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miz Halayda 
Sayın Vekil dün coşkun 
tezahurat/a karşılandı 

Belediyeyi, Parti ve hükumet konağını 
ziyaret eden Hasan Ali Yüce] ,crefine 

dün akşam bir çay ziyafeti weradi ve 
ziyafetten sonra lskınderuna g· ·ıer 
Maarif Vekilimiz Hasan 1 otel ziyaret edilmiftir. 

A.ti Yücel R~!a~a.~lerind~ Harbiyeden şehrimize dönen 
hususi kalem muduru lımaıl Hasan Ali Yücel, Fevzi Çak 
Hakkı ve tedrisat umum m.&c ilkokulunu kız ve er-

' müfettişi İsmail Hakkı oldu kek liselerini ziyaret ederek 
ğu halde: dün s .. '>ah saat7 talebelerle kODUflDUJ ve ak
de lskenderunu teşrif etmiş şam Maarif ailesi tarafından 
Jerdir. İsmet paşa ilkokulunda~ıere 

istasyonda Valimiz Sök fine verilen 200 kişilik. çay 
mensüer le, Maarif Müdü- ziyafetinde hazır bulunmuı
rü Hükumet ve Parti erkanı tur. Ziyafette valimizle hü · 
ve' kalabalık bir halk kütle- kumet, Parti, Hıılkevi erki.
si tarafından selimlanan Sa nı, muallimler'· ve talebe ve-

yın Ve.c:ilimiz, Belediye,Par- lilerinden bir kıınıı ile gü
zide bir kalabahk hazır bu

ti ve hükumet konağını ziya lunmakta idi.. 
ret ettikten sonra şehrimize 
hareket eylemişlerdir. Ziyi\f et çok samimi bir 

Bedirgede Vali muavini hava içinde iki saat sürmüş 
Seyyar Jandarma alay Komu ve bu esnada muallimlerle 
tanı, Vilayet Jandarma Ko· mesleki hasbihaller yapılmış 
mutam, Emniyet müdürü,Be tır. 
lediye Reisi, Parti ve ~Hal- Eski idare zamanındı mu-
kevi Reialerile ıazete alli·lik Jt111•11olıa _ ... 
miz namına imtiyaz sahibi- elen Wr 1111P vekile mira-

ve neriyat Müdürümüz tarafın cut ederek mektep hakları-
' dan karşılanan kıymetli mia nın kabulünü istirham eyle -
firimize Belediye Reisi tara mişlerdir. Hasan Ali Yürel 

· landan şehrimiz namına bir bu hıuusta kendilerinden 
bukd takdim edilmiştir. mufassal izab_at aknış Vı:! 

Saat ı 1,50de şehrimize Ankaraya avdetinde bu mese-
muvasalat eden Maarif Ve le ile çok ciddi surette meş 

l kilimiz şehrin methalinde gul olarak haklarıııın ziyaına 
sivil ve askeri arkan ile me meydan vermiyecek bir çare 
murlarımız, mektepliler ve bulacaklarını vadetmişlerdir. 

~esif bir halk kütlesi tarafından Çay ziyafetinden sonra 
karşılanmış ve otomobilden şehrimizden ayrılan Saym 
inerek kendilerini istikbal Vekilimiz, uğurlu yolculuk 
edenlerin ellerini birerbirer temennileri arasında lskende 

Gaziantepte 
Kurtuluşun 18 nci 
yıl dönümü kutlandı 

Gaziant~p 26 (a.a. 
Kurtuluşun 18 nci yıl dönü
mü dün coşkun merasimle 
kutlulanmıştır. Şehitler abi
desi önünde yapılan toplan
tıda,Maarif Vekillmiz Hasan 
Ali Yücel, Vali, askeri, ku· 
mandan. Parti ve hükumet 
erkanı iİe askeri kıtalcır, 
mektepler, malUl gaziler 
ve binlerce halk hazır bu
lunmakta idi. 

