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~İirkige - Su
l"ıge arasıııda 
i eni bir hudut an 
aşn,~ . 
K h· sı ımzal andı 

a •re AA B 

Hariçteki Fransız 
·ve lngiliz elçileri 

··Elrnısr· · ·- eyruttan 
lıyor- 'l'~" kgazetesi ne bildiri-

. ı Ur i · 
Merkeze davet ediliyor 

tasında b Ye ıle Suriye a· 
halli hakkudut meselelerinin 
İtnzat ında bir anlaşma 

aıırnıştı B 
rna, 1939 sr. ~ yeni anla~ 
Atıkatad enesı nisanında 
anluşrn,, a akdt:dilmiş olan 

k .. nın y . 
ca tır, erıne kaina ola 

P<ı.rti M··ı 
t . u et-
.ış;lniz ~ 

Bir ın.. ge.(dı 
ha, Mersj~ddettenberi Ada
f ~l~ırnn~ta ~e havalisinde 
llhşirııiz 0 an Parti Mü-
Rt<ş'ı 1' Prof ·· 
lskt!ı d ankut E.v:s~kr. basan 
d. rı eruııa , d e ı akşam 
ır. S· av ~t . 

a>"ın M··f etmışler-
gel :liler d • u ettişirnize hoş 

8i~ikl " k ec 
Uk ıoş ll f o.-rı 

.o şu 
P l nasıl ya

Bisik\e~ afcak7 
tafınd eder 
ı an terrb asyonu ta· 
arın b" ı cd·ı 
CU'hııı ~lgbernizde ~ cıı yarış- Finlandiqada 
husust ka er ver .e yapıla-

a i ~ rnış ve b S ti · · gal rniştik. t'rograrnı u ovye erın JŞ 
ô neşret· ettikleri yerler · s . ğreııdj'"· . 

erı k0 1 &•rnıze o"' b Helsinki 2'-i A. A. -Du .. n·· şu atın b: . c.Ore, u 
6 

l1 h ıtııı · · Sovye•lere terk edilen ve 
tır. 15 ı~ tİrnizde cısı pazar Finlandiya orduları tarafın • 
l. Üz . ıloroetrel"kYapılacak- dan tahliye olunan toprak -bu "lketıııde " ı bir mesa 1 1 k ıapıla larda hemen hemen Fin er ıııııda oşu Beı ~ak olan 
başı n snat 1 edıye meyda kalmamaktadır. Sovyetlerin 
.ı 1

Yacak arn onda dün teslim aldıkl&rı bir şe-
uand Ve Yİn · ·ı b' has a so11 e aynı mey birde üç ihtiyar ı e ır 
l!f'f ~eş ko~u erec~ktir. tadan başka Finler kalma · 
· •ce illa1 ı netıcesirıde iyi mıştı. 

rıııcilikl . ı nrın Türk" b·-
I erın • . . ~ 1Y ı Kanada hükumeti. hicret 
ecc-kler'ın.. .t. ıştırak et•i ri- d 100 b' k' 1 o eden Finliler en rn ·ı· ilrıu s c.Otp, !.>u k - . f 
raf Porcu 0 • oşu f şiyi Kanadaya rnahacır sı a 
• 

1
ndan d c.ençlerımiz ta · -· · b' ld' 

laka ·ı •ha b" "k b' tile kabul eylıyeccgını ı ır 
ş~ h ı e tak·b uyu ır a· miş, fakat Finlandiya hüku-
up e "okt 

1 
• edileceg-ine ki b •llak " Ur ly· d meti teşekkür etme · e era 

• b· aııcak k. ı erece al- her bu talebi kabul etm~miş 
ltden j f ~ Oşuların hepsine 

t Vakkif ş ılrdak etmeğe mü· tir. 1 
t k r· o u" Norveç su arının a ı Ct-tl &una nazarıdik 

T" k'.ederiz bitaraflığı meselesi /\ Ur 'Ye b' . . 
r'\nkara ırıncılikl~rirıin Paris 28 A. A. - Akşam 
Yıtpılın· Veyahut lstanbulda gazeteler;nden biri, müttefık 
/s l_ası ınuhterneldir. terin Norveç kara sularının 
Rıl ICt enderunda bitaraflığını tanımamakta 

ıı ırn b haklı o!dukfurı111, çünkü bu 
oyu caddesi suların Alınan donanmasına 

l\~~faıtlanaca k gizli üs 'azifesi gördüğünü ''iafıa v kAl .• 
Yollar e a etının Hatay yazmaktadır. 

