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n göğsünde» 
Halk vi temsil kolu bu r dl~ bir piyes 

h zı..-Iad1, yakında provalarına başlanacak 
Mcmnuniyrtle- haber al- Çok kıymetlı b'r etüd 

<lığımıza gÖrt', Hulkevi t m ve tf'tkik ıncıhsulü olarak 
c;il kolu, zelwle felaketzede meydana ){f'tirilen bu eser 
leri nwnfaalııw bir pıyes büyük milli felaketi Lütün 
verın yi karar altına almış lıeyecımile canlandırmakta • 

Zelzele mzn .. 
l<ıkasında 

Kunılac k evlerin 
tipi tespit edildi 
Zelzdeden harap olan 

şehirlerimizin YL'P yeni ve 

Finlcındiyada 
Rus o dusu n1n va· 

z~yeti 
Helsinki 26 A.A -Ha 

vas ajansı bildiriyor. 
L'ldOa!B gölü civarınd ki 

taarruzda muvaffak olamı 
yan Rus orduları, Finlandi 
yalıların muk<>bil bir taırru 
ZU ile ri.Jcate d~vam etmek 
tediı ler. Rus kıta\arının va 
ziyeti ço'< müşküldür. 

Finlandiyalıl!lrın 1elme c· 

Aımcınya 
Bolşevik tehlike

sini önlüyor 
Paris 26 A A.- Fransız 

gdz~:eleri, Alm;ıııl.mn son 
günlerde, Sovyet Galıçyasın
daki baz• mıntakaları ve şİ· 
mendöff'r hattım işgal dnte· 
leriııJeıı bahseJ rken şu 

:ııı uta le.ayı yıirütnı ek~~dirler: 
Almanya ltalyayı tatmin 

ve bu kararını tatbik sahd- dır. 
sına koymuş bulu ı:naktadı r. 

Temsil kolu, hazır piyt's 
1 ·rd • ı b•ri ıi ıntıhııp e~ıniy · 
r k, .. elzele felaketzedeleri 
tr ı d b r tetktk s ycıhrıti 

Eseriıı yazılması bitmiş 
ve son şeklini almıştır. Pek 
')akında provalara büşlana • 
cak ve miunkün olduğu ka 
d.ır süratle provalar ikmal 
edil rek kıynı ·tli eser sah • 
neye konacaktır. 

modern bir tarzda yeniden 
inşası işini Nafıa Vekaleti 
lizerine almıştır. ilkbaharda 
inşaata başlan \Caktır. Yeni· 
den kuru!acak şehirlerde 
inşa edilecek evlerin tipi 
tespit edilmiş olup, bunların 
zelzeleden müteessir o\nldma· 
sı temin olunmuştur. 

sir düşen Kızı lordu ~askerle·: 
•ri Rus ordusu rn•ı bilh ls,; ~ 
1

ia,şe bakımmd.ın e im b r; 

etmek ve bolşcvikliğiıı orta 
A\'rup.ıya yayılmasına mani 
olmak için bu h"lreketi yap· 
mış ve Hitler Stalini buna 
ikna eylemiştir. Şimdi Alman 

Teberrü 
listesi 

Mütem~rliyen 
vükselivor 

vaziyette olduğunu ve( • açlıkf 
!hükJm sürdiiğüııü, sö~lemiş 
!erdir Esirler Fııılandıytt or 
dusuna esir olduklarından do 
"layı çok memnun oldukları· 
" 01 söylt-mektedirler. 

orduları, Mrıcaristan hudu
du ile Sovyet Rusya arasın· 
da ve Romany.ı hududu bo· 
yunca yerleşmişlerdir. 