Milli mücadele savaşında 
ebediyete göçen kahraman 
şehitlerin hatırası bir d.ıkika 
sükut edilerek taziz olunmuş 
ve bunlarm eşsiz kahraman
lıklarına aid menkıbeler 

okunmuş, dün olduğu gibi 
Gazianteplilerin icabederse 
bugü'l de yarın da Milli Şe· 
fin emrinde yeni harikalar 
yaratmağa hazır bulunduk· 
ları söylenmittir. 

Zonguldakta köylü .. . . gunn 
Zonguldak 26 A.A.

Dün Zonguldcikta köylü gü 
nü yapalmııtar. Halkevinde 
kadın erkek 300 köylü va
tandaşa bir ziyafet verilmiş 

ve köylülerle hasbihaller ya 
p1lmı1hr. 

Zelzele devam 
ediyor 

Ankara 26 A.A.- Dün 
saat 8,39 da Ayvalıkta 7 
saniye süren şiddetli bir zel 
zele olmuŞ ve gece iki zel· 
zele daha kaydedilmiştir 

Zelzelelerden iki fabri· 
ka bacası ile bazı evlerin 
çatıları yıkılmıştır. İnsanca 
zayiat yoktur. 

Musoliııinin 
sıkarak şehrin methalin runa~bareket etmiştir. Akşam . 
den itibaren caddeleri dol yemegını lskenderunda yi-

Hitlere bir tav-. . 
duran halkın alkışları arasın· yen Maarif Vekilimiz bu sa· 
da yaya olarak Belediye bah saat 2 de İzmire hare • 

dairesini ziyaret eylemişlerdir ket ~ylemişlerdir. 

sıyesı 

İngilizce Reynolds gaze 
tesi de "Hususi,, olara istih· 
bar ettiği aşağıdaki haberi Bir' kıta iandarma selam Kıymetli misafirimize hoş 

S ld·ı d 1 1 verıyor: resmini ifa eylemiş ve aym ge ı er er ve uğur u yo · 
"Pari.ste söylendiğine gö 

· Vekilimize mektepliler tara culuk dileriz. 
·----- re, Musolirıi Hitlere, Ribben 

J fından müteaddit buketler Parti kaza idare tropun yaptığı vaedlerden 
takdim olunmuştur. h · R • ı· • sarfınazRr edip bolşevizmin 

Hasan Ali Yücel güzer- eyetı eıs ığı 
C H P k d hala düşman bir rejim oldu ua"hı doldurarak kendisi seni · · · yeni aza, i ·ı- l 

r. h · d ğunu ve Rus paktının ngi-
ıa .. mlıyan talebelerle bilhas- re eyetı ün toplanmış ve 

R liz -- Fransız diplomasisinin 
Sa m~şgul olmuş ve birçok- eisliğe avukat Abdullah 

F · A h k 1 zoruyl4 akdedildiğini ilan et larına sualler tevcih elmiş eyzı ta anı e seriyet e 
't.ır. seçmiştir. T,~brik eder, başa mesini tasviye etmiştir· 
u Musohninin ittifak dev· 

Beled1.yeden sorıra Parti nlar dileriz. l ı 
H . . et ~ri mümessillerine de, 

ve hükumet konağını ziya- arıcıye Vekilimi- Alman halkının hali Hitleri 
ret eden Vekil. ö2'1e yeme zin ziyafeti sevdifini, ancak mütavirleri 
j'irıi Vali konağında Valimiz Ankara- Hariciye Ve· nin - Hitleri yanlaş yola 
le birlikte ve hususi olarak kilimiz Şükrü Saracoğlu la- ıevketmek ithamiyle - orta 
yemiştir. p·mya ve Brezilya Sefirleri ı 9•n kaldırılması ihtimali mev 

Öğle yt:meğinden sonra şerefine Anadolu ielübünde cut pulunduğunu söylediği 
parbiyede defne şelaleleri ve bir ziyafet vermiştir, ileri ıürülmektedir, . 

