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-----, Ş:11krü BALCIOGLı 
~ Sahibi ve Baş~muharrir~ 

Vilayet umu- ı1 mi meclisi 
Diin f oplanarak 
Bütçenin m.:ı.z ıke 

resine başladı 
Vilayt-t Umumi :VI ecıisi 

dün öğled•·n sorıı a saat 15 
lt> toplanarak 940 Vilayet 
bütı;eshin mü.mkeresıne baş 

ne la mıştır. 

ii Celse açılır açılmaz Va
c•~ li, Milli Ş fimizle Başve',ıl 
ı l'V.! Dabiliy· V kilin .. Me~
il~ lis namına çt-kılt•n telgrafları 
ıl~ ve gelen cevapları alkışlar 

er• arasında okumuştur. 
Bundan sonra hu:-.usl mu 

'ted hasebe müdürlüğünce haz r· 
te lanan bütçenin esbabı muc -
cid be mazbatası okunmuş ve 
5bt. Vali bütçe ıizerinde mufassal 
sal izahat vermiştir. 

eki 1fo izahattaıı sonra büt· 
ç.., Maliyı:: Encümenini:' hava 

le le t>dilmiş ve Encüm("nlerin 
h ergüıı 1oplarıması karar al· 

e tına alııımıştır. 

· u e • eclis önümüzdPki p, r~(>mbe 
·~s günü topldnııcal:tır. 
1

11 Adliye baş müfettişi 
bil 

:_,ehrimizde 
ril Adliye v .. knlcti baş mu-
I•' fettişi Hateını, refak tinde 
Üıı ıki müfettiş ol foğu halJe ev 

velkı giııı Jskt>ndt runa gel
ı1 miştır Baş müfettiş v1> diğer 
i

11 müfettişler Halayda teftişler· 
1 ~ <lr bulunac11klardır. 
~;, Türk Hava 

Kurumu lıl 

le11 

.,,e 15 y;ı şını bitirdi 
01~ Türk Hav.t Kurumu 15 
lif~ yaşını~ bitirmiş ve- 16 yaşına 
niş b&smıştır. 

ı Havacılığımızın kudretli 
bıJ~ ve hakim bir vaziyete gelme 
ti si ıde ,.ıı büyük rolü oynıyan 
e Kurum, geçen 15 yıl içinde 
b' ınillt-timızin gösterdıği alaka 

111~ ve Yardım netic .. si olarak 
çiıl ordumuza 331 nıuhtelıf ~ip 
e lt> tuyyun· satın alarak teo; -
l~ lim etmiş v,. M:lli miıdafa-.

mıza 53 nıilyo ı lıra gibi hıç 
11ı tP az olmı) rn "mühim bir 
sıı para yardımındtt bu'uıı 
t muştur. 13u nelıı;rdı:an biıtliıı 

r d Turk mili ·tı n · ı J · gu ·.ır 
j,;~ duysa az lır. 

Jl 1 • 

tk F etlıi Okyar iz mirde 
?46 lzınir 19 (o a.) Adıi} 
ati' v.ekili F<.>thi Ok) ar, Kuş ada 
ıı sıyle Sökt. de t ·f tişlerJe bu 
~ lunduktan onra dun buraya J gelmiş Ve Laşta Valımız ol 
~ m.ık i' zere us ·ri '11 tilki C.r 
~eıı kan, Pctrti ve H 1lk ·vı erkan 
ce1 

ve kal buhk bir kütle tara
rıbİ fındarı karşıla ınıış, bir klta 
aÇ~ ctskrr Vf." polis selaın rt•smin 
/ ıfa e)lenıiştır. 

