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11SI Finlandiyalılar 
Bir Sovgel hrkasznz daha 

ilıate ettile1· c:re 

ne İmha .edilen 1.2 nci Sovyet fırkasından ~blil f ,. ı . ı. 
bir "'ın enn e ıne geçen ganaim arasında 
nıı' neler var ?-9yaşında, 17 ycışına kadar 
i~~ 250 bin Fin çocuğu ceph gerisinde zira 

~ atla n1eşgul olmağa ba:;ladılar 
t'~ • l-lelsinki21 A.A.-Mühim nunKareliiberzahindaki taar:r;.ızn 
ds nııkdarda Fm kuvvetleri Ma inkişaf etmektedir. Bir kale 

reşal Mırnnerhaymın kuman- zaptedilıniş ve çok zengin 
k~ dasında olarak. ~usıa.rın en gaııaim ele geçirilmiştir. C<p 
[t1 çok taarruz ıhtımalı olan henin diğer mıntc!kalannda 

noktalarda top:anmaktadır. mühim bir hareket yoktur. 
a ~ Fin tayyareleri cephe ge Tayyareler ask eri hedeflt>ri 
te risindeki Rus mevz1lerini bombardıman etmiş ve hava 
·.ı bombardıman etmiş ve Fin muharebelerinde 47 Fiıı tay· 
usıF kuvveıf,..ri 100 kamyonluk' yaresi düşürülmüştür. 
•.~ bi~ ~us kolunu imha eyi; Filandiya tehliği 
nı mıştır, . . . 
le Ludoga g"I .. ·· . 1. Helsınkı 21 (a a) - Fırı· 

o unun şıma m 1 d' bl" . .. S 
u de imha edilen 18" . R an ıta te ığıııe gore, ov-

ıı ıncı us yetler <lün birı büyük kuvvet· ~ Fırkasının bütün harp mat· !erle olmak üzere müteaddid tı ıe . F" l . 1· 
k zem~sı ın erııı e ıııe geç- hücumlar yapmışlardır. IJu 
rt1 mışhr. Bu malzeme ara· hücumların hepsi ağır zayiat· 

ıın<la fırkanın bayrağı da la ta~d::>\urı-nultur. Fırı kıt,. 
a? vardır. Bu bayrağın bir ta- arı bazı mıntaklard.t yeni mev· 
la rafında yarını kürre resmi zileri zaptetmiş ve duşınanııı 
rilı' ~ir tarahnda da orak çekiç mukabil taarruzlarını puskürı 

eı.11 ıle Baltık mümessillerini ve müşlerdir. 
~ l . .. b" h D 

sveçı gosteren ır arta res ünkü hava muharebeleri 
t. medilmiş bulunmaktad;r. Yi- esnasında 6 Sovyet tayyaresi 

tlıt ne bu gaııaim'. arasında kı- ' düşürülmüştür. 
e zılhaç işaretini taşıyan kızak 
111 

lar da bulunmuştur,. 
J Helsinki 21 A.A.-

Iandiyadaıı gelen haberlere 
göre, Fııı\er tarafmdan iha
ta edilmiş olan 116 ncı Rus 
Ftrkasmı, Ruslar tayyareh~ı • 
le beslemeğe çalışmaktadır· 
lar. Fakat b!ı yardım tama 
mile yapılamadığı için, Sov· 
yet fırkasının vaziyeti ümitsiz· 
dir. Hu fırkanın da 18inci 
fırka gibi imha edilmeııi bek 
lenmektedir. · 

Sovyet fırkasının 
vaziyeti iimitsiz 
Londıa 21 A.A.- Fırı· 

Sovyetlerin yeni 
bir 1aarruz usulü 

Londra 21 A.A. - Sov
yetler Finlandiya cephesin
de yeni bir taarruz si!:temi 
takib -ıelıneğe başlaımşlar<lır. 
Yeni sistem tankları arkasın 
da piyade olmaksızın hucu
ma sevketmektedir. 

Cephede hava muharebe 
leı i oldukça şiddc·tli devam 
etmektedir. Sovyet tayyarf
lari diiu Helsinkiye 6 defa 
hü~um etmişlerdir. Harbin 
başladığın<lanb~ri Helsirıki 
en lt·hlikeli bir gün yaşamış 
tır. 