Y p ı • .ın soıır.ı {eıak"'ti can
' ıııuıran bir piyes hazırlama 
yı münasip görmüş ve Hal -
kevi Başkanının rıyüsetinde 
bir heyet Reyhaniye, Kırık
ha ı, lskenderunda yerleşt-n 
fdaketzed .. ler arasında bir 
gezi ve t tkik yaparak k"n· 
dileril görüşmüş ve çok 
kıymetli vakahır toplamıştır. 
13ir arJyı •>,>lırı11 bu vaka 
lardan bir p'yes h ızırlan r ış 
ve bu •'SPr • " Aııado u 
lnö ıünü ı gô5sund • ,, adı 
verilmiştır 

Bize çok heyecanlı bir 
gere yaşatacak olan temsil 
kolumuza şimdiden teşekkür 
etmeyi bir borç ve vazift' 
biliriz. 

YENİ ZELZELELER 
Zelzele mınlakasında zel

z .. leler devam t>lmektedir. 
Evv •iki ~kşam Ak hisarda 
birbuçıık saniye süren iki, 
Siv<lst,ı beşer saniyeJik üç 
zelzele Gjınüşhanede de 
zelulel r J..ayde liımi.ştır. Ha 
Sdr yoktur. 

.. ı..; ..... _.ı&:ı!Ki:i~~~--~~~UiO~--;Tn: masprgr 

Lord Loid Belediye 
Londra radyosun- Meclisi 
da Türkçe hir hi- 1 Şubatta topla-

tabe irad tti nacak 
Londradn teşek .üt eden Belediye Meclisi heyeti· 

" Anadolu felaketzt!delerine umumiye.si bir şubatta topla 
lııgiliz yırJım k1Jmıt •si ,,ııiıı nacaktır. Nizamname rnuci · 
Rfısi L >rd L\)i evvelki ak- ce Meclisin bu toplantısı 15 

. . 
Zelzele felaketzedelerine 

yurdun döı t köşesinde baş 
lıyan yardım hararetle de
vam etmekte ve tt'berrü lis· 
teleri siir.ıtle kclbarrnaktadır 

Bu arada lstanbulun le· 

berrüü 965 bin 897 liraya, 
İzmirin teberrüü 131 bin li 
rayd baliğ olmuştur: 

'Paradan başka her gü.1 
yurdun hPr tarafında yüzler· 
ce too gıJa nıaddPs: ile on 
binlerce µarçu giyecek. örtü 
ııecek eşyası da göndt>ril 
ııekt~dr. İ~t.ıııbuldaıı Samsuna 
25 bin kilo mısır unu j:))ki 
lo kavurma gönderilm•ş'İr. 

Bergamada bir nü 
mune çiftliği ku

ruluyor 
Ankara 26 A.A.- Eğe 

Kızzlordıı 
Bir tecrübe d., ha yaptı 

fakat yine pü.~-

kürt\ildü 
• :Ielsinki 26 (a a ) Hu· 

vas Aja s•nın Fııılandiya 
cı·phesindeki muhabiri bil 
diriyor: 

Ruslar Lado .ı gö!üııün 
şimalinde ve on ııoktad.ı 
b'rd .. 11 tdarruı,ı geçnı'.şler

dir. 3u t arrllz şim 1iy' ka· 
dar yapılan taarruzların en 
şidd tlisidir. Kızılordu ııevmi 
done harb,..•ınekte ve çok 
ağır zayi ıt vermektNlır. Rus· 
lar Manerhayım lıat!ı H yar
mak için de yeniden bir 
tecrübede bulunmuşlar, fakaı 

yüzlerce maktul bırdknral{ Şiim Lon.lrn Radyosunda gün devam edecek ve bu bölgesinin çekirdeksiz üzüm 
Türkç • oır hitabedt' bulun· içt•mada Belediyt>ye ait ida- ıstihs.ıl eden en ve verimli olan 
muştur. Lord Loid Türk rı işlari tetkik edecektir. Manisada bir İstasyon kuurl 

püskürtüloıii~lerdir. K•zı!ordu 
Finl.rndiy lıl.ırı ı ınuk we.rıe· 

tini kır.nttk için t'Jindl·ki bü· 
tiirı vt>.sa'ti kullaıımakıadır. 

nıiştir. 

