
O MART 1940 
Ştıkrü 'BALCIOCLı 

~ Sahibi ve Ba~muharrir\ 
[Sayısı her yerde2 kuruş) Cumartesi 

... .-ı.- ----
Selim ÇELENK ı ; 
'Neşriyat Müdiirü 

' 
ıa~e:eye ait yazılar:Neşriyat 
duru ,adına gönderilmelidir~ 

d~nların lıer keiimesinden 
Abone~·(. Yıllığı : :5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira 

K\11 UŞ ,.) •• • 
t ı...._ "' ınır ucrct peşındir Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

'f elefon:: 1 • 46 - P .CK. 24 · 
HER GÜN ÖGLEOEN SONRALAR! ÇIKAR HALK GAZETESİ - TESİS TARiHİ 1928 YIL 12 SAYI 2438 ADR_E_S_:_:_v_E_N-İGÜN AN"f AKYA 

(. 

a 

Müttefiki er daha enerjik 
D~ir harbe kar;zr verdiler 

un londrcıda neşredilen beyanname, 
' 00~. ha,.b;n en mühim hadisesi telfıkki ediliyor 
tn~hya~~n korktuğu şey olacak ve ilkbaharda o · dular kanlı 

arcueıere tutuşacaktır - Fransız ve Jngiliz matbuatı 
bu mühim beyannameyj alkışlıyorlar Ronıa 29 

Jrada d~ A. A . - Lon bik edilmiyordu. Fakat müt· miyecektir. Dünkü konsey • 
112 ve tn"g·nı·eJredilcn Fran • tdiklerin tek hedefi "zafer,, de bütün sahalarda mutabakat 
. • ı2 h h ı ı b lın nıüşter k ar,p konseyi· dir. Bunun için ablukayı şiJ ası o aıuş ulunmaktadır. 

la Çok de . tebliği İtalya· detlendirmek İcab etm~kte • Neşredilen beyanname çok 
•Yandırnıışt e.rın bir intıba dir. Bu yüzden belki bita· mühim bir vesikadır. " 
~ehaf;linin ık~ İtalyan siyasi raf· memleketler zarar ede · İngiliz teslihat Na-
~ bu bt- nlUlati şudur ceklP.rdir. Fakat ne çareki zırının nutku 

~bin ~~~~cln~rne, şimdiki buna mecburiyet vardır. l 
en "L v ... ıgı g·· d Londra 29 A. A. - rı· 
teı· ltl~nim bir h· ~n en beri L d 29 /\ A 1 
••. ~kkı f'dj),..,ck ~?•se olarak on ra · · - n- giliz teslihat Nazırı dün ak-
IYIUllefikte .'" l~ıınıR,ır giliz gazeteleri harp konse· şam Radyoda bir nutuk söy 
\te aıinı,/ın bukadar k t• yinin altıncı içtimaından bah· Jiyn~k demiştir ki : •· Dava 
" ar bir b ' 

8 1 sederkeıı başta Taymis ol· mızın haklı olduğuna k.ı ı iz .;Ş:etın'"leri b kl eyanname mak üzere şu mütaleala.rı . yü J ü t ü n kuvvetlerimizi 
b l\un düsıya" e cnnıiyordu. 

•Yet \'uk ·•tn korktuğu . rütmektedirler : terazinin kefesin koymağa tl.ı 
baha d ua Rele nı· " Ablukanın ~iddetlen · hazırız. Almanya ibate edil l>i hr a OrJuıa ce~j ve ilk 

lar arbe tut tın kuvvetli mesinden eğer bir ihtilaf çı · miş, ham madde stOkları a · 
t şf~lkrtıaktadır ~Cakları an· karsa, n~ Londra ve ne de zalmıştır. Bu stoklar, ne Rus 
be 1 ler daha er hılJe müt Pariste hiç kimse bunlara 1 ya ve ne dt" İtalya tarafrn · 
arbe karar v ~l'lerjik bir karşı koymakta terrddüt el· dan temin edilemiyecektir. 

