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Maarif 
Vekilimiz 

Muamele 
• • 

vergısı 

Hatayaor geliyor Kanunu tadil 
Haber Aldığımıza göre, ediliyor 

maarıf Vekilimiz Hasan Ali Ankara_ Muamele vergi 
Yücel cenup Vilayetlerimiz- sı kanunun un bzı hükiimle-

~ de bir tedkik seyahati yap-
mak üzere dün Ankaradan rinin değiştirilmesine dair la 

l Finlandiya için 
kati an yaklaşıyor 

Ruslar yeniden 200· bin aS::. 
ker dalıa gönderdiler ~hareket eylemiştir. yiha encümenlerden geçerek 

Maarif Vekilimizin bu m~cHs ruznamesine alındı . Yarım milyondan fazla Rus askeri Fin~ 
seyahati on gün kadar süre Layiha, muharrik kuvvt"li kırk 
cek ve Sayın Vekil. bu ara beygire kadar olan eleksiz landiya cephelerinde harbediyor 

: da Hatayı da ziyarat ederek değirmenlerin muamele ver- Rusların zayiab 50 bin asker ve 250 
Maarif işlerimiz hakk ında gisinden istisnası, kozadan 
t dk'k b ı kt tanka baligv oldu e ı atta u unaca ır. ipek çeken bilumum müesse 

MaarifVekili selerin mezkur vergiye tabi Helsinki 20 A. A. - bulmuştur. Yine bu muhare 
malatyada tutulması mamulatım bizzat Dündenberi hava açmış ve belerde 250 tank tahrip ve-: 

Malatya 20 A.A .- Maa ihraç et~eyip de bir ihra<.'at tayyare fa.tliyeti başlamıştır. ya Finlandiyalılara esir düş
. tif Vekili Hasan Ali Yüce] tüccarına satan müesseseler Rus tayyareleri dünden iti· müştür. 
r di'n Ankaradan şehrimize gel ınamulatiyle bir sınai mües· baren açık Finlandiya şehtr· Londra 20 A. A. -Tay 
'ıniş Vali, hükumet erkanı sese sahibinnen gayri kimse- lerini bombardıman etmekte mis gazetesinin askeri mu -
v~ kalabalık bir halk kütle- ler tarafından iptidai mad- dirler. Hava bulutsuz ve çok harriri yazdığı bir makalede 
si tarafından karşılanmıştır. d""lerı· temı·n ed'ılerek ı'mal b k H 1 · k0 

• • F" l d' 11 · · d k' 
k .... - erra tır. e sın ının yem - 111 an ıya ı ar ıçın son a ı 

Vekil hükumet onağını ettirilen eşyanın ya kendile· l k f k 
Parti ve Belediyeyi ziyaretin <en ve şiddetli surette bom ikanın yaklaştığım~ a at 
dan sonra muallimlerin bir ri tarafından ihraç veyahut bardıman edileceği tahmin Rusların bütün gayretine 
toplantısında hazır buluna· bir ihracat tüccarına devri edild\ğinden lazım gelen bu· rağmen, Materhaym hattını 
tak kültür işleri bakkrnda ha!lerinde bu maliimatın ve- tün tedbirler alınmıştır. Dün yarannyacakları mütaleasını 
hasbihallerde bulunmuşlar- rilecek beyannamelere göre bir Rus tayyaresi düşüriıl - yürütmektedir. Bununla bera 
dır. Gazi ilkokulundk bir tahakkuk ettirilecek muame- müştür. ber Ruslar cenuba doğru 
Çay ziyafeti verilmiştir· le vergilerinin terkini ve Moskovadan gelen haber ağır ağır ilerlemektedir 
P. GrupUt1.da muharrik kuvveti ~n beygi Iere göre, Ruslar Finlandi - ler. Bugün yarın büyük bir 

• • • A re kadar olan eleklı karcıtaş yadaki muvaffakiyetsizlikleri meydan muharebesinin ba~-
~arıcıy e ve .Mıl~ı . değirmenlerinin muamele ni telafi için yeniden mü . lamasına intizar edilebilir. 

