100 gülük ültimaton 

Berlin - Röyter: Moskova 15 A. A. 
Sovyet tebliğine göre. Kızıl 
orduı un ileri harekatı de· 

vam etmektedir. Rus ordusu 
dün akşam hududtan itibaren 
117 kilometre mesafedeki 
üç Finlandiya kö} ünü işgal 
eylemiştir. Havanın fenalığı 
yüzünden tayyert> faaliyeti 
bhnamıştır. 

Helsinki 15 A. A. 
Fınluncliya tebliğ-ine göre. 
dün mevzii muharebeler ol
muş ve şimaldeki Rus taar
ruzları ağır zayıatla püskür· 
tütmüştür. Ruslc.r bu taar· 
ruzda 8 tank kaybetmişlerdir. 
Fin ordusu Rus taarruzuna 
karşı muvaffakiyetli bir mu· 
kabil taarruz yapmıştır. 

Fin kıtaları çeki 
liyor mu? 

Loııdra 15 A. A. - Röy 
ter Ajansının Finla,diyadan 
aldığı malumata göre, Finlan· 
diya kıtaları, Rus tazyikının 
artması ve fnik düşman 
kuvvetleri karşısında ı;enube 
doğru çekilmektedirler. 

Fınlandiya lıların 
yeni bir muvaffakiyeti 

Helsinki 15-- A.A.-. Ae 
rilen bir habere gön•, Şimal 
cephesinde Finlandıyalılar 
şiddetli bir mukabil taarruz 
ile düşman işgalinde bulunan 
bir kısım mevzileri geri al· 
mış\ardır. Bu haber tahak. 
kuk ederse Finlandiyahlar 
mühim bir muvaffakiyet elde 
etmi~ler demektir. 

Ruslara göre 
Moskova 15 A.A.- Diiıı 

akşamki Sovyet tebliği, Kızı 
lordunun bütün Ct'pbeler 
de ileri harekata cievam et· 
tiği bildirilmektedir. 

Poznandu. 
Almanlar 5000 kişi

yi idam ettiler 
Paris - Hasas ajansı bil

diriyor: 
Polonya istihbarat merke

zi, Almanların, Polonyada 
kıtale devam ettiklerini ha· 
ber vermektedir. Poznan e· 
yalctinde, her sınıfa m-ensup 
beş bin ki şi, teker teker ve 
ya toplu halde idam edilmiş 
tir. Almanlar her tarafta, en 
tellektüel sınıfa ve riihban 
sınıfına mensup kimseleri 
rehinP. tutmaktadırlar. Bu im 

Cenevre 14 A. A. 
Milletler Cemiyefi asamblesi 
bugün öğleden sonra toplan 
mış ve ko.ıliknirı kararını 

tetkik ederek, Sovyet Rus
yanın Milletler Cemiyetinden 
ihracına ekseriyetle karar 
vermiştir. Karara 32 devlet 
iştirak etmiş lsveç, Norveç, 
Danimarka, Çin, Bulgaristan, 
Yugoslavya hükumetleri müs 
ter kif kalmışlardır. 

Bundan sonra Milletler 
Cemiyetinin 940 bütçesi mü· 
nakaşasız olarak ittifakla ka 
bul edilmiştir. 

Cemiyetkararını 
vererek dağıldı 
Cenr!vre 15 A. A. 

MiJletler Cemiyeti dün son 
içlimamı yaparak Sovyet 
Rusyayı cemiyetten ihraç 
kararını verdikten sonra top· 
lan tısını bitirmiştir. Fransız 
ve lngiliz murahhası heyet· 
leri bu akşam saat 22 de 
Cenevreden ayrılmışlardır. 