,. . rsaııc=::.~ ; 
:lelim ÇELE/\' K 
Neşriyat Müdiirü 

JCIJ' 

n J sveçi A.'!a.~olu!~ö Çocuk Esirge-
nunun gog- me kurumzı 

e di etJigor~· si.inde Yıllık kongresini 
- - - Piyesi muv ~ff aki- yaptı Fin/er bazı 1ıokf a/arda lkincİ yetle temsil edildi Çocuk Esirgeme Kurumu 

Hatay Vilayt-t ıw•rk z kon -h k k l k •Jd • Halkevi temsil kolundan I d mu••sta em mev ,· ere çn l l gresi t'VVelki gtİll Öğ t' en 
"' Og-retmeıı Lfitif Günal il 4 1 t 

. talyadan 10 bin gönüllü Finlandiyaya Dişçi Gani Kunt tanof'.ndan ilkokulunda Y•pılmıştır . sonra saat te snw paşa 

gidiyor Finlandiya her şeyden ka'eme alman ve hasılatı ta- Kongrt>dt' vnlimizlP, vali 
mamell Zelzele felfıkrtzedele E · N f ı d h F. S t muavini mnıyet ve :ı ıa evve a ama mu taçtır- m ve ovye rıne terkedilmiş olan piyes müdürleri, Parti ve Halkevi 

tebliğlHi arasındaki mübayenet si geçen cumartesi günü r•isleri ve güzide bir kala • 
bir beyennamede şunları söy· akşamı gü 1 :l1.1z sinema,ındJ balık hazır bulunm:ıkta ıdi. Fiıilandiyada ceryan eden 

muharebeler lıakkmda gelen 
haberlerin hulasasısı şunlar
dır: 

İngiliz ve Fransız matbu
atı, FinlanJiyanın her şeyden 
evvel adama ihtiyacı olduğu· 
nu ve tutunabilmesı için en az 
10::> bin, zafere ulaşması için 
de ~00 bin l.rişiye ihtiya~ı 
olduğunu yazmı:ıktadırlar 

Sovyetler~e Fınlerin .:.. a 
sandaki Z-i} iat nisbeti çok 
farklıdır. Fınlerin insan Zıl· 
yiatı Sovyetl<'riıı zayiatına 
nisbetle:: Lire karşı on, tayya 
re zayitttı <la bire karşı yir· 
mi n sl>etı ndt> azdır. 

Lveç hukumetiııin Fın\an· 
di'fa nn yarJım talebıııı rt.><l 
d,.tcnesinin sebebi şu sureti· 
izah edilmektedir 

Almanya, İsveç hukume
tıne yaptığı bir tebliğd .. , ş i
yet lsveç hükumt·tı Fın ere 
yardım eden;"' bu hareketin 
dogruJan doğruya Almanya 
ya tevc h edılmiş bir harek · 
olacağını bildirmiş ve İsveç 
hükumetıni telıdid etmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 19 (a tt ) Dü. 

akşamki Sovyet tebliğine gö
r Sovyt>t ordusunun tazyikı 
karşısrnda V ıburg istika me
tine doğru çekit~n Fiıılandıyu· 
lılar, köylere att'Ş vererek 
it~elacdt- rücal etmektt-dir 
ler. Bir kaç kas·1b1 Kız·lordu 
tarafından işgal t>dilrniştir 
Rücat eden Fin kıtali.ıtı takip 
olunm-ıktadır. 

Finlandiy tebliği 
Hdsinki 19 (a.a ) Dün 

ak~amki Fın teblıf!ine göre, 
düşma:ıın taarruzu f'ski ı;;id
d,.liyle devanı etmeklt>dir. 
Fin kıtaları cephenin bazı 
mıntııknlarında ikinci hattın 
müstahk ... ın mevkılerine çe
kilmişlerd ır Summa mınta
k ısında üç düşman taburu 
imha edıln.iştir. Bin Albay 
olmak üzere 1800 Ru:s as:<:eri 
öldürülmüştür. Tayyare f.ıa· 
Jiyeti nisbeten azalmıştır. 