İııgı ız tt'şrıki me~aisinden 1 l(ömür Vf: odun ın •<;ına ve. burada bir d ~ nü 
ve bunun ıkı ( J:)t \ nıutte I • mu ı · çiftliği tesisint! k.ırar 
fık ırnl. 'ı t~k b"r mı lt't in S tış yer Arı veritmiştir. Nümune çıfi-liği 
linl' k yJug mdan. son Ana· Bel diye Eııciimen! düıı· ile istasyonda köylüye d.ıha 
dolu Z iz ı "stıı·ı 1 acısın,, ·rıı· kiı to'>laııtısınd.ı ~ehirde kö- . f • .. .. t'ştı' 

..: r iyı, ucuz ve ennı uzum ye ı 
~iliz ın ı , ı n bizz.dt k ı .!ı n iır ve odun satışım tanzım rilmfsİ şekli gösterilec .. ktir. 

b. h. tl. . etm~k için iki y-:r ta~sis et· ~ kh d 
1 l ıss ıgın· . . . . ırı an a 

den balıs yl miş v-. pek} a· mıştır. 8un!~rd~ ı bırı. Kış!? 
kında yı·niden bir vagon eş· 1 meyddankı •. dıgerl 1 ~eledHıye .cı- F elaketıedel ere el· 
yaıım felaketzedelere gönde 1 VdrınT a . ar.:.a. ar;~ır. ıırıç -
rilıııek üzert: Lı 1 d t~n gt·lecek komur ve odun bis ~ dağıtıldı 

r ..ızır an ıgıııı I b .k. 
bildirıniştır. Lor<l Loid söz- ; dr u 1 1 yerJeıı başka sa· Kırıkhan 15 (husu;:) 
}erini, Turk ınilletint· ali.ıh. tılmıydcak ve bu karar ilanın· Diin Vali muavini Sayııı Bay 
tan saad t c.lıleynl•k bitir - dan sonra nıutl•ber olacak • Akif İşcan ile birliktt• Sayın 

tır. Maorif Müdürü Bay R Ncc 

Ahuanya ile 1);r 
carc:t anleışnıası 

. 
ı-

Ha!lıallat için n u- det Evrİnıt!r Kırıkhana gelt> 
mara Ve tarife rek ihtiyaçları olan felaket· 

Bt>lrdıyı:' Eııcı.iıııeııi, numara zede o~ul yavrularına elbise 

lsıanbul l!urdda bu - sız haınallorı işten menedt!· lik kumaş ve okul kitabı gi· 
cek VP her ha nalııı mutlaka bi hediyeler getirdıler. Bü· 

Bir Sovyet zırhlısı 

b ttı 

• Roma 2o (a a ) Ciyur· 

\ 
nal D'lt.ılya ){dZf.' es·ıı·n mutı · 
biri bildiriyrr: 

Henüz tt"yid etıııiy"':ı bir 
h ıb..:re g3rf', geç ~:ı: ,,.d • Fi ı 

laııdiy.ı lım tııl ırını bombar· 
dıman t>dt:"n dört Rus zırlıh
sıııdan biri, Fıul, ııdıya top· 
çularının ale~iylc ba•mışlır.· 

lsvrçteıı gc'en göııüllült r 
cephede fa.ıliyt'tc g ... çııiş Vt> 

~ir İsveç t ıburu bir Ru:; 
nakliye kolııırn imh.t < yle-
miştır. 

lunaıı Ticarf't Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, Cümlıur iyet ga · 
Zt"lesine v,.rdigi beyanall,ı 
dt mi~tir kı : 

birer numarast olacaktır. yükler;n sık sık gdip fela 
ri insanlık iJea\inin şefı<at Diğer taraftan hamalla • :

1 

ketzedel P.ri ıı ihtiydçlarını ve 
k 1 ve tnPrhamet duyğularıııııı rın parça başına alacakları dertlerini araştırara • ona· B 

· d 1 en derin tezakürleridir. u ücret te tayın c i ıniş ve ~e rın aııa, baba, kar<la~ ve ev· .. k I lı.ıreket-
lıir ÜÇ mıntakayi\ ayrılmıştır. Jfü clCı!arİlt:: yanmış olan nıüşfik ve y~ J~e 'ı. .