Mudafaa Vekıllerım:-ı vergilerinin talep vukuu~da hirn miktarda asker yoJlama Finlandiya tebliği 
zin izahatı maktuiyete raptına malı ye ğa karar vermişlerdir. Bu Helsinki 20 A. A . -

Ankara 20 A.A.- Cüm- vekalehti~~ı s~lahiye~li k~~~- maksatla Moskova g:unizo · Bugünkü Finlandiya tebliği 
huriyet Halk Partisi Meclis ması a tnl:a esa:> arı 1 ı- ımnda toplanan 200 bin as· şudur : 
Cirupu dün öğleden sonra va eylemektedir. ker ve külliyetli mühimmat 1 Kareli cephesinde büyük 
toplanmış ve ilk defa ~öz A f / h I · k 
illan Hariciye Vekili son VUS l'U ya Finlandiya cep e erme sev 1 kuvvetlerle ve muazzam top 

. edilmeğe ba~lanmıştır . Hala çu hazırlığmdan sonra taar· 
~~h~;;; ~i~~s~z:k~~n~tı;!k~~ Radyosu da Türkçe Finlandiya .::ephesindeki Rus ruza geçen Rusli\rla yapılan 
dan alakadar eden Harici neşriyata başlıyor a:;kerleriııiıı miktarı yarım muharebe bütün gün devam 
meseleler hakkında izahat Londra - Gelecek çar- milyondur· Yeni takviye kı· etmiştir. Rusların bütün taar 
~ermiştir. H~ri~iye Veki- şamba ~ününden itibaren taatı ile bu miktar 700 bi · ruzları Finlandiyahların kı 
lı~d;n ~~nra kursuy~ gelen Avustralya radyosu he::r gün nt! baliğ cılacaktır Fir.landi rılmaz mukavemeti karşısın-

Alman zırhlısı 
Berhava.Jolmadan -

evvel 
~fon tevideo:20A .A .- Al· 

man Zlrhhsı kendini berha
va. etmek~kararını ıı&bitlere" 
bildirmemişti. 

Gemi demir alarak uzak 
taşınca :Kaptan :karan:zabit· 

l lere :bildirmiş, :fakat zabitler 

ölüm muhakkakta "Yolsa, deni 
ze, açılarak muharebe .. etme- . 
yi istemişler~:ve:bunda -ll· ;i 
rar ,eyJemişlerdir.:Fakat kap ~ 
tan, Hitlerin kati emrini za• ~ 
_bitıer~ tebliğ ·:ederek -i;ken·_ 

41 
dil erini "'susturmuş ve remi 

-dinamitle berhavaedilmiı· _ 
tir. • 

Motevido civarında Al
man zırhlısını .:beklemekte 
olan İngiliz zırhlıları da:bu· 
radan ayrılmışlardır. Bu ıe 
miler Urugvay ,ıularında:bu 
Junduğu müddetçe~ 30 ~bi:1 
kişi tarafından :aiyaret :edil· . 
miştir. 

Papa 
Bir nutuk söyliyecek 

Roma!20~ A.A.-- Noel 
bayramı arifesinde Papa 
radyo" ile _bir .. nutuk~ söy~ 
yerel(bütün -milletleri ıulha 
ve birbirine;yarcJıma• dıvtt 
edecektir. 

İtalya Kralı Papa 
yı ziyaret edecek -

Roma ... 20 A.A.- Önü· 
:müzdeld~perşembe günü,!llk 
.:defa olmak üzere İtalya Kra· 
h ve :KraliçesilPapa ;tarafın 
dan huzure :kabul)_ edilecek· .. 
\iT. 

ı Mılh Muda.faa .Vekılı, ordu- kısa dalga üz~riııden evvela yanın seferber edebildiği as da erimiş ve bütün teşebbüs 
'?uzu