Miİli Şef memle
ket seyahatine çıktı 

Cümhurreisimiz dil'!- ak
şamK agserige v 
Ankara 26 A. A. - Ciıllllılll"INli ..... 

met İnönü bugün saat 10,!0 
karadan Kayseriye hareket edecelde .... 

istasyonda Başvekil Döldor La S., ' 
Kurmay Başkana MarCfal Fevzi Ç" •;, W•lr. ••• 
lar, sivil ve askeri erkin tarafmdm ..... . 
bu akşam Kayıeriye varmq olac ..... . 

Milli Şıef Malatya y·-1111 
Kayseri 26 (a.a.) - Milli Şefimiz ba -• 

zu beş geçe Kayaeriyi ,eref!eodir•ill11clr. 
ve bava sotuktu. Cümburreisimiz iatuyonda •• 
tarafından karıılanm1f, dükkanlarını k81 "• .. 
dökülen halk, Milli Şefi hürmet, mnhah~et w 
eelimlamıştır. .. 
ilk olarak tayyare fabrikamı ziyaret eden)lill 
nasına giderek halk . mümMlillerini kabul elmfl • 
!eklerini dinlemiıtir.'.Hıktıh , ............... , lllllİlllll•'; 
debbağlar. ayakka._.r, :jele ricalanau _. ... 
Milli Şef, Kayseri lwlın ..... umllllİ it ı.a,..... ..-
mekte gecikmemeleri ve • tak ıPfm 
sonra taluillerine devam • uı 1 .,. 
bildirdi. 
Bundan ıonra kız eDltİtilliat lidee Mim Şef, .-c. 

kızlarımızın el işlerini gördü ve lıazarlaoan Ç•JI itlL 
Son ziyaret Kayseri dokuma fabrika.. oldu. Fabrika ela 
yetişen genç Türk ustalar, lnönünün huzuruna çm.r.k 
ellerini öptüler ve arkadaşlarının tazimlerini arzettiler. 

Milli Şef ö~leden sonra Malatyaya doğru yollannı 
devam etmişlerdir. 

Sivas 26 (a. a.) - Milli Şefi hamil olan tren aut 18 i 
9 dakika geçe şehrimize muvasalet etmiı ve yanm 
saat tevakkuftan sonra dotru yollarına devam eifljtlenlir. 

Milli Şef ve Ralkevleri 
Cümhurreisimiz, her sınıf halkın halkev
Ierile daha sıkı alakadar olmaları için 

irşadlarda bulundular 
Ankara ( Ulus ) - - Cüm _hazırladığı yeni çalışma 9111 

hurreisimiz ismet İnönü, ları üzerindeki tetkiklerini 
Halkevini tekrar ziyaret ede devam buyurarak: neti'iyat, 
re.k J:la.lkeyl~ri. d.an_ışma ko - temsil~ müzik, sinema, k:. 
mıtesım~ ıkıncı ıçtı~aın~ da ~an~ ve bilhas~ ~öyciiltife 
huzu~~arıl~ şerefl~ndırmışler ve halk . te!biyesi · ~esa.n 
ve muzakereye rıyaset bu • üzerinde direktjfler verıiaiı· 
yurm~ş~ardır. . . ler ve her" sınıf hallan · ""ve 

Mı\h Şef Halke~le~ının memurların · Halkevle~ile ... Cta 
daha şümullu ve verımlı su· h k d 1 il ·ı ,;ı: 
rette çalışmalarını temin et· a 

1
51 .1 vhe evamdaı rı1 en•ıkr 

k · · p t' - · d me erı ususun a ıntca me ıçm ar ı umumı ı a- . . . 
h t. ·ı . 1 tedbırlere aıt çok kıymetlı re eye ınce seçı mış o an . d d b 

bu komitenin üç aydanberi ırşa lar a u)unmuılardır. 

Denizlerde 
8 günde 18 vapur 

battı 
Londra 26 (a.a.) - Bah· 

riye nezdreti tarafından neş-
rolunan bir resmi tebliğe 
göre, 15 kanun evvelden 
23 kanun evvele kadar 8 
gün zarfında denizlerde ma· 
yına çarparak batan vapur
ların sayısı 18 e baliğ ol
muştur. Bunlardan 10 tanesi 
İngiliz ve diğerleri de Da~ 
nimarka, İsveç, Hatanda 
Brezilya gibi bitaraf d~v
letlere aiddir . 

