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Cuma 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü - . .. 

Yeni bir feliıket 
Yeşilırmak tehlikeli bir 
şekilde kabarmukt<ı de -

vam ediqor 
Arnasya sular altında - Birçok köy· 

~~~! .su bastı, hasarat çok miihim -
~ukurnE:t ve Kızılay lazım, gelen bütiin 

tedbirleri aldı 
. Ankara 4 A A y 
Şılırtnak .. · · - e· da kalanlardan 12 kişi kur· 
ediyo Yukselmekte devam tarılmıştır. Diğerlerinin de 
~r ~.:~!stastm ve şehrin kurtarılmasına çalışılmakta· 
'"liiku su ar altındadır . dır. Seylap fdaketinde in · 
lebi rrıet konağı ve ilkmek- f ı d w 
k sular b sanca tele at olup o ma ıgı 
Ona~ asmış hükumet henüz belli degw ildir. Sular t gıııdak· b 
ahliye d'Jı Ütün evrak bir deniz manzarasını almış, 
nakil <>le ı erek başka yere 

u süratle akmakta ve önüne fırıda kaı "·nuştur. Sular al . gelen her şeyi sürükleyip gö 
tnahallel a? şehrin bir kısım 

erı ·ı türmektedir . Her yerle t~le-
llıahsıır k 

1 
e istasyonda fon ve t~lgraf muhaberesi 

Yeni Milli Mü 
dafaa Veki

limiz 
';affet Arıkan vazİ· 

fesine başladı 

Yeni Milli Müdafaa Vekilimiz 
illet ta falanlara ve hu- ku~ -
d ra ınd kesilmiş, Samsundan sandal Ankara 4 (a.a.) _ Mili •tnı Yapılh>ıan yiyecek yar · ve Sandalcı istenmiştir. Kı • 
il ••

1 Ş k müdafaa vekHi emekli ':t-ne 

SAFFET ARIKAN 

111
eliye8• ve urtarma zılay ve hükumet icap eden t. ıııe d d ral Naci Tınaz, sıhhi vaziyeti '"· Şirndi evam t: ilmiş • tedb:rleri almış bulunmakta 

.!;kılrnıştır Ye ka~ar 8 ev dır. dolayısiyle vazifesindt'n aff ı· 
· E:!,erı sular altın ni dileyerek istifa eylemiş ve 

l} - ~ istifası kabul edilmiştir . Milli 

Şl.d~d e~. n o VQ b ı•nweesı• müdafaa vekal~tine Erzincan n ~ mebusu ve sabık maarif ve 
kili Saffet Arı kan tayin edi~ et[, fenkidıere maruzkaldı ]erek vazifosine başlamıştır. 

f adikallar k,~b· . d.. .. .; Millet mek-akat k • <l ın ::.yı uşurrnege çalışıyor 
tek ikr~bıne bu hücumlara baş eğmiye lep/eri 
~ey11 1 

ar ~evkiini muhafaza edecek- İlk devre imtihan-
du.._,G 0 Atnerıkalılarr bir hitabede bulnn- lan sona erdi 

Paris :tp ce~ besinde hareket başlıyor mu? Maarif müdürlüğünce vi-

SosYalistler·Ak.A.-t~Radikal-: edt:rek Hitlerle birleştiğini !ayetin muhtelif yerlerinde 
~~e VeGe Lın ongresiııdeBo söylem.iş ve sözlerine şöyle açılarak faaliyete geçmiş bu 
'"aıırJ~ aşambr ~·b· ı_ · • d . . lunan Millet meklepleriniıı 

. car,hük" . c.
1 1 es~ 1·. ı evam etmıştır: ilk devresi sona ermiştir. 