1
n. vahzıyetı ha~kında mbu- Jngilizc:e, Fransızca , ltalynnca kerin miktarı ise ancak 350 leri akim bırakılmıştır. Rus· 

ilssa ıza at vermış ve u k R N bine balig" olmuştur. Sovyet- ların zayiatı çok mühimdir. 
lttadii bir çok zabitlerin sor- Felemen ç~, usça ve or- Bu kahul, resmi mahi· 
dl.akları suallere cevap vermiş veççe neşrıyat y~pacaktır. ler, Materhaym müstahkem birçok tank tahrip edilmiş - yeti haiz)la:ak ,ive kabul 
Ve izahat şiddetli alkışlarla Avuııtralya lstıhbarat Ne- hattını yarmak için beyhude tir. Düşmandan mühim mik- .esnasında':\. Krala, Papanın 

t
tasvib olunmuştur. Vaktin zareti gün~n haberlerini ve- gayret etmektedirler. Yapı tarda esir ve harp levazımı \muhafız• ı kıtaatı ':·tarafından 

k d Av s lan bir hesaba göre, harbin ı~ec olmasına binaen ruzna- rere ' aynı zaman a u - Sonu 2 incide selam resmi ifa edilec~ktir. 
medeki diğer meselelerin tralta müziği dinlenecek· başlangıcmdanberi Rus ordu !•--!!ml------------••!ml-••••-
müzakeresi gelecek ce!- t_i_r··--ml~&:iDl~-1111-·S·U·ll·Ul·l •illlns·a·n!"lza.y.ia·t·ı 11!5!110-b·i~ni A l m ıı n z l r hl ıs l n l n kum IZR-
Seye bırakılarak toplantıya • h b 
Son verilmiştir. En büyük hava mu are esi daııı da intihar etti 

Nümerotaj işi Kumandanın bıraktıgv ı mektupta neler var? 
Önümüzdeki yıl içinde Alman tôprakları üı..erinde vukua gelen 

}tapılması mukarrer olaıı nü d ırı Al Montevidoa 20 A. A. - Berhava rdilen Alman Cep 
hıs sayımı için Vilayetimiz- bu muharebe beş saat sür Ü ve r, - kırovazörünün kumanpanı da bu akşam geç vakit inti· 
de de hazırlıklara başlanmış- man tayyaresi düştü har eylemiş•ir. Kumandan bıraktığı mektupta, gemilile· 
lır. Her şeyden evvel, ev, l . Al • le"' H b" . beraber kalmak istediğini fakat g~mideki mürettebıtın 
..ı •• kk"' 1 k Lor.dra 20 AA ngı- \ man er anı ar ıyesı hay.,tını kurtarmak için bundan vazgeçerek vazifesini \{u an ve magaza ara ye - • : · . v • •• d k ı 
~asak nümerotaj konulması liz hava Nezaretı teblıg edı son gunler e pe sarsı nıış yaptıktan sonra şimdi intihar eylemekte oldu~unu bildir· 
için hazırlıklara başlanmış ve yor: 1 olan Alman efkanumumiye- mektedirler. 
tıumaralar ıs,nar1anmışhr. Yc.I Dün Heligoland adaları suıı kuvvetlendirmek için Amerikan gazeteleri Alman zırhlısı meselesinde Urug· 
kında ikmal edilecek olan ü:t.erinde İngiliz tayyareleri bu muharebe hakkında çok vay hükumetinin hattıhareketini tamamen tasvip etmekte 
tıumara levhaları gelir gel- keşif uçuşları yaparken kuv- muba!agah rakaml.tr neşret- ve bu hadisenin Alrnanya~için ağır bir darbe oldutunu 
lll.t·z nümerotaj işine başlana-, vetli Alman tayarelerine te- mektedirler. kaydetmektedirler. 

taktır. sadüf etmişlerdir İki taraf Alman adalara İki Alman denizaltı gemisi daha batırıldı 
bir tashih arasında bdşhyan şiddetii Parı·s 20 A.A.- Bahriye Nazırı , iki Alman Denizaltı üzerinde Dünkü sayımızda, Sıhhat bir muharebe beş saat sürmüş Gemizinin daha denizin dibine gönderildiğini tebşir ey-

Yekilim~ze Hastane Başhekim ve bu muharebede 12 Al- Londra 20 (a. a.) Alman lemiştir. Bununla harbin bidayetinden. beri batırılan Alman 
liği tarafından 50 kiş!lik bir man tayyar,.si düşürülmüş- adaları üzerirıde kontrol va· denizaltı gemilerinin sayısı 45 e bılığ olmaktadır. 
liyafet verildiği yazılmıştı. tür. 7 İngiliz tayyaresi üsle zifesini yapmak üzere hava- BiR ALMAN VAPURU ZAPTEDILDI 
lialbuki ziyafet şehrimizde- Londra 20 A.A.- Düsseldorf adlı Alman vupuru lngi· 
ki sıhhiye mensubini tarafın rine dönmemişlerdir . lanan İngiliz tayyareleri, mık· f d k ı· . b t ğ d 

b · t' "'k d natı·sıı· m ıvın dökmekte olan liz donanması tara ın an enı ını a ırma a mey an ver-
dan verilmiştir.Bir terlib ha-