.rorlar trmış o0~ ·· .. 
· ~ runu-

R. .. Londrit '>9 
oyter A: ~ A. A 

bafild l•nsının . . -
IÖ eıı ediod·~ . sıyasi lne· 

h. r".' Yüksek hı,gı nıalürnata 
ın ıçr arp k 

d"I •nıaınd onseyi-

Balkanlar 

Valimizin 
Teftişleri 

Dün Mansuriyeye 
gittiler 

VaJimiz Şükr.ü Sökmen-
süer, refakatinde vilayet jan 
darına Komutanı binbaşı Mu 
cip olduğu halde köylerde 
teftişlerine .devam etmekt~ • 
dir. Dün atla Mansuriye kö 
yüne giden Vali. köyde tet· 
kikat yapmış, köylülerle te· 
mas ederek ihtiyaçlarını, 
mektep is~eklerini tetkik ey· 
(emiş, ve bir şikayetleri o· 
lup olmadığını sormuş ve 
noth,r almıştır. 

Söknıensüer paıartesi Ku 
seyrin diğer köylerine gide
cektir. 

Parti Müfettişirniz 
Parti Müfettişimiz Profe· 

sör r.iasao Reşit Tımkut dün 
lskende,rund .. n şehr.imize gc 
!erek Parti işleı;ile meşgul 

olmuş ve Valiyi ziyaret rıy
ledikten sonra tekrar lsken-
deruna dönmüştür. 

Lisemizde ~ahlı ta 
lehe ücreti 

Başvekilimiz 
Gazetecilere bir 
ziyafet ve• ecek 

Ankara 29 - Başvekil 
Doktor RefikSaydam, 1 nisan 
pazarte,;i günü gazetecilere 
bir ziyafet verec~k ve ziya· 
fetten sonra bir toplantı ya· 
pılacaktır. Ziyafete. İstanbul 
lzmir ve di~er vilayetlerden 
gazeteciler davet edilmiştir. 

Biiy ük Millet Meclisi 
Ankara 29 (a.a.) - Bü

yük Millet Meclisi bügün 
Şemsettin günaltayın riynse· 
tinde toplanarak vakıflar 
umum müdürlüğü bütçesine 
munzam tahsisat Jayıhası ile 
yedek subay ve askeri me· 
ınurlar hakkındaki kanunun 
iki maddesini de~iştirt-n ka· 
nun layıhaşmı mütakere ~t
miştir. Meclis pazartesiye top 
lanacakttr . 

Müt~kaid, yetim ve 
dul ma;ışlan arttı 

rılıyor 

Ankara - Maliye Vekôl~ 
ti, mütekait, yet!m ve dul ma 

Mauif vekaleti vilayetler aşlarını" arttınlma'ii ht\kkııı· 
deki Lise ve Ortamektepler d a k i k a n u n pro· 
de pansiyoner olarak kalacak 
talebenin senelik ücretini tes jesini hazı: la yarak meclise 

ı en L an ~on 
da .ucYanna ra neşre 
b/d~hndtnber~e, \\arbin bi
a IŞe t l" ı eıı b- .. k . 

Siyasi faaliyetin sıklet mer-
kezi haline geldi 

bit ederek alakadctrlara bil· vermiştir. Bu maaşlara ya· 
dirmiştir. Şehrimizdeki lise pılaca_k za?1 r.iizde yi~n~i 
de senelik pansiyoner talebe b:ş n~s.>etınde?ır. Bu.nuıı ıçın 
licreti 165 lira olarak tesbit 1 bııtçeye 3,5 mılyon lıra tah· 

cılunmuştur. sisat konulmuştur. 

