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:erot 

• ,. . Halkevle lZl l 
· 8 inci gıldöniimü bugün '~ 

Yurdun hoer köşesinde parlak merasim
e•~ le kutlanacak - Bugün yeniden dört 
tf Halkevi ile 140 Halk odası açılıyor 
ık .. ~alke\·lerimizin8inci yıldö l yo İle neşred,JP.cek olan bu 
ı ki nu~nu bugün yurdun her kö nutuk dinlendikten sonral-lal 
il .~e~ıııdt> olduğu gibi şehri- kevlerinin bir senelik faaı:-
nd .. mızdt><le ços1r ·· · t' h· kk ~ .. le 1 ~ un mt'rctsımlc· ye 1 a ında kısa nutuklar 

ı# but ~na~~ktır. . Halkevimiz söylenecek ve bunu ·ınuht ·-
r uguıı ıçın zengın ve k t l'f w 1 

• w ı ı· b. ço e 1 eg eııc~ler takib eyliye t-g ence ı ır program hazır- cektir 
f lanıış bulunmaktadır. · 

. E~v~lcede haver verdiği Halkevimizin bu yıldöıı ü 
1 ıız gıbı merasim lam saat mü daha evvt>l bildirdiğimiz 

tıl çte istiklal maı şile başlıya gibi lsmtt Paşa ilkokulu !-a · 
ca~ v bunu Sayın Başveki lonlurında kutlulanacn'<tır . 

ınilııııız doktor Refik S ·d 
b Aııkara I+ılk . d B} amın Hıç kimst>ye dav •t yapıl 

t k k ; f v~ıı e vert-ceği mamıştır Ht> r yurtd.ış L u ııu u la ·ıu C'ylıv '-t' R 
S • ıece.- ır ad toplantıya dav • tı id 1 r. 

.~ tgasa/ hi/gif e,. okulu talebe -
ler-i şehrimizde 

24 genç• ·· k 
.en ınuı k' p olan gruı;ı şerefine 

, s· Beledıye 40 kişilik bir ziyafet verdi 
•yasal bilgiler okulu . . 

sııııf talt:b<"l" ~• .. son ' ınakamlarm fa zıya ret etmış· ıP, ~ rın;.ıe:ı mu ·ek.k ep ı d" d 
ı 24 kişilik b"ı . er ır. l3u ziyaret esnasın a 

r grupun cvvelk v r · H akş· nı Hataya ld"k .. ı d. ı~ıız, talebelere atayın 
)' . k ge 

1 lerını tarıhı, tografi iktisiJi \'(' azmıştı . . . . • 
B ı d" ıctıınaı durumu hakkınd:ı çok e t· 

1Y~ talebeler kı 1. · h 
'fine e ı k . şere· ynıet 1 ıza at vermiş ve bir '" vve a şıım Tu t .. 

ıı linde 40 kişilik b' rız?1 ote- saa suren bir hasbihal yapıl 
ı . . ır zıyafet mıştır. 

vermıştır. Valimizle h .. k ~ G . 
it met erka h u u t"nç rnısdfirlerimiz, dün 

.. .. b . nının azır bulundu. kışlayı, Belt>diyc} i Parti ve ıı gu u zıyafet ueç kt k H lk . ·ı ' 
~ d . ~ o va a ·a a ·evı ı e müzeyi ziyarf"t 
d ~r :aı:i•nı. hasbihaller için etmiş v ... tetkiklerde bulun· 

g ç ştır. muc:IarJ B ·· h · · T 1 b ı r ır. ugun şe rımız-
1 a e e1 ~r m~al!iınleri Ce- den ayrılarak Ank.ıraya dö-

rna ' e bırlıkte ıd - ki d' 
J sabah V ı · · .. .ı •' un nece .er ır . Hoş ge'diler o ' a ımız Sokm .. . d . . 

b • esuerı er ve ıyı yolcuıuk dıleriz 
1 K_~o~dinasgon heueti Başvelulımızin R" . ..., 