İsveç gençliğin~ 
bir beyanname 
lstokholm 21 A.A. 

Fintandiyaya yardım cemiyeti 

Mülf<:iye 
talebeleri 
Hataya geliyor 
Adana 21 A. A. - Bir 

tetkik seyahati yapmak lize
re buraya gelen Siyasal Bil 
giler talebesi, Atatürk büs · 
tüne bir çelenk koymuş ve 
ebedi Şefin manevi huzurun 
da eğilmişlerdir. Talebeler 
Adana spor klübü ile bir 
maç yapmış ve bire karşı 
iki ile galip gelmişlerdir. 

Gençler dün akşam bu • 
radan Mersine hareket .. et • 
miı.;lt:rdir. Oradan Hataya 
gideceklerdir. 

Adliye Vekili 
beyanatta bulundu 

lzmir 21 A. A. Ad-
liye Vekili Fethi Okyar İz· 
mird«ki tetkiklerini'bitirerek 
dün M:uıisaya gitmiştir. Fd 
hi ok yar Maoisadaıı Sona 
yolile Ayvalığa gidecek ve 
oradan Balıkesire uğradıkta. ı 
sonra Aı.karaya dönecekt ir. 
Adliye Vekili hareketindc:n 
evvel gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

" - Mahkemelerin iyi 
işlediğini görerek çok mern· 
nun oldum. Tapll daireleri 
de mükemmel çalışıyor. Halk 
idaresi tamamile halkın lehi 
ne olarak işlemektedir . 

Mahkemeler de adaleti 
müteessir etmiyecek şekilJc 
sürat temini için çalışıyoruz. 
Bunun için mahkemelerin 
adedini arttıracağız. Bu su· 
retle a<laletin daha süratlt> 
tecetlisinı görect-ğiınize şüp
he yoktur. ,, 

Yuna 'listandalt İz
n1ire gelecek rn 

badi il er 

Ankara 21 A A. Yu 
nanistandan bu sene İımir 
sergisine gelt:cek mübadil 
rumlar için vize verilmesi 'ta· 
karrür eylemiştir. Bunlar, 
1zmirden sonra lstanbulu da 
ziyaret rdebilt: ceklerdir · 

l3u sene 340 lzmir Fua
rı için posta idaresi ~eri 
pullar bastıracak ve lnhısar 
larıoı mamulatı uzerinc '·940 
lzmir Fuarı ., etiketi konu -

Yalan bir 
haber 

Sovyet Ajansı tara
fından tekz~b edildi 

Moskova 21 - Tans A-
jansı tt·btiğ ediyor: . . 

İtalyanın S:efanı aıansı~ 
Sovyet kıtaatının Kafkas hu
dudunu b:ızı noktalarda teca
vüz ettiğini ve buna karşı 
Türkiyenin buraya mühim 
kıtaat sevkeylediğini. fakat 
hudut a b:r müsademe olma· 
dıö-ıııı bildiren İstanbul mah-

o .• 
reç!i bir raber neşretmıştır. 

Katiyen aslı ve esası ol· 
mıyao bu haberi Tas Ajansı 
tekzibe mezundur. 
An dolu Ajansının 

notu: 
Anadolu Ajansı, Tas A

jansının bu tekzibine iştirak 

eder. 
Yeni zelzeleler 
Dün sabah saat 3,20 dt! 

Ankarada orta şiddette bir 
zelzele olmuştur. Yine dün 
Bayburtta oldukça şiı ldetli. 
Şar~i KarahisarJa hafif, To 
katta fasılalı 3 zelzele olmuş 
hır. Hasar yoktur. 

Ziledt• evvelki gün 10 
saniye süren şiddetli bir 
zelzele olmuş merkezde bir 
e., tamamen yıkılarak bir 
kadın ağır surette yaralan -
mıştır . Nahiyelerde de zelze 
le hissedilmiş ve geçen zel
zel~lerde hasıl olan duvar· 
lard.ıki çatlaklıklar büy~mü~ 
tür. Zilede sık sık vuku.t 
gelen bu zelzeleden . halk 
heyeca la di.işmiiş Ve! bır kı· 
sıın halk geceyi baraka ve 
çadırluda geçirmeğ(• l>aş~a
nıışlardır. insanca zayıat 
yoktur . 
Rcı ınany ·dan ke

,.este yeıla çıkarıldı 
Romanya hukumetiııce 

zelzele folak~tzedelerinr. tah
sis edilen 60 bin metre mi 
kabı keresteyi hamil olan va 
pur dün sab;th Kösteııce li
maııından 1stanbula müte -
veccihen yola çıkmıştır. 