~.~ (tddetıe G ~rnetı.n siyasetini .. ,, - Harbe !11ani olm~~ Mekt~plere devam eden ka-
k aşvekitR enkıd eylemiş ve ıçın Fransa elınden gelır;ı dın ve erkek beş biıı kü . 01ıseyj <l eynonuııl ondra harp yaptı ve her türlü anlaşma sur lalebedt!n 4200 imtilıan-
Oğreıı ıı ~ ~leler imzaladığını 'yollarını aradı. Fa!.-at sulhu da muvaffak olmuştur. Bun· 
lllİşler~: ıstediklerini söyle- .kurtarmak için "bir namuslu lara mezuniyet kağıtları ve-

13u ır.~ adam kafi gelme.Buz işte iki na rilecektir. 
ra bir heı~nakaşalardan son· musslu lahd~~a ihtfiyaç varydı .I ikinci devre önümüzde· 
tek Lı .1et t • . .. u ıstıyen ransa, a k·ı 'Ik · d b I k 
Yi '>' qatbiye N eşkıl edıle· nız kendisi için değil ayni· ı teşrın e- aş ıyaca 

c.ıy.. azırı Daladye d H 1 f d fakat maarif müdürlügw Ü ycız .. ı·eue r- zaman a it er tara ın an rıı k r ı kus k tatilinden istifa.le eder~k 
kar· endisiııe ibr r~nın aran telıdid r.dilen bütün dünya köylerde seyyar millet mek-

ur Veri)ı . . a~ etmeğe- milletlerinin mukadderatını 
R!ıd ' oıştır. k k . . h b d' tepleri açacaktır. Vilayetin 

b " •lal S oruma ıçın ar e ıyor · muhtelif 20 mm takasında açı İney'ı•,J .. .. osyplisterin ka- Amsterdanı 4 - Ber- b 
JUş laccık olan u seyy<ır mek · rneleri~d urıtıeğe karar ver linden gelt'n haberine göre lt>pler, bilhassa mektep bu· 

fl ~ ~"akat si en . kokulmaktadır. A.lmanya.n~n harbi netice!en lunmıyan köylerde çalışacak 
~I olursa Ytsı ıneha(il , hP.rne dırmek ıçın garp cephesınde ve her 

4 
_ .5 köy birleşti· 

ı.ıcr - i . 0 suıı kabin,.nin her harekete geçuıek niyetinde , 
ıs ~L•uııgı biri Fırk k olduğuna dair kuvvetli ema ril~rek o mıntakada bir 
ııf· '- aş .. . aya arşı ı d B ı· d k' b" seyyar millet ınekte~i ~ k" egnııyerek 'kf d re er var tr, er ın e ı ıta 
fi J Hni nıulıaf ı 1 

ar mev· raf mehafil, Hitlerin kuman vücude getirilecektir. 
iJ1Ll .-' aliyetini h aba ve bütün fa danlarla yaptığı son görüş Topraklat ını ekmek 
ıı fP" tnhrni11 tar ke sarfedeceğini mede bu meseleler üzerinde istı"yen felaketzedel r f e me tedir k y • 

b• p . .," . onuştugu kaııaatıııde<lir • Ankara- Erzincan fela t ı . &rı,4 AA B Fra d · d0 

~ecı t, •ılReyıı b · ·- aşve- ~sa a yenı e- ketzedelerindeıı olup diğer 
jb•·_J Arntrik 

0

1 1 u ak~am radyo ilt nız inşaab 1 Vilayetlere yerleştirilmiş o'anı 
ııl-" liı.çe b: a 

1h~ra hıtaben lngi- Londra 4 _ F d • lardan topraklarını ekmek 
ıl .r ıtabed b 1 ransa a . .. 1 k l . . 

fl •ur L e u unmuş yeı1i ticaret filoları · . . uzere mem e et erme gıtmek 

1 

tll . ''-eııo bu h'ı ı. • d ıçrn ınşa . t' 1 h d d. 1 cııtl 1 F'raıısa Al ı.auesııı e, ata başlanmıştır. Hazırlanan ıs ıyen ere musaaa e e ılme 
111,ş dun t 

1

1
11d'~ _, n~aııya [tarafın- programa göre bu sene 

20 
si alaketdarlara bildirilmiştir. 

.. t' 
1 ıu edıld' ğ' · S b. ' Ancak bu gibilerin ekim için ~ jelinin deınok ı ~nı '. ov· ın ~on hacminde yeni vapur- 1 

tJlll' . rasıye ıhane-t lar ııışa edilecektı'r. gideceklerini ispat etmeleri 
lazımdır. 