ıyasetınde toplanarak 
mühim kata) lar verdi 

; Aııkare 24 A.A. Yük- _ .. . .. 
1.;sek Koordinasyon 'h , . . 2 Komur rntı~ı ışını tan 
"'d·· .. ~ 1 ı t'}etı zım. 
,.t uıı og eden sonr·ı B k·1 3 H 
Y"·Dokıor R f k • aşve 1 avıada kömür iş 
" )'ast"tiııd ~ ı . S~ydaınııı ri- lenmesiııin arttırılması. 
; e ılk ıçtımaını }'ap 4 K k k .. .. . ·ı . nıış ve Mili k . - o ·omuru ıstı 1salı· 1 

orunma kanu- nın tezyidi ııııııun lıükümı . .. 
erıne gorı• y - k k K 

h1l'rkez ht>yeti teşkil t-d rek .. u se • oordiııac;yo ı he 
aşağıdaki kararları almı t Y:hnın B.tşvek51et merkez 

"t 1 Ereğli köm\Jr ~a1:: ı b~rosu şefliğine Siyasal bil 
zasıııdaki Vcıziyetiıı kontra- ~~er okulu Profesörlerindeu 

.. lü a.zım Atıf Kuyucak tayi:ı 
edılrniŞtir. 

BÜTÇESl HAZıR- I Arpa' ih t 
LıKLA Rı 1 raca ımız 

A • c:tanbut Arpa ihra-ııkara Umunıı muva catı herS{ün artınakt d H" 
,., Zı•nt-y L vl b'" .. k"I kA . 'b a ır. u 
,. I ag ı ulun vr a et· ·ume lın ı racata müsaad et-

l~~le Urııuın ınüdürlükler, 94) tiği güııdeııberi htikunı~t em· ti >utçeıer· . h 1 k • . l 1 
I ını azır ıyara • m ı· .

1 

rıııe ayrı arı 5 b 
11 

tondan ' .J~. vekalt'tin vermişlerdir. başka 20 bin ton arpa ihraç 
. adı ye vekaleti bütçeler ü10· edilmiştir. Halen iskelelerde rın e lt'tkikl · 
nıek t d" .~rıne devam et- ilıracat için vapur bP.kleyen 

e •r. Butçenin h f J 
rnuıııiyesi b . eye ıu- 5 bin ton arpa var ır. 
ler ı . uguıı Yarın v .. kıl · 

unca~Yt>tındt' t<'tkika başla· Millet meclisin e verilmiş ola· 
ve 1 lllartta Büyük caktır. 

De1velide 
IVIerkezde 30 ev 

yıkıldı 
Anknra 24 A A . 

Kayseride dün sabah gec~. 
yarısın~an sonra şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Has;ır 
yoktur. iki gün evvel Deve· 
li ve mülhakatında vuku bu
lan zdzelt>de merkezde 30 
,evin yıkıldığı anlaşılmışlır. 
Merkezde zelzeleden nüfu;ça 
zayiat yoktur. 

Bayındır ve Tirede 
zelzele 

Diin sabah Tir~de v e Ba 
yınd ı r da beşer saııiye sü 
ren üç zelzele hissf dilmişti r 
Hasar yoktur. 

Çocuk tiyatrosu 
Ankdra 24 A A - Ço 

cuk E'>irg~me Kur.umu \..J ~ -

ne) merkezi, çocuk tiyutı osu 
nuıı kadrosunu tespit etmiş
tir. Tıydtronun kadrosu Heli 
kt>vleri azıısıııdan VP h •nı f'n 
kamılen ort:ı ve lıse tedris 
heyetine mensupturlnr . 

Türk- ovyet 
licarelı 

Sovyetler bizden 
ma 1 alacakiar 
İstanbul Şehriınizd,.ki 

Sovyet ıicare- mümessılliği 
ihracat tacirlerimizle temas· 
!arına devam etmekte~ir. 

Mümessillik bilhassa menı· 
leketimizden ne gibi malları 
hangi fiatlarla alabileceğini 
araştırmaktadır. 

Bir müdd~ttenbt: ri muvak 
~at bir tevakkuf dcvr,..si ge
çiren Tur k Sovyet ticari 
nünasrbetlerinin yakında tekrar 
canl.ınacağ ı ümit edılınC'ktr
d ı··. 

Giker taraftan lııg.ltı•r e 
Fransa ve İlaly.ı J.İn Ç ·k. k 
çe ihracat m<:tddelerimİ7. e 
karşı dahı fazla talip olın ık 

tadır. 
Aldıkları matlar bi!has·rn ' 

tütün, hububat, gıda madde
leri, üzüm, incir, ve . fıııdık· 
hr. ltalya mühim mıktarda 
yumurta çekmektedir 

Yakmda İtalyadan bazı ti· 
caret heyetlerinin şchrimizt" 

gelecekleri dt• haber alıı~ -
dığı gibi son gıi'1lcrd" şchrı· 
mize mühim miktarda da Al
man tüccaı Iarı gelmektedir. 