1 
Muhare eye ış ~ra e en J meden yakalannnştır. Gemi techiz edilerek İngiliz ti~~-

L ı k k b Al t l · · ded'ı Alman tayyarderinh bu ha-11atası o ara çı an u )'an- man ayyare erının a ret filosuna ilhak edilecektir. 
lı~lıAı düzeltiriz. 24 idi reketine mani olmuşlardır. 



Sayfa= 2 = 
e ez: o se:ı::: 

Denizlerde 
Londra 20 a. a. -- Alman 

tayyareleri, Şimaldenizinde 

müdafaasız balıkçı gemile
riyle motörlere dün hücum 
dm işlerdir. Bu arada seyrü 
s~fer etmekte olan bitaraf 
gemilere de tecavüz eylemiş 
ler ve bomba ile iki balıkçı 
gemisini, bir motörü bahr
mışlardır, Valantino adlı bir 
halyan vapuru da lngiliz 
tayyarelerinin tecavüzüne 
uğranııştır . D e r h a l 
vaka mahalline yetişen 
İngiliz tayyareleri gelir ~el
mez, Alman tayyareleri firar 
etmişlerdir. 

Rus tahtelhahri Aı-

o 22P a u 

Yüksek harp 
Meclisi 

Dün Pariste toplandı 
Paris 20 A.A. Yiıksek 

harp meclisi bugün Pariste 
toplanmıştır. Toplantıya in· 
giltere namına Pariste bulu 
nan İngiliz Başvekili Çember 
layıı, Jngilterenin Paris Elçi· 
si, Milli Müdafaa Nazırı, Ha
riciye Müsteşan ile: iki İngi
liz Generali iştirak eylemiş· 
tir Fransızlar namına, Baş
vekil Daladye, Nazırlardan 
Laşambr, General Gamlen, 
Amiral Darlan ve Hariciye 
Müsttşarı hazır bulunmuştur 
Başvekil Daladye Alman zırh
lısının intiharı hadisesinden 

man gemisine ve lngiliz donanmasının bu 
ateş açtı mühim muvaffakiyetinden do· 

layı İngiliz hükumetini tebrik 
Londra 20 (a.a.) - Fin· eyıcmiş ve bundan sonra 

Ia~diyadan Almanyaya dön- d k. dd l m·u·za . ruzn<ıme ~ ı nıa e .::r 
mekte olan bır Alman vapu· kere olunmuştur. 
ru·, yolda Rus tahtelbahirle· l G h 
rinde:n birinin tecavüzüne ı arp· ceı, e-
u~ramış ve. gemi!e beş me~-ı sirıde 
mı atılmış lsede ısabet vakı ı 
olmaınıştır. Alman gemısı Faaliyet . artıyor 
Alman bayrağını çekmiş bu- Paris 20 A. A . - Res· 
lunuyordu. 

~iiyük bir Alman 
ge.misi kendini batırdı 

Londra 20 (a.a.) - Ko
lombos adlı büyük Alman 
Trans Atlantiği, bir İngiliz 
harp gemisine ra~tlamış ve 
kurtulamıyaca~ını anlıyarak 
kendi kendini batırmışbr. 
599 kişiden mürekkep olan 
geminin tayfasa bir Amerikan 
kr~vaıörü tarafmdan kurtti
rııl.rak Am~rikaya gön· 
d~lmek Ü:t.ere yola çıkarıl· 
mıştır. Bu tayfalar, Amerika 
CÜmhurreisinin emrile Nev
york civarındaki bir adada 
mevkuf tutulacaklardır. 

Dün batan diğer 
gemiler 

Londra 20(a. a.) - 435Cı 
tonluk Şiti adlı İngiliz va
pu1u, Şimal denizinde bir 
Alman denizaltısı tarafından 
torpillenerek batırılmıştır. 