Sovyet Pro-
testosuna 

Fransızlar cevap 
Vt!rdiler 

Paris - Havas aj:ınııı, Sov 
yetlerin Moskovadaki İngiliz 
büyük elçiliğine verdiği pro 
testo notasından hah ;eden 
bir tt<bliğinde diyor ki: 

Sovyetler birliği, bu nota· 
sıııda , müttefiklerin ekono· 
mik harbde kullandıkları u· 

L'J:ıdr J 15 A. A. -- Bah· 
riye Nezaretinin bir tebliği
ne g·öre, iki gün evvel Al
manlann Bremen Tre.n~atlan 
tiğini batırmıyan İngiliz de
nizi\ltısı bir Alman de
nizaltıs ile krovozörünü tor 
pillemeğe muvaffak olmuş
tur. Denizaltı gemisi batmış 
kravazör de ağır zarara uğ
ramışhr. 

iki lngıliz gemisi 
hattı 

Loııdra 1 j A.A.- Har
biye Nezaretinin bir tebliğine 
göre, bir lngiliz mayin ge
misi Torpile Çi'lrparak bat
mış Vr> mürettebatu.d n ancak 
bir kişi kurtulabilmiştir. 

Yine Harbiye Nezaretinin 
bir tebliğine göre. bir İn
giliz destroyeri bi~ harp ge 
misile çarpışarak batmış 

145 mürettebatından 
ancak 41 kişi k urtarılabil
miştir. B:.ı Destroyer1375 
tonıuk idi. Harbin ba~langı 
cından beri batan Destroyer 
lerin bu üçüncüsüjür. 

lngiliz tayyareleri 
nin yeni bir akını 

Londra 15 A.A.- İng:-
liz hava kuvvetleri Şimal 
denizinde muvaffakiyetli uçuş 
lar yapmış, Alman tayyare 
Jerile şiddetli hir muharebe 

den sonra kamilen üslerine 
sull~t in enternasyonal müna dönmüşlerdir. 

Kaçak olarak çalışmakta 
olan "Serbest Alman Radyo 
su,,nun spikeri gegün gün ya· 
rılan bir neşriyat esnasında 
şöyle demiştir. 

Hitler, 
Serbest Almanya cemiyeti 

hal:kınızda idam hlikmünü 
vermiştir. Size Almanyayı 

Alman milletine teslim etmek 
ve harbe nihayet vermek için 

yüz günlük son mühlet ve 
riyoruz· Bu talt!bimizi yeri
ne getirdiğiniz takdirdt Al
manyadan sağ selim ayrılabi 
leceksiniz. Aksi takdirde, bu 
mühletin hitamınJa öldürüle 
ceksiniz. 

Hitler, ültimatonu ciddi 
bir surette nazan itibara al· 
malısınız. Zira icap eden bü 

:ii ıtel'>irLri aUı'< V'! hiç 'J"r ; 
lamet çaresi bekliyemezsiniz. 
Buna binaen şimdi karar 
vermek size aittir. 

Ruhsatsız avcılık 
yasak 

Vılayt t makamından: 
İzinsiz her nevi çap ve 

modelde silah taştmak vt- tez 
keresiz avcılık yap:nak kanu· 
nen yasaktır. Alakadarların 

bulundukları mahaılin en bü 
yük mülkiye amirine miira· 
caatla vesika almaları, vesi 
kasız s~ıah taş:yaıı veya ya 

panlar hakkında kanuni ta· 
kil>at yapılacağı ilan olu-
nur. 

Suçüstü yakalan 
dılar 

sebetler tarihinde misli mev 
cut olmadıgını ve Sovyetle· Garp cephesinde Şirince muhaılesinde otu 
rin göreceklt!ri zarardan do Paris 15 A: A: _ Havas ran Şükrü oğlu Ali isminde 
layı tazminat islt"mek hakkı· h birisi müsteciri bulunduğu kah 

ajansına göre, ~rp cephesin 
nı muhafaza eyliyeceklerini d ~ vede Mehmed oğlu Selim e cün mutad topçu ateşi 
bildiriyor. Eğer vaziyet çok k ve arkadaşları MustafaKahra 

M k 
ve eşif koJla,·ı müsademesi O 

ciddi olmasaydı, os ova man, sman Mehmet, Abdur 
müst<!sna olmak üzne nisbi 

protestosunun bir istihza teş rahman ve Hasan oğlu Veh 
bir sükun hüküm sürmüştür. b' · k b k kıl ettiği nazarı dikkate alı- ıyı top!ıyara irli te zar· 

narak bu istihzanın kıymeti Fransanın şimalinde bir düş la kumar oynarken zar ve 
takdir olunabilir.Fakat bugün man tayyaresi uçmuş, fakat hiç- paralarile birlikte suç üstü 

bir conıba atmadan ger vaziyeti tam surette tevziha ı yakalaıımışlard•r. Suçlular 
d dönmüştür 

ihtiyaç var ır. cürmürneşhud zabıtlarile bir 
Müttetikler, 1907 mukave- Garp cephesinde tikte Adliyeye sevkt!dilmiş-