Vilayet Meclisi 
t:ncii menler ç .. hşıyor 

Vilayet umHmi m ~c lisi 
malıye ve bütçe encümenleri 
dun v evvelki gün topla
narak bütçeniıı tetkiki11e d ... 
vam etmi~lerdir. Diğt!r ta
raftan maarif ve sıhhat encü
menleri de çalışmaktadırlar. 
Meclis yarın toplanacaktır. 

Fi landiyada kan 
gövdeyi götürüyor 
So1ıgefler mütemadiyen' in
san harcamaktan ceki&f .. mi

yorlar fak at 
H ·men biitün hücumlar akametle netlce

lendi - Manerhaym hattının planlarını 
yapan Belçikalı general ne diyor? 

Moskova 24 (a a.) - Dün releri cephe gerisindeki şe· 
akşamki Sovyet tepliğine gö· birler üzerine mutemadiyen 
r~, dün cephelerde ehemmi- bomba yağdırmakta ve tay· 
yetli bir hadisr olmamıştır. yareler teçhizatlı paraşütçü· 

ıer indirmektedirler. F.-kat Evelki gün Kızılordu kıtaatı 
hu paraşütçülerin hepsi inılıa 

15 i beton topçu istihkamı edılmiştir. Kareli cf•phesiııiıı 
Olmak üzere 21 istihkam zap· 

uzunluğunca devanı eden Vt" tetınil?lcrdir. Sovyetlere ağır z ıyiatn mal 
Helsinki 24 (a a ) - Ma· olan bu hücumlar lıiç bir il< .. 

nerhaym hattının planlarını tice vermemiş \'e Sovyetl"r 
yapmış clEtn Be içik alı gene· Fin b.!!ları önünde 3000 ölü 
ral Bado Fın hükumetıni da-

ve çok n1ühim mikdada harp veli üzerine yakında buraya 
Bado. mühimmatı ve kıztık terkt't-gelecektir. General 

k . ıı·ıkb.ın· mişlerdir. Sovyetlerin Fin ka· bugün ü vazı > etten d 
F 1 d. kurtu!· lesini zaptettiklerine air o· 

dir ve in an ıyttı11n lan haberler temamen yalan-
ması imkanı mevcut olduğu 
gibi, buna lüzıım olduğu ka· dır . 
naatind~dir Dünyanın her Finlandiyaya yapılan 
tar"fınddn gelen yardımJan taarruz İsveçE:: 
bahseden general demi~tir 

taarruzdu..ki: 

"Mareşal Manerhayına her lstokholm 24 (a,a.) - Is· 
şeyden evv<•I uzun .menzilli veç hariciye nazırı gazetel~r<· 
ağır istihkam topları ile tay- v~rdiği beyanatta şunları söy· 
yare:. ve heı· türlü harp ma- \emiştir: 
himmatı lazımdır . ., ·•Cihan bılınelidir ki, Fiıı-

Helsinki 24 (a.n ) - Röy- landiyaya yapıla ı taarruz İs· 
ter A)ansının cepht:Jeki mu- veçin kalbgahına vurulmuş bir 
habiri bildiriyor: Kareli cep- darbedir. 1sveçin m• llifiİ Fin· 
ht·sindeki arp gıttı çe şı -h · 'k · d landi)·aya sıkı sıkıya ba ~,_ 
detlenınekıecfir Sovyt:t :ayya· lıdır .. ,"P:ıi!IESal:ıiıllii;;:amıı-ım11t 

lngiliz do11anmas1 
Finlandiya sahillerinde 

ııiçirı toplailllJOr ? 
Bt1 toplaPmca Moskova ve Berlinde en
di:;e uyandırdı v~ Sovyet donanın ~~ına 

( h a zırol) enui verildi 
Lo 1dra 24 A. A. ·- yaya dönmeleri ilıtimuli var 

Resmi İııgiliz mah afıli, Fin· <lır . iııgiliı donanmasının 'ı 
landiya sahill e ı ine.l e İngiliz şiınJi Baltık denizinde gö · 
donanmasının göriiıı<lüğüııe rürı ııesi Lu gemileri Alman 
daır olan haberleri ııe tek • y:ıy:ı döıwrken yak ılamak 
zib ve ne ,\e tryit etmektt- · içi 