ıııııı ta · . b 
Ytıı rnevsirn·mdırıne u sene D .. .. .. l Al 
Progr ın e geniş bir uşuru en man 

aınıa başl ğ l . tnıştık ilk . ıyacu ını yaz- tayyare erı 
lıc nde~u ış olmaıe üzere fs. 
desiııirı an~ı; ~•?t~m boyu r.ad- Londra 28 (a.a.) - Neş-
baş'nnı : a taıı ıçm hazırlıklar redilen resmi bir t~bliğe gö
hazırlık~n ır. Mayıs İptidasında re,harl>in bidayetin<lenberiingi f 1 r sona ermış v . 

ıı tlarıma anıt-liy . be as- hz tayyareleri tarafın<.foıı dü-
hıış olacaktır. f'llrıc aşlan- şürülen Alman tayyarderıııin 

adedi 128 dir. 

Almanya 
Ayda kaç tcr.yyare 

im l ediyov? 

Vaşington 28 (a a) A-
merikan askeri ve siyasi me· 
hafiline göre, Almanya aydii 
3000 tayyare imal etmekte· 
dir. Bu imalat, müttefikler 
hesabına Amt.-riks~da inşa r-dil 
mekte olaıı adedin altındadır. 

Di2'er bir rivayete göre, 
Almanya, tayyare imalatım 
a; J t 6 bine ib.ağ etmek ka· 
rarııı<ladır. Fakat bu ı nkamm 
çok mübalagalı olduğu iddıa 
ediliycr. 

Mutahas51s)ara göre, dün
yadtıki tayyare tiplerinin mev 
cudu 46 dır. Ve bunların en 
son sistem cinsleri Ameı ika 
ile İngiltere de imal olun· 
maktadır. 

Bir taşta iki kuş t 

Vaşington 28 (a.a.) - Par- l 
lamentoda söz alan mebuslar 
Amerikadaıı mütıefıklere tay
yare satılmasına ınüsaaJe e 
dilmesini tasvip e!miş ve bu 
müııa:;ebetle nutuklar söylen· 
miştir. Mebuslar, bu hareke· 
tin Amerikada tayyarecilik 
sanayiirıi inkişaf ettireceğini 
Amerikanın müttefiklere hy
yare satmakla en makul yolu 
tuttuğunu ve bu suretle b:r taş'a 
iki kuş vurulacağını, hem 
müttefiklerin zaferine ve hem 
de Amerikada tayyare sana· 
yiinin inkişafı t ... miıı oluna· 
cağını söylemişl~rdir. 

_rv 

Cümhurigetin 
yeni bir ese

ri daha 
c Menderes » sula
ma kanalları açıldı 
İzmir 28 A. A. - "Men-

deres ,, sulama kanallan bu 
gün Nafıa Vekili General 
Ali Fuad Cebesoy tarafın • 
dan merasimle işletmeğe 
açılmıştır. Bu münasebetle 
bir nutuk söyliyen Nafıa 
Vekilimiz, altı yıl süren uzun 
bir mr:-saiden sonra, t~melle 
ri Ebedi Şd tarafından atı 
lan v~ Mıli Şefin idaresinde 
tarnamlanan bu servet ve re 
fah knynağım işletıniye aç -
makla duyduğu seviııcı açık 
lanıış ve Milli Şefin emrinde 
çalışmak suretile dalıa bir· 
çok eserlerin meydane geti
rilecegiııi söylemiş ve korde 
layı kesmiştir. 