Abluka çemberi 
Müttef ık/er birkaç güne 

kadar kati faaliyete geçecek 
İngiliz mehafiline göre, Almanya Ro
m~nyayı t~hdit ediyor, fakat bu tehdjt 

Almanyaya ancak za ar getirebilir 
Londra A . A. 4 - Röy- ' liz' sefirleri pazartesine ka· 

ter Ajansının diplomatik mu f dar hükumet mt-rkezine va· 
habiri bildiriyor : J rarak Hariciye Nazırı ile te· 

İyi malumat Alman me- 1 maslarına başlamış olacaklar 
hafit, müttefikler verdikleri dır. 
son kararın tatbikatına birkaç Londra Berfinde bir 
gün~sonra geçeceklerdir. Ma nutuk söyliyen Göring. müt-
lum olduğu üzere bu karar, tefiklere karşı garpta aske· 
.~lmanyaya karşı yapılan ab- ri harekata geçileceğini söy 
lukayı bir k.at daha şidJet- lemiş ve demiştir ki : 
lendirmek ve yeni kontrol '" - Hitlerin bütün men 
üsleri tesis etmektir. Şimdi- baları seferber edilmiştir . 
ye kadar bu hususta musa· Bütün Alman milleti, hare -
maha gören bitaraflar be iki kete hazır bir vaziyette bu· 
bundan zarar göreceklerdir. 1 1 d unma ı ır . ,, 
Fakat nihayet bizim için za- Gör~ng yapılacak hareke 
fer mevzuu bahistir. tin müttefiklere karşı kül ha 

Almanya son günlerde (inde harekete geçmek oldu 
Balkanlarda faaliyete geç· ğunu da ilave eylemiştir . 
miş ve bilhassa Romanyayı 
istila tehdidi ile korkutmağa 
başlamıştır . Fakat Almanya 
nın böyle bir hareketi keıı 
disine kar değil azim zarar 
tevlid ec.:er Müttefıkler Bal· 
kanlan hem askeri kuvvetle· 
rile ve hem de iktis~den 
Almanyanın teca\'ÜZ ve nüfu 
zuna karşı koruyacak v.ızi • 
yettedir. Son günlerde Lon 
draya çağrılan lngiltert-nin 
Balkan sefirlerinin davatin 
den de maksat budur. 

Londraya çağrılan lnsri · 

EN SON OAKJ KA 

Amerikan m2ıtbu
atı ne diyor ? 

Vaşirıgton 4 A. A . -
Çemberiaynın nutkunu mev· 
zuu bahis t·de ıı Amerikan 
gazeteleri, müttt:fikl P-rİn Al
manyaya karş\ tatbik edecek 
leri son ablukadan bitarafla-
nn zarar göreceklerini , fa
kat diinyayı Hillerin tehdi· 
dinden kurtarmak için onla 
rın da lııgiltereye müzahe · 
ret etmeleri lüzu .ıunu yaz· 
maktadırlar. 

Fransada Komünistlik pro
pogaPdasının cezası:ldam!~ 

Böyle bir kararnam~ hazırla n dı 
Paris 5 ~ A.-Fransız kabinesinin verdiğ i ka•a r üzer i

ne adliye ve dahiliye nazıı ı tarafından bir emirııaın .· ha 
zırlanmıştır. Yakında Cümhuaeisi ııin ta~dikın~ ar zedil·~
cek oları bu emirnameye göre Fr:ııı sız toprak l a rında Ko· 
münist propagandası yapan veya buna alet olanlar vatan 
haini sayılarak idam cezasın ,, ça rpıld.caklardır. 

Seylab mıntakasına yardım 
Ankar;\ 5 A . A . - Ye:.;ihrmak nehrinin t uğyanı uze

rine felakete uğr<tyan vatandaş1 ara ilk yard ım oimak üze 

re ~ızılay m~~k?z heydi A ·n HYd v ı li l iği emrine 3500 
ve fokat valılığıne 1500 lira göndermiştir. 

ırak Hariciye Nazın Hicazda 
Bağdat 5 A. ~ . - Irak Hariciy~ Nazırı Nuri Saıt 

P~.şa düıı tayyare ile l3ahreyn ! hareket e tmiş t i r. Orada 
Hıcaz hükı1metiniıı idare merkezi olan Riyaz şehrine gi· 
derek iki hükumet arasındaki mualLık meselelerin halli 
için müzakerelerde bulunacaktır. 

Bunlar arasında hudul ihtilafı mesele.;i Jc var<lır . 