Budapeşte beledi
yesinin teberrüü 
r3udapeşte 21 A . A. 

Budap.!şle l3eled;yesi Ana
dolu zelzele felaketz~clelt•ri · 

lacaktır. n ~ 50 bin pengoluk t,ir yar -----miila.-.. ..-~ dıma karar vermiş vıo bu 

Jlsveç gençlijine hitaben l>ir 
beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede Finlandiyanın 
mağlubiyeti İsveç için bir 
tehlike te~kil ettiği Fin onJu 
sundaki boşluğu doldurmak 
için l v~çlilerin gönüllü yazı 
larak Finlandiyaya gitmesi 
tavsiye olunmakta ve hüku· 
mdin yardımını arttırması 

i stenınektedir. 

parayı A n k a r a d a 
Kızılay .nerkezin yotlamış · 
tır. 

Teberrü mi\<tarı 4 
ınilyon lir ayı buldu 

An.:.Jo\u zelzele felakt>l
ketzcdelt:rine )'Ur tdaşlar ta· 
rafından teberrü edilen ve 

\ 

Kızılay v:znesine ~atınla~ 
yardım mıktan 4 mılyoıı !ı 

rayı uulmü~tur·, 

Vilayet umumi 
meclisi 

Bugün üçüncii içtima
ını yapacak 

Vilayet umumi m:c.lisi. 
bugün öğleden sonra bırıncı 
devre üçüncü içtimamı akde
decektir. 

Geçen celsede heyetiu· 
mumiyece maliye encümeni· 
:ıe havale edilen vilayet 940 
bütçesinin tdkikine encümen 
de devam edilmekte ve en
cüm<'nler hergün toplanmak-
tadır. • 

"Anadolu- lııô-
n!i ... ün Göğ

sünde,, 
Piyesi İskendernn
d, da tem ~il edi .. 

Iecek 
Haber aldığımıza gö~. 

Halkevi temsil kolu, " Anl\
do'u lnönünün Göğsünde ,, 
piyesini İskeııderunda d_a !em 
sil etmeğP karar vermışlır · 
Bu karar, İskeııderundRn 
vaki olan davet üzerine ve · 
rilmiştir. 

Burada olduğu gibi piye· 
sin bii!ün hasilfıh zelzele f!"
laketzedeleri kardeşlerimize 

terkedilecektir Piyesin Mar· 
tın ilk haftası içinde temsili 
muhtemeldir. 
Elektrik motÖt leri ta

mir ed1ldi 
Elektrik fabrikası motör· 

!erinden birinde anz olan bo
zukluk yüzünden ş.:-hirde elek-

1 ik cereyanı sıraile bazı mahalle 
ler<le kesilmekte idi. Motör 
tamir edilmiş olduğundaıı ev
velki akşamdan itibaren şehre 
tnm ce-reyan vcrilmc'kt~dir . 
l3undaıı sonra cerryan kı-sil· 
miyecektir. 

11 şehrimizde oto-
matik tel~fon ya -

pılacak 
Posta telgraf ve telefon 

Umum Müdürlüğü ~imdilik 
11 şehrimız<le otomatik tt"
lefon santrallan vücude g~
tirıneğe karar vermiş Vf" 

bunların \nşasını eksiltıneyt" 
çıkarnnşhr. Otomatik !"'ld~ıı 
santralı yapılacak şf"hırl('"rı -
miz şunlardır : 

M . z 1 Ad rna, ersııı, ~on~u. -
dak Burs:ı, Kozlu, Çekirge, 
Afy~n, Adapazarı. Kaysc"rİ, 
izmit. ve Balıke,ir . 