Temamen Hintlilerden mü
rekkep olan tayfadan yalınız 
18 kişi kurtarılmıştır. Alman 
tayyareleri dün Şimaldeni
zindeki müdafaasız balıkçı 
gemilenine hücum etmişler 
ve 2 balıkçı gemisini batır· 

mııtardır. 

Norveç bandıralh bir 
vapur, Alman denizaltıları 
tarafından torpillenerek ba
tmlnıışlır. 

19597 tonluk bir lngiliz 
vapuru Amerikaya gitmek 
üzere yola çıkmış, fakat 
yol~a bir müsademe netice
sinde yaralanarak tekrar 
İngiliz limanlarıPa dönmek 
mecbyriyetinde kalmıştır in
sanca zayJat yoktur. 

İKi TAl4TEL~AHIR DAHA 
BATIRILDI 

ıondra 20 A. A. 
Babri_ye nezaretinin bir teb· 

mi Fransız tebliğine göre 
garp cephesinin Mozel kıs
mında ve cephenin garp ci· 
betinde ALlanlar tarafından 
dün yen~ bir taarruz teşeb· 
büsü yapılmıştır . Fakat oto
matik tüfeklerin ateşi ve 
gogus gonuse yapılan bir 
çarpışmadan sonra A an 
kıtaatı mevzilerine sürülmüş 
ve mukabil taarruzla Alman 
topraklarına giren Fransız 

askerleri bir Alman müfre· 
zesiyle karşılaşmıştır. Vuku 
bulan müsademede Alman· 
!ardan 1 ihtiyat zabiti t>sir 
edilmiştir. Cephenin bütün 
aksamında topçu ve tüfek 
ateşi taati edilmektedir. 

PARlST E TEHLlKE lŞARET 
Paris 20 A. A. - Dün 

saat 4,40 ta Pariste tehlike 
işareti verilmiş ve saat 5,50 
de tehlike11in geçtiği ilan olun 
n:uştur. 

veç bandralı 3100 tonluk 
bir kömür vapuru İskoçya 
sahillerinde Alman mayınla· 
'rından birine çarpar ak bat· 
mış, mürettebatından bir kıs· 
mı kurtarılmıştır. 

1 ki Alman gemisi 
kendi kendini batırdı 

Londra 19 - İngiliz do
nanması tarafından yakala· 
nacağıııı anlıyaıı iki Alman 
gemisi kendi kendini batır-
mıştır. Bu suretle harbin 
başlanğıcındanberi kendi 
kendini batıran Alman va· 
pur:armın sayısı 17 ye baliğ 
olmaktadır. 

Ame.-ikanın deniz 
kuvvetleri arttırılıyor 

Vaşington 19 A. A. -
itimada şayan kaynaklara 
göre, kanunsanide toplanfl
cak oları Amerika bahriye 
efradının 150 binden.175 bine 
çıkarılmasını isleyen bir ka
nun layıhası verilecektir. 

liğine göre, müttefik donan· Gündüzde 
ma tarafından iki Alman de TATLI BELA 
nizaltısı daha batırılmıştır. Daniel DdrrieuJc ve Al-

Bir Norveç vapuru bert Prejen tarafından oyna 

da bath nan hissi heyecaanlı iıısani 
Londn 19 A. A. - Nor·. bir filmdir. Kaçırmayınız 

YENIGON. 
:u .. z:ae _....._ 

Avam kama
rasında 

Muhalefet lide
rinin sözleri 

Londra - Dur ham 'daki ış 
çi partısi konferansında söz 
alan Avam kamarası muhale 
fet gruru reisi binbaşı Atle 
bir nokta üzerinde ısrar et· 
miş ve demiştir ki: 

İşçi partisi 1in vaziyetini 
tasrih etmek lazımdır. Çem· 
berlayn hükumetiue muhale
fet ediyoruz. Fa'<at, mutarız 
!ara karşı olan vaziydini tas 
vip ediyoruz. Mazide ve hal 
de ayni olan ve istikbalde 
g~n~ ayni olacak olan idare 
tarzını tenkit ediyoruz 

Biz işçi partisi mensup· 
ları için, bu harbe, mümkiin 
olduğu kadar ç~puk fakat 
devamlı bir sulh temin ede 
rek nihayet vermek esastır. 
Dünyayı kuvvetin ve ada
letsizligin dinden kurtarmak 
istiyoruz. Biz, ittih<it tarafta 
rıyız, infirat degil.. 

