
S MART ıo~n 
&J -'*' Salı (Sayısı her yerde2 kuruş) 

Ş:ikrü 1BALCIOGLl 
e Sahibi ve Baş:muharriri 

'~~a~e~.eye ait yazılar Neşriyat' 
uduru adına gönderilmelidir· 

;· 5nanların lıer keiimesinden 
kuı uş .. \ı .. • d" .. nır ucret pe~m ır 

Bitlerin sulh.şart .. 
l dt • • ? arz .~ne ımış. 

;S mcıddeıi.k bir plan Berlin-
, Aı de Velse verildi 
rnp:nha, e.~ki müstemıekelerini ve Av
yanına ilh~kket ~e~bestisi ile Çekoslovak-

1
. a ını ıstıyormuş! - Fransız ve 
n ·r ~ern 4 (a.(1~ı~z ma~bua~ı ~e diyor? 

Harıciye m ·· t ) Am~rıka smı Velsten ısrarla rica etmiş-
linde Hitle~s eş~~ Vels, Ber· tir. 

fşefleriyle gör~e t .. kğer Nazi Londra 4 (a.a ) - Rö~te r 
Bala gelmi ş ud ten sonra Aiansı, Berlinde Vels ıle 
L ş ora an tr 1 H" J k" ··ı~k t ozana gı> . . en e ıtlt·r arasın a ı mu a a a 
Çarşarnbaya k ~rnıştır. Vels dair daha sarih bir resmi t~b~ 
kalacaktır. a ar Lozanda liğ neşredilmt!sinin bekle nıldı· 

Arnsterdam 4 ğini bildirmektedir. 
1 "Teıgraf . · . (a.a.) -- P.:u.is 4 {a.a.) - Fransız 
f m h· b· ·" gazetesıni' B . . B ı· 
~ u a ırın<len 1 k r. erllll matbuatı "Velsı,, n er m r w. • a ara , . 

ıgı bir hale .. n şret. ziyareti hakkınd.ı uzun tef sır· 
l" A ' re gore H· f r t r ~ lmanyaııın h , ıt· lerde bulunmaktııdır. Uu te -
I:rı hakkında A a.rp gaye- sirlerin hülasası şud~r: . 
cıye müste ar• merıka hari· 0 Vels., Hitler uzerınde 

Jlik bir pla~ t .na . beş ınııdde iyi bir intib·:ı bırakmıştır. Fa
Bu plana .. evdı eylemiştir. kat mülakat halCkında sıkı ve 

ı silahları :ı~rde Almanyanın ta~ bir ket_umiyet muhafaza 
j in .. ın en bırak edılmektedır. Şurası muhak· 
ı aşagıdaki beş rn ddrnası kakdır ki Naziler. bu komış· 

abulü lazırndır a enin malarda asıl düşüıır.elerini 
1 

B 
1 

- Almun~a M bildirmemiş, bilakis Vels 
O d o~emya ve Molda ~rav~a kendi emellerine nn.izahc:rel 
~ de 1 kontı-o\ ve ~a u~erın. için kandırmağa ugr.ışımşlar· 

evanı ·edecektir. uzyıkıııa dır. Fakat Vels, Nazi prop ı-
t' 2 - lııgiltere l gandasına kapılacak a<l mı 
f ııavya rnenıleketl '. sknndi- değiıdir. Bu hususta Paris 

trik erıııdeki A L · b" f.k. .a. ve Alman d·· n· ve ondrada sarıh ır ı ır 
~ polıtıkasıııdaıı uşmaıılığı edinecektir. 

M· 
1
3 - lııgili;azge~~el.id_ir. Eğer Amerikanın bu te-

a td, Cebelüttarikşa 1 erınııı şebbüsü bir sulha mu\·affak 
~eyşteki şekavet 

0 
·vkJ Sü. olmazsa, Hi tler müthiş bir 

acaktır.~ ca arı kal- hücuma hazırla;ıacağını ihsas 
4 - Alma etmektedir. Belçikaya dün 

''l\loııro.. na., ny.a Avrupada yapılan suikast bu tedhi'.•İn - ,, .. arı e . . b. 'T 

suı _olarak ta!bik} 51111 prüz- ır misalidir. Almanyayı yo· 
• => - Eski ~decektir. la getirmek :şini Amerika ya-