Mareşal Manneı-hay-

m1n beyennamesi 
Helsinki 19 (a a.) - Fın 

orduları Baş kumandanı Ma· 
reşu\ Mann ·rhaym neşrettiği 

]emektedir: temsil edilmiştir. Kongre Reisliğine Vedi 
'' Milletimiz tek ~aşma Tt>msilde Valimizle Par- Münür Karabay seçiln.iş ve 

harb~diyor. Fakat yabancı ti Müfettişimiz, Hükumet. ilk olanı~ söz alaıı t-ski ida· 
msn:leketkrden Fin bHyrağı Parti ve Halkevi Erka 11 i e re heyeti Reisi Doktor Sıüı 
altında çarpışmak üzere ge- kalabalık bır halk kütle~i h.ı- 0,man, Kurumun beş aylık 
Ieıı gönüllüleriıı mikdarı ha- zır bulunmakta idi. faalivt:tini izah etm'ş ve yrı- 1 
tırı sayılır bir dereceyi bul- Bir~ok te'rnik yoksulluklara pıla~ yardımlard n başka ha 
muş:ur... rağıııen piyes mükemmelen len bankada 1043 liraııınKu· 
Fransa ve İngilter~- temsil edilmiştir. rum namına mevcut olduğu· 
den gönderilen harb Piyesten sonra Mafari ~ü:lü nu bunu muvakkat iılare 

levazımı rü RifatNecdetEvrimer tara· heyeti Reisi Maarif müdürü 
Par is l 'J (a a.) Frarısa fıı1dan hazırlanan "Çocuk,, Rifat Necdet Evrimerın 

d ·· 1 b'ır perJ .. lık dıa- Kurunıun soıı ı'k"ı aylık faalı· ve İr.giltereden Firılan iyaya unvan ı "' 

ağır bataryalarla tanklar "~ log ile Genfçspdorun zeyb k yeti hakkındaki izahatı takip 
·· d kolu tara ın an oynan n t'ylemiş, her ıki izahat heyt>· diğer hnrp levazımı gon e· bek oyunu fevkaliide ti umuıııiyece tasvip ı.luııduk rilmiş ve bunlar cephede fa_ zey 

1 
çok 

. . . mükemmel o muş Vt> t..ın sorıra uç kişilık bir lt>t-alıyete geçnııştır Fransız ve 1 t k'ık'ı lıes··bat konı;syoııu s '"il J T ·ı~b f b 'k 1 d ulkış top a'llış ır. ... ,. ı:-· nfı ·~. sı a .. adr~. akarjı b a Bize çok heyec·rnlı v~ ıniştir. 
ın an ıyaya ıst.• ıg·'· a. ıır arp tatlı saatlar yaşat,rn ha!kevı Konıisyoıuıı raporuııd,m levazımı vermek uzere bu t ·ı koluııJ te..:ekkür eJer v ı· . s··k 
h ··k ~ h d k d'l emsı '"' sonr.l söz a1&n .ı ıınız '"\ u • 

u um) etde u utsuz re ı er ve bunların tfkerrürünü te· rü .)ÖkmensÜl•r, çocuk dw,t-açmış a .. ır. . d · k · · · b 
• •• nnı e erız sınııı nıeınle ·et ısının aşııı 10 bin ltalyan go- mt· · k. h d · 

l an a da g"'ldiöini, bütü ı ını>dt'nı ··ıı.. .. zr n 

nu usu f millet.l,.rdt> olduğu gıbi Ti.ır-
Paris 19 A.A. - Roma Hava [(urumu a- kiyem:ıdc de )Brlfllll büyü-

dan haber verildiğine gört- aliy ~le g çti gü olan çocuğd eıı büyük 
FinlandiyadCl Sovyetlere Jt?~: Kırıkhan (Husu,) 1 "1 kıymet ver ldıgıni, d ıt ıyd ı 
şı muharebe etmek üzerere şubat günü ak~umı. hava kimsesiz V"' yardıma muhtaç 
10 bi ıı İtalyan gön Ü il Ü sü pe k ku rn mu la r • f ın dan bır 10 p· çocuk Ja r • g-.