1 
Jir . 

<lir. Bu lıususta hükumet me İngiliz harp gemiterının 
h filinden birşey öğn:nmeğe Finlandiya sahillerind~ gö · 
imkan yoktur. İyi lıaber a : rünnıcsi Moskovadn derin 
lan mehaf.I, İngiliz donanma bir endişe uyeındırmıştır. l.lu 
sının Finlandiya sahillerinde gemilerin Sovyetlen• kar.şı 
bulunmasınm sebebini şöyle bir har ek ete geçeceği iımit 
izah etmektedir : Denizlerin edilmemeklt- berab!.'r endişe 
don .nası münasebetile bir gitt:k;e artmaktadır. Buııuıı 
çok Alman gemileri Fin li· ı Sovyetleriıı Kutup Vt! v_e _B ~ı 
mantarında kalmıştı~: ~u gc· tık filosu hazırlık ,emr ıın a.-
milerin yakında çozulecck mışlardır. . .. 
olan buzlardan sonra Alınan ( Sayfayı çevırınız ) 



Zelzele mın
takasına dair 

Raporlar hazırlandı 
Ankara Nafıa ve kale ti 

tarafından zelzt>le mıntakası· 
n11 gönderilen heyetler şehri· 

mize dönmüşler vehazırladıklar. 
raporlara vekalete vermişlerdirı 
Yapı işleri fen heyeti müdü · 
rü Sırrı Sayarın r.::isliğinde 
yliksek mimarlar birHğinden 

gelen mümessillerin de işti
rakile teşekkül eden komis 
yon bu vapurların tetkikiJe 
meşgul bulunmaktadır. 

Erzincan ş~hrinin kurulaca 
ğı yer he11üz malum değil
dir. Halen orada vazife gö
rPn memurların ikametleri 
için istan~ulda yaptırılan 40 
tane kadar portatif evden 25 
i ikmal edilerek Erzirıcana 
gönderilmiştir. 

Bu mıntakanın imar ve in
şa faaliyt-tiııe ait hazırlanan 
talimatname ay başma kadar 
ikmal edilerek tatbikrna ge
çilecektir. 
Diğer taraftan Ziraat Ve

kaleti zelzele mıntakasındaki 
köylerimizin müstahsil hale 
getirilmesi için muhtelif 
ekipler göndermiştir. ~u 
ekipler oradaki köylünün va 
ziyetini tetkike devam etmek 

:ıtedirler. 
Huuubat, hayvan, kereste 

mubayaa edilerek yardımlara 
başlanmıştır. Bazı mmtaka· 
:arda da devlet bizzat zeri• 
yat yapl\caktır. Bu husus için 
lazım gelen ziraat aletleri 
mahaHet ine gönderilmiş-

tir. 

Horda Kaoçuk ih
racı serbest 

Ankara -Hüküme t. mem
leketimizde kullanılmasına 
imkan olmıyan hurda kao
çuk lastiklerinin memle-

=ket dışarısına ihracını serbest 
~ bırakmıştır. 

Sovyetlerin 
KaYadeniz donanma 
sının [manevraları 
Londra 24 A.A.- Röy

ter ajansıSivastopoldan bil<li 
~riyor: 

Sovyetlerin Karadeniz fi. 
)osu uzun bir manevrada, 
sonra üsler'nf' dönmüşlerdır. 

lngiltere 
İtalyaya kömür 
vermiyecek mi? 
Roma 24 A. A. ltalya-

nın Londra Elçisi Londra -
dan buraya gelmiştir. Sı:-fi -
rin bu ziyaretine sebep. İn-
giltere hükumetinin İtalya 
ile evvelce yaptığı kömür 
anla~masma taalluk etmekk
tedir. lngillere, İtalyaya gön 
derilecek kömür mes~lesinde 
çok dikkatli davranmakta ve 
Bunların Almanyaya geçme· 
sini istememektedir. 

İngiltere, ltalyanın zaruri 
ihtiyi\çlarını karşılıyacak kö· 
mürü, Almanyaya karş• tat
bik edilen' ablukan·n ınües -
siriyetini~ ihlal etmemek için 
bu muamelenin, yani ltalya -
ya kömür sevkinin bundan 
sonra yapılmasına imkan gö 
rememektedir. 