1 
k l 

Birinci mınlakada parça ba- kalplerine liınicJ, fehiket ve ler yalnız ta ~c ı · ııssı ~ .ab· 

Diğer taraf:arı Almanya, 
Romanyadaı. ayda 130 bin 
ton p 0 trol almak üzere b:r 
anlaşma yapmağa muvaffak 
olmuştur. 

Halbuki şimdiye kadi\r 
Romanıadaıı Alınany.ıya an· 
cak ayda 30 bin ton petrol 
gönderilmekte idi. 

lrıgiltere müsaade 
etmiyecek 

Londra 26 A A.-Alm:ın 
yanın Ro nanyadan fazla mik 
tarda pc.trol almak için yap 
lığı' mukavelede:! bahseden 
taymis gazett>sİ diyor ki: 

"İngiltere Alınaııyanın Ro 
ınaııyadı h.ıddind n fazla 
beıız"n alın ası hgiltercd.; 
haklı bir Pndişe doğuracak 
tır. lngiltere hüku neti, Ro· 
maııyt' ile ticaret muvazene· 
sini bozacak olan bu vaziye
te müsaade etnıiyecektir.,, 

İngiltere.de silah altına 
çağrılanlar 

Londr:ı 26 A.A. ·- 20 
den 24 yaşına kadar olan 
büıün İngilizler silah altına 
çağrılmı~lardır. Si lfıh altına 
çajrıl.ın bu dört kuraıııı 
nıevcu lu l ınil)'Clıı 750 bin 
kişiye b.ıliğ olacaktır. 

Belçi '<a bir istikraz 
akdediyor 

Briıkscl 26 (ıı a ) Bel· 
l.;i<1 ı\·i'd ıı •f,m :n''"'c:tin istik 

lfıli VL' milli mü<l(jf,li1 işlerin

de sar fe<l.lmek üzere dahili 
bir istikraz akdine karar ver-
miştir. 

19 Şubat 
Halkevi b ıyramına 

hazırlık 
19 Şuhat Halkevlerinin 

kuruluşunun yıl dönümüdür. 
O gün bütü11 Halkcvleriııde 

olduğu gibi, şehrimi~ Halke 
vinde büyük merasını yapı· 

" Alınan> a ile şimdı k 
yeclıbııçuk milyoıı liralık bir 
anl.ışnıa üzerinde mutabık 
a dık. Y"kııı<la imzalurıacak 

<ıl 111 uıılaşma, ınüudetle tah· 
dıt cdılnıemiştir. " 

. d mıyarak ay111 zctmc1ııua ı -şına 7,1. ikinci ınıntakada yoksulluk ıztır.ıplerıle ze e· ' d • r d 
10, üçüncıj mıntakaJa 15 leıımiş gö:ıülleriııe teselli ve 1 ret alac~ğımız k ~!gdcr 1 ers 
k h il k .. . t • k dd" . ..k 11 ümurıesı olma ta ır. 

1 lacak ve yıl <lö ıümü parlak 
f törenle kullanacaktır. Yıl dö· 

1 
ııümli için hazırlıklara şim· 
diden başlanmıştır· 

uruş ama ı ucretı espıt rece ma ı ve maııevı yu · L E 
olunmuştur. sek fedakarlıklaı göstermele , · · 



~ı;yfa - 2 ----
Türkiye 

Balkan sulhu için 
çalışıyor 

Atina Belgratta topla 
nacak Balkan Antantı konfe
ransına iştirak edecPk Türk 
heye tine Riyase t eyliyecek 
olan Türkiye Hariciye Ve
kili Saracoğlu Proia gazete
sine beyanatta bulunarak an· 
tantın bu konforanstaıı kuv· 
vetlerımiş olduğu halde ç.ıka 

cağ ı kanaatini izhar etmiş 

ve Balkan Antantının mu· 
hariple re kırşı vc.ziyeti me· 
sel .. si hakkındaki bir suale 
cevaben şöyl e demiştir: 