,, lerı Al • musteml k l F . · 
r• l"d· manyaya iad d' e e- ınız ransa ve lııgıltereye bı-

ı ır. e ~ ılm k · 
ıı o· w e· ra marr.alıdır. Vels, Amerı· 
# l ıhger lııraftaıı iyi k kaya dön:lüğünde Amerika 

.A arın aber v d•w· aynak- bita fi w b . . . 
ı· H· tı A er ıgıne ·· rd ıgını eşerıyet ıçın 
r • 

1
• ~r hlerikanın Berlgı· orel, nasıl bir tehlike teşkil ettigw ini 

~ çıın·ıın ·ı n e . A .k 
'"• ' vazı esi başına d .. merı a milletin~ bildire -

Beııd işi 
Vılayet Meclis;nde 

Vilayet Mecli'i dün öğ· 
leden sonra Valimiz Şükrü 
Sökmensüerin BaşkanlıRında 
toplanmı~tır. Azadan Tayfur 
lkiz, Amık ovasındakı arazi· 
de tahribat yapan Mazlumpa 
şa dalyanının yıktırılmasuıa 
dair bir takrir vermiş ve bu 
takrir üzerine vali Sökmen· 
süer, bataklığın ve su tuğya· 
nının neden ileri geldiğini 
tarihi vesikalara dayanarak 
müdellil bir şekilde izah etmiş 
ve bu hususta suk~r idaresi· 
nin yaptığı tetkikatla yakın · 
dan alakadar olduğunu, ben 
din zararlarının önüne geçil 
mesi için lazım gelen herşe 
yin yapılacağını vadeyleıniş 

ve bu İzRhat meclis tarafın· 
dan me.nnuniyetle karşılan· 

mıştır. 

Bundan sonra gelen evrak 
ve takrirler <Ait oldukları 
Encümenlere havale edilmiş 
ve perşembe günü toplan -
mak üzere rclseye nihayet 

verilmiştir. 

Yeni H21lkevi bi-
nası 

Y enı Halkevimizin inşası 
bitmiştir. [).ııanııı u(ak tdek 
teferrüatı da ikmal edilmek 
üzere bulunmaktadır· Biııa · 
nın ay sonuna do~ru kslim 
alınması tcıkarrür ı•tıniş ve 
binanın bahçesinin tanzimi 

i~iııe başlaıtmıştır. 

·- Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

Abone :'Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı.'memleketlere 8 Ura 

Giinü geçmiş sayılar 5 kuruş 
Teldon: 1-46 P. K. 24 ----- -

ita/yan protestosu 
(ngilterede 1ıtısıl ~karşılandı 

ltalya İngiltereye şiddetli bir ncıta ver-
di ve kömür lyiiklü 14 Jtalyan gemısı 

yola çıktı - şimd;·nE-: olacak? 
L d . 4aA.A. _ ftaly-;;n Çünki=~bunlar l _martta:1 

on ra .1 .. d l h l l · · j ··LJ · 1 
h··k~ t" 1 ·ıt · ıtalya cvve amu e erını yu~ emış u ume ı. ngı er enın · . . 

•1 k. t ı Alman kö takat fırtnıa dolayısıle lıman 
ya gı me e o an d · l d" 

·· l · · ·· d h kkın dan hareket e eınemış er ı. mur erınt musa er~ a • ~ . . • d w 

daki kararı üzerine Lon- Bu. 14 ~emının tJal ıgı 
.iraya şiddetli bir nota gön· kömür !180, bin tondur. . 
dermiştir. ltalya bu nota- Londra 4 A.A. -- ~ngı-

d I. ·1 · k liz iktisadi harp nazaretı mc-
sın a, ngı tt!renın ararının . . h b 

1 9 . lduğu ve bu hafıhnden sızan a er ert-
,gayrı meşru u • · h"'kA · · 
nun tehlikesi vah&metler ar·: göre, (ngilterc u umetının 
zedecegini tebarüz ettirmek 14 geminin geçm .. sine mü
te vt"Alman kömürürünün ltai samaha edeceğine dair olaıı 
ya için hayati bir ehemm·ye haberler asılsızJır. 
ti haiz olduğunu. bu kararın İngiliz hükumetinin kara· 
iki memleket münasebatırıı rı 1 mart gece yarısından 
•1ehlikeye düşüreceğini beyan sonra demir l\lacak gemile· 