1 
iş ıni k yasla yar 

yakınd.ı frnlnndiyay hareket Jantı yapılmış ve bu toplantı dım dmek v süt çocukları-
edecelrtir. da Hava kurumu Kaza na temiz süt temin cylcmt·k Ç . ·1 nutku Başka ıı y drbay Salahatt~n 

orç1 n vürses ldr..ıfııdan lfav ı K~- içın her ş<·ydeıı evvel bir siit 
Londra 19 (a a.) Bir 1 - ı·k f .,,1 dam1asıııın t • isint- iş.ırt>t c·-ı umuuun ) sene ı n .. 

nutuk söyliye ı.İngıl:z b.ılıriye yetini arılatan çok fcıy lalıb dPrek bi.itçı->nin he)t>li umu· 
nazırı Çorçil, Alman denız- musahabe y.ıpılmışt.r. n iye ile istişaı t' <'dilerek lı:ı· 
altıları ve mayinlerine karşlı 13ü"·ük bir alaka ile din- zırlanma .. 1111 h•klıf eyl<'mi~ -b. .. d l apı " amansız ır muca e e ~ • lenen bu konferan t'm son- tir. 

dığını ve Alman denı~al~ı 1 hazır bulunanlar dpr Bu t~klif kabul edilerek f·ı "mha edıldı- ra 
ı osunun yarısı. 

1 

l l Hava Kurumuna c.tza butçPnİn irad ve nı:tsraf f · ğini. b~yan. ettıkt,.n sonra : ;:zılnnş v,. teberrulerde bu- sıtları ınddJ,..ın.tde müz<ıke-
ı:lı:-mı~ lır k~: . A • • • f lunmuşlardır. r., c•(litt>rt>k bu s ·ıwki mas • " Deııız(Prın lıakımıyetı 1 , , 

. . d kalmakta devam t Bu arada Haydar ılı~ raf ve ıraJ 7 hin küsur lır' ehnıız e k 20 Arif Balcı 20 Reşid olarak tf·sı)i. olunmuştur. d kf r Fakat ço 1<urnaz ' - . ' . 
e ece 

1 

• d b . l b h Duıırnn.b, Mutt-ahlııt Nurı biıtçPnİn tespitiııi mÜlf"a· 
ve senı·ler "'

11 erı ıar e a- 'fark o 40 Haı•ador Kar·ı'-" . k L ~-y. t"ı 
"L • tı• b" ' T < Uı> k' 15 k' 1 k IJl '( •z •ı-Zlrl<!Uall kaplan z1ı111ıye ı ı . k ·ı. .· ~o K" k ·ıp •şı ı . 
. El ca yan ı e f'Şı .1 • ır or . w d 1 • ·v•v\t ı.t>çılın '&' cüşmnnla harbt-dı) oruz . . Gökçiyan 20, Mün ur Doku· ne a.ş ıgı .lKI < 

betteki zayiat verecf'ğız.,, zoğlu 20 Aii Sultln 'lü D · lt>rdır : .. .. J' I 
· 1 · ·· ·· ' ' ı V ·Ji Munur Kara > ıy. Finlandıya mesP esme sozu de Zortok LO şer lıra vn- <' 

1 
•• 

g~tire.1 Çôrçil şu 1ları sö;- mck suretile "Hava tehlike- D"ktor Sıtkı 0~:11111! ş~,ı u 
lemiştir: sini bilen aza,. kaydt>dilmiş· 1 Balcı, Bayan lcıal Er :uv. ı 1

• B~ ŞPni. tecavü.~ kar terdir. l3ur.dan başka, top· I Saıt füleyl:, D!~ ta'1:bı (,' 
~ısındn Fınlandıyamn goster lantıda hazır bulunan <lığer ni Kunt, lzz t Z k •rıya. \f.ı 
d'.ği. kal'..ramanca ıııuk~v~ıneı 17 Bny•n ve Bay dahi muh- a,if miıdürü Rıfat . N:c let 
butun dunya~ın ıakd.ırıııı ~·- telif miktarda tnahütlerde Evriıner, Diş ı.b bı Zub• Y'.' 
zanmışlır. Eger F'ınlandıyd bulunmak suretıle yrlrdımcı Göçnıen, Abbuş Sıtrm<'lı. 
bir gün Polonya gibi m<1hvo· aza yazılmışlardır. Mehmet Nuh. Şahdp !"us )• 
lurf'a, bütün beşeriyetin vic- Hava tehlikesi·ıi takdir 