Garp Cephesinde 
Paris 26 (a.a.) Franaıı 

resmi teblitine göre, dün 
garp cephesinin bütQa 
aksamında keşif kolları ve 
mutad topçu faaliyeti • ol
muştur. ... 

Havas Ajanıman ayraaa 
haber verditine ıör~ Al· 
manlar Holanda v.e Bel~iki ı 
hudutlarında tıhkjmıta dt· 
vam etmektedirler. Bu lı~ 
kimlar,la Polonya ve ~elto,. 
lovakyadın getirilen 4000 
amele ve teknisiyen çahftı• 
rılmaktadır. · 

. . 

• 



Finlandiyada 
Rusların rücatı devum ediyor 

Fransanın neşrettiği Sarı 
kitaµ, hakkında 

Fransız matbuatının fikir ve mütaleaları 
Helsinki 26 A. A . - Bi 1 da da vazife almağa başla-

t.raf müşahitlerin verdiği ha mışlardır. 
Paris 2G (a.a.) Havas ~jan Fransız Sarı kitabı, Avrupa 

sı bildiriyor: ' harbini bile bile tutuştura· 
berlere göre, son muharebe Esasen Estonyadaki piya 
ler, Rus ordusu için azım de ve topçu kadınlarına 
zayiata mal olmuştur. Kah , Rus kadınları kumanda et
ramanca çarpışan Finlandiya mektedir. Hatta bunlardan 

ordusu rnuhare~elerde yüz - bir ço~la~ .batary~. ~umanda 

Hariciye nezaretinin i1eş- nın Almanya tarafından tutu· 
rettiği sarı kitap bütün Pa- lan şiddet politikası olduğu

ris matbuatının başlıca mev· nu, reddedilmez surette tef
zuunu tt!şkiJ etmekte ve Av- sir eylemektedir. 

lerce tank tahtip etmiş ve nı vaz~.f esın! . ve boluk kuman 
yüzlerce Rus tayyeresini dü danı rutbesını de almışlar-

rupa harbinin patlaması me· 
suliyetinin Almanyada oldu
ğunu parlak ve itiraz kabul 
etmez bir şekilde göster~n 
bu kitap etrafında mütale
alar ylirütülmektedir. 

şürmüştür. _d_ır_. _________ _ 
Bütün cephelerde Rusla

rın rücati devam etmekte 
ve Firıtandiyalılar tarafından 

karada ve havada fena hal
de sıkıştırılmaktadıd ar. 
Havanın fevkalade ve müs· 
tesna l ir şekilde iyi olması 
d~n h_ava muharebelerinin 
inkişafına sebep olmuş ve 
her iki taraf tayyarelt:ri mü · 
teaddit muharebeler yapmış 

lardır. Rus tayyareleri açık 
Finlandiya "Şehirletini bom · 
~bardımana devam etmişler -

dir. 
Stokholm 26 A. A. -

İsveç gazetelerinin yazdığı -
na görP., Rus ordusu iaşe 
bakımından olduğu 
gibi, cephanesizlik yüzünden 
de sıkıntı içindedir. Her ta
rafın karla mestur oiması ve 

müthiş bir s6vugun h(iküm 
sürmesi münasebetile nakli • 
yat müşkülata uğramakta ve 
Rus askerlerine ancak taar
ru~ anınüa cephane veril
mektedir. 

rinland.iya tebliği 
· Helsinki 26 A. A. -

Finlandiya reS[Jll tebliğine 
göre v~ziyet şudur : 

Düşmanın rücati devam 
etmektedir.Bir düşman zırhlıs 
Finl~ndiya sahil bataryalarını 
uzaktan bombardıman etmiş 
ve bu bombardımana netice 
siz olarak hava filoları da 
iştirik eylemiştir. Finlandi -
ya körfezi,.de donmağa baş 
ladığından Rusla.rm deniz 
harekatı gittikçe güçleşmek
tedir. 