ı .. 
etmektedir. re şamildir. 

i Röyter ajan!'! bu kararın 1 İtalyan Fransız mü 
~büyük b!r. itina ile . tatbik nasebatına tesir 
edileceğını beyan edıyor. 1 

Amsterdam 4 A.A..- 1 etmiyecek 
An s erdamdan kömür yük 1 Roma 4 A. ~. - italyaııın 
lenmiş olan 14 İtalyan vapu 1 ingiltereye karşı aldığı vazi 

ru ~e~hal italyaya ~--önnıek yet, Fransaya şamil olamıya 
emrıııı almış ve bun· 1 kt· ç · '- ·· 1 r...0 nisan 938 

1 
1 

ca .r. unı<u 

lardan altısı bu sabah yo a de ltalya ile ln,,.ilter..'! ar -
çıkmıştır Diğer so.::kizi de bu l sırıJa akdoluna~ ticcıret :ııı 
akş ım AmsterJamdan ayrı 

l:ış .nası Fraıısaya şamil de· 
lacaklardır. b 

Öyle zannediliyor ki, ln ğildir. Bu an!a;;n'anın u 
günkü v.ıziyet karşısıd ı bozu 

giltere bu gemilı-arin geı;m"'- ı_ d 
lacag~ ı tahmin eclilmeıde i r. sin~ müsaade edececektir. . 

Yabancı mem-
Belçika 

Arazi tamamiyeti
ne riayet etti"mek 

azmindedir 

ı lngilcereden 
300 Vağon ve 58 loko

motif alıyoruz leketler·den 
F elaketzPdelere 
yardım devam 

ediyor 
Brüksel 4 A. A. - Bel

çika Hariciye Nazırı bug~n 
söylediği bir nutukta Bdçı • 
kanın Harici siyasetini izah 
edert'k ezcümle demiştir ki: 

lstanbul - lngilt::redeıı 
satın alacağımız lokomotif 
ve vrıgonlar hakkrnda t:>lki· 
katta bulunmak ÜZPre Lon· 
draya gitmiş oları heyetimiz 
buraya dönmüş ve Aııkaraya 
gitınişt ir. 

r • onnıe- cektir 

·~ :ı??N D~~ --· -----ım , v zıpu · ·· 

Ankara 4 A· A. - Ya· 
bJııcı memleketlerle yurd 
içiııJ ~ zelzele felaketzedele 
rinc ycırdıın devam etmt>k • 
tt dir. Son defa Holanda Kı· 

!haç cemiyeti tarafından 
zı . 
649, Kılırıstan 3367, Amerı 

·' - Belçika, arazi ta -
m1 miyetine hürmet ettirme k 
azim ve kararındadır. Ordu-

Haber veri1Ji2'İll" gÖr<"', 

lngilizl~re, siparış ~J ılen loko
motif ve vagonları tetkik. d· 

mişler ve bunların mubaya
ası hususunda mııtabık kal· 
mışlardır. Bu st-ne sonuna ka
dar ngillereden 300 vagon 
ve 58 lokomotif getirilecek-

;, d. rı uzerinde Finlan-
1 s!;~t bk at grağz dalgu.l<ınıgor 

h ı aatı tak t 
alde hücumları da ten ke~ilmiş bir 

1 d. na evanı d 
an ıyala r bir e . . e ıyoı· - Fin-

Heısiııki 5 A. A. _ t hhrı g ,., rı aldılar 
Ka rJ v·· . .. eı~ eden gel l L rt" 1 t' ııpurı uzerinde Fi 1 • e 1 ıauerlere göre 
lah'.~lllaktauır . Gürıl rdenberi l~~andıl~a ~ayrdkı hala <la\ga~ 
tıcum d S şe ur uze · d l e en OV) et askerleri t k • .rı ııe urmad ,ııı 

arıFna devam ediyorlar. a a.sız bır halde hücum-
akat b .. t .. h " 

luk • u un ucumlar Finlandi 11 
H v.ereıı kahramanlıkları k Ja ı u:ın akla durgun-
t ~~ ıhtiuıale karşı Finler ~.:ştsıı.ı .a puskürtülmektedir. 
a ıF·crn bir hat hazırla 'ı dııpurının gerisinde çok ınüs· 