B e akk· ı uyu hır 
u beyan ı c,lilnıekt d" fhuk name .. e ır . 

oldu arr~r bir ~Uttefiklcrin 
iunu v ~ anı nıevcud 

hlı:"k . . e \•llrck t 
b ıçı 11 d" t e gt'!ç· 

eki llşnıan 
ta eıı~~-diğini ın btaarruzu 
,. eııerıık k ve u husus· 
61111 n·· ararıa 

~ostern k rııı alındı· 
Pa sulhu ıe tedir. Avru • 
Ve ~ ve kend· · 
J seıarnetıer .. 1 emnıyet 
b-r, bundan sı tçın müttı•fik
h ır harekett onra herhangi-
~tasını tek c geç kalmak 

dır rnr t · · e nııyecekler· 

d Müu f°'-
a d" ""' r · _ 1Plonı . aynı zaman • 

Yuk bir fası. sahada da bü 
ıtcdirler. aalıyct sarfetmek· 

.. Parj~ 29 ku Lo d A. A. - Dün 
1 il ra h k a ıııan k arp onseyiııde 

•tarlar L ·· - F •ıı ınatb ' ulun ran-
te Ve k Uatını meşgul ~tmek 
in ararlar bü .. k L· 
cnınu . yu -uır 

t dit Hıyetle tefsir t-dilmek 
ıust." avas Ajansı bu hu· 
l reseni meh f ı· f"k . ere·· a ı ın ı r.ıne 

urnan ol k 
dirrnekt d' ara şunları bil

e ır · 
Dünk·· k 

la11 \' .le u onıeyde konuşu 
leleri~ .. ar•r '(erilen m~se
&~ııi"I on safında ablukanın 

.. eıııesi v "dd l 
8İ gc) c ~· ~t enmt-
rı fi ınektedir. Abluka bita 

' arı k k ' e •ı mama için şimdi-
) kaJu İcab cttiii gibi tat 

Balkan bloku, Türkiy ~nin müzaheretiyle 
her türlü tecavüze karşı mukavemete 
hazırlanmıştır-İngiliz elçilerinin Londra-

ya daveti mühim bir hadise sayılıyo" 
Londra 29 (a a .) - Ba:- 1 bu memleketleri alakadar me· 

kanlardaki lngiliz Elçilerinin 1 sele~er hakkında elçiler~en 
L d d veti siyasi meha malumat almak ve kendıle on raya a · l k · · L 
filJe mühim bir hadise ola· rıy e temas etme ıçın on· 

k 1 kk. d"l kt. ve si· draya çağır.mıştır. 
ra te a ı e ı m~ ' · · 1914 -- 1918 harbinde 
yasi faaliyetin sı~le~ merk:· de lııgiliz hükumeti hariçtr· 
· · B lk 1 ıntıkal ,..th· zının a an ara . - ki sefirlerini birçok defolar 

ğini beyan etmektedırlcr. Sov· L d d t t . t. o·· .. - d k' on raya ave e mış ı. un· 
yellerin Besa~abya uzer~n e ı yanm bugünkü vaziyetinde 
emelleri ve dığer lecavuz~er~ Balkanlar öa ~afta bulunduğu 
karşı Balkan blokunun Turkı· b" d 1 ·1 · L .. . .. . ır Slra a e çı erın ondraya 
yenın muzaharetıyle .. g~.ste.rdı-. davet edilmeleri en makul 
ği mukavemet her turlu sıtayı · bir harekettir . 

şin fevkinded~r. B~. vazi!et~ Y oguslav heyeti Lou
Balkanlardakı İngılız elç1lerı · 
nin Londraya davetindeki dr aya V c1rdı 
isabeti göste:-ir Diğer taraftan Londra 29 (a.a.) - Bir 

Fransız diplomas· side Baıkanlar Yugoslav heyeti, lng\liz 
da enerjik bir faaliyet sarfınal hükumet erkaniyle temaslar· 
başJ4m1ştır. Balkanıarda muh·l da bulunmak üıere bugün 
temel bir tecavüze karşı müt· Londraya varmıştır. 
tetikler her türlü tedbiri al · Siyasi mehafıld~ bu ziya· 
mış bulunmaktadırlar. rete büyük bir ehemmiyet 