Fin hava kuvvetleri, Rus 
larm askeri mevzilerini bom 
bardıman etmiş ve dünkü 
muharebelerde 13 Rus tay· 
yaresi diişüriılmüştür. Düş • 
man tayy&releri, dün bermu 
tad Finlandiya şehirleri üze· 
rine bomba atmışlardır. 100 
tayyaresinin iştirak ettiği bu 
bombardımanlarda 9 kişi öl· 
müş 20 kişi yaralanmıştır. 
Halk, Noel gecesini bu yüz 
den sığınaklarda geçirmi$ler 
dir. 

~ .Rus ordusunda 
· ... kadınlar 
Fransızça Paris Soir ga 

zetesinin yazğı:ı~ göre Sov 
yet Rusya kdınları orduda 
vazife · görmeğe başlamışlar 
dır. 

· MalUm olduğ ıjzcre Sov 
yet·. kadınları helsinki üzeri
ne yapılan tayyare seferl~ri

- ne 'iştirak etmişlerdi. Fakat 
illınan haberlere göre Sov
y~f ~adınlan yalnızca avcı 
ve bombardıman tayyarele .. 

.rinde değ11, piyade saflarm • 

Almanya 
Romanyaya 40 mil
yon marklık kredi 

açıyor 

Bükreş - Havas: Bük
reşte imza edilen yeni Al
man - Romen ticaret anlaş 
masıAlmanlar için mali fay
daları ihtiva etmekle bera
ber önümüzdeki yıl Roman
ya tarafından Almanyaya ve 
rilebilecek maddelerin ha-:· 
mini. mahsus bir surette art 
tıracak mahiyette gözükme.· 
me-ktedir. 

Almanlar markın 60 lev 
oluak tesbitini istiyorlardı 
halbuki yüzde 49,5 olan va
sati borsa alınmıştır. Alman 
ya bundan böyle prensip 
itibarile Romanyadan teda
rik ettiği eşyanın fiyatından 
yüzde 20 kadar istifade e
decekt\r. Bununla beraber 
yeni hükümler Romanyamn 
Almanyaya olan ihracatı-

na mahsus bir surette arttır 

Pöti Parizyen gazetesi 
baş muharriri, sarı r kitabın 
onu itina ile okumak sabrını 
gösteren Franslzlara kuvvetli 
bir teselli menbaı olacağını 
~öylüyor. Baş muharrire göre 
bu kitap F ransanm harbe ma
ni olmak üzere, uzlaşmanın 

ve alicenaplığın son haddi 1e 
!<adar gittiğini gösterecek 
v~ harhiıı bütün mesuliyetle· 
riniıı, Hitler ve müşavirlerine 
yüklendiğini, inkar kabul 
etmez bir delil halinde ispat 
edecektir. 
Muharrir diyor ki: 

Eski Berlin elçimiz Cou
londre1un bu telgrafları ve 
bu raporları Jule Cambon' a 
doktor Barrere'in meşhur 
sayfaları yanında Antolojide 
yer Almaya layık selaset ve 
dirayet nümuneleridir. 

Ekselsiyor gazetesinde, 
Marsel Pay~ tarihin, Sarı 
kitap sayfaları kadar rnüessi r 
sayfaları pek az mikdarda 

mıyacaktır · ihtiva ettiğini bildirtmekte 
Anlaşma, Almanyaya se- ve şöyle demektedir: 

ne zarfında verilecek petrol Bazan nefret ürpertiler 
miktarını 1,260,000 ton ola- geçirerek okunulan bu vesi· 
rak tesbit etmektedir. Alman kalar, medeniyetin istinad 
ya petrol mübayaatmın tedi- ettiği manevi kıymetlerle 
yesini garanti etmek üzere onları iblisane bir şf"kilde 
R<'manyaya 40 milyon mark red ve inkar eden habisi 
Iık bir kredi açılmasına mu- kuvv~tler arasında, asırlar· 
vafakat eylemiştir. danberi cereyan eden müc:a-
Romanya kralı llu.. delelerin en hailelisini gös-