Almanya kuru Yel 
miş alacak 

lstanbul-Almi:tıılarla ya
pılan 5 milyon liralık yeni 
anlaşma üzerine Almanlar 
bilhassa kuru yemiş almak 
üı~re memleketin;!ze Rikert 
sen isıni,de bir müm~sil 
göndermişlerdir. 



ilkbaharda 
Büyük bir heırp b:ış 

l.yacakmış 
Vaşingtoıı,(A.A.) - Vazi 

fesi başına dönecek olan A · 
merikamn Londra Sefiri Ken· 
nedy beyanatta bulunarak gP.· 
lecek ilkbaharda Avrupada 

1 1 yıllık hurici 
ticaretimiz 
İhracat 127, idha
lat 118 milyon 

büyük bir felaket vuku bula-
cağını söylemiştir. Sefire 
göre patlıyacak müth\ş harp 

esnasmda Fransa ve lngilte· 
renin Amerikada bulunan 3 
milyar raddesindeki mevdu· 
atları süratle eriyecek ve A 
merika da Paris Vf': Londra 
hesabına vereceği harp mal · 
zemesine mukabil hazine bo 
noları kabul etmek veya ve 
resiye satış yapmak mecburi 
yetinde kalacaktır. 

Irak kabinesi 
istifa etti 

Bağdat 21 (a.a.) - Nuri 
Said Pa~a, Kabinenin istifası 
nı krala vemıiştir. Kral Nur 

, S~id Paşanın istifasını kabul 
etmiş ve yeni kabinenin teş· 
kiline kadar vazife görmesini 
emreylemiştir. 

Yeoi kabinenin teşkiline 
eski vezirlerden Keşit Ali 
Keylani memur edılmiştir. 

İngiliz harp bütçesi 
Londra 21 (a a.) - lngil

terenin harp bütçesi, İngiliz 
' tarihinde ilk defa olarak bu· 

Ankara - Harici ticardi 
miz hakkında neşredilen res 
mi rakamlara nazaran 1939 
yılı içinde 118 milyon 248, 
778 kil0 eşya ithat edilmi~ 

ve bunıt mukabilde 127 mil· 
yon 965,999 kilo eşya ihraç · 
olunmuştur. 

Bu suretle geçen yılın dış 

ticareti kıymet itibarile ibra· 
catımız halinde 9 milyon 140 
bin 68 liralık lehte bir f.•rk 
ggstermektedir. 

1938 yılındı ise memleke 
timize yapılan 149 milyon 
836 bin 689 liralık ithalata 
mukabil 144 milyon 946.511 
liralık ihracatta bulunulmuş 

idi. ' 
Kıymet v~ miktar itibarile 

başlıca ıhracat maddelerinıi 
zin "aziyetlerine gelirce: 

1939 yılında 38 milyon 
948 bin 30 lira değerinde 

45 milyon 489 ,783 kilo tü· 
tün, 4 milyon 189,725 lira 
degerinde 9 milyon 216 bin 
639 kilo pamuk, 4 milyon 
31 O bin 602 lira değerinde 
5 milyon 168,243 kilo deri, 
21 milyon 919, 709 lira de· 
ğerinde 103 milyon 57 bin 
484 kilo yün, tiflik, yapal ve 
iplikleri, 1 O milyon 728,39 
lira değerinde 22g milyon 

gün Avam kamarasında V<! 10 bin S kilo zahire ve hu-
gizli cels!!de müzakere edi- bubat 5 milyon 864.340 lira 
lecektir. Harbin ne kadar , 
uzayacC\ğı malum olmadığın- değerinde 46 milyon 864, 590 
d~n bütç :nin kati rakamlan kilo müstahsilah nebatiye. 
ihtiva etmeyeceği ve bunun l:39 da nıemleketimize it-
i15n olunmayacağı tab· hal olunan başlıca maddele· 
min olunmaktadır. rin kıymet ve miktarıda şu· 

dur: 
lngilteredeki dolar laı 19 milyon 957,885 lira de 

Londra 21 (a.a.) - İn· ğerinde makine, 12 milyon 
, gilteı e 'hükumeti, elinde do- 57 bin 561 lira değerinde 8 
lar bulunan lngilizlerin bun· ~milyon~722,201 kilo pamuklu 
lurı <lerhal hükumet hesabını kumaş20,145,9651ira değerinde 
lngiliz Bankasına göndererek• kara nakliye vesaiti, 4 mil-