Londra 2~ (a.a.) - Röy- verilmekte v~ Balkan antantı 
ter Ajansının diplomatik mu· devletleri arasındaki fikir 
babiri yazıyor: \ birliğinin mühim bir alameti 

lngilter.enin, Sofya, Bükreş olduğu beyan olunmaktadır: . 
An_kar~ _Belgnıd ve Atina' Bir Yugoslav gazete· 
elçtl_erım Londraya davd et· si ne diyor 
mesındt- hııyret ~dilecek bir B~lgrat - Yugoslav mc· 
şey yoktur. Lord Halifaks (Sonu 2 cide) 

EN SON DAKiKA 

«Kar·o/. köyü» 
Zelzele mıniakasında kuru

lacak köııün. tahsisatı -Rc•manya meclisind <t alkışlar arasın da 
ve ittifakla ll'hbul ediıdi 

Biikreş 30 A.A. - Türkiyeniıı şark ' ilayetlr-rinde vu-
kua gelen zelzele mıntakasında Kral Karni narnrna bir 
köyün kurulması ve buna lazım gelen tahsi<;a lın kabulü 
için Mr!bu~an M~clisine bir kanun projesi v~rilnıi.tir. 
Kanun projesini.ı müzakeresi Psnasııu.la söz alan Bilşv~
kil Tataresko demiştir ki : f 

" -- Cesur ~ami~i. v~ mert bir dost olan Türkiy~yt": 
kaqı ~··~ ı~ lk ıst~~.•ğı~ız b_u _ lıur:-k~t, karJ eş nıillet için 
besledığımız tesanut hlslerının bır ıfadesi olacaktır. 

Meclis kanun proj~sini ittifakla ve alkışlar ara;ında 
kabul etmiştir. 

ltalqıı ve Sovyetler 
Sovyetlerle anlaşmakta Iıalyanın hiçbir 

menfaat· yoktur 

Kopenhag A. A. - Danimarka gazetelerinin Roma· 
daki .. ıuhabirJer bildiriyor : 

İtalyanın Sovyetlerle anlaşmakta hiçbir menfaati yok· 
tur. Çünkü ltblyanın menafi\ Balkanlardadır. İtalyanın 
hattı hareketini değiştirrn~si beklenmiyor. Rusyanın R

0
, 

m111nyaya i•ranti vereceği de şüpbeH görülmektC"dir, ' 



Balkaıı(ar 
(Başı 1 cide) 

hafili, Balkanların son vaziye
ti ile meşgul olmaktadır. Ya
rı resmi "politika,, gazetesi 
bıı münasebetle yazdığı bir 
m11kalede diyor ki: 

"Balkan bitarafhğı demek 
vekayii seyirci olarc.k müte
vekkiJane beklemek demek 
değildir. Balkan devletleri 
icabed~ı bitaraflıklarım 
müştereken mü :ia!aa edecek
lerdir. Balkanlılar, kendi 
memleketlerini müdafaa et· 
mek istiyorlar. Bir taarruza 
uğrarsak hepimiz silaha sa· 
rılar.ağız. Bütün muhar~beler
le, g:tyri n:uhariplerle ve bi 
taraflarla iyi münasebetler 
idame ediyoruz, vaziyetimizi 
değiştirmek istemiyoruz.,, 

Yakınşarkto 
Müttefik orduların 

talimi 
Kahire 29 (a.a.) - Yakın 

şarktaki müttefik orduların 
talim ve tensiki işi süratJe 
ilerilemektedir. Dün Kahire· 
de başlıyan hüyük mant>vra
lardan başka, ilk defa olarak 
ŞarkiJürdünde Emir Abdul· 
!ahın iştirak ettiği manevra
lara da başlanmıştır. Sahracio 
ki Bed~vi Araplar dahi 
~imdi disiplinli aldyl:tr teşk ; t 
ederek lngiliz subaylarının 
kumandasına girmi~ ve lı.gi
Jiz askt!rleriye birlikte talim 
görmeğe başlamışlardır. 