dutta termektedir. 
Bükreş 26 A. A. - Ro San kitabın mukaddimesi, 

manya kralı Karol, Noel bay Fransa ile İngilterenin ve 
ramı münasebetile Macar en son olarak 0 ılarla bera
hududuna giderek askerler· ber ltalyanııı sulhu kurtar
le bayram yapmış ve teza • malC için bütün gayı ellerini 
hüratla karşılanmıştır. Başve 

sarfettiklerini ve uzlaşmc\ kil Tataresko da Rus hu-
emelini en son huöuda kaduduna gitmiş ve Noel gece 

sini askerler arasında geçir dar götürdüklerini ispat et
mektedir. Hitler, Fran~a ile miştir. 

d lngil\erenin Polonyaya karşı 
Afganistan a aldıkları teahhütleri yerine 

Umun1i seferberlik getirmek hususundaki azim-

j)ab edildi !erine muttali olmadığını iddia 
Roma -ltalyan ajansının edemez. Fransa ile İngiltere· 

Kabulden alarak ~ neşrettiği nin ahde olan bu vdaları, 
bir habere göre, Afganistan harbin mesuliyetini Londra 
hükumeti bir teb\iğ neşrede- ile Pari~e yüklemek hususun
rek umumi sefeberlik ilan et da Alman propagandasına 
miştir. mevzu teşkil etmiştir. Fakat 
----·--.-~~lô.-h~i _;_a_ş_k.;.,_._ __ 

Arzı Layık _göre~em aşkımızın .. metce~ne 
Gel seninle gidelım arşekadar yukselehm 
Bütün ecrama varup sırrımızı faş ederek 
Zührenin nuru ile aşkımızı süsleyelim 
Kıskanırlarsa seni Zührenin aşHteleri 
Orad~n hicret !'!dip Merihte aram ede_lim 
En sonunda dönelim arzımızın makberıne 
Sen ben ol ben sen olayım Gismimizi defoedelim 
iki ruh bir urada durmadan eflaki gezip 
Sevişip zevk edelim sevgi nedir Öğreteljm. 

( Hataylı ) 

Kanser te
davisınde 

Fay dası olmadığı 
için bir gram rad
yum 5 bin liraya 

diistii 
Feci bir hasta!Jk olan kan 

serın tedavisinde 15 yıldan· 
beri radyum kull.mılıyor ve 
r.ıdyum kanserin en mües

sir bir ilacı sanıhyordu. Bü· 
tün mütehassıs doktorlar ay 
ni iddiada ve ayni kanaatte 
idifor. Fakat, Deily Teıeg
raph gazetesinin yazdığına 

göre, İngilterede büyük ha· 
kimlı:!ri kanaatlerinde deği· 
şikliğe sevkeden yeni bir 
iddia ortaya çıkmıştır. Lon 
dradaki fizik tıp enstitüsü di
rektörü profesör Leonard 
Hul İngiliz karaliveti ilim 
cemiyetinde kanser hakkın
da bir konferans vermiştir. 
Profesör konferansında rad
yumun kanser tedavisinde 
katiyen faydası olmadtğını 
hatta zararh ndiceler bile 
verdiğini ispat etmiştir. 

Söz arasında bu profesör 
' ' İngilterede mevcut ve tay
yare hücumlarından kurtarıl 
mak maksadiyle yer altında 
muhafaza olunaıı radyumla
rın katiyen dünıa yuzune 
çıkarılmaı~ası daha iyi olur 
demiş ve "Kanseri tedaviye 
çalışırken kullanılan radyum 
bir çok ahvalde fazla ağn 
yaprnak•a tedavisi kabil ol
mıyan nevraljiye sebep ol
maktadır. Modern röntgen 
metodları radyumun yapacağı 
iyiliği fazlasile yapabilir, ve
hiç bir kötü netice vermez 
demiştir. 

Leonard Hulün ortaya 
koyduğu iddiayı diğer ingi 
liz ttp mütehassısları da tas 
dik etmişlerdir. 