ınıand· mış ar ır. 
buzlar ·· 'Y:ıııırı bu günkü r · b •w• 

uzerınden Vıi . • esmı te lıgı şudur: Dıişman 
fakat çok ağır . purı koyunu geç'lll!~e teşebbü.; etmiş 
toılçu b zayıatla g •ri p ·· k·· .. .. . l su urıd . us urtuırnuşlerdır . ki taraf 
Rus askeri ··~n .~o~ra şıddetli faaliyet sarfeylemiş. 1200 

Şimal o muştur. 
h · . cephesinde d ·· . . 

şe rını tahı· d uşman tazyıklerımiz altmd ~ Nansi 
h. ıye e erek .. k"I n 

şe ır kıtala uç 1 ometre geriye çekilmiş bu 
rınıız tarafmdaıı istirdad olunmuştur. ' 

kadaki vatandaşlarımızdan 
522 lira gelmiştir. 

Milli Şc:fimiz Cümhurre· 
isi ismet lnönü vasıtasil t· ce· 
nubi 1\frika ittiha:!ı mü;lü • 
man ittihadı cemiyetinden 
tS6'), yine Sayın Mil~i ~e.f 
vasıtasile Cenubi Afrıka ıttı 
hadı Mulıammedil.er .ce.miyeti!ı 
den460L. gönderıln11ştır. Parıs 

' muz okadar mükemmel len· 
sik \'C tanzim edilmiştir lci, 
herhangi bir devlet, bitaraf· 
lığımızı ihlal ederek arazi -
mizden geçmeğe teşebbüs 
ederst>, bu, o devlete çok 
pahalıy! mal olac.ıktır. ,, 

Büyük Eiçiliğimiz vasıta.sile ~v 
velki~ere ilaveten, Parıstek.~ 
hayırsever zevatın teberru 
ettikleri 36455 frank Kızıl . 
ay merkezine gelmiştir. 

3000 Amerikan gö
nüllüsü Finlandiyay a 

gidiyor 
Nevyork 5 A. A - Finlan 

diyada Sovyt!tlere kar~ı harp 
etmek üzere 3000 Amerikar. 
gönüllüsü Nevyorkta toplan· 
mıştır. 

İnfial d pvam ediyor 
Brüksel 3 A. A - ge,

çika gaıetderi, dünkü tayya 
re hadiseleri üzerinde eh,..nı 
miyetle durmakta ve infial 
göstermekt~dirler. l~u gaze· 
leler diyorlar ki : 

" - Y aptlan hareket 
çok çirkindir: Böyle bir ta· 
arruz ancak cinayet kelime· 
sile ifade edilebilir. Alman 
hükumetine bu hareketi mü 
samaha ile karşılıyacağımızı 
milli şeref naınrna beyan 
ederiz. ,, 

tir. Bunları.ı bedeli dokuz 

ınilyon lirıı kadar tutmak • 
tadır. 

lngilizler <l<·miryolları mti. 
messillerimizle temaslarında , 
çok dostluk Vt' sempati gös· 
termişler ve tetkikatın sürat· 
le ııeticeleıımesiııe imkan vrı -
mişlerdir . 

Harpten evv •l Almanya· 
dan temin edilen şimendifer 
ın ,tlzemcsi ihtiyacıınızı.1 mü· 
him bir kısmı böylec · d.ıh.& 
mü-.ait şartlarla ve:. temamile 
isteklerimize uygun olarak 
lrıgiltere tarafından karşıla 1 

- k ı· m15 olduğundlln murıa 1 .ı t 
i~lerimizin daha iyi bir ş ·
kilde cereyanı kolayl.-ı.şmı~ O• 

lacaktu. 
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Kazav4.Ç 
• • 

vergısı 

Yeni şekil nasıl 
olacak? 