Filistin ve Şarkilürdünde 
tam bir sükunet hüküm sür· 
mektedir. Bu sükund iki 
seneı len beri ilk defa olarak 

•••••••••••• böyle talimlere imkan ver-
Halkev inde müzik mektedir . 

dersleri Gent-:ral Gamlenin 
Halkevi müzik kolu, arzu teftişl~rj 

edenlere müzik dersleri ver· 
mek üzere bir kurs açmağa 
karar vermiştir. Müzik d~rsle 
rine girmek istiyenler hemen 
Halkevi katipliğine müracaat 
la adlarını yazdırnıaları la· 
zımdır. 

ilkbahar geldi 
Geçen lıaf ta oldukça so

ğuk ve yağmurlu geçen ba· 
valar, üç gündenberi düzel· 

" miş ve dağdaki karlar da 
erimiştir. 

Ilık bir hava ilk baharın 
geldiğini müjJel~mekte ve 
termomef re gölgede 22 dc
reoeyi götermektedir. 

İngilizler Çukurova
dan pamuk alıyorlar 

Adana - lngiliz firmaları 
Çı•kurovadan pamuk satın, 
almak için teşebbüslere geç· 
miş ve iktisad vekalati pamuk
ların lııgiltereye ihrC1cına mü· 
saade etmiştir. 

Hakim ve müddei 
umumi muavinle

rinin maaşları 
Ankara - !-takim ve müd 

deiurnuıni muavinlerinin doğ 

Lonra 29 (a.a.) - Fraıı· 
sız orduları Başkumandanı 
General Gamlen dün Fran· 
sızça konuşan Kaııadalı as· 
kerleri teftiş eylemiş Vt! keıı 
dilerine biı hitabede buluna
rak Fransızlarla Kanadalılar 
arasındaki kan yakınlığını 

tebarüz ettirmiştir .. Kanadalı 
askerler General Gamleıı i 
üç defa "horra,, diyerek 
selamlam1şlardır. 

Rozvelt 
Beyanaıtta bulun 

mıyacak 

Vaşington 29 A.A. - Av 
rupadaki tedkik seyahati 'l d r ı 
dönen Ve!s düııCümhu · n·i~i 
Rozveltle bir buçuk saat sü· 
ren bir mülakat yap .ııı~~ır 
Bu mülakatta Alman H ırici 
ye Nazırı hazır b1Jlu ı:nakta 
idi. Yeisin Rozvelte verdiği 
rapor şimdilik neşrediımiyf' 
cektir. 

Cümhurr~ isi Ruzveiıiıı 
de beyanatta bulunmıyac;ıjı 
kati olarak beyc.n edilmek k 
<lir. 

lngiliz-Sov
get yakınlığı 
nu doğru mu? 
M~ yeski Hafif aks· 
la ne konuştu? 
Londra 29 A.A .- Oiin 

Soyet Elçisi Mayeski ile ln· 
giliz Hariciye Nazırı <Jrasııı· 
da yapılan mülak&l Siyasi 
mehafilc.J e ehemmiyetle kar· 
şılanınıştır. 

11u temas Fin - Sovyet 
?arbioi müteakip başlıyan 
lngiliz - Sovyet gerginliğin· 
den sonra yapılan ilk müla· 
kattır. 

Bu mehafi!e göre, vazı
yet şudur. 

Bu mülakatta,geçenlerJc ln 
giliz donanması tarafından tev 
kif edilen ikiRu; gemisi mese 
lesi de konuşulmuştur. Fa · 
kat bu mesele ikinci derece 
eheromiyeti haizdir. Müla
katta asıl Avrupa meselele· 
ri konu~ulmuştur. 