Ienamesile bizzat Alman do Berlin 15 A. A. - Bu lerdir. 
nanmasmın. 1939 ağ~stosun: günkü Alman te~liğine göre, ELEKTRİK TES.ISA Ti YAP-
da neşredılen emırnamesı garp cephesinde Ren ile ı TlRMAK ISTIYENLERE 
hilafma olarak Almanyanın 1 Mozel arasında hdfif topçu Eld .. trik idaresinden: 
bitaraf v.e muharip t~~~ma~ ateşi ve şiddetli keşif kolu Abonelerimizin artması 
yan mayın muharebesı uzerı f ı· · l d 1 · ı ) 

d
. k' b k b 

1 
b' aa ıyetı o muştur. Fransız· o ayısıy e motör f!rimizin 

ne ır ı u mu a e e ır 1 d b' . · l B .. 
1 

dk' . · I b l ar an ırçok esır almmı~tır. şarıı Lunam o muştur. u 
mısı te ırmı a mış u unu • · ·b ı · k" · · 
yorlar. Fransız - !ngiliz ted Bır Alman kfovazörü ıh ara yem ma ınemızın 
b hd b 

vazına kadar yeniden abone 
irleri, tari e misli ubun- h ..... d 

db 
asara ugra ı kabul edemiyeceğimizden 

mayan te irler d-! degildir, 
bunlar 1914 - 1918 harbinde Berlin 15 A. A. - Al- boş yere elektrik tesisatı yap-

ha usulüne rağmen, Polonya alınan tedbirlerin aynidir. man resmi tebliğine göre trılmamasmı, 
mukavemeti az..,lmamaktadır. Diğer taraftan şurası da ikinci sınıf hir Alman kro· Şehrin elektrik cereyanı 

tebarüz etfüilmeğe değer ki, vazörü, denizaltından gden istihlakı, motörlerimiziıı kuv· 

b 
Sovyetler birligv i hükumdi bir torpille yaralanmıştır. vei tehammüliycsini geçmiş 

Başvekil Ç em erlayn bun 
. • . bizzat kendiı,i Fiıılandiyaya Geminin yarası hafiftir ve bulunduğundan herhangi hir 

dan sonra harp vazıyetme 
temas ederek Hindis•andan karşı tecavüzde bulunur ve salimen üssüne döomüştür. arıza dolayısiyle büsbütün 1 
F . k d kuvvet!e zaptetmek istedigv i Yunanı"standa cereyansız kalınmaması için ransaya pe~ ya ın a tayya 

Finlandiyanın . sahillerinin zaruret olmadıkça fazla lam·: 
re ve tayy.ıreciler gelece2'ini memnuniyet 
lmp.ıratorluğuh her ~arafına ablukası.~ı ilan ede~~en_bitara ba ,kullanmamalarını sayın 
çok mühim miktarda harp tarın mudafaasını uzerıne al Atina 15 A. A. - An- müşterilerimizden ehemmiyet· 
lavazımı ısmarlandığını söy maktadır. kara radyosunun Yunanca le reca ederiz 

1 S t t t neşriyata bac:.laması bütün M"d"' · t ı · d · t' k' ovye pro es osunun ne ., u urıye 
emış ve emış ır .ı: f' l' tt d h k kd Yunanistanda derı'ı1 bı'r mem- K h d t .. 8 .. "k B 't ı ıya a, ne e u u a mes ayıp şa a e name 

uyu n anya muazzam d' kt B k Al nuniyet uyandırmıştır. Bütu .. n E k d 927 f b ı·v• . b" . . . ne ı yo ur. u anca • rzin ilk o ulun an 
se er er ıgını ıtırmemıştır. S t b b h gazeteler. iki dost ve mütte· d J 