ıtalyan sefiri burada üç 
gün kalarak İngiltere hüku
metinin noktai ııazarını hü · 
kumetine anlatacak ve İtal · 
yanın cevabını , Londraya 

götürecektir.' Hah hazırda 
burada bulunmakta olan İn
giliz mübayaat komisyonu -
nun da bu yüzden bir kaç 
gün daha Romada kalması 

muhtemeldir. 

İngilteredeki Al
manlar 

Londra 24 A. A. - in 
gilterede bulunan 6 bin Al
man vaıiyetleri yeniden tet· 
kik edilmek üzere tekrar 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Son tetkikten sonra bu Al -
manların tevkif edilmeleri 
muhtemeldir. 

YUGOSLAVYADA 
Belgrad 24 A. A. -

Son Sırp - Hırvat anla~ma 
sı mucibince devletin de
mokratlaştırılması için hazır· 
hklara başlanmıştır. Dikta · 

, törlük zamanında kapanan 
gazetelerle, Siyasi klüpleriıı 
tekrar açılması mukarrerdir. 
Bunlar siyasi birer teşekkül 
olarak faaliyete geçecekler
dir. içtima hürriyeti de ye -
niden iade edilecektir. 

Norveç Almanya ve 
İngiltere iıe anlaşıyor 

Sovyet kumanda heyeti manev 
raların tamamen muv&hk ol
duğunu beyan etmektedir. 
Manevraya iştirak eden harp 

Kopenhag 24 A. A. -Nor 
veç hükumeti, İngiltere ve 
Almanya ile harp zamanına 

mahsus olmaküzere birer arı 

laşma imzalıyacaktır. .r:.gemilerinin üçte ikisi yeni ge 
milerdi Sahil muhafaza ge· 
milerile tayyareler de maııev· 
raya iştirak etmişlerdir. 

Ec 
ııelıi kaynakların haber ver· 
diğ.ne göre, İngiliz doııaıı • 
masıııın Finlandiya sahillerin 
de görünmesi, Moskovada 
olduğu gibi Berli11de de en 
dişe uyandırmışt~. 

Diğer taraftan İskandinav 
yadaki gdzelc ınu'ıabirleri · 
nin Mask ovadan alarak bil· 

~ dirdıklerine gor~, Sovyet do 
nanması Başkumandanının 
büıün Sovyet fi osuna deniz 
lere açılmak için hazırol 
emri \ rrdiğ[ni teyid etmekte
dır. 

Avustralyadan İngil-
tereye yardım 

Londra 24 A. A. - A.vus 
tralya hükumeti lngilterenin 
emrine 1400 pilot ile 1500 
mitralyöz vermeyi taahhüt ey 
!emiştir. 7 milyon nüfuslu 
olan bu İngiliz doıninyonunun 
yaptığı bu yardım, İngiliz 
dominyonl?rmm lngillereye 
yapacakları yardım için bir 
fikir ver ecel mah\yettedir. 

Garp cephesinde 
Paris 24 A. A. - Garp 

cephesinde dün hava faaliye 
ti çok fazla olmuş ve Alman 
keşif tayyareleri Fransız top 
rakları üzerinde altı defa 
uçuş yapmışlardır. 

Bir ima 1 

Almanlar Rusların 1 
kabiliyetinden şüp- , 

heli 

lngiliz 
tayyareleri 
Alınan Üslerini 
bombaladılar 

Londra 2 A.A.- Res 
Rus ordusunun harp saha· 

smdaki kudretsizliğinin Al· 
manyada yaratmış olduğu su men bildirildiğine gör~, ln
kutu hayal ilk defa olmak giliz tayyareleri Heligoland 
üzere Nazi partisinin naşiri adalan civarındaki Alman 
efkarı olan Volkişer Beobah harp gemilerile üslerini mu 
ter gazetesinde bir akis bu·l 1 vnffakiyetli sureltt> hombala 
maktadır. mış ve sahil b taryalarile al 

Bu gazete Finlandiya or· man harp gemilerinin ateşine 
dusunuıı spor antrenm:ınları I rağmen üslerine dönmüşler 
dolay.sile fevkal3de iyi çalış dir. Bir Alman tayyaresi 
mış olduğunu tebarü;-. ettir· \ düşürülmüş ve bir lngiliz tay 
d~ktP.ıı sonra finlerin göster- I yaresi havaların fevkalade 
dikleri askeri kudreti takdir 