Sovyetler Birliği, Fin 
harbinden sonra Avrupaya 
değer vermek istemekte ve 
bundan soııri\ sadece tedafüi 
bir vaziyet alacağını ihsas 
etmektedir. 

Molotofun Be:line gel
mesi ıçın ç.alışan Alman 
. lariciye Nazırı Ribbeııtropa 
Stalin ağir muamele etmiş 
Ayni zamanda Sovyet 
Rusyaya gönderilmek[isteneıı 
f\lnıan mutuhassılarmı da 
kabul etmemiştir. Bu vazi 
yet, Sovyet -lııgiliz yakınlaş 
masana yardım edecek hal· 
l t" rd~r.,, 

ilan 
28,3,940tarihinden itibaren 

aşal!ıdaki işler bele 
diyece kapah zarf us•J1ile ek 
sil:ıneye konulmuştur. 

Açık arif lJ-ma 

ilanı 
Bir alacağın temini istifa 

sı zımmında haciz altına alı
nıp paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen ve üç yeminli 
ehli vukuf marifeti[ e kıymatı 
takdir ettirilen aşağıda hu
dut evsaf ve krymatı ya-

zılı bulunan bir ev açık art 
hrm&ya konulmuş ve birin· 
ci arttırması 20 - 4--940 gü 
nüne teskdüf eden cumartesi 
günü saat dokuzdan 12 ye 
kadar dairede yapılmasına 
ve muhamme-n kıymetin yüz 
de yetmiş beşini getirmediği 
halde arttırma onbeş gün 

//arı !e!. 
, Jı'f\l'U 

Hatay Vilayetııı ıı!IJ>l 
Eksiltm~ye knıı ,-. a 
1 - Aktepede 

(ayakları mevcut) ~ 
ğında ahşap tablır 
keşif beddi (1403 • 
ruş) tur. "l 

'e 2· Talipler proı _,. •• 
ve diğer evrakıN~·tll 
lüğünde görebilirl5', U 

'3 - Eksiltme 1 l~ 
zartesi günü saad a 
takya hükumet k0 . .4 g 
cümen odasında 1"ınet 
hr. dun 

4 ·-- Eksiltme P' IDa~ 
retile yapılacaktır·tl.ıv 

5 - Muvakkat 
lira 30 kuruş) tut· 

6 ·- Taliplerin 
6-5-940 tarihine tesadüf eden zıh vesaiki ibraz et 
pazartesi günü :1yni saatte beder. · ni 

müddetle temdit edilerek 

daireJe ifa edilecektir. Art· T da~ O· a - icat·t:t o ti 
tırma yüzde yetmişbeşini bul h bulunduklarına d• ,]> 

dugw u surette alacaklı namına b M kk t te'~ı"·· - uva a n"t"u 
ihalesi yapılacağı aksi tak evrakı müsbit~. ~ 
dirde sou artlıranın taahhüdü c _Bu inşaata iV'. ı 
baki kalma'< şartile arttırma sika komisyonund•O 
onbeşgün müddetle temdit hl' k ('' Li e ıyet vesi ası. ıvı P r 
olunarak 6-5··940 tarihine te· 'k ı k · i~ .. sı ayı a ma içın • 
sadüf eden pazartesi günü ay den bir hafta evt/ 'Jib 
ni saatle yine dairede yapıla· Vilayet makamına '-- k 
caktır. Satış peşin para ile etmeleri lazımdır. ier 

dir arttırmaya girmek isti- '• i 
yenler ğayri menkule mukad [/ati ,.is 
der kıymetin yüzde yedibu-
çuğu nisbetinde pey akçası Antakya KndastrD P• 
veya ulusal bir bankanın te- mesinden: .. la 

ijn miııat mektubunu vermeleri Antakyanın Ko~.,,.11 lazımdır. hall~sinden Dağh ,V~t 
Hakları tapu sicilile sabit kızt Emine, Setr~tıd l~.' 