1 bede!ine İngiliz parsı alma· yon 68,877 bakır ve halitası 
lurı ilan etmiştir. Bu ilan Ü· 3,550,020 lira değerinde 4 
urine bir günde İngiliz ban· milyon 249,943 kilo pamuk 
kasına yatırılan dolarların ipliği 3.46,54 4 lira değerin 
kıymdi 24 milyon İng i liz li- de 2 milyon 825 ,599 kilo 
rası mikdanndadır. yün, kıl ve bunların iplikle· 

Romanyada Gr•. .
1 

• . F 
. . . azetecı erımız ran-

Tayyare b nzını ıhracı d d'' .. 
k d"ld" sa an onuyor 

yasa f' 1 1 Paris - On gündenberi 
Bükreş 21 (a.a.) Roman Fransada buluı:ıarak mütead· 

ya hükumeti Romen petrol· dit sempati tezahürlerine ve· 
' larınm ıhracı hakkında yeni sile olan ve bu arada çephe

ve mühim bir karar almıştır yi z\yarf't eden Türk gaze
Bu karara göre, yüksek <le· tecileri Ank~raya dönmek 
reci! gazoli tli tayyare beıı· üzere buradan ayrılmışlardır . 
zinlerinın harlcı yasak edil· Radyo Ücretleri iki tak 
mektedir. 

İngiltere ve Fran
sanın aldığı t ütiin· 

ler 
lzmir- Gazeteler, lngilte 

reye sevkedilmek üzere iyi 
kalite yedi ton ve Fransaya 
gönderilmek üzere de- üç 
milyon kilo tüturı mubayaa 
edilecegini ve bu mubayaa· 
ııın lzmir ve İstanbul piyasa 
}arından yapılacağım yaz· 
makt adırla ... 

sitte alınacak 

Bu sene telgraf ve telefon 
idaresi, telsiz kanunundan 
bazı de~işiklikler yapmıştır. 
Bu değişiklikler arasında 
şimdi bir taksitte alınmakta 
olan ve seneliği 10 lira tutan 
radyo abone ücretlerinin 
iki taksitte alınmast da var· 
dır. 

Neş'riyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 

C.H.P.Matbaasmda baslmıştir 

Petrol fiatları' Denizlerde 
Litre başına 5 ku
ruş yükselecek 

ALMAN DENİZAL T1LAR1N1N 
TE lRI AZALıYOR 
Londra 21 (a.a.) - İn· 

giliz bahriyesi Alman deniz 
altı gemilerine karşı takiba· 
tı şiddetı~ndirmiştir. Geçen 
hafta içinde 4 Alman deniz· 
altısı batırılmıştır. Diğer iki 
geminin de battığı muhak· 
kak sayılmaktadır. Bu yüzden 
Alman denhaltı gemileri ar· 
tık f ngiliz Vdpurlarının geç· 
liği yolldrda sık sık görüne· 
memektedir. 

BiR HAFTADA 20 

Ga 
liiJ 

Kırıkhan icra ı · cıJ ·' lli 
dan: 5 l 
Kırıkharıda kasabası derııl 
da kain ve Andon oğl\l 
naş kara Y orgi ile Agllf' 
raçyan oğlu İstifanın ın' 
faten miişterek j bulurıJ\lt 
(241) tapu mahzar nutJl1 

İstanbul - Petrol kumpım 
yaları, petrol fiyatlarına yüz· 
de 15 zam yapılması için hü 
kumete müraccıata karar v~r 
mişler, Ankaraya birer ınÜ· 

m;!ssil göndermişlerdir. Zam 
istenmesinin sebebi, Roman- e 
ya hükumetinin petrol fiyat· 
larma Milli müdafaaya sarfe· 
dilm~k üzere yüzde 1) ı ; ,·> 
tinde bir resim koy-nasıdır. 
bu hususta bu1ünlerde karar 
verileceidir. Buna göre pet
rol fiyatları litre başında beş 
kuruş kadar artacak! ır. 

ve fevkı.ni kısmında h' 
halk fırkasının işgu!ında 
lunan 12 odayı ve ta 
kısmında bir gazino ve üç' 
bahç'! ve dört odayı CJ1~ Ve 
vi bina ile bunun bitİŞ1 da 
fevkani üç oda ve bir ~açı 