Avrupa işlerine niçin ka· 
rışıyoruz sualini soranlara 
cevablm şudur. Çünkü bozuk 
bir .sulh istemiyoruz, sulhu 
yeni bir dünyada tesis etmek 
arzusundayız. 

Atle, Rus emperyalizmin 
den hahsederkeıı hayır "ha· 
yır,, sesleri yüksd mesi ÜZt!· 

rine, binba~ı su cevabı ver· 
miştir. 

Kendi kendisine sosyttlist 
adı veren bir millet tarafın
dan yapılmı~ da olta, teca-
vüze karşı mücadele ederim . 

Amerikaya ısmarla-
nan tayyareler 
Paris 19 A. A. - Fransa 

hükumeti Amerikaya 650 
avcı tayyaresi daha ısmarla
mıştır. lngiltere hükumeti de 
Amerikan faLrikalarrna yeni 
harp tayyareleri ısmarlamış· 
tır. Amerikaya ısmarlanan 

tayyarelerin bedeli 90 milyon 
f ngiliz lirası tutmaktadır. 
Bu mikdar ilkbaharda 250 
milyon İngiliz lirasına bttliğ 
olacaktır. 

İngiliz tayyareleri 
Berlin 19 A.A.- Alman 

ajansının bir tebliğine göre 
dün gece saat 20 il~ 2 ara 
sında lrıgiliz tayyaralı~n Al
man toprakları üzerinde çok 
yüksekten uçarak ,dört bom 
ba atmışlardır. Düşman tay· 
yareleri; hava dafi topları
nın faaliyete geçmesi üzeri
ne uzaklaş nışlardır. 

= '! --
Finlandiya 

Başı 1 incide 
alınmıştır. Düşman tayyare · 
leri dün birçok şt'hirl~ri ve 
bilhassa Helsinki tayyare 
mrydanını bombardıman et· 
mişlerdir. Dün cephenin muh 
telif yerlerinde 10 Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. Tay 
yare filolarımız· cephede ve 
cephe gerisindeki Rus ve 
Finlandiya topraklarında 
Kızılordunun yürüyüş kolla· 
rile tecemmüünü bombarJı · ~ 
man eyll!miştir. 

· Rus tebliği 
Moslcova 20 A. A. 

Rus resnıi tebliğine göre. 
dün cephede ufak tefek m i 
sademeler ve hava faaliye · 
tinden başka bir şey olma · 
mış ve 12 Finlandiya tayya· 
resi dü.iürülmüştür. Birçok 
yt"rlerde istikşaflar yapılmş 
tır. 

T AHLIYE EDiLEN FİN 
ARAZiSi 

Helsinki ~O A. A. - Fin 
landiya ordusu, Ruslara ter· 
ketmek mecburiyetinde kal· 
dığı topraklardaki her şeyi 
imha etmekte ve l:Xuslann 
işine yarıyacak bir şey bırak 
mamaktadır. Ruslar asl<eı ]e
rini b~nndırmak için takma 
seyyar evler gctırmek mec · 
buriyt'ti nde kalmaktadırlar. 

Finlandiyaya yar
dımlar 

Cenevre 20 A. A. - Mil· 
letler Cemiyeti umumi katip 
!iği, meclisin son kararı mu· 
cibince Finlandiyaya yapıla· 
cak yardımiarın şeklini ta· 
yin etmek üzere alakad&r 
devletlere tebligat yapmış· 
tır. 

Nevyork 20 A. A· -
.~merika da bir hafta zarfın
da Finlandiya için toplanan 
iane 100 bin Dolara baliğ 
olmuştur. 

lstokhlm 20 A. A. - Fin 
landiya için lsveçte toplanan 
ianenin yekunu 3.5 milyon 
Krona baliğ o!muştur. Ayrı 
ca Finlandiyaya 10 ton Noel 
hediyesi ile bir seyyar has
tane de gönderilmiştir. 