olmıyan alacaklılarla diğer ve Kebusiye köyiıfl \ 
alakadarların ve irtifak hak- ile Süveydiyeııin l..~ 
kı sahiplerinin bu haklc1rını yündr.n Doktor M• tel 
ve hususile faiz ve masrafla· Dikran KuyumcuY' l''Y 
rına dair iddinlarını ilan tari daki tescili kayıt d~ lıia 
hınden itibaren 20 güıı zar dolayı cari duruŞ~J ıış, 
fında dairemize hildirmderi 940 çarşamba gü:1~1-i, icab eder bildirilmediği tak- kem .. ye g~lmesi ı~ 
dirde satış bedelinin 'paylaş- 1 h 5- d'yeıı•~ d . · aa ey uvey ı 
masından harıç kalırlar k" ... d D ktor vl 

(G . I oyu.1 en o 
ayrı menkulün evsafı) d ,. k ıdıJl:f •a 

A t k b . . ?ve ıye ı;ı arı Y n a yanın eşıncı mm· . v d rı nı 
k d kA • rıyede oldugun a n 

ta asın a aın 1563 numara . k yiflılilt 
l 165 bb . . mış ve · err~ ga v ı 
ı metre mura aı genış~ d h hkeıfl 

liğinde olup iki fevkani üç ~~da~e,I . 1~a te~er k 
h . . tb h 'k' k·ı . mu nt!t e ı anen ~. 

ta t.anı pır (mlOuO) a. ı ı hı e.rı rar verilerek ve. 'jllllh 1 
havı olup lıra ta mın 

1 8 4 9
A
0 58Jı?,:.f..:2 L 

d ·ı . 1. o an l , , ~ e , 
t' ı mış ır d hk ye •iik 

K d. . 'h 1 l oıı a ma eme . v 
nıdan doğruya 35 lira asli 

nıaaşile tayjnlerini MaliyeVe· 
kaleti kabul etmiştir. Staj mid 
detlerinde de yine 35 lira 
üzerinden maaş verilerektir. 

"Vels,, Gazetecilerin bir 
çok suallerine cevaben an· 
cak şunlarıtsöylemi~tir. 

Belediyeye ait 1507 par· 
~el numaralı beşinci mınt:ıka 
Vrı~ıf mezarlığı denmekle ma 
ı uf hınaplık yolu'ldaki arsa· 
ııııı Belediye ferı idart>since 
yapılacak ke~ifname rnucil>in 
ce etrafının duvıır inşaatı. 

l3edel kt•şif 450 liradır. 
en ısme ı a e o unan b' k'I t yiıı• .J A 

k. d h I .1 h' ya ır v~ ı a ,, 
ımse er <ı veya ven en me ıl ·ı J' w. kd'rde ld 

Mezarl~kta 
Oturmak yasak 

Beladiye Re i~liğinden: 
Şu gürılf:'rde k )prüdeki 

krıbrista.ı ıkta ru ·dfun mev· 
tanın t>ııkııı.ı yt"'nİ kabristana 
rııtkle<lilnıekte olup bu nakli 
yalın sona ermt-sine ve mev 
ta çıkarılan manallerin ikma 
lnie kad!:! r g~rek erkek ve ge 
rek kadın ve gerekse çocuk 
lardan hiç bir kims,.nin her 
hangi bir sebeple kab1 istana 
girip oturmaları mevta enka 
zıııın tepinct-k olmasından 
muhafsızası namı na kat iyen 
memnu olduğu ve kabristan 
da oturd.uğu görüleceklerin 

tenbihatı balediyeyi dinlememiş 
gözile hakkında muamelei ka 
ııuııiy ·ye tevessül olunacatı 

ilan olunur. 

"Seyahat;nin neticesinden 
memnunum. Avrupanııı bu 
günkü valiyetini tedkik içi:: 
büyük fırsatlar buldum.,, 

Kont TeJeki döndü 

Roma 29 A .A. · Macar 
Başvekili Kon Teıeki, Buda· 
peşteye gitmek üzere bugün . 
Romadan harekP.t eylernış
tir. 