" - Biz Balkan sulhu için 
çalışıyoruz . Biz. Balkanlarll' 
sulhu için çalışıyoruz Fa· 
kat sulh yolunda diğer Dev· 
Jetlere hizme t etmek için zu 
hur ed ecek hiçbir fırsatı ka 
çırmıyoı uz.,, 

Turkiye Hariciye Vekili 
başka bir suale cevaben ve 
ilaveten şöyle demiştir: 

-Bulgaristanın haliha· 
zırda bir karışıklık amili ol 

~madı2:ını zannediyorum., 
Sara<:oğluııun beyanatı, 

yakında Bulgar Ba~vekili 
Köseivanofla bir p,oruşme 
yapacağı hissini vermektedir 
Saracoğlu sözlerine Türkiye 
ile Yunanistan arasında tam 
ı ir anlaşma bulunduğunu 
söylemek suretile hitam ver 
miştir. 

Gazetecile-
• • 

rımız 

Majino hattını gör
mege çağrıldı 

Ankard - Fransa hüku
meti Türk gazetecilerinden 
mürekkep ye<li kişilik bir he
yfti Majino hattını görmeğe 

. davet etmiştir. Bundan ibaş-. 
ı;;-ikC Şubatta Belgratta top 

]anacak Balkan antantı ko n · 
seyine Türk gazetecilerinde n 
Falih Rıfkı Atay, Hüse> i n~ 
Cahit Yalçın , !~eşat Nuri Dı.-

; ragon, Yunus Nadi gidecek· 
tir. 

Türk - Filistin ti-
caret anlaşması 

Kudüs - Kanunuevvel l·a 
şmda akt~dilen Tiırk - Fi
listin ıicaret anlaşması Üz ı> · 

rine iki memleket arasında 
· ilk - mübadele karar altı na 

: alınmış bulunmaktadır. 
Anlaşmalar TürkiyeJ(• ıı 

buğday ve filistinderı ziraat 
m&kineleri sevki hakkıııda

: dır. 

1 :Bir Yugoslav harp 
gem si ~battı 

Paris 26 (a .a ) Vugos-
lavyanın 12290 tonluk bir 
harp gemisi , fır t ı ıa dolayı· 

, siyle bir limana il tı ca etmek 
İsterken 'batmı~ ! ır. 130 .zabit 
ve neferden müre kkep olan 
mÜrt'ttebattan, yalınız kaptan 
kurtulmuştur. G emi 938 de 
inşa edilmiş .son sistem bir 
deıtroyer idi. 

YENi GÜN 

Dahiliye 
Vekaleti 

, c 
\ 

IKüçük ve müte'1 Be/çikada /lan : s, 
f errik haber/er altı casus tevkif edildi Antakya İcra memurluhJ~1 

Yeni bir teşkilat 
kanunu hazırladı 
Ankara Meclise veril· 

miş olan, Dahıliyenin Vila 
yetlerdeki teşkilatına detir ka 
nun layihasına göre, ukazc\· 
lardazi teşkilat : Merkezde 
kaymakamlık, yazı işleri mü 
düdüğü, nüfus m~murluğu, 
emniyet amir )iği ve jandar· 
ma komutanlığından ,, mü
rekkep olacaktır . Yazı işleri 

müdürü. kazl idare heyeti
nin tabii azasıdır. Layihaya 
nazaran nahiyele rdeki tt-şki

lat şöyledir: "Nahiye müdü
rü , nahiye kahbi, bulunan 
yerlerde n üfus ve emniyet 
teşkilatı ve nahiye jandarma 
komutanlığı,,. Kanun layiha· 
sına merbut bir de cetvel 
haz\rlanmıştır ki, Vekaletin 
vilayetler kadrosunu göster· 
mektedir. Vekalet, vilayetler 
teşkilatında maaşla istihdam 
edilmekte olan her hangi 
bir memuru, kadroda gös· 
terilen tahsisatla dilediği yer 
de çalıştırabileceklerdir. Ka 
nunun önümüzdeki haziran
dan itibaren meriy ete ko
nulması Meclise teklif edil· 
miştir. 