1 
i Nuri Aydın, Eıı-1c•r Ku•ıı 

cam titriyecektir .. ~iz ~in_- eden hamiyetli Kır~.k~.nn h:ıt r~, Rif t Hubbt'7. 
landiyaya yardım ıçın ehınız kı Kuruma karşı buyuk b r Derhal toplanan merkt>z 
den geleni yaptık ve yap- alaka göst ermekt*' ve aza S 2 inciJ(! 
makta devam edeceğiz." sayısı gittikçe artmaktadır. onu 
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Tenkitler 
14!+.i 

ilan 
A11adolu lnö
nünün Göğ

sünde 

Acı bir kayıp 
, 

A d b M. Antakya icra memurluğun 
y ın me usu um- dan: 

tnz vefat etti Bir alacağın temini istifa· 
! Ankara 19 (a a.) - \1ü. sı zımnında haciz altına alı· 

safereten Antalyada bulun· nıp puaya çevrilmesine ka-
Cumartesi günü akşamı, makta olan Aydın mebusu rar verilen ve üç yeminli ehli 

':üııdüz sınemasıııda, fela - Mü~taz, dün kalp sektesiıı· vukuf marifetile takdiri kıy 
ketzedeler menfaatin , Hal- d .. n vefat eylemiştir. met ettirilen aşağıda hudut 
kevi t msil ko!u ldrafrnd..ın ve evsafile mukadder kıy-
verılen bir piyes seyrettik metleri yazılı bulunan üç par-
De-nebilir ki Halkevi, evvel- Alman qa çadan itibarengayri menkullt•r a 
kı gece, Gündüz sınemasma çıkarttırmaya konulmuş ve birin 
toplanan guzide bir kalaua Kalp paramı yapıyor? c~. açık arttırması9,3,9_4? gü
lık önünde oldukça çetin Pariste çıkan 11 P11risuvar,, nune raslayan cumartesı gü
bir imtihan geçirdi. Eserin Gazetesinin yazdığına gö e nü saat 9dan 12 ye kadar 
ve mizanst nınbazı aksak ve son zamanlarda Balkan mem dairede icra edilecektir: 

noksankısımlarına rnğmenHaıke leketlerinde vt:. bilhassa Ro Arttırma takJir edilmiş o· 
vi halkırı huzuı unda verdiği manyada kalp dolarlar pi- I.rn kıymetin yüzde 75 ini 
bu imtihanın neticesinde ka- yasayı istıla etmiştir. bulduğu surette alıcı namına 
zandı d yebıliriz. Bir defa Diğer taraftan Yugoslav ihalesi yapılacağı aksi tekdir 
münevver bir kütlenın Gün· yada da kalp Dinarlar mey- de son artlıranırı taahhüdü 
düz Sin masına toplanarak dana ç·kmış ve bunlar ge· baki kalmak şartile arttırma 
bir kaç suutlerinı bir arada rek Romanya ve gerek Yu· 15 gün müddetle temdit olu 

geçırmelerini temın etmesılial goslavyc1 borsalarını alt üst narak 25,3,940 gününe ras· 
ke:vi için buyuk bir muvaffakiyat etmiştir. Bu kalp parala· !ayan ayni gün ve saatte dai 
"ti. Dığer taraftar' bu temsil rın hususi bir teşkilat tarafın rede yapılacak ikinc:i arttır· 
1 ve onu takıben muzikkolu ta daıı Almanyada basılarak masıııda dahı aşağula yazı!ı 
rafından söyleııen milli şarkı Ilalkan memleketlerine ihraç bedel elde edilmediği halde 
ve oynanan zeybek dansı eJildiği kuvvetle tahmin olun satış 2280 sayılı kanun ahka 
ile öğrendik ki Halkevimiz maktadtr. mına tevfikan geri birakıla-
sistematik bir tarzda çalı~mak Bu işle uğraşan ve mer· caktır: 
tadır. uzıkkolunu.ı oynadı· 1 kezi Almanyada bulunan mü Satış peşin para iledir art 
gı zeybek her türlü sitayi • him bir şebekenin gizlice tırmaya girmek isteyenler 
şin fevkinde güzeldi Bu ar Alman hükumetinden aldığı gayri menkule mukadder kıy 
k~daşlar çalışmalarına bu şe· ı dırektifle hareket dtiğine metin yüzde 7,5 nisbetinde 
kılde devam ederlerse en dair ıniıhim emareler mey- pey akçası veya ususal bir 
}'~\kın bir istikbalJe muhak- dana çıkmıştır. bankanın teminat mektubunu 
kaktır ki çok muvaffak ola· ~- ~ vermeleri lazımdır. 