Ankara,- 1940 Devlet 
b~tçes:nin denkleştirilmesi 

için kazanç vergisi gibi ba 
zı gelirlerin nisbetıeri mu· 
vakkat olarak ;ırt!ırıl.tcağı 
Y~.zılmışh. Haber verildiğine 
gore kazanç vergisi nisbetin 
de yapılacak hu zamdan 
devlet memur ve müstah
demlerinin maaş ve ücretle· 
rin~en kesilen kazanç vergi· 
lerıle alelumum müstahdem 
ücretleri istina olunarak ve 

ya bunlara ait zam nisbtti 
gayet cüzi miktarda olacak· 
tır. 

Maliye Vekaleti 1940 büt 
çesinde muvazeneyi temin 
maksadi)e kazanç, muamele 

istihlak,alkollu içkiler ve di: 
ger bazı vergilerin yüzde 
nisbetlerinin arttırılması yo
lundaki çalışmalarına başla
mıştır. 

Bu arttırılacak vergi nis· 
betlerinin miktarı,hangi sanat 
ve meslek erbabından nesuret 
le_ke~ileceği ve bu teşebbfü;le· 
rin hangi istihlak maddeleri 
üzerinde kendini gösterece· 
ği hakkında bir kanun proje· 
sı hazırlanmaktadır. Bu ka· 
nun layihası bu ay içinde 
ikmal edilerek Büyük 

1 

Millet 
Meclisine tevdi olunacaktır. 

Mlitemmim malumata ııa 
zaran bu vergi tarhiyatı da
ha ziyade mu..tmele ve istih· 
lak vergileri üzerinde kendi 
ni gösterecek ticaret ve sa· 
nayi erbabından alman ver 
gilerle bir miktar daha ilave 
edilmek suretile temin oluna 
cakhr. 

qnbir vapur 
lngiliz tezgahları
na sipariş edildi 
İstanbul- fngiliz tezgah· 

' larma sİpcirişi takarrür eden 
11 vapurumuzun en müsait 
fiat ve süratle teslimini kabul 
eden İngiliz Suvan·Hanter 
firmasına havale etmiş ve 
fanliyete geçilmiştir. Bu 11 
vapur muhtelif tarihkrde 
ve en çok iki buçuk yıl için 
de inşa edilerek bize teslim 
edilmiş olacaktır. 

Aydın ve Bor~ova
da pasif korun ına 

tecrübeleri 
lzmir 4 A. A. - Mart 

ayı içinde Bornova ve Aydın 
da Pasif koruııına tecrübele· 
ini yapılacaktır. Bo bu susta 
vilayetç .. hazırlanan ve hal
kı bu hususta tenvir eden 
bir beyanname dağılılmı~hr. 

Sovyet matbuatı
nın neşriyatı 

Stokholm. - İsveç gaze 
telni, Sovyet matbuatının 

' son güııl~rde Sovyet efkarı· 
umumiyesini sjyası ve aske· 
ri mahiyeUe bir hadiseye 
hazırlamak istiyen bir şekil 
de ne-şriyalta bulunduğunu 
yazmaktadırlar. 

YENIGON 

Fransada Garp cephe-
Oç gün içki satıı siııde 
mıyacak pastaha- Faaliye(artıyor 
neler Üç gün ka· Paris 4 (a.a.) - Garp cep-

panacak besinde birkaç gündenberi 

Paris - Pol Reyno, dün mütezayit bir faaliyet devam 
sabah imza edilen karama· etmekte ve bilhassa hava kuv· 
meler hakkında Radyoda bir vetleri arasında çarpışmalar 
nut!.lk söylemiştir: olmaktadır. Bu faaliyet dün 
Nazır nemiştir ki: daha ziyade etrtmış Mozel 
"Almanyanın bizE" karşı ve Ren üzerinde şiddetli lopçu 

yaptığı ekonomik harp mün düellosu olmuştur. Bir Fran· 
hasıran müttefiklerin iaşesi· sız postası Almanların eline 
ne müt~veccihtir. Altı ay zar geçmiş, bir Alman müfrezesi 
fında ekonomi cihetinden tu , de pusuya düşmüştür. 
tunduk fakat t~hlike fiyatla- 1ı F_rcınsız ve İngiliz tayya
nn yükselmesinde olduğu i· r~lerı ~iman .hava kuvvetle
çin ekonomi bakımu.dan fe- 1