Radyum esas<:'n son se· 
neler içinde çok az miktar
da istihsal edilmekte idi. 
saatte 650 kilometl"e 

uçan tayyareler 
Vaşington 26 (a.a. - İn· 

giltere hükumeti, Amerika 
tayyare fabriknlanndaıı birile 
4 milyon dolarlık tayyare 
siparişi mukavelesi imzala
mıştır. Bu mukaveleye göre 
Amerikan fabrikası yeni bir 
tip tayyare imal edecek ve 

l hu tayyareler saaatte 650 
kilometre sür atle uçacak ka
biliyettedir. 

Polonya eiçimiz 
Paris-Türkiyenin Polon· 

a büyükelçisi,Polonya hükume 
tinin 11 Anjor,, da bulunan 
merkezine vasıl olmuştur. 
Halihazırda Polonya hüku
met merkezinde FranSa, ln· 
giltere, :r'ürkiye, Amerika 

lngiliz kralı 
Noel nutkunu söyledi 

Londra 26 A.'t! A. -'İn
giliz kralı Noel bayramı mü 
nasebetile fngiliz . :~milletine 
hitaben bir nutuk söylemiş, 
İngiliz ordusunun zulme 
karşı harp etttiğini, kati za · 
fere ulaşıncaya kadar bu 
mücadeleye devam eyliy.ece· 
ğini, adil bir sulhu İngiltere , 
nin her zaman kabul eyliye 
cegini bildirmiştir. 

MÜze inşaatı 
Hatay tarihi eserlerini 
koruma heyetinden 

1 - Antakya müzesinin 
ikinci paviyon çatı taraslan 
nın asfalt ile tecridi, çinko 
derelerin sökülüp yeniden 
yapılması, çinko kaplanması 
Pergole .üzerinin asfaltı ve 
saire işi 20,12,939 tarihin· 
den İ!ibaren artlırma'"ve ek
siltme kanununun meddei 
mahsusuna tevfikan 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 - İhale 10 lkincika
nun '1940 günü saat 15 de 
Vilayat makamında içtima 
edecek olan Hatay tarihi e· 
serlerini1 koruma heyeti tara 
fından yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (2469) 
lira 62 kuruştur. 

4 - ihaleye iştirak etmek 
isti yenlerin .bedeli muhammene 
nin yuzde yedi buçuk nisbe 
tindeki teminatı mu~akkate
yi Maliyeye yatırıp makbuz 
almaları ve ihale günü bu 
makbuzla açık ekı;iltmeye 
iştirak eylemeldri. 

5 - İşbu tercit ameliye~ 
sine ait fenni şartname her 
gün Maaı-if :müdürlüğünde 
görülebilir. 

Etektrik cereyan i 
Hatay elektrik idaresin· 

den: 
Mazot fiatlarmın fevka

lade yükselmesi ve gündüz 
elektrik sarfiyatınm pek az 
olup buna tekabül dmeme
si dolayısile 1-1-940 pa· l 
zartesi gününden itibaren 
her gün sabahları saat 6dan 
12 ye kadar cereyanın kesi 
leceği ilan olunur. 

İlan 
1 -1-940 dan mayıs940 

sorıuna kadar icarları ac;ık 
arttırmaya konulan vakıf gay 
ri menkullerinin' mevkilerini 

gösterir liste vakıflar idare
si koridor1le memleketin 
muhtelif mahallelerine asil· 
mıştır. İhale 6-1-940 cu· 

ma günü saat 14 le yapıla
caktır. istekliler in vakıflar 
idaresine 
olunur. 

müracaatları ilan 

İlan 
Gaziantep orta birinci sı

nıftan aldığım nakil ilmuha
berimi zayı ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hük • 
mü yoktur. ) Hatay Ziraat 
müdürü Fazlı Danışman kızl 
Türkan Danışman 

t t ı 

Bu akşam 

Halk sinemasında 
ÇÖLDE BiR TÜRK GENCl 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

büyük elçileriyle Çekoslovai' 
ya elçisi vardır. 