Valimiz 
Köyle• de teftiş 

yapıyor 

Valimiz Şükrü Sökmensü-: 
er, nahiye köylerinde teftişle· 
re bJşlamıştır. Bilhassa oto· 
!mobil 'gitmeyen köylerde atla 
:yapılan bu t~ftiş{erde kendi-
sine vilayet jandarma : komu
tanı binbaşı Mucip te refaket 
etmektedir. Teftişler şimdilik 
nıerkez kazası nahiyesine 
bağlı köylerde yapılmaktadır. 

Sebzeciler birliği 
Fide get \rtiyor 

Sebzeciler B:rliği kendi 
azasından birini Mersir. e gön
dererek oradan yeni sebze 
fideleri gt>tirtmeğe karar 
vermiş ve bunun için Hızım 

gelen tahc;isatı da kııbul et· 
mıştır. Mersinden getiril~ 

cek fid<.·ler s~bzpciler~ da
ğıtılacaktır. 

Hava postaları başladı 
Kış münasebetiyle faaliyetini 
durdurmuş olan devlet huva 

3,5 milyon liraya malolan 
ve 1 'lO kilometre uznnluğun 
daki kanaHarla bütün ovayı 
sulayacak olan bu büyük 

1 
yolları idaresi 1 nisandan iti· 
haren seferlerine başhyacaktır. 
Bu seferler eskiden olduğu 

eserin ba'l.ı noksanları için 
daha yarım milyon lira s.u- I 
fedilecektir. Bütün Menderes 
mıntakası balkı büyük bir 
bayram sevinci içinde çalkan 
mak:adır. 

Nafıa V ekJli Ali Fuad 
Cebesoy merasimuen sonra 

gibi, Ankara - istanbul, An· 
kara - lzmir, Ankara Adaııa 
arasında yapılacaktır. 

lzmire dönerek şerefine ve· 
rilen bir ziyafette bulunduk 
tan sonra Balıkesire hareket 
eylemiştir. 

mslliW_!!l~~~!'l!~~~ll!i!!mlmllSlımııaiııı .... ~,fıill··· .......... . 
EN SON DAKİK~ 

Frallsanın Suriye 
Ha-Komiseri 

Bu sabah Aızkaraga geldi 
Ankara 29 A.A. Fraıısaınn Suriye v,,. Liibııaıı Ft'v-

kaladt' Komiseri Bay Püo bu gün S3at 11, 14 tt" Tayyarto 
ile Beyruıtan şehrimize- gelmiş Vt" merasimle: brşılttııınıştır. 

Yüksek /zarp koııseyl 
Dün Londrada toplanarak ınühin1 

kararlar aldı 
Londra 29 A. A. - İngiliz ve Fransız harp konse

yi altıncı i.;tiın tını d 'in L'1ndrdda yap'llış ve büti.iıı gün 

çalışmıştır. Konseyde lng·illt'reyi Başvekil Çemberlıtyn, 
Hariciye Nazırı Halifaks ile ordu Başkumandanı, Frıın. 
seıyı da llaşvekil Reno ile Dalady~ ve Başkuınanduıı 
G,.n~ral Gam len temsil etmf"kte i<lile.-r. 

lçtiınad.ı, harbin inkişafları gözd,..ıı gcçirilnıi~ Vt°'. mü
him karadar alınmıştır. Bu kararlar arasında bilhassa ttşa 
ğıdaki karar çok mühimdir: 

"Fransa i!t' lrıgiltere şimdiki harbin <lt'vaıııı müddetin
ce münferiden bir mütareke veya barış mi!ıakerelerine 
g'rrneğ~ karşıhklı olnrak tealıhüt ederler ' lki hükumet ara 
sında tam bir ınütabakat hasıl olmadıkça mÜz.l\kerelt-r 
yanılmıyacak, harpten sonra .Avrupada beynelmilel bir 
nizamın tesisine kadar ?ki hükumet her sahada sıkı 
bir iş birliği yapmayı taahhüt ederler.,, 

Paris 29 (a a) - Havas Ajansı, Londrada alınan dün· 
kü kararların, harbin başından beri nlın ln kararların en 
mühimi olduğunu, iki hükumetin bu sefer tam ve alİın· 
kar bir harbi idare için Hizun gelen her şeyi gözden 
geçirdiklerini ve bunun harbi yeni l>ir safhaya sokaca· 
ğını haber vermektedir. 