1 

f !nalığından üssüne dönme· 
etmekte ve Rusların :ı.skeri miştir. 

kuvvetlerinden şüpheli olJu· FransızKom .tnjstlideri 
gunu şu çümlelerle anlatmak ı Paris- Eski Fransız ko · 

tadır: d munist partisi lideı·lerinden 
Şikmdiyel kadarı Finland iya- ı Norez Fransız tabiiyetinden 

nın urtu muş o masrn a erı ·1 k l d.l · t' s a e ı mış ır. 

büyük rolü kış oynamıştır. E .., • k 
Fakat adet itibarile fevk la- gzf men Ur SU 
de yüksek olan Rusların mu 1 • f 
zafferiyeti d.ıha ilk günlerde ram1ra l 
beklenmekte idi. Vilayt tten: 

Bu vaziyette sonra Rus or· 1 - İskenderun, Kırıkhan 
dusunun taarruz kabiliyeti yolu üzerinde Eğitmen kur· 
hakkında çok ciddi şüphe su ittihaz edilen binalarda 
ler meadana çıkmaktadır. bazı tamirat yapılacaktır. 
İtalya ile Roınanya 2 1 Keşif bedeli (2380) 

lira (25) kurus olan iş bu ta-
arasın da mirat 17 ,2,940 tarihind~n iti 

Roma 24A:A. - İtalya baren 15 gün müddetle açık 
ile Romanya arasın bir tica eksiltmeye konulmuştur. 
ret muahedesi akdetmek 3 - ihale 4, mart 940 pa-
üzere bir İtalyan ticareı he zartesi günü saat 15 te Vi· 
yeh bugün Bükreşe hare- !ayette teşekkül edecek kcı· 
ket etmiştir. misyonda yapılacaktır. 

Müzıikerelerin esasını, Ro 4 -- Talip olanların 4 mart 
940 razartesi saat 15 te yüz· 

men petrollerinin 1talyaya 
verilmesini istihdaf edecek- de yeqi buçuk teminat akça 

sı olan (187) lira (50) kuruş 
tir. 

Macaristanda hazırlık 
Bu<lapeşte 24 A.A. -
Macar hükumeti neşret

tiği bir emirname ile, nor
mal kuvvetlerin kifayetsizliği 
halir.de milli seferberlik usu 
lünü ihdas eden bir kararı 
neşretmiştir . 

Bu kararnameye göre, 
Macar kadınları da ordu 
hizmetine gönülıü olarak gi
rebileceklerdır. Dığ r t.ıraf
tan Macar ameleleriniıı de 
yabancı memleketlerde zira 
at işlerile iştigali yasak e
dilmiştir. Halbuki, Macar 
ameleler inin komşu memle 
ketlerde çalışmaları bilhassa 
son senelerde bir adet hük 
müne girmiştir. 

İngiltere ile Roman 
ya arasında 

Londra 24 A A. - Pet
rol ihracı meselesine dair ln
giliz suallerine gelen Romt-n 
cevabi notası tetkik edilmiş 
v~ bu cevabın çok müsait ol 
duğu anlaşılmıştır. Bu itibar 
la iki hükumet arasında pek 
yakında müzahereler başlıya 
caktır. 

Suriyede tedavül 
eden banknotlar 
Şam - Suriye ve Liib· 

nan Bankası tarafından neş· 
redilen bir istatistiğe göre, 
geçen Kanunusaninin sonu
na kadar Suriyede tedavül 
eden Suriye evrakı n.,kdiye 
si 19 milyon 200 bin liraya 
baliğ olmuştur. 

maliye veznesine yatırıp mak 
buzlarile birlikte komisyona 
müracaatları. 

5 - İşbu tamirata ait ke
şifname ve şartname her gün 
maarif dairesinde görülebi

lir. 

Mazlum Paşa ihale 
müddet; uzatılnııştır 

Hatay Defterdarlığın.fan; 
Mazlum Paşa dalyanından 

avlanacak balıklardan alına
cak yüzde 12 saydiy-ı resıni
le birlikte yüzdt' 35 hazine 
hissı:sine ait müzayede şart· 
namesinde yapılan dt>ğişik· 
lik :;ebebile ihale müddeti 
4--3 -940 pazartesi günü 
saat l(ı ya kadar uzatılmış· 
tır. Talip olanların yevmi 
mezkurdan evvel 3700 lira 
muhammen bedelin yüzde 
yedibuçuğu nisbetinde ilk 
teminat parasını mal sandığı 
na yatırarak ı ıizayedeyc 
iştirak etmderi ve şartname 
yi görmek istiy ~ ı erin Vari
dat dairPsine müracaat etme· 
lP-ri ilan olunur. 

ilan 
Belediye dı:ıiresi arkasında 

ki 106 numarah parselden 
müfrez üç kıta arsa müzaye
dey~ konulmuştur Talip olan 
larıı1 belediye mulıasipligine 
müracaatları ilan olunur. 