Japon- lngifiz ıniinasebata 

Londra .~ A.A. - Japoa hükumeti, lngiliz donanması· 
nın uzak şarkta herhangi bir harP.kete tevessül etmiyece 
ği üm.id~ni izha.r edeıı bir notayı İngiliz hükumetine gön 
dermıştır. lngı~te.re bu notaya verdiği cevapta, Uzak 
Şarkta h~rhangıbır gayri meşru harette bulunmak ııiy6 
ti olına~ığını fakat vaziyet iktiza ettirdiği tak<lirde hak~ 

lannı ınudafaa edeceğini bildirmiştir. ' 



Sayfa - 2 -
Şehir işlerimiz 

Belediyeden neler istiyoruz 
Numara 5 

Uzuııcarşı, Köprü başı 
ve diper çarşılarda yiyecek 
maddel· ıi satarı dükkanlar, 
hiç bir sıhhi kontrola tabi 
olınadaıı bu maddeleri sokak 
ortasında ve loz toprak içinde 
satmaktadırlar. Hele Uzun 
çrırşıda sokak ortasına dökül
mekte olan peynir ve yağ su-
larının hasıl ettiği çirkin 
manzara ve fena .<okular, 
oradan.gelip geçenleri tiksin-
.dir~cek bir vaziyettedir. 

Aylarca evvel Belediye 
meclisine~ kabul edilmiş bu· 

lunan-B,..lediye miiı: aykırı olan 
l>H harekete Belediye zt.ıbıtası 

ttsla müsaade e~memeli ve gıda 
maddelerinin sokak ortasmda 
ve kal dırımlar üzerinJe değıl 
mutlaka kapalı yerlere.le satıl 
masını temin eylemelidir. 

.-·--Yine Belediye meclisinin 
kabul ettiği zabıtai Belediye 
nizamnamesi mucibince, gıda 
maddesi satılan dükkanlarda 
her maddenin üzerine fiatını 
gösteren birer etiket konması 
mecburidir. Fakat esnaf bu 
mecburiyete riayet etmemek· 
tedir. Bilhasa ihtikarın alıp 

yürüdüğü bu zamanda bu 
tedbir, ihtikarı\ mani olacak 
tek çaredir. Fiatlar mütema· 
diyen ko:ıtrol edilmeli ve 
batta bazı yerlerd~ halkın şi· 
kaydini dinleyebilecek zabı_
tai Beledite karakolları tesıs 
olunmalıdır . 

Beıediye zabıtasının bu 
işte çok titiz davran•nası hal
kın sıhhatı ve kis"si ile daha 
fazld oynanmasına müsaade 
etmemesi !azı m<lır. 

Sivas öğretmert okolu talebe
leri şehrimizde 

Misafirler şerefine dün akşam bir çay 
ziyafeti verildi ve milli oyunlar oynandı 

Sivas erkek öğretmen o- şehrimizdeki maarif erkanı 

YENtGON 

Kar-eli de ilan 
SDvyetier bir Fin Ciim

hu.-iye:ti kuracakl -ı ,. 

Açık arttırma 
ilanı Maarif Müdürlüğünde;, 

1 - Eksiltmeye ko 
Antakya icra memurlu · iş Kırıkhan -- lskenderıııt ~ 

Moskova - Yükst-k Sov- ğundan: lu üzerinde Soğuksu ıne" 
yet m~clisi, Jdanov un tek· Bir alacııS?ııı temini istifa- de açılacak eğitmen kLın1 lifi üzerine fodere Kan•\i - sı zımmınd~ haciz altına alı· ait bir kısım inşaat işi.~ 
Fin - Cümhuriyeti tesisine nıp paraya çevrilmesine ka· muhammen keşif bedel• 
karar vermi~tir. Bu Cümhu· rar verilen ve üç yeminli ı· 26 k 

v lra uruştur. f 
riyet, eski muhtar Kareli ehli vukuf marifetile kıymet 2 _ Taıipler keşif 'le 
Cümhuriyeti ile Sovyet - takdir edilen aşağıda huc' ut raiti Maarif müdürlüğİİP 
Fin sulh nıuahed~siyle elde ve evsaft yazılı bulunan bir görebilirler. 9'1-

edilen araziyj. yani Viborg, gayri menkulun açık arttırma 3- eksiltme 18 nisal1 
Autrea. K~ksholm şehirleri· ya konulmuş ve birinci arttır· perşembe günü saat tS 
le birlikte bütün Kareli Ber· ması22,4,940 gününe tesadüf Vilayeite yapılacaktır. 
zahını ve Kuolojarvi nin şi · eden pazarlasi günü saat 9daıı 4 - İhale, açık arttır 
malinde kain Sortavala gö· 12 ye kadRr dairede yapılaca suretile yapılacaktır. 