Tunadaseyrusafain 
Bükrt"ş 29 A.A. - Buz

ların erimesi üzarine Tuna· 
da vapurlar işlemeğe başla 
mış ve Almanyaya petrol 
götürmek üzr.re Alman va
purları Rorııunyaya hareket 

eylemişlerdir: 

Neşı iyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 
C.H.P.Matbausındabaslmıştir 

Tt>mİnat akçası 33,75 lira· 
dır. 

İşin ikmal müı'deti ve fen 
dairesince inşaata başlanılma 
sı bildirilecek tarihten itiba 
r,..rı on beş gündür. 

ihale tarihi 1 nisan 940 
pazartesi günü saat on da 
ist~klilnin ihale günü saat 
oıı d:ıtemiırnt akçasile bera· 
lwr ehliy"tnaınel~rini mus· 
tuslıibt-ıı eksillnıt' komisyonu 
na miir.ıc.ıat t•!ınf"leri ilan o
luııur. 

B·-.lediye Reisi 
Sadık Müftü 

Göklerimiz, kaııat· 
h Ciıııılıuriy ·· t neslini bek· 
liyor. Gt'ııçler ! Türk Ha
va Kur umu ııııı ( Gedikli 
yuva sı ) na gitme şartları 
nı lı i r k e ı n• gözden geçir
meyi ihmal etmeyiniz. 

. . . rı me ıgı ta ı eıı 
ıçınde parayı vermezse >hale k· . 'ttih•' ~di"ı 

k f h 1 k k d. . gtyap ararı ı . ~ 
ararı es .o unara en ısın· b .

1 
A d vetl udi 

d .. ..k k t kl'ft b 1 ve u ı anııı a 11 
en ko.nce yu S.:! e . 1 eld ~ u mmda oldugu t(,b ı, }'İllet 

nan ımseye arzetmış o ugu f ~nd· 
bc:delle almaya razı olursa Benzin aJırl .:pbi ~ 
ona olmazsa veya bulunmnzsa H t VT etiııd.1t · " 
oııbeş gün müddetle tekrar 1 a ayN f 1 ayJ ·,re5~· d'" 

. - a ıa c a ~ı ıg arttırmaya çıkarılır en son t k ı. . · 111LI d 
arttiraııın üstünde bırakılır ek. n~lt e uenzkın ,ull11 IU 1rc 

. . . . e sı meye oı . 1 ~t i . 
ve ıkı ı hale arasındakı fark şif bedeli (I} ~ )) lıf~ i 

ve geçmiş günler için yüzde 2 Tuliplc.:r' fı.ıJ ~ ki el: 
beş faiz hesab edilerek ayrı- meyı Nafıa l\1ııd h~ bı 
ca hükme hacet kalmaksızın ıörebilirler t 9'ı ~l 
dairemikce tahsil ' olunur. 3• - Eks!Jtıne 1~,.) llğ 1 

Gayrimenkulün teraküm tesi günü saat 1' u ~ 
dıniş vergisi ve rüsumu tella ya hükumet ko11• f" :li ~ 
!iyesi ve bilcümle tapu mas men odasında ~ ,,Mwt1 

rafı alıcıya aittir. Daha fazla 4~Muvakl.tı -.ndı 
mulumat almak isti yenlerin liradır. ~ he 
30-4·940 tarihinden itibaren , Z plar 
dairede açık bulundurulacc.k GÜNDÜ Bu: 
şartnameye ve 910 • 287 Türkçe sözlü t/e 5IJ •tu 

I sayılı dosyamıza mü,.acaatla GuLNAZ • f'IJ 
1 icabeden malumata almış ola- çok enteresan "i f. 
1 cakları ilan olunur. ğ~r olan bu filıtl 