Yeni vergi
ler 

Bir kısım eşya fi. 
atların::ı zam ya

pıldı 
Ankara - Maliye Vekale 

tiııce hazırlanan yeni vergi
ler layihası Meclis encümen 
lerinde müzakere edilmek
tedir. Bu layiha aşağıda 
ki esaslan ihtiva etmekte· 
dir: 

1 Ticari ve sınai te~eb 
büs erbabı kaazanç vergisi
ne yüzde elli nisbetinde bir 
zam icrası teklif ediliyor. 

2 Serbest meslek erba· 
bıııın ve esnafın kazanc ver 
gilerine bir zam düşünülüyor 
sa da resmi ve yarı resmi 
devairle hususi müesseseler· 
deki memur ve m:istahdem· 
lerin kazanç vergilerine zam 
yoktur. Bu bahiste düşünü

len zam, yüzde yiı mi beş a
rasında tehalüf etmektedir. 

3 Hava kuvvetlerine 
yardım vergisine bir misil 
za 11 icrası teklif edıl mekte· 
dir. 

4 Bankaların, Banker· 
terin ve sigortaların muame 
le vargilerine bir misil zam. 

5 - Şekere Kiloda yt-di 
kuruş munzam vergi· (Bu ver 
gi geçenlerde yapılan on ku 
ruş zammın içindedir', yeni 
bir zam yoktur. Bu on kuru 
şun 3 kuruşu pancar ıçın 

köylUye verilrn fiat farkına 

mukabil şeker şirketine 
kalacaktır ) 

6 Beııziıı e ve beıızer-
~erint kilo başına beş kuruş 
zam. 

6 Kahveye kilu blşına 
yirmi kuruş, çaya kilo başı· 
na 40 kuruş zam. 

8 Pamukipliği, pamuklu 
mensucat ve eşya, kauçuk 
ve mamulatı işlenmiş deri 
ve mamulatı, s ıraciye, yünip 
liği, yünlü men~;ucııt ve kıl· 
dan eşyaya kilo bdşına muh 
telif miktarda, fakat yüzde 
on nisbetınde istihlak res
mı. 

9 - ipek ve- sunı ipek, ip· 
likleri. kumaşları: keten men 
sucat, sicim, kendir, jut, plas 
tik maddeler, baharat, kağıt 
Jar ve mukavvalara kil.o IJa 
şına muhtelif miktarlarda, fa 
kat yüzde on rıisbet\nde istih 
lak resmi. 

10 - Her türlü muşamba 
ve mnmul5tı, porselen mamu 
lfıt ve eşya, cam, şişe, ayna 
ve bütün züccaciyt ınamula 
tııM kilo ba~ına nıuhtelıf ıııik 
tard.ı fo t umuıuiyetle yüz 
d• Ol nİ b· inl"' 1.:ılıh\fık 
vergısı. 

11 · Nakliyat vergısıne 
zam, yolcular için buyük hat 
larda birinci mevkie yüzde 
beş, ikinci ıpevkie yüzde iki 
buçuk lİÇÜııCÜ mevkie yüzd~ 
bir zam. Banliyö trenlerinde 
mevki fark olmaksızm yuzdt' 
ıki buçuk zam. 

Y 0 1cu nakliyatı haricinde· 
ki bilcümle nekliyat için yüz 
de beş. (Transit eşya, ecne· 

Dokumacılar 
Ve Abacılar bir 

birlik kurdular 
Şehrimizdeki Dokumacı 

ve Abacılar dün akşam 
halkevinde toplanarak bir 
birlik kurmuşlardır . Top· 
lantıdR samimi hasbihalter 
yapılmış ve he· iki esnaf 
kendi aralarından bir idare 
heyeti seçmişlerdir Seçilt"n 
idare heyeti şunlardır: 