1 lüniin sol sahilini ihtiva et- gına ve kıymetin yüzde 75 5 - Muvakkat tenıio•1 
mektedir. Yalınız Leningrada ini getimediği takJirde arttır lira 64 kuruştur. 
tabi olan ~eril halindeki ufak; ma 15 gün müd letle tem~it 6 - Taliplerin aşağı~~ 
arazi hariçte kalmaktadır. Bu edilerek 7.5,940 ta ihinc te· zı!ı evsaftaki vesaiki 1 

baptaki kaııurı, Kareıi - Fin sadüf eden salı günü ayni etmeleri lazımdır. 
'2iimhuriyetinidefedereCümhur~ sm.tte dairede yapılucakhr · a) Ticaret odasında k~', 

yetler meyamna ithal elmek Arttırma yüzde yetmiş ba· bulunduklarına dair ves~kb' 
maksadiyie kanunu esasinin şini bulduğu surett~ alıcı na b) Muvakkat teminat ı1>"" 
tadil edilmesini derpiş eyle· 4 mıııa ihalesi yapılacaktır. zu 
mektedir. Satış peşin para iledir art- ) I N f ıiiP 

c nşaat ıçın a ıa n , 
Bir hava muharebesi tırmaya girmek islıyenler gay lüğünden alınmış ehliyet 

Londra 4 A.A. - Bugün ri menkule mukadder kıyma sikası "mezkur vesika}'1 

lngiliz sahillerınde görülen tin yüzde ye.ii buçuğu nis- mak için ihale gününd~1~_4f altı Alınan tayyaresine karşı betinde pey akçası veya ulu hafta evveline kadar Vı 
1

1'! 
havalanan bir lngiiiz avcı sal bir bankanın teminat mek makamına müracaatla·f'l 1 

tayydresi ile Alman tayyare tubunu vermeleri lazımdır. dır.,, 
leri arasında müsademeler ol Hakları tapu sicilile sabit ol 
muş ve bir Alman tayyaresi mayan alacaklılarla diğer ala ilan 

(i 
\1ij 

1 
5 

s kulu talebelerinden mi.ırek· ve öğretmenlerle talebeler 
kep 52 kişilik bir kafile okul hazır bulunmakta idi. Ziyafet 

müdürü Rasım ile öğretmen çok samimi bir hava içinde 

de düşmüştür. kadarların veya irtifak hakkı ı _İskenderun gü!llr~ 1 

Alman tayyarele· sahiplerinin bu haklarını ve ri Başmüdürliiğlı nıüste p 
ı saat 19,30 a kadar devam lerinin idaresinde dün Öğ e- k k 

1
. · ··d·· 

etmiş ve er e ısesı mu u-
den sonra şehrimize gelmiş rü Naci Alev misafirlere 
Ve maarif erkanı ile talebe d d' b" h"t b 

hoş gel iniz ıye ır ı a ~-
ler tarafından karşılanmış- de bulunmuş, buna Sivas 
lerdır. öö-retmen okulu müdürij Ra-

Misafirler dün şehrimiıin sı~ı cevap vererek Hatayda 
!emaşdya değer yerlerini gördükleri samimi hüsnü ka
gezdikten sonra meslekdaş- bulden dolayı teşekkür etmiş 
lan tarafından Turizm ole· ve meslekdaşlarını Sivasa 
}inde şereflerine verilen yüz davd eylemiştir. 
kişilik bir çay ziyafeti od e ~lisafirler bu s ' balı saat 

1 d 6 <la şehrimizden aynlardk hazır bulunmuş ar ır. 
Ziyafette başta Vali ol· İskenderuna hareket etmİli· 

mak üzere bükumet erkanı lerdir. 