VAPUR BATTı 1 ve alt kısmında demir ~tor: 
. Lo~dra_ ~1 - Geçen \balı iki magazayı ıniU.ce 

Yalnız eskiden gelmiş malla 
rın eski fiyatla satı imaları 
için tedbirler alınacaktır. 

b~r hatta ıçınde Alman ~te· gayrimtnkullerden muCJ1fmu 
nıza~lı g~nıi(eri ile Alman \ istifa na ait ve beş bili ay 
mayınlerı tarafm<lan batın - kıymeti ınukaddereli ru 

On milyon lan gemileri_n sayısı 20 dir. hiss~si Jozef Katoniye ha 
bunların 5 lngiliz Vf! 15 i en satılarak vadesi ge'ka 

lira ile bitaraf devletlere: aittir. halde borç ödenmemiş ol mu 

B. t k l k Şeker fi t ları hak-
ınc. a ir ersane uru aca 

1 

k f 
İstanbul - Haber verdi· . .. . . 

v. •• l k . . d Beledıye encumenınrn 10 
gıne ~ore, meme etımız e ) 
b. ··dd tt b · k ı sayı ı ve 8,2,940 tarihli kara 
ır mu e en erı ·uru ması . . 

rı mucıbınce şeker fiatlarıım 
düşünülen tersane i~irıin bir 
karara bağlanması hakkında 
tetkikler yapılmakteıdır .Bu se 
beple lngiltereye ismarlana· 
cak olan vapurların bedelle· 
ri olan 10 milyon lira ile 
tersane kurulması düşünülmek 
tedir. Evvelce yap\lan hesap 
!arın tersanenin 10 milyon 
liraya kurulabileceği anlaşıl· 
mış olduğumdan ve bu yo,da 
projeler hazırlığından işe baş 

!anması için yalnız kati ka 
rarların verilme~i kalmıştır. 

Esasen harp yüzünden 
ısmarlanacak gemilerin inşa· 
ları gecikt-c,.ktir. 

Belediye meclisinin 
karara 

toptan bir çuvalına ince şe· 
kere 27 lirrt 60 kuruş ve pe 
raken lt! beher kilosuıı ı 2 3 

t 

20 kuruş ve 50 kiloluk bir 
sandık kesme şekere 15 lira 
75 kuruş perıtkt-nde suretile 
bir kilosuna 32,20 üzerinden 
satılmasın? dair olanEııcüme 
nin narh kararı yüksek Vila 
yet idare heyetinin 19 sayı 
ve 9,2,940 tarihli kararile tas 
dik edilmiş 0lduğundan tas· 
dik tarihinden itibaren htbi· 
kı zabılaya bildirilmiş oldu
ğundan hi!fıfında hareket e· 
denlerin olbabtaki karar mu 
cibince cezalaııdıı ılacağı ilan 
olunur. 

İlan 

dan usulen dairemizce bla 

kur nısıf hissenin 22 e 
940 cuma günü saat d me 
Kırıkhan icra dairesin• le 
arttırma ile satılacağt'ha 
talip olanların muhaı#ru11 
kıymetin yüzde yedibıJ Ha 
nisbetinde pey akçasını ril 
but milli bir b<\nkanın bin 
nat mektubunu getir111f.e 
ve vaktı mezkurda art ler 
bedeli yokarda yazılı k'Jin 
tin yüzde yetmiş beşini 
madığı halde en son ~ m 
nm taahhüdü baki ı k • 
üzere on beş gün dab• 
dit olunarak 15 inci g~ 
ni saatte gayri menk' 
çok arthrana ihale edı 
ve arttırma şartnamP.Sİ 1 
940 tarihinden itibarell 
kes için bulundurulac•I 
ipot~k sahibi alacaklıl•~lct 
ger alscaklıların gayri si 
kul üzerindeki haklarıll ol 
susile faiz ve masrafa daL 