Birinci Reis: HasanDokur 
lki.ıci ,, : Şükrü Diş-

Katip 

Muhn.;ip 
Az.ı 

budak 
: Ömer Bas· 

tacıoğlu 

Sabri Çipe 
: Durmu~ 

Özel 

Vels 
Amerikada 

Nevyork 28(a.a.) - Avrupa 
merkezlerini ziyaretten dö· 
nen Amerika Hariciye Müs
teşarı Vels bugüıı bir İtalyan 
vapuriyle buraya gelmiş ve 
durmadan Vaşingtona hare· 
ket etmiştir. Vels. gazetecile· 
rin bütün ı,uallerine cevap 
vermrkten :stinkaf etmiş. ya· 
lımz, tekrar A vrupaya dön· 
miyeceğini söylemiş, bundan 
başka kendisine sorulern bütün 
sualleri cevapsız bırakmıştır. 
Berlin civarında bir 

yangın 

KopP.nhag 28 (a.a.) 
Berlinden bildirildiğin t' gÖrt', 
şehir civarındci bulunan bü
yük elektrik malzeme fab. 

,, : ŞamilY apar rikasında dün akşam bir yan· 
,, : Hasan Boz gın çıkmış ve sabaha kadar 

Birlik nizamnamesi ile devam etmiştir. Fabrika ordu 
1Jeyannamesi bugün ,Vilayet için kablo, elektrik malzeme· 
makamına verilerek birlik , fü si ve di~er harp levazımı imal 
men ve filen teşekkül etmiş etmekte idi Yangının sebebi 
bulunacaktır medıuldur. 

Büyük bir istikbale Nam· Harp sig .:>rtalan 
zed olan Şehrimiz dokuma- ucuzladı 
;cılığı ile Abacılığınm bu Londra 28 A. A. - in-
birlik sayesinde çok İleri. giliz sigorta kumpanyaları. 
gideceğine şüphe etmez ve bugünden itibaren Amerik~ 
idare heyetine muvaffakiyet ile lngiltere arasında işliyen 
dileriz. vapurlara sigorta primleri-

Eski mezarlık ni yüzdt' yirmi beş nisbe tin 
de ucuzlatmıştır. 

kaldırılıyor ısveçtt: Alman 
Belediye tarafından kal- casusları 

dınlmasıi takarrür eden şeh istokholnı 28 (a .a.) _ Al 
rin methalindeki buyük me- manya hesabına casusluk ya· 
zarhkta kemikleri bulun:ın pan dört kişi tevkif edilert-k 
halk dün ve bu gün a1nn muhakeme edilmiş ve muhte· 
halinde kemiklerinı yeni me lif cezalara mnhkum olmuş· 

za ı lığa nakletmt'k için faali~ !ardır. 
yete geçıni~lerdir. Diğer ta Uzakşarkta 
raftan Beledı}'t: dt mezar· Şanghay 28 (a.a.) - Çifı 
hkta bulunan taşları naklet· Ajansınııı bildirdiğine göre, 
tirmeğe başlamış bulunuyor. Japon Generallarından biri, 
Bir kaç gündenbni yeni maiyetindeki 20J askerlerle 
mt>zurlıktan yer almak için beraber bir pusuya düşürül· 
halkın büyük hir istical gös müş ve dört saat süren bir 
terdiği göze çarpmaktaJir. muharebeden sonra '3.!neral 

Bir katil ile maiyetindek! askerler öl 
Yayladağ kazasının Göze- Jürüımüşlerdir. 

it! çiftliğinde oturan Salih oğlu Eski bir Çin şehri 48 sa· 
Selim, mavzer kurşuniyle \ atlik bir sokak muharebesin 

Cilliye Sabuniyeköyünde oturan den sonra Çin kıtaatı tarafı:ı· 
)alihoğlu Ahmedi öldürmüştür. dan istirdat olunmuş ve Çin 
Vaka mahallinde tahkikat ve askerleri ileri harekete devrlm 
takibat yapılmaktadır. etmişlerdir. 

bi memleketlere doğrudan l lar farkından dolayı mayıs 
doğruya gideneşya,buğday ve bi<layetindP- on para zamme· 

çavdarla unları , tuz, tütün, şeker dılmesi mukarrerdi . Milli Mü 

• 

ispirtolu içkiler, patlayıcı dafaa vergısı zammile kibri 
maddeler gibi inl.isara' tabi tin beher kutusunun iki ku· 
ve bir kısmı zam g)ren mad ruşa çıkarılması <lüşünülüyor. 
deler yeni nakliyat vergiı,in Çakmaktaşlarına bir~r kuruş 
C:en istisna edilmiştir.} zam yapılacaktır. 