1 rıyle mutea~~ıt çarpışmalar 
na bir istikemetle bulunuyo ya~mış ve ıkı Alman tayya· 

ık. k kAk· d" "F 1 resı düşürmüşlerdir. A.lman 
ruz. ı va ıa a ım ır." ran h 
sa daha az istihsal ediyor ' ava ku~vetleri bilhassa Fran· 
· b ·ı k. · . A ' 1 sanın şımal mıntakasında 
zıra eş mı yon ışı sılah al t kA .. f d b. f . 

d d f k k 
ı t" asu e en ır aalıyet gös 

tın a ır: a at o adar istih t · 1 d" 
l
Ak d' 

8
. k 1 ermış f':r ır. 

a e ıyor. ır te mali ka I Am "k I l .. 
rarname kabul ettikki, o da • en a ı ar mut-
Fransa bankası ile yapıhrn 1 tefık lere taraf~ar 
mukavelt>yi tasdik eden ka· 1 N~vyork 4 A. A. -
rarııamedir. Hu mukavele iki Ame~ıka ha~~· arasında yapı 
l·htı"yat d f b t k ı lan bır plebısıtte, halkrn yüz 

arayı se er er e me ı d . . . 
ted 

.. B. . . . b d b'" 1 e ellıbeşınırı, müttefiklere 
ır. ırıncısı un an oy· k .. 

l~ mahrem old · · · ı ·· ' açılan redının arttırıl.nası· 
- ugu ıçın ( uşma f 

na gizli kalacak olan h · ~ na tara tar olduğu anlaşılmış 
arıcı A 'k 1 "h 

fediyat için, diğeri de dahili t~r · merı 8 ılar, nı ai zafe· 
t •d' t · · 1 rın ancak bu tedbir s:ıyesin-
c ıya ıçın. ı de mümkün olduğu kanaatin 

Bu suretle frangın kıyme· 1 dedir. 

ti dün ne ise yarın da o ola INGILIZ TA yy ARELC.Ri 
caktır. Fransa Bankasının YİNE BERLl .. l 
devlete frank olarak verdi~i L d N UZER NDE 

1 k ~ d . . on ra 4 A. A. - Son 6 
av! anskarkınl yke ulnu d aynı gündeberi İngiliz tayyarele· 
o ara a ına tar ır . . b . . d f rı eşıncı e a olmak üzere 

Diğer bütün kararnameler uçmuşlardır. Benlin tayyare 
ekonomik mahiyettedir ve dün akşam Berlin üzerinde 
istihsali arttırarak istihlakı dafi topları ateşaçmış ise de 
azallmağa matuftur. istihlaki İngiliz tayyarel~ri beyanna· 
tehdit için çare vesika usu· meler atarak üstlerine dön-
lüdür. Buna ait muamele ve mfğe muvaffak olmuşlardır. 

ilan merasim bir kaç gün zarfın 
da başlıyacaktır. ,, 

Nazır, posta salonlarının Antakyanın Salihiye ma· 
hafta da üç gi.ın kapatılaca· hallesinden Selim Ü.Avut Dü· 
ğını, üç gün ispir tolu içki· veyke 
ler satılmıyacağını ve lokan- Antakya Katibi adliden 
talarda lüks yiyeceklerin ve resen tanzim edilmiş bir ay 
hususi sarfiyat için benzin vadeli senet mucibince An • 
verilmesininin tahdit edilece takyada tüccardan Vedi Mi
ğini bildirmiştir. hail Akerden istikraz eyledi 

Reyno, sözlerine şu suret- ğiniz 110 adet ayin Osman-
le devam etmiştir. lı altın lirasını vadenin bulii-

"Bu mahrumiyetlerden her tüne rağmen tediye etmedi · 
biri düşmanımıza indirilen ğinizden dolayı meblağl mez 

kurün tahsili zımnında adı 
bir darbedir. Ziraat makin~ geçen noter senedi alacaklı 
leriııe ait yedek kısımlar tarafmclan dairemize tevdi 
gümrükten muaf olarak gire edilmekle borcunuzu ödeme 
cektir. Yabancı ziraat işçi· niz için namımza çık arılan 
lerinin gelmesine nakden yar icra emri ikametgahınızın 
dım edilecek bazı ihracat me-çhuliyetinden bahisle mü· 
için mali risturnlar bahşedi· beşir tarafından bila tebliğ 
lecektir.,, iade edilmesine binaen icra 