Muallimler hususi 
ders veremiyecek 

Ankara - Maarif Veka 
leti Maarit teşkilatına bir ta 
mim göndermiştir . Bu tamim 

de:: muallimlerin bulundukla
rı mektebin talebesine ücret 
li veya ücretsiz hususi ders 
veremiyec~kleri bildirilmek
tedir. Muallimler kendi mek 
tt!pleri haricinde .<i tale bele· 
re de ders vereuı:yecekler
dir. Uu memnuiyet, mualli111 
!erin kendi çocuklarına, to· 
runlarına, kardeşleı ine ve 
kardeşlerinin çocuklarına şa 
mil değildir. 13u emre: ita
at etmiyenler Vekalet emrine 
alınacaklardır. 

f\rınların vaziye
ti tetkik ediliyor 
B~Iediye şehrimizdeki 

fırır.ların vaziyetini tetkik 
ederek bir rapor hazırlamak 
üzere bir komisyon teşkil 

etmişi ir . Bu komisyon fırın 
lann vaziyetlerile inşa tarz· 
larıru tetkik edecek ve en 
kısa bir zamanda raporunu 
~erecektir. 

Yangın 
Evvelki akşam Karaali 

Bulgar - Yugoslav 
dostluğu 

Belgrad 26 (a .a.) - Yu· 
goslavya Hariciye Nazırı 

Markoviç, Bulgar Yugos-
lav dostluk paktının 3 ncü 
yıl dönümü münasebetiyle 
Bulgar Baş vekili Köst"iva
nofa bir telgraf çekmiştir . 
Köseivanof bu telgrafa ver· 
Jiği cevapta, iki mı::mleket 
arasındaki dostluk bağlarının 
hergün biraz daha sağiam
laştırdığına İşaret etmektedir. 

Hitlerin gizli bir nutku 
Amsterdam 26 (a .a .) -

Holanda gazetelerinin Berlin 
muhabirleri tarafından bil.ii· 
rildiğine gör~, Hitler, harbi
ye mektebinden çıkarak cep 
heye sevkedilecek olan genç 
zabitlere hitaben hı r nutuk 
söylemiştir. Fakat bu nutuk 
ılk defa olarak gizli tu
tulmuş ve Alman milleti Hit· 
lerin bu nutkunu dinleyeme· 
miştir. 

aanuzlar akim kaldı 
Helsinki 26 (a .a .) - Fin 

' landiya resmi tebliğine gö

re, Rusların dün bütün gece 
yaptıkları taarruzl.ır kati bir 
muvaftakiyetsizliklt: netice
lenmiş ve Ruslar harp saha
sında yüzltrce ölü bırdkarak 
çekilmişlerdir. 

Fransıı. donanmasının 
faaliyeti 

Paris 26 A .A. - Neşre · 
dilen resmi IJir tehlike göre, 
harbin başlangıcından beri 
Frnnsız donanması 259 va· 
pur da araştırmalar yapmış 
ve Almanyaya aid 480 bin 
ton kaçak eşya müsad€:re 
eylemiştir. 

Harp esirl€rİ sana
yide kullanılıyor 

Berlin 26 (a.a.) - Alman 
hükumeti, harp esirlerini sa
nayi fabrikalarında b•llan
mağa karar vermiştir. Bun· 
dan maksad silah altına alı· 
nan Alman amelesinin yerini 
boş bıukmamaktır. 