12 - Damga resmine zam Hiikumetin tekli{ ettiği 
maktularda yüzde elli ve nis · kanun projesinde köylülerin 
biler<le yüzde on zam. kullanacağı eşyalardan alın-

ı 3 lıılıisar mamulatın makta olan vergilere hiçbir 
Jan alınan milli Müdafaa ver zam yapılmamıştır. 
gısine zam. Tütiin Vt> mamu Diğer taraft~n memur 
!atından alman milli Müdafaa la~la yarı resmı ve hususi 

muessesdcrdt! çalışmakta o· 
vergisine bir misli , içkilerde 
rakı, konyak ve likörlerin ~i 
şrlerinin cesameti nisbetinde 
3, 4 v~ 6 kuruş zam, viski 
ve şampanya şişelerinA elli
şer ~uruş ;:aın, şarabın litre 
sine iki kuruş zam. Biranın 
1i tresine sekiz kuruş, şişe bcı 
ş111rt dört kuruş zam. 

14 - Kibrit fiatlarına do 

ian memur ve müstahdem
ler de kazanç vergisinde ya· 
pılan zamdan muıtf tutulmuş· 
!ardır. 

Bununla beraber meclise 
verilen ve halen Encümen· 
terde müzakere edilmekte 
olan kanun projesinde ba 
zı değişiklikl~r yapılması da 
muhtemeldir . 

[Mısrdaki 
Eı ıneniler nasıl dü-

şunu yor 
Kahirede Çıkan Ramgavar 

partisi organı olan (Arev) ga 
zetesi (Finlandiya işinin tes· 
viyesinden sonra) başlıklı bir 
başmakalesinde Rus - Fin 
harbinin tasviyesi Alman -
Rus 1JirliğiPiıı faal bir safha 
ya girmesi için icap eden 
müstakbel siyasi ve askeri 
hareketlere iştirake mecbur 
edeceğini söyledikten sonra 
diyorki: 

Türkiyenin mr:vki ve va
ziyetinin ehemmiyetini taba· 
rüz ettiren yalnız gazeteler 
c{,.ğildir. Ayni zamanda mlit 
tefik devletleri'l ın esu 1 şahsi
yetleri de bu nok ta)'a gittik
çe artan bir alaka ile işaret 
etmekte ve 1 ürk hükumeti· 
nin garp demokrasileri lehi
ne takip ettiği dostça siyase 
ti takdir ve .St'na eylemekte· 
<lirler. Şu noktaya ı'a işaret 
edelim ki bütün bu teıahüt le 
re rağmen her iki ta· afııı ha 
reket tarzlarında hissiyatın 

hiç bir rolü yoktur. Binaen
aleyh biz (Ermeniler) dahi ha 
diseleri realist ye maddi bir 
zihniyetle takip etmeli ve 
hiç bir vakıa karşısmda hay 
rt:t duymamalıyız. 

Vaziyet, şark için emniyet 
verici olmaktan çok uz:ıktır. 
Finlandiya meselesinin halli 
şaı kta sulhun ~ozulmasrnı ta· 
çil edebilir. Bu itibarld şark 
ta yaşamakta ve mukadderat 
ları da bu mıııtakada vuku 
bulacak hadiselere baglı bu
lunan gerek ınünferid ve ge 
rek tcplu vaziyette her Z'l· 

mankinden daha uyanık bu· 
lunmaları ve gözlerile hare· 
ketlerini bulundukları mem· 
leketirı bugünkü harpteki me\. 
ki vaziyetine uydurmalıdır-
lar .,, 
Mısırda man'!vralar 

Kahire 28 A. A. - Mı
sırda bulunan İngiliz, Hind 
ve Mısır orduları Kahire 
civarındakı çöıde büyük bir 
manevraya ~aşlamışlardır. 