hususile faiz ve masrafına da e~ya anbarına iki ödet JI s 
rİnİn akını ir iddialarını ilan tarihinden gözlü raf yaptırılacaktı<·J 

Londra 4 A A - Al. itibaren 20 gün zarfınc.Ja dai 2 - Mub1mmen be 
man tayyareleri dün 15 de- remize bildirmeleri icap eder metre murabbaa (315) ~(ı 
fa İngiliz sahiller<i iizerindf." bildirilmediği takdırde sahş tan 32 metr~ murabb_-ı 
uçarak lngiliz harp gemileri bedelinin paylaşmasından ha lira 80 kuruştur. 
üzerine bomba ltmışlardır · riç kalırlar. 3 - Açık ~ksiltme g 
Atılan bombaların hiçbiri (Gayri menkulün 5,4,940 cuma günü sallt 
hedde isabet etm,.miş ve iki evsafı) de olacaktır. ~ 
Alman tayyaresi düşürülmÜ\) Süveydiye nahiyesine bağ· 4 - Eksiltme lskeııd' 
tür. h Cüd~yde köyiinde kain (645) gümrükleri BaşmüdürlLir' 
. LJ h • parsel numaralı bir baAçenin nasında müteşekkil sall11 

n ayvan sa l/} i temamı hududu harittde ma ma kı>rnisyonu madfetile h 

l • • lum olup (400) Türk lirası pılacaktır. tı b 
erinin 1 kıymet takdir edilmiştir. 5 - Muvakkat teminli 

ao+WAMZ ' Kendisine ihale olunan kim de 7 ,5 heı;abile yedi lir• Raşl·c'Rıza lsrveç Harı·cı·ge Nazarı dikka•Ierine h 1 ·ı h'J k ş 
se der a veya verı en me ı uruştur. ; b 

1 
İ\. T Merkez, (Koyun, keçi, sı· içinde parayi vermezse ihale 6 - İstekliler ş1rt11•/. T r up u ı v (l zır l ğır, manda, deve, doınuz)u o kararı fesih olunarak kendisin v~ Belediye Fen ıneın~ Si ' 

Bu akşam temsille Şiddetli bir nutuk !anlar bunları 1 nisandan 15 den evvel yüksek teklifte bu· yaptığı krokiyi h_.r güı11·M ci 
•• ) J • nı·ana kadar Belec.lıyeye mü ~ k' arzetmiş oldu "J soy eca luııaıı ımseye müdürlük levazım şeı• • · e başlıycır racaatla kaydettirirı bir.ilmu ıi b dil 1 a rı·ı olur · ıer ~ nn lstokholm 4 A.A.-Ha ,. ğu e e e a may ''· müracaatla görülebilır .J lır Raşit Rıza Trupu bugi.ın riciye Nazırı bir nutuk irad haber almalıdırlar. sa ona olmazsa veya bulun· T 7 k J • JIJI' 

öğleden sonra şehrim!ze ge ederek demiştir ki: Kaydett~ril~1eyeıı hayvan· ı maza 15 gün müddeti~ tek· V Q 1 zJ an . Jt 
lecektir. Evvelcf" de haber "Topraklarımız her kim Iarın vergılerı ceziieo bt•ş rar art'ırmaya çıkarılır son Vakıflar müdürlügul1 

1 verdiğimiz gibi bu akşamdan tarafından ta.u~uza uğrarsa kat olarak alınacağı aliıkadar artlıraııın üstünde bırakılır 388 kilo 70 gram ı:, 
·rbaren Gündüz sirıt•ma~ıncla bütün kuvvetımızle çarpışa· lar ın malumu olmak üzere ve. iki ihale arasınJaki fark yağı beher kilosu 28 rı 
~:~siller. • 1aşlı)'::C 1k ve ilk-ı cağız. lstiklalimiz nerede.n ilan olunur. ve geçmiş g:.inler için yüzde tan aıwık arttırmaya çık• 11~ Y 
olarak "5açlarmdan utan,, t:hdid edilirse derhal ve sı- JJan beş faiz hisap edilerek ayrı tır. ihalesi 15,4,940 gıJ ı' rı 
. . . · ı d kt. !ahla karşı koymağa amade h. k h t kalmaksızın l · at h pıyec;ını temsı e ece ır . h" hl'k 1 ca u me uc~ ras ayan pazartesı ~a ıe 

1 yiz Her an va ım le ı e er Eytam sandıkları muanıe· dairemizce tahsil olunur. vakıflar idaresinde ıl.•• ı b ~Nişan/anmll le karşılaşmak ihtimali var liit ve hisabatı tasfıyc edil- Gayri menkulün te•aküm nucağıııdaıı istekliler•" k 
dır. Bu tehlikeye karşı ha- mekte o!Jugw undan Alacakh .. l 1 · Bayaıı Emine Meliha ile 

varidat müdürü Remzi Akıncı 
nın iıİkah merasimi memur 
arkadaşlarından mürekkep 
güzid•· bir kütlenin huzuriyle 
Belediyede yapıl:nıştır. 