ki d 
Hakları tapu sicilile sabit 

ca ar ır. Ç k E · T t'ms\l koluna gelince : oc u •sır gem a olmayan ipotekli alacak Iılarla 
kur umu diğer alakadarlarıı1 ve irtifak 

Bu gençler de eserde uhJe· hakkı sahiplerinin bu hakla-
lerine düşen vazifeleri kud · Başı 1 incide rım ve hususile faiz ve mesa 
retleri nisbelinde başarmağa heyeti Reisliğine RifatNeccht rıfa dair iddialarını ilan tari-
çalı~tı1ur. Temsilin niha - Evrimer, katip!iğe 13.tyctıı hinden itibaren yirmi gün 
} etinc..e söz söyliyen genç İclal Ergüven, Muhasipliğe zarfında dairemize bildirme· 
.tr kadaşın sözleri hılafırıa dişçi Zübeyir Gö;meni, vez si icap eder bildirilmediği 
dt•kor bazı eksesuvar hatala nedarhğa da Enver Kumru· ~uda satış bedelinin paylaş 
nna ragmen güzeldi· Tem • yu seçmiştir. masındaıı hariç kalırlar: 
silde rol alan arkadaşlar, gc Ankarada toplanacak (; • k l .. 
ı ek bu muvakkat sahneye Jayrı mu en u un 

olan Çocuk Esirgeme umu- f k dd 
alışkın olınadıklarınd.ın, ge· evs ı ve mu a er 

mı kongresine de murahhas 
rekse temsil ettikleri buyük kıymetlerı· olarak idare heyeti Rifat 
hadisenin kendilerine veı - Necdet Evrimerin Hatay mü 
mi~ olduğu heyecan itibari-
le bazı hatalarda lıulundu • messili olarak gitmesı heye· 

k ti urnumiyece tensip edilmiş 
lar. Uuna rağmt·n tems ! o· 
!unun miıstakb 1 fodlıyetlerin 1 tir. 

Kongre münasP.beti lı:: 
de buyLıl. u n leri nıL vardır l 

Mıllı Şdimiz nönü ile Baş
T t:rr~ı edı.<n t eıt hak m 
olan le z " 

1 
uh lıu) uktu vekilimize kongrenin tazim 

d d k ve minnet duygularile sarsıl L. Orta Ana o u d ı yer sar • 
smlısında felakete ugrayan m'1z bağlılıklarının iblağı hak 
vat<.1nd.,~lar.& <...umhunyet hu kında neşriyat ınGdürümüz 
küm tinm butur vasıt..ılarılt Selim Çelenk tarafından ya· 
en )'akın b.r zamanda mad· pılan teklıf ittifakla kabul 

~di, muııevı varlıklarla ı rna.ı edilerek kongreye nihııyet ve 

da koşuşu teberuz et tırıl - rilrniştir. 
mişti. Bılhassa ıkincı p~rdt..· Yeni idare heyetini tebrik 
nın başl ıngıcı ılt> Milıı .)ef,. eder ve bu çok mühi.n yur,{ 
miziıı tabıasu ~ita) işın ft.vkirı i~inde kendilerine muvaffa • 
de miıkcmnwl ıdı ve s.tlonu kiyet dileriz. 
hınca hınç doldura ıı k iı t leyi bu_e_n_l_ü-zu_n_ı_lu_u_n_s_u_rl_H_ıa_fa_z ___ • 