Nazır bundan sonra İn· ve iflas kanununun 57 ııci 
giltere ile imza edil~n anlaş maddesi ddaletile hukuk 
mayı, iki para arasındaki usulü muhakemeleri kanunu· 
tesanüdü ve karşılıklı takvi· nun 141 ve müteakip mad . 
yeyi hatırlatmış ve sözlerini ddd~rine tevfikan 5 ay nıüd-

etle hakkı itirazınız mah · 
şu suretle bitirmiştir: fuz kalmak şartile bu müd-

''Zaferimiz heba olmıyacak det zarfında dairemize müra 
tır, zira herkes mevzuubahs rcıcaatla itiraz etmediği niı 
olan şeyin çok büyük oldu· ve icranın geri bırakılması -
ğunu anlamaktadır. Harp bir na dair ait olduğu mahkeme 
kuvvet tecrübesidir ve düş- , d_en bir vesika getirı~ediğini 
man Fransızlar hakkındaki Zl veya borcunuzu yıne bu 
hükümde daima yanılmış· : ~üdd~t ~arfu~da vermediği· 
t nız takdırde ıcraya devamla 
ır,,, borca kafi gelecek munkul 
Neşriyat Müdürü: mallarınız haczedilerek p.tra 
Selim ÇELENK ya çevirilmek suretile bor • 

C.H.P.Matbaasmda baslmıştir cun ödeneceği ilanen tebliğ 
olunur. 

-
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' 2000 Ton E biseca 

. Emtia nekliyatı 
Jnhisarlar Başmüdürlüğünden: Ve kasket yı!~Jı 

941 senesi mart sonuna lacak l1 
kadar İskenderunda istas) 0 1 1 - İskenderun S 
liman ve iskele ile \da re leri Baş 11üdürlü "rÜ ~ 
anbarları arasında vuku bula- rı için evsaf ve , şara 
cak tahminen 2000 tonluk re l 1 takım elbise 
e?1tia nakliyatı 1,3,940 tari· diktirilmesi Baştı> 
hındeıı itibaren 15 gün •• ıüd- satınalma komisyonıı 
detle münakasaya konulmuş tile açık eksiltme)'e 
tur. Miinakasa 16;3,940 tari· muştur. 

hinde saat 11 de Atakya 2 Tahmin edile S 
başmüdürlüğünde müteşekkil li l 32 liradır 
komi:;yon huzurunda alt-nİ 3 - Açık eksiltııı Ç 
yapılacaktır. })~ 3 940 - - cuma g 

Münakasa şartnamesi baş· 14 tedir. 
~üdürlük satış şubesinde ve 4 _ Eksilt ne lskı' ti 
lskenderu11 baş müdürlüğün· 
de görülebilir. gümrükl~ri Başmüdıır le 

Taliplerin muayyen gün ve nasında satın alma ~ Şa 
saatten laakal yarını saat ev rıu marifetile yapıla nu 
vel yüzdı~ 7,5 muvakat temi· 5 Muvakkat 

1 
tar: 

nat akçası olan 22,50 lirayı yüzde Yt"di buçuk h 
inhisarlar veznesine yatıra· 9 lira 50 kuruştur. tir~ 
rak alacakları makbuzu ko· 6 lsteklıler şart de j 
misyona ibraz etmelerı lüzu her gün BaşmüdürlU Sö 
mu ilan olunur. zım şefliğine mıiracıı birı 

ilan rebilirler. lıir 

Reyhaniyenin Fahura ma· Mefruşat yaf l~rı 
hallesinden Ôkkaş oğlu Mus lacak ~~ 
lafa Cırıkın Reyhaniyenrn İr 1 - lskencierun 