Sayın Remzi Akıncı) ı 
tt"brik eder, saa Jetler dile-
riz. 
Yeni nak 1 ve tayinler 

Vilayet ınaiyd memurlu· 
ğuna tayin edilen Edip Boz
tepe dün şehı im ize gelerek 
yeni vazifesine başlamı~tır. 
Vi15yet maiyet memuru Hul· 
ki Öcal K•şlak n thiyesi müdür 
vekaletine tayin edilmiş-

ur. 

Zir bulunmamız lazımdır. Kü etmiş vergisi ve rusumu t e caalları ilan olunur. ~ 
ı Ve '-c>rçlu olanların Antakya 1-ı· · b 1 ·· 1 tapu mas * v çük bir memleket olan sveç u a ıyesı ve ı cum e * * .. ~'ı.1 

tehlikelere kolay kolay ah- C. Müddei umumilikte teşek rafı alıcıya aittir daha faz liabibineccar cau1ıı lJİfır' y 
lamaz Bitaraflık siyesetine ve kül etrı iş olan eytam tasfi- la malumat almak isteyenler dan cami hariminde sı,5 Y 
muhariplere karşı tarafgirlik ye komisyonuna bir a)' zar- 30 4 940 tarihinden ıtibaren odanın 29,3,9 ·.ıo danttı'~ ~ 
ten azadP. bir siyaset takib fın<la bilmuracaa hisaplarını d<t,İr~de açık bulundurulacak kadar ica rır..~çık ~r ıS ıı1rıl 
ile istiklalimizi muhafazaya tetkik ettir melt·ri ve nksi bal şartnameye ve g4o, l 77 sayı· çıkarılmıştır .ıhal:sı··•~~1'P~ 
gayret tdece ğiz . de mesuliyeti mal: ye kendi- 1 do:;yamıza miiracaatla 940 pazartesı gunu ~ Mır' 
- ·ı- l ' l ı · · d · • ı ac'' F ~ vizli yag"" murlar lerine ait olacağı ı aııen >ı . icap eden maluma almış ola idaresın e ıcra•o un 1 r•· 

d ). C ~'] U M · kı·ı · ·· aat 11 • Çiftçinin dört gözle bek- iri ır. · ıv • · 1 
• caklan ilan <'lunur. ıste .ı erın murac • 

diği fryizli yağmurlar d~n İlan .* • .. li
11

Jel' l 
Sabahten l't"ıbaren fasılalı bır d · - ·· · N · t 11.ı ··d ·· ··. Vakıflar müdür}uğ .. ~- 1 Vilayet aımı encıımenın eşrıy a ., u uru. 

1 surette yağmağa başlamı~ ve den: :)eliın ÇELENK Habibi neccar caıflı l 
havalar da oldukça sermle- Nafıa Müdürlüğü için alına C .H.P.Matbaasıııdabaslmıştir dan bir bap odanıll ,ı 
miştir. Bu· yıl hava çok müsa k B · 9'10 sonuna kadar ic~~ı 

k cak (200) Tene e enzıne ta ""f ç .. J 
it gittiğinden kışlı mezruat h ~ı·. · d saat oııda Viiayet daimi en· zarlık_!; _ihale .. olunatl•'' 

w !ip zu ur etmeuıgın en pa 
mük~mmeldir · Son yagmur- T ı· 1 • cümeııiııe ınü:acaiitları ilaııt isteklılerm muractı• lar d ı bilhassa çiftçinin yüzünü zarlık la alınacaktır a ıp erın 
güldürmüştür. 15 -4-940 Pazartesi Günü olunur. o\unur. 