Hint müslümanları 
istiklal istiyor 

Lahur - Müslümanlar Bir
liği kongresinin son celse
sinde reis Cinnah alkışlar 
arasında şu sözleri söylt!ıniş· 
tir: 

Müslümanlar Birliğinin iste 
Jiği gibi miislümanlarm ek· 

llaıı 
MaarifMüdürluğüııd 
1 - Müzenin çatı 1 

rmın asfaltla tecridi 
relerinin yenilenmesi~ 
25,3,940 daki açık e 
sine zamanın -la istekh 
dığından yeniden 
çarşamba günü saat 1 

eksiltmesi yapılacaktı 
2 lKeşif bedeli 2 

ra 62 kuruş ve ilk 1 

184 liradır. 
3 - Umumi ve fe 

namt'leri Müzededir, 
bi!ir. 

4 İsteklilerin ilk 1 tn 
makbuzları veya Bali 
tuplan ve kanuni ve5 R 
le birlıkte eksilt111e 1rad 
de Maarif MüdürHigO Ilı 
la nacak Komisyona ııı 1in 
atları. Ja 

/lan :c~n 
Vakıflar Müdürliı~~i, b 
Habibi rıeccu vıa~rb 

bir bab odanın mn}1 en 
sonuna kadar icarı ttlak 
ta müddetle temdit Mütt 
tir. ihalesi 4 4 940 pe ~e a , , 
günii vakıfü~r idaresi~ b;şr 
olunacağından isteld11 b Uij 

rar.aatları ilan oluıııır L ay 

l 
uah 

ı an bir 
1 - İskenderun /. laşıı 

leri BaşnıÜı l:irlüğü flld tefi 
eşya anbarına iki 8 bır 
gözlü raf yaptırılacs"'1 Otl 

2 Muhammen bt 
re murabbaa (315) ~ R~ 
~2 metre murabbaı ( b ~~ 
ra 80 kuruştur. il 1 

3 - Açık eksiltıJI l~t 
5,4,940 ouma günü nı11 
de olacaktır. dile 

4 - Eksiltme Is~ day 
~ümrükleri Buş111~ hadi 
bıııasında müteşekk11 Bu 
alma komisyonu ııı frıuk 
yapılacaktır. 1 old 

:> - Muvakkat 
yüzd~ 7,5 hesabile f hl~k 
55 kuruştur. beki 

6 - İstekliler• :şal ta 
ve Belediye Fen ıııe i•ııt 
yaptığı Krokiyı her ş Pa 
müdürlük l evazını . 1 müracaatla görebilıf Ve Sı 

lt"t, 1 
seriyet teşkil ettikler bir ~ 
lere istiklal statüsii11~ hata~ 
için hayatımı ver(lle dir. 
rım. Hindistan hii~~ ~ 
kurmağı tasarladıği , da c 
yon yerine böyl~ jYök 
lazımciır. ~ cdir. 

Neşriyat Mudürlİ: k .. F 
Seliın ÇELFNJ< b' u l 
C.H.P.Matbaası~dsv·; •lıııu 

/ •ıı n 

Hükumet caddesinde tc v, 

Ç ağlaganLokarıll~~ 
Muntazam servis, ne/ İ' 4 ~i;~ 

mek 'Ve e11 iyi içkifef ıaıı ~ 
A ~ c1 ( ' ı · · 'ıa'1 leler ıız ta ı ~ y :ını; y ın ~ <:ı:;tıyenl .r )>u ,arzll 

c;ak ( Çıığlayan ) lokantıs nrJa tatmin~edebilirle.f· e 
Yemeklerin söz götürm .z nefa~et V.! ~ezzel · , 

kulpeseııtlerİı memnun edecek 1ka<lar ;1 ınü'<eın 11' ~ 
içkilerin envaı ve en iyi mezeler yalnız burada b 

Bütün bu nefaset ve konfora "n:ığııı~n fj:.ıtltı~ 
ucuzdur : Çorbalar 5 , sebzı:aler 8 1 etı;• yeJJJt"~ ' • d f 
ısknra ve omletler 12 ile 15 kuruş, Rrasında 1 

Reııj 

si gt 
ri,fla 
)e ~ 