6 
1 d 

tah mahallesin den Karnik Müfettişliği için ı 4 ~ at 
Nasriyan kızı Rifa ile 1 tem zıbaııe ve yazıhane ~ .e. 
muz 939 ta· ihinden itibaren gibi mefruşat yaptır ıçı 
iki sene müddetle bir kahve 2 - Buna ait şarrııl ııu 
bir ev 4 dükkan icarlarına I" 1 B t ge P an ar aşmüdiriye üz 
mahsuben 150 lir& peşinen tın alma komisyonda .. 
para verdiği V'! aralarında 3 M d ,-uhammen be e 
ınükavele akdedildiği halde liradır. 
mecuru kendisine vermiye· 
rek başkasına icare vermiş 4 - Açık eksiltıtle 
olduğundan meblaği mezkü- 11 mart 940 pawrl s 
ru mesarifle birlikte hhsili saut 14 tedir. 
hakkında açtığı davadan do ~ - .. istekliler biÇ • M 
layı yapılan duruşmada müd delın yuzde yedi bılç Ş 
deaaleyhe çıkarılan daveti- minatı olan 39 lira) 1 A 
ye Suriyede bulunduğuna da derun Gümrükleri J3f 
ir tebliğ edilmediğinden ila- Hık veznesine yatırıP 
nen tebligat icra edilmiş ve 6 - Piıanları gof 
muayyc-n giinü olan 13,12,- tetkik etmek isteyenle 
940 çarşamba günü müdde· gün lskenderun gıj(ll M 
aaleyhe Rifailiıı gelmesi ve Başmüdürlük levazııı' Ş 
ya bir vekil göndermesi bil· sine miiracaat edebili A 
dirildiği halde.davete icabet Kayıp güıtlf~ 
etmemiş olduğu11dan ~ıukuk 
usulü muhakemelP.ri karunu· makbuzu 

nun 398 inci maddesine tev- 11~7 - 939 'f~ M 
fikaıı hakkında gıyap kara· 1301 numaralı idha1

8
1 ş. 

n verilerak duruşma 3,4,940 namt"sine ait 1931 av A 
pazartesi günü saat 10 na la 899n kilo demire ' 
Iik edilmiş olduğundan müd 46789 numaralı gü(ll 
deaaleyhin muayyen günde buzunu kaybettim. ' 
mahkemeye bizzat gelmesi alacağtmdan eskUııi~ rv 

Vt!)'ahotta kanuni bir v~kil 

1 
mü yoktur. Haz•"'ı Ş 

gönd_er~esi aksi ta~d~rde Vakıf İJafJ , 
404 ıncı madde muc:ıbınce 
mahkemeye kabul edilıııiye· Vakıflar MüdürlÜ~ 
ceği ilan olunur. Beynelharapta dört 

bahçeleri birer sene 
lan diğer muhtelif ' ı M 

Reyhaniy ıin Bayır ma· da mayıs 940 sonuıı' Şı 
hallesinden \1ehmet oğlu Mus icarları pazarlıkla ic•~ Pi. 
tafanın anasırıın adı Hannuf rilec~ğinden isteklile 
oldu~u halde nüfusa Fatm·a kıflar idaresine ve f.ı 

llarz 

olarak yanlış yazılmış oldu· hat almak ısteyeıı\e~ 
ğundan tashihine <lair açtığı koridoruna asılan il~ 
dava üzerine ) 1 ı'l~ yapı an asına müracaatlnrı 
muhakeme sonunda: Anası· Vakıflar müdürli.iğıl 
nın adı Hannuf olduğu anla· c...J b'b' kfıııJ 

l k 
na ı ınPeccar va 

şı ma la olsuretle isminin k' b" k" k dı 
H f ı k ·· '"f ru tye ır or ·ıı annu oma uzere nu us k "k .. kfı~ 
kaydinin düzeltilmesine 7,2, 

1 
e~~.1 k~amlıı va ,i 

940 tarihinde karar verilmiş ~ uır ·ı 8 h ~arç4o 
1 

ki k ~ h .. k.. rı menkullerın 9 r' 
0 • ma ~ ~n.ez ur u um al~y- bir senelik icarlnl• 11 
hıne hır ıtırazı. bulunan alaka- arttırmaya çıkarılıt11şlı' 
darlarıı~ rned~n~ kanuı11m 26 cı lesi 14,3,940 perşe~J 
maddesı mucıbırıce keyfiyet saat 14 de vakıflar 1 

ilanen tebliğ olunur. de icra olunacağııı0' 
Ali Altıoay [ilerin müracaatları· 