Gündüzde 
PEK Y AKıNDA MUAZA;vt 
ve heyecanlı filim ŞIKAGO 

ateşler içinde 

ııaıı s 
Hatay Defkrdarlığınd )n 

Cisirhadittt>n bilitibnt jJ · 
veydiye hududuna kadar Ha 
nehri üzerindeki umum k 
vnbi sıtydiyede ~ Karı 1 

değirmeni de dahildir 
2,940 tarihinden 3ı,8 
tarihine kadar 19 ay Jll 
le avlanacak balıkların sJ 
ye resmi 26,2,940 tarihi 
saat 16 da defterdarlık 
resinde acık aı·ttırma _,ı 
tılacakhr. 

Taliplerin bedeli mu~ 
lılen olan (160) liranın. 
de ye~i buçuğu nisb •tııı 
ilk leıninat akçalarını Y ~ 
mezkurdan evvel mal sa 
ğma yatırarak arttır 

iş~.irak e.meleri şa rtnıııf _ 
gorm<'k ıs eyerılerin de~ 
dat müdürlüğüne mii 
etmeleri itan olunur. 

12 estet alınac8 
Antakyada Halay giiO: 

muhafaza taburu satın• ~ 
komisyonundan: 

Beherinin muhammell 
(165) lira olan on iki l 
e,:,teri pazarlık usulü ile 
tın alınacaktır. EsterleriO 
ları 1,38 den'. yukarı olB 
ve göğüs çevreleri 1,58 
a ş a ğ l olmıyacak , ~ 
şını ikmal t!tmiş ve 8 ) 
~itirm~miş, binek evsafı Y~~d 
ız teşekkülatı bedeniye nu 
Amudiyeti düzgün ve tılbu 
ııasip olacak beden ..;t'. t..ına 
rafta arızai maraziye bede 
mıyacaktJr. Bu hususta v 
fazla malumat almak isf nıış 
ler her zaman ve istekli " 
2,3,940 tarihinden itibl'Run 
h .. A k . çok er gun n ta yada gıı 
muhafaza taburu satıı:t'.1 nuşt 
komisyonuna müracaat ·ı 
l.d. 1 çı en 
ı ır er. l sa o 
Mefruşat yaptı k si 

lacak muş 
1 - İskenderun Gii etra 

Müfrttiş]iği için 14 parl taraf 
zıhaııc ve yazıhane kO lunu 
gibi mefruşat yaptırıla' 

2 - Buna ait şartnaW Sök 
planlar Başmüdiriyet tişin 
tın alma konıisyondan11" old 

3 Muhammen bedeli bulu 
liradır. Pattı 

4 - Açık eksiltme kadıı 
11 mart 940 pazartesi ~ kütl 
saat 14 tedir. 

5 - İstekliler biçile~ rnsi 
delin yüzde yedi buçu~ geçe 
minatı olan 39 lirayı 1 fın~· 
cJeruıı Gümrükleri BM" şı ıl 
Hik veznesine yatırıJJ~ di Ş 

6 - Piıanları görıfl sı.na 
tetkik etmek isteyenlet kık?I 
gün lskenderun gıjmrıl takıp 
Başmüdürlük levazım 5 15 tc 
sine mliracaat edebilir! Dokt 

ılan 
kura 
ııutu 

• Ziraat Müdüriyetind~, ve ıı 
hal bulunan 60 lira v- Reis 
ki tabet vazifesine taliP1 ran11 
Lise mezunu olduğuııı.ı , \:vkv 

'k "b d l . ( 1 f vesı a ı raz e .rn nın k 
alınac~ğ1 orta mektep 111 0 

ur 
olanların müsabaha ıfll por 
na girmek şartile bir edel> 

zaı fında e~~akı ınüs~i!~ Tan 
birlikte V ılayete mur8 

rı lazıwdır. ...../ 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK ; 

C.H.P.Matbaasm<la ba51 