!kk bir kalp. tt k bıı ııefes 
halinde heyecJnd surukledı la ehemmiyet vermemiştir. 
vE-lhıçkırıklarla Stlrstı. Müstakb •l çalışmalarında bu 

\kinci pe;rde tam zama· cihetın de göz önüne alın-
nında kapanmış olsa ıdi tesiı masını lüzumlu görmekte-

Süveydiye nahiyesinin Zey 
tuniye harıstiyan köyündekiinl l 
90 sayılı ve yarısına 675 li· 
ra kıymet takdir edilen 2 dö 
nümdeıı ibaret arsa üzer:nda,.ku 

rulu ve kozn kurutmasına 

mahsus 5 samda 7 tabakadan 
ibaret ipek kozası fabrikası 
ile eksi tarzda ve taştan ya· 
pılı iki katlı biri tahtani di· 
geri fevkani olmak üzere iki 
oda ve yanında bir ye"' evi 
mevcuttur .. yine ayni yerde 
1070 sayılı 500 lira kıymet 
dakdir edilen bir evlek nis 
betin de ve içindt! eki tarz 
da yapılı bir yer evi 20 poı· 
takal, 6 şeftali, 3 yeni dünya 
1 O nı.r, 2 zenzelah ağaçları 
mevcuttur. Yine ayni yerde 
1071 sayılı ve tamamına 550 
lira kıymet takdir edilmiş 
oian 4 dönüm nisbetinde ve 

hıç şuphe yok kı çok daha yız 
fazla olRcaktı. .C,oılerinıizi Geçen akşamın neticesini 
bitirmeden ev\ el suflör me- hülasP. etmek lazım gelirse
selesine de lt m.ts dınek za- f elak:eti ve yardımı can!andı· 
ruretf vardır. Geçen akşam raı~ heyecanlı dakikalar ge· 

içinde kerp:çten eski tarzda 
bir yer evi ile 50 portakal 
300 dut. ağaçları mevcut bir 
kıta bahçenin temamı 2400 
seh~m itibarile 1800 sehim 

suflörün st•sinin en arka· çirdık. Bize bu fırsatı veren 
dakı localardan işiılme- Halkeviııi ve faili reisini cao-
sindeıı de anlaşıldı ki temsil dan tebrik ed ~riz. 
kolu çalışn1alanııda sahnenin Sermet Turgut 

Kendisini'! ihale olunan kim 
se derhal veya verilen mehil 
hitamıııda ~·arayı vermezse 
ihale kararı fesih olunarak 
kendi.sinden önce yüksek tek 

c ::z; wı 

Münakasa }/anı 
Hatay Elektrik işletmeleri mü'Hüriyetınden : 
Antakya Elektrik s<ıntralimızın tevsii için 150 

160 kilovat takatında bir disel Eleklrojen 
satın alınacaktır. 

Bu husustaki şartmımeler Ankara - İstanbul 
mir Nafıa komiserliklerinden v~ Hatay Elekt 
ışletmeleri müdüriyetinden alınacaktır. Teklifler 
kısa bir zaman zarfında Hatay Elektrik idaresi 
gönderilmelidr 

Bir taşhilı 
Antakya ceza evinin ek

mek ihalesi günü 18,2,94) 
salı günü icra oluııacdğı ilan 
olunmuşsada salı günü şuha 
tın yirmh.iırn müsııdıf olup 
ihal~de salı güdü yapılacagın 
dan şubatın 18 inci günü ta 
til günü olan gazara tesadüf 
edip o gün ihale yapılama· 
cağından ihalenin evvelce itan 
edildiği üzere ,sah günü isede 
şubatın 18 inde olmayup 20 
sinde yapılacağı tashiban ilan 
olunur. 

Mefruşat yaptı 1-

lacak 
1 - lskennerun Gümrük 

Müft-ttişliği için 14 parça ya 
zıhane ve yazıhane koltuğu 
gibi mefruşat yaptırılacaktır 

2 - Buna ait şartname ve 

planlar Başmüdiriyet c;atın 
tın alma komisyondandır 

3 Muhammen bedeli 509 
liradır. 

4 - Açık eksiltme gunu 

11 mart 940 pazartesi günü 
sarıt 14 tedir. 