Karar mucibince 19 - 2- Veıkıflar müdürlüğünden: • 
940 ·ı . d f P Dalyan ko'"yu"nde Abınet olan iddialarını evrakı le 

tarı ııne müsa ı azar- d 
S 1. y f b" . y b biteleril~ 20 gün için e 'e 

tesi günü saat 15 te Reis ecere ı ve usu mı a • d · · b" d' · · 
Ya vakıflarına ait b b k aıresıne ıl ırmelerı. nı 

SadıkMüftünün başkanlığında . . a çe ve h· ld h ki · · ı ev bırer sene müddetle S d . et e a arı tapu sıC v • 
toplanarak yapılan yoklamada efendi vakfında iki oda ail~ 1 bit olmad,kça satış be_• ka 
Nüzhet Bilgin, Muhsin izzet, muhtelif vakıflarında mayıs paylaşmasından hariç or~a 
Necip İpekçi,Melımet Baha- 940 sonuna kadar icarları lan ilan olunur. bu 
dırlı. Mehınet Sait Tüleyli, açık arttırmaya çık'1rılmış ve 31416 kilo un alııl' ve 
Abdullah Mıstık, Cemil As buna ait ilan listesi idare ko- H t G.. "k ulı' 1 
fur, Şükrü Balcıoğlu, Münür ridoruna asılmıştır. a ay umru m ., ec 
Yener, Usta Abbuş, Münür ihale 22,2,940 perşembe taburu satınalma kont• vaı 
Hoca ki onbir azanın hazır günü saat 14 de vakıflar dan: ·~ lo 
olduğu ve nisabı ekseriyet idare.sind~ ic~a olunacağın· Taburun iki. aylık: :'i Te 
olmadığı cihetle 1580 numa dan 1steklııerın müracaaları olan 31,416 kılo un Jıa 
ralı kanunun 68inci madde- ialnolunur. siltmeye koı1muştur. nı 
si mucibince üç gün sonra Kayıp tastikname merkezleri olan Rey"1 le 
ki 22 ~2-940 p~rşembe gü '137 Adana lisesinin 1- B Şeyhköy, Cisirhadit, yt 
nü saat 15 te toplarımağa ve sınıfıııdan almış olduğum tas· tepeye teslim e-dilıne~ 
bu kararın mahalli gazete tikııameyi zayi ey!edim. Yeni- lt: ve tahlile .. tabi o.ıaıı 1 

ile ilanına ve Makamı Vıla- sini alacağımdan eskisinin çuvallar . muteahhı~eof 
hükmü olmadığını ilan ed~- 1 mak şartıle beher kıl 

yeti Celileye arzına karar 1 tahmin olunan fiat 14 
rım. O 

verilerek celseye nihayet v~· Mustafa Kemal Baha<lırlıOğlu olup ihale 23,2, 94 
rildi. günü saat 14 te Aot• 

T h"h satırında ·' açık arttırma,; gümrük muhafaza wıl A 
as ı · ki' d k k ı· ı · ' j' 

Du 
.. ı1ku" . . . şe ın e çı an e ıme yanış ı tın alma komisyonuo" H 

sayımızın ıkı11cı 1 tır. Doğrusu " açık eksiltme ı kt B · 3,t' ın f d " Ew't k .aca ır. una aıt ş 
say asın a . A gı men ursu olaC'~klır. ,, Tashih ve itizar nin her gün komisyoıt ka 
tamiratı " ılanının 10 uncu ;<le:-ız. 1 rülebilececri ve iste~ 

yüzde 7,5-<> muvakkat t rı 
karşılığı olan (330) li~' ti 
kenderun gümrükletı 

Münakasa /lanı 
Hatay Elektrik işletmeleri müdüriyetınden 
Antakya Elektrik sımtralimızın t!vsii için 150 -

160 kilovat takatında bir disel Elektrojen grubu 
satın alınacaktır. 

Bu husustaki şartmameler Ankara - İstanbul -
mir Nafıa komiserliklerinden vt>. Hntay Elektrik 
ışletmeleri müdüriyetinden alınacaktır. Teklifler en 
kısa bir zaman zarfında Hatay Elektrik id tresine 
gö n<l eril mel idr 

"'( 
sine yatırarak mezkO ~ ya 
ve :\.ıatte komisyona .J nı 
at etmeleri ilan o~ b 

Gündüzd' ~ 
Ti:rkçı~ ~!:Ü bv~b9 f 

muazzam film 