B b .. "k . b"t . v. man - ovy'!: cra er a- , e a!dığım şahauetnaınemi 
u uyu ış ı tıgı zaman k .. , . b' h f"k 1 k t d k' ·b v 

b k d t k d
.. re etının" yenı ır teza ü- 1 meme e arasın a ı ag· kaybettim. Yeni~iui alaca-

u u re e arşı un yanın .. d.. b d d l .. lan bir kat daha sağlamlaş· d 
hiçbir kudreti karşı koyamı· truf'kulr ve l~n an do ayıf mlut ğım an eskisinin hükmü 

e ı er uzumun an aza tıracak olan bu hareketi yoktur. 
yacak tır ·" heyecan~ düşmiyeceklcr .i~r. sevinçle karşılamaktadırlar. Mehmed Arık oğlu 

.. 

ilan 
Maarif düdürlüğündrn 
1 - Vilayetimiz ilkokul· 

ları için (35) atet siy .. si Tür 
kiye hartası, (35) adet fiziki 
Türkiye hartası, (10) 'takım 
l>eş kıta siyasi hartası, (10) 
takım beş kıta fiziki hartası 
(2) adet niam0lu buhar ma 
kinası: (14) adet, adese, (10) ~ 
adet pusula, (9) adet küçük 
madeni terazi, (9) kutu gram 
ve eczası, (9) adet ispirto 
lambası, (4) adet mücessem 
kürre, (5)adet Gravzaııt hal· 
kası, (14) adet tasviye ruhu 
(30) adet termometre, (1) a· 
det baskül, ( 16) adet vücudll 
b !Şer, "z,.k ~'<,, (15) ·ıd :!t 
vücudu b:!şer, "Kadın, (l) 
a Jet mücessem vücudu beşer 
(2) adet mücessem küre, (4) 
adet mühsap, (1) adet şems 
manzumesi, (2) adet baro· 
metre satın alınacakhr. 

2 - Yukarıda yazılı ders 
aletlerinin muhammen bede 
li (998) liradır . 

3 - Ders aletl~ri arttır· 
na ve eksiltme kanununun mad 
dei mahsusuna tevfikan (20) 
gün müddetle aı,:ık eksiltme 
ı e konulmuştur. 

4 - ihale 28,l'l,939 ta· 
rihinde saat o rdı Vilay t 
mahamındö müteşekkil vila· 
yet daimi encümeninde yapı 
~lacaktır. 

5 - Taliplnin muham· 
men kıymetinin yüzde yedi 
buçuk tutarını maliye vezne 
sine yatırıp makbuz alma· 
lan ve o gün encümene ma~ 
bllz iare etmeleri. 

6 -- Ders aletleri şart· 
namesi her gün maarif:mü· 
dürlüğünde görülebilir. 

ilan 
Hatay defterdarlığından: 
Cisrihaditten bilitibar: 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki umum 
mevakii saydiyede ,_ (1940) 
senesi ikinci kanun iptida· 
sın dan (1942) senesi birinci 
kanun gayesine kadar üç 
sene müd<ldle avlanacak 
balıkların saydiye resmi açı~ 
arttırma ile 29, 12, 939 tarihi 
de saat on altıda defterJar-
1 k dairesinde satılacaktır. 

Talip olaııların yevmİı 
mezkurdaıı evvel (20) lira 
(25) kun•ştan ibaret ilk te· 
ıninat akçasını mal sandığın 
yatırarak müzayt:deye iştirll 
etmeleri, şartname> i 'görme~ 
ve fazla izahat almak iste· 
yenlerin varidat müdürlüğü· 
ne müracaat etmeleri ilaıı 
olunur. 

İlan 
Vakıflar nıüdürlüğünden: 
Vakıf kö;ünde Portıı• 

kal bahçesinin üç senelik İ' 
carı altı gün uzatılmışlır. 1h~ 
lesi 20 kanunuevvrl perşeıJl 
be günü saat 14 tedir. is' 
teklilerin mürııcaatları iJ311 
olunur. 

Gündüzde 
Bu akşam 

Türkçe sesli va sözlü 

ŞEYHiN AŞKI 
lklııci ~aheser filmini çevire 
Roman NOV ARO Şeyh A~' 
met filminden dC\ha üstüfl 
bir idare ile çevrilmiştir. 
Bu fi:mi görmek fırsatını ka' 
çırmayınız. 