5 - İstekliler biçilen be· 
delin yüzde yedi buçuk te· 
minatı olan 39 lirayı isken· 
derun Gümrükleri Başmüdür 
(l,k veznesine yatıtmalan 

6 - Piıfınları görmek Vt! 

tetkik etmek isteyenler her 
gün lsk~nderun giimrükleri 
Başmüdürlük levazım servi· 
sine miiracaat edebilirler. 

Kayıp tasdikname 
935 t~ Antakya Lisesi· 

nin 9 uncu sınıfmdan aldı· 
ğım tasdiknameyi kaybettim. 

Yenisini uıacağımdan eskisi
nin hü~mü yoktur. 

İhsan Melek 

S?Ft 

lifde bulunan kimseye arzet 
miş olduğu bedelle aımağa 
razı olursa ona olmazsa 
veya b u l u n m a z s a 
15 gün müdddetle tekrar 
arttırmaya çıkarılıp en son 
arttıranm üstünde bırakılır 
ve iki ihale arasındaki fark 
veçmiş günler için yüzde 5 
faiz hisap edilerek ayrıca 
hül(me hacet kalmeksızm 

dairemizce tahsil olunacaktır. 

Gayri menkullerin teraküm 
etmiş vergisi ve rüsumu del· 
laliyesi ve bilcümle tapu mas 
rafları alıcıya aittir daha faz. 
la malumat almak isteyenler 
20,3,9 :W tarihinden itibaren 
açık bulundurula<.:ak şartrıa· 
mesin~ ve 940, 518 sayılı 
dosyasına müracaatla ıcap 
eden malumatı almış 

olacakları ilin olunur. 

Şoför ve 
bacıların 

katı ne 
Şoför ehliyetname 

tebdili için verilen 
son defa olmak üz~re 
şubat ayı nihcıyerine 
temdid edildiğinden 
det zarfında bu gibi 
ehliyetnhm~lerini te 
Belt:diyeye mü rc.:>aat 
ri ve mezkur tarihten 
hükumeti sabıkaya ait 
yı~tnameler ile icrayı 
edeıniyeceklni alakıı 
nın malumu olmak ii 
lan o'unur. 

* .ç • 

Şehir dahilinde 
te olan bilumum bin 
yük arabacılarının e 
nıesiz icrayı sanat e 
ka1ıu•1en yasak oldll 
bu ay ~onuna;ı kada 
mum arabacıları ı bir 
çe ile Belediyeye dJ 
edert!k ehliyetname 
ve b..ı tarihin inkiı 
sonra ıcrayı sanat e 
cekleri ila:ı olunur. 

Belediye 

ilan 
Hatay Deftrrdarh 
Cisir!ıadittr;'n bilitİ 

w•ydiye hududuna ka 
rıehri üzerindek'i unı 
vak\i sr\ydiyede -
değirmeni de dahild 
2,940 tarihinden 
tarihine kadar 19 a'/ 
le avlanacak balıkla 
ye resmi 26.2,9D t 
saat 16 da defterdar 
resinde acık uttırnı• 
tılacaktır. 

Taliplerin bedeli 
.11en olan (160) lira 
de ye~i buçuğu nisb 
ilk teminat akçalarırı 
mezkurdan evvel 01 

ğına yatırarak 
iştirak etmeleri Ş" 
görmek isteyenlerirı 

dat müdürhiğ"' ıe 
etmeleri ilan olunu 

ilan 
ğünden 

Beynel harappı 
la vakıf Bahçenin ı 
sulleri har;ç olmak 
diğer mahsullerin 
ği ile diğer muhtel 
akarların mayıs 940 
kadar ic ~rları açık 
ya çıkarılmış ve 
ilan vdrakalarından 
di idare koridorunıl 
tır. ihale 26 2 
za rtesi günü saat 1 
olunacağından istelc 
kıflar idaresine rJl 

ilan olunur. 

Neşriyat 1~1üriürü: 
Seliın ÇELENK 

""".H .P .Ma tbaasmda 