Bir Rus zırhlası 
batırıldı 

Hdsinbi 20 - A. A. 
Finlandiya sahil bataryala 

. rı, 23370 tonluk bir Rus 
zırhlısı batırılmıştır. ---· ilan 

Cinsi Miktarı Unun 
tutan 

Kilo Li. K. 
Un 33000 11625 50 

Odun270000 4050 00 

Muhammen:: Muvakkat ihalenin 
fiatı Teminat şekli, günü 

Ku. 
8 

1 

s. 
61 

ve saati 
Li. K. saa 

871 76kapah25·12·939 14 
zarf 

50 304 00 açık ,, 
eksiltme " " 

1- İskenderundaki kıtaatı'l un ve odun ihalesi İsken· 
derun tabur kışlasındaki alı.n satım komisyonu dairesin· 
de yapılacaktır. 

2-Şartnameyi okumak istiyen isteklilere talep vukuun 
da komisyondan veı ıecektir. 

3 - ihale günü 25 - 12-939 pazart~si günü saat 14 
tedir. 

4- isteklilerin bu saatten evvel komisyona müracaat-
ları. 

o:a:z: ız wıws 

Müze inşaatı 
Hatay tarihi eserlerini 

koruma heyetinden 
1 - Antakya müzesinin 

ikinci paviyon çatı tarasları 
nın asfalt ile tecridi, çinko 
derelerin sökülüp yeniden 
yapılması, çinko kaplanması 
Pergole üzerinin "asfaltı ve 
saire işi 20,12,9:>,9 tarihin
den i!ibaren arttırma ve ek· 
siltme kanununun maddei 
mahsusuna tevfikan 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 - ihale 1 () İikinciki
nun 1940 günü saat 15 de 
Vilayet makamında içtima 
edecek olan Hatay tarihi e· 
serlerini koruma heyeti ta• 
rafından yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (2469) 
lira 62 kuruştur. 

4 - ıhal~ye iştirak etmt>:lc 
isteyenlerin bedeli muham
menenin yüzdt- yedi buçuğu 
nisbetirıdeki teminatı muvak 
kateyi ~aliyeye yatırıp mak 
buz almaları ve ihale günü 
bu makbuzla açık eksiltmeye 
iştirak etmeleri. 

5 - İşbu lercit ameliye 
siııe ait fenni şartname her 
gün Maarif müdürlüğünde . 
görülebilir. 

Ruhsatsız; 
Avcılık yasak 

Vilayet makamından: 
izinsiz her nevi çap ve_mo 

delde 'silah taşımak ve tez· 
kl!resiz avrılık yapmak ya
saktır. Alakadarların bulun
dukları mahallin en büyük 
mülki)'e amirine müracaatla 
vesika almaları, vesikasız•si· 
lah taşıyan veya y apaıtlır 

hakkında kanuni tak i b;ıt y.ı· 
lacağı ilan olunur. 

llan 
ELEKTRiK TES1SA Ti YAP

TIRMAK lSTIYENLERE 
Elektrik İdiiresinden: 
Abonelerimizin artmas• 

dolayısiy! · motörf,,rimizin 
şarjı hmaııı olmuştur.~ Bu 
itibarla yeni makin~mizin 
vazına kadar yeniden abonel 
kabul edemiyeceğimizden 1 
boş yere elektrik tesisatı yap
trılmamasııı ı, 

Şehrin elektrik "cereyanı · 
istihlakı, molörlerimizin kuv· 
vei tehammüliycsini :geçmi~' 
bulunduğundan herhangi bir~ 
arıza dolayısiyle büsbütün~ 
cereyansız kalınmaması için~ 
zarurd olmadıkça fazla lam· 

• ba kullanmamalarını sayın' 
müşterileri mizdcn ehemmiyet• 

le reca eaeriz Müdüriyet 

ilan 
31 Mayıs 940 sonuna ka 

dar olup 19,12,39 saat 14 
de ihdlesi mukarrer olan An 
takya ceza eYi ekmeğine ta· 
lip çıkmadığından 29,12,939 
cuma günü Sal\t 14 de ihaıe 
edilmek üzere eksiltmeye ıo? 
gün müddetle uzatılmııtır. 

isteklilerin mezkur gü; 
ve saatte depozito paralarmı 
yatırmiş oldukları bald.., C. 
Müddeiumumiliğinde müte
şekkil komisyona mürac.-at• 
ları ilin olunur. 