Fransız An1iralı 

Malta da 
Malta 26 ~a.a.) - Fran

sanırı Akdeniz filosu Amira
lı, Fransa ve İngiltereyi ala· 
kadar eden meseleleri gö-
rüşmek üzere dün buraya 
gelmiş ve İngiliz Akdeniz 
filosu kumandanına mülaki 

bölüğü mahallesinden Ahmed 
kızı 50 yaşlarında topal Ay
şcnin evinden yangın çıkmış olmuştur. 
tır. Ayşe elinde çıra ile e · 
vin alt kattaki tavukları yok 
larken tavan ateş almış ve 

- ---
Pcılis kursunun der~ 

leri 
Yangın başlamıştır. Fnkat 
derhal yetişen itfaiye tuafın Dört ay evvel başlıyan 
dan yangın etrafa sirayet et Polis kursunda derslerin ke· 
meden söndürülmüştür. si.ldiğini dün yazmıştık. Muh 

Fırtına ve yağınur te~~f ~ubelerde 10 de~sten 
B ·· d b · Ad t murekkep olan bu tedrıs~~ta 
eş gun en erı, a e a 

ilkbaharı andıracak kadar iştirak eden polislerin imti-
güıel ve ılık gidt-n havalar . ·1anı ~ şubatt~ bi.tec~~tir . . 
dün birdenbire bozmuş, fır- / ~eyetı u~umıy~sı. ıtıbarılke 
tına ile karışık bir yağmur · ~:stan a ın~n netıce ço 
başlamıştır. mukeııımeldır. 

1 da ıı: llfı 
B:-i:ksel 26 (a.a.) - Ya-

bancı bir memleket hesabına ' İpotekli olup paraya ~'l k 
askeri malumat toplaı.lak su· ;rilmesine karar; verilen 
retiyle casusluk eden 5 kişi tamamına üç e hli vukuf 
tevkif edilmiş ve tahkikata rifotile 7500 lira kıymet't• 
başlanmıştır. dir edilen çekmece mınta 

BİR ALMAN GE- ~ı~n.~a kwain cO numaralı 
• ~ ugu,me~e- mah.füs bir dek 

MıSI KENDıNl menin 4 hissede 1 ._ı hiss 
BA TiRDi açık ayltırmaya konulJJI 

Eondra 26 A.A.--1600 Ve birinci arttırması 17,'2. 
tonluk bir Alman Gemisi, gününe raslayan 1 cumart 
k'!ndisini yakalamak istiyı::.1 günü saat 9 dan 12 yeJkt 
bir İngiliz gemisinin elirıe dair .!de icra edıl~cektir. 
düşmemek için kendikendini Yapılacak arttıı m ıda t~ B 
batırmıştır. <lir edilmiş olan kıyme ri 
İngilter~de yapılan yüzde 75 ini bulduğu, sur 

te alıcı namına ihalesi tY" 
harp gemilerimiz lacağı aksi takdirde sou a 
Ankara İngiliz tersanele tıranın teahhüdü baki ~ 

rinde inşa edilmekte olan mak şartile arttırma 15 gı. 
harp gemilerimizin bir an müddetle~temdid olunarak ıuna 

l "k [' • . 1 t 940 •L· illa evve ı ma ı ıçın yapı an t"- tarıuıne raslayan culJI. 
f .rc.ı şebbüsler muvaf akiyetle ne tesi günü ayni saatte dairlel 

ticelenmiştir. Bu g milerin yapılacak ikinci arttırnı•. 
yaz içinde donanmamıza il- da dahi yokarıdaki b~ıye 
tihakı takarrü eylemiştir. elde edilme<lığı halde s• e 

11 an 2280 numarah kanun ab~;yt 

Hatay 
ğünden: 

mrna tevfikan geri bırak 3u 
Vakıflar ~lüdürlü- cakdır. Satış peşin para 

24
• 

:fir. arttırmaya girmek if 
5 yenler mukadder kıynıe' 2 

yüzde 7 buçuk nisbetiıt 16 

pey akçası veya ulusal 91 
bankanın teminat mektubll 1 O 

Vakıflar kanunu hükümle· 
rine göre vakıf tevliyeti Va
kıflar Umum Müdürlüğünce 

tevcih ve tasdik. edilmedik· 
çe hiç bir kimsenin vakıfda 
tasarruf hakkı olmadığına gö 

re Suriye ve Hatay hüku
metleri zamanında gerek ilan 
la ve gerekse vakıflar ida
resince yapılıp Vakıflar U
mum Müdürlüğünce tasdik 
edilmeyen tevcihlerle vakıfla 
ra tasarruf edenlerin ilan 
tarihinden itibaren 15 güne 
kadar vakıflar idaresine mü· 

vermeleri lazımdır: 611 

Hakları tapu sicilile te~ ~i 
olmayan ipotekli alacaklı 

62 
la diğer alakadarların . 36 
irtifak hakkı sahipler• 
bu haklarını ve hususile 45 
ve masrafa dair iddialar 21 
ilan tarihinden itibaren 1 21 
mi gün zarfında daireıtl 

12 
bildirmeleri bildirilmeD 2 
anda şatış bedelinin paf 'l. 
masından hariç kalırlar. ı 

Gayri menkulün evsafı: 
takyanın Çekmecei~ köyli 
kain 60 nzmara(ı bı'r bab 

Müdürlü-

racaatla muamelelerini ikmal 
ettirmeleri tebliğ olunur 

ilan 
Hatay Vakıflar 

ğünden: 
ğirmenden ibarettir: 

Bütün mütevellilerin de 

vakıflar idaresi gibi vakıf gay 
ri menkulleri noterden mu· 
saddak mukavele ile i<;ara 

vermeleri ve bedelini res
mi makbuz mukabilinde tah
sil etmeleri iktiza etmekde 
olduğu ve bunun h-ıricinde· 
ki muameleleriP vakıflar ida 
resince kabul edilıniyeceği 

alakadarana ilanen tebliğ o· 
lunur. 

Ş oförlenn nazarı 
dikkatıne 

1 Şubat 940 dan itibaren 
hükumeti sabıkaya ait ehli· 
yetnameler ile ş,ıförlük yapıl 
ması sureti kaliyede memnu 
olduğundan, bu gibi ehliyet-

name sahibi şoförlerin birer 
dilekçe ile belediyey~ müra· 
caat ederek ebliyetnameleri , 
ni tebdil ettirmeleri ilan olu-
n ıır. 

Belı!diye Reisliği 

Gündüzde 
Bu akşamdan itıbrren 

YENi ŞEFAK 
Pe'! yakında 

Aynaros kadısı 

Kendisine!ihale:oıunao l 
se derhal veya. verilen rıı< " 
hitamınd~ parayı · verıııe el 
i~ıale karan: fesh olunafJer 
kendisinden örıce yüksek r ü 

;lifdt bulunan ki 'US eye ar 
miş olduğu bedel ile a.1!11 ze 
razı olursa ona olmazsa ca 

lunmazsa 15 gün müdd . 
tekrar arttırmaya ç1karılıP rıı 
son arttıranın üstünde bıl ze 
lır Vf! iki iırn 1 e arasınd la 
fark ve geçen günler ' nel 
yüzde beş faiz hisap edile 
ayrıca hükme hacet kalmJ ın · 

• zm dairemizce tahsii olıı ın 

Gayri m('nkulün tera~ Li 
etmiş vergi '. ve rüsumu d İ ci 
liyesi ve bilcümle tapu d t•y 
rafları alıcıya ai l lİr dah• 
la malumat almak isteye 
27 ,2,940 tarihinden i tib' 
dairede açık bulundurult m 
şartnaınesi ve 940,4'14 sı n 

dosyasına müracaat!a ic'1 d 
den malumah almış olııC z 
rı ilan olunur. <' 

Neşriyat .Müdür: 
Seliın ÇELENK 

C.H.P.MatbausıııcJa ba.sl 
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