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B, ikan ~evletleri .. a ~asında tam bir göı·üş bırliği var - u· 

z~kere.lerııı en muhım mevzunnu Bulgaristanm vaziyeti teş
kıı edıyor - Konferans bugün sona erecek ve bu akşam 

Belgrad 3 A. A. 
resmi bir tebliğ neşredilecek 

- Ha Kösei vanof Saracoğlurıdan ay matbuat vas bildiriyor: 

Balkan Antantı konseyi 
dun ögleden evvel ilk içtima 
ını yapmıştır. Öğleden son· 
ınki içtimada ruznameye ge 

\yt çileccktir. Dört Hariciye Na 
zırı <lun akşam Yugoslavya 
Kral ' ııaibi Prens Pol ile bir
lıkıe yemek yem:şlerJir. 

~""" 150 kadar ecnebi gazet .... 
cinin Belgratta bulunması, 

C bu topl.rntıya dünya efkarıu 
i>k; muıniyesiııin verdiği büyük 
9 sı dıemmiyeti göstermesi itiba 

vel rilc· .~ayanı dikkattır. 
1{ı 1yi haber alan kaynakla-
dı ra göre, konseyin ruzname . 

e si nşdğıdnki iki esaslı nıad . 
üıd d~ye dayanmaktadır : 

111 1 Balkan Antantına 
b~ dalıil devlttl~rin muh~rip 

ti devletlerle olan nıünas':!ba ı ı. 
rl~ 2 Baıkan devletlerı . 

al11 niıı keııdi aralarındaki siya . 
11 V si VI! ıktisadi nıünasebat. 

ı1' Bu arada Yugoslavya}a 
lazım olan Romen petrolleri 

ı11 ııiıı de müzakered'! mühim 
11 bir mevki teşkil edecek 

' komşu drvlc·tlerin ve siyasi 
dl ğişıklikleri de görüşült cek 
tir. 

ıt 
h Belgrad 3 A. A. - Dün 

1: ögledı>n sonra toplanan kon 
a 1( ft>raııs, ilk iş olarak, Balkan 

rılırken, Bulgaristanrn Bal . 
kan Antantına dahil olma· 
makla berabf'r, Antanta da· 
hil devletler df'recesinde 
ffalbınlarda sulhu korumak 
arzusunu b,·sleJiğıni gö,;t ·r· 
miş ve şu sözleri söylemiş · 
tir : " Koııf~rans.ı muvaHa · 
kiyetler temenni t dc>riın ,, 

Yunan Başvekili Gt-n< ral 
Met.tksas ta Saracogl uııun 
bu husustaki mütaltasıııa ış
tir ak etmekte ve Bulgcırista
nın sulhun muhaf.ızrısı es.ısı· 
na dayanan bir siyaset takip 
edı--ceğini beyan etmektedir. 

Burada hüküm sürtıı ka 
ııaata gör .. , Bal:C.ın A ı a •ı .ı 
en ağır imtih.ınını geçirıııiş. 
bu imtihandan d<1ha az za -
yıf değil, bilakis tamamen 
muzaff Pr çıkmıştır. 

Toplantılar buJÜn v" ya 
rın da devam edt>cek ve ya 

rın akşam resmi bir tebliğ 
neşrolunacaktır. 

Umumi kt•naate göre,dun 
kü müzakerelC'rde enternas 
yona! vaziyet lrnkkın<la tam 
bir fikir bf'rdb'-'rlivi muşa 
h ·de e<lılmiş ve l ı r ı ı yo 
nal v<1ziyPtt •ıı onra 3,ılkan 
devlc:tlerinin v.1zir·ti t d-

ki:C olunmuştur. 
1 Antrmtıııııı drvamı lüzumuna 

n° . b k H .. ar" ıttıfakla !· trar vermiştir. vıç u a şnm . ı ı~ı} , n ııı 
Yugoslav Başvekili Marko 

h ntnnt"' d ı ·ı d 1 ti d ları Şerefıııe bır zı;·<ıf t v • 8 < " a ıı ev e er en 
1 
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heyetleri şerc.fine biı 
ziyaft>t vcı ıniş ve bu ziycf et 

l'"! nutuklar söylenmiştir. İlk 
olarak söz alan Avala aj n· 
sı dirt>ktörü, Balk.uı milletle 
ri arasındaki iş birliğini e
hemınİJ'etle kaydeylerniş ve 
bütün Avrup.ı harp içiııde 
yüzerken, Balknrılardn tctın 
bir sulh havası estiğini ve 
bunun Balkan nnlletleri Uf,. 

sıııdaki parlak tesarıiıd.. bir 
delil ol foğunu sôy:em;şt· ~ 

Ttirk mal.buat heyeti namı 
na söz :.ılan Akşarıı gazt>lrsi 
salıibi Necmettin Sadak dt· 
ıniştir ki. 

"Bu karışık zamarıdaBalkaı 
milletleri t'ğt>r sallıu muhafa
zaya muvaffak olmuşlarsa bu 
ııu mütekabil anlaş n ı v • k lr 
şılıklı y,ırJım r-s t!il ı ı dayaıı 
malda elde dınişlerd r.,, 

Fransız ın at bu atı
nın tefsirleri. 

Paris 3 A. A. Dün 
kü gazetderin hemen la psi 
Başına krtlder ini d Ün Belgrad 
d" topla·rnn Balkan Antantı 
konseyin .. t Jhsis etmiş bu -
lunrnaktadır. Fransız ıııt1tbu
alıııın bu toplaıılı hakkıııda
kı ıutc1le<dan şöyle lıulfısa 
t· lı ·bilir : 

Bugün tarıhı bir gündür. 
Balkan Antaı1tı k ı ·yin le 

parlak uutukl ır v t zi 
muz.ıker ter yerine ı u m 
dr trldr v r lm sıni u kit• -

Ruslar büyük' bir 
- -·---

hücum g;zptılar'._ ı 
Şimdiye kadar qapılan faar
~ ruzların en şiddetlisi olan ! 

hücum da~<ıkim~/<.cıldı : 
Gece giindiiz kesif insan dalgalarının 
Fin hatla ına yaptığı bu hücuına 160 Rus 
tayyaresi de iştirak etti, fakat Kız1lordu 

Manerhaym hattına yaklaş~madı 
Helsink~ 3 (a a._)_. . R:~- l Fin h_~tları~a doğru hücum~ 

mi Finlandıya teblı~ınc gore, gcçınışlerdır. Tanklara bağ 
düşman diin Kareli Berza- J Iaııaıı kızaklarla 170 tayyare 
h d Manerlıaym lıattına , bu r..ücuma iştirak eylemiş 
ın a c b 1 d T .. "t karşı pek şidd~tli bir tnaı·ru· u uııuyor u. aarruz umı 

za geçmiştir. 6 saat suren eclilmiyen bir süra!la ve bek• 
şiddetli bir topçu ateşinden lenilmiyen bir za!nanda vu· 
sonra k .. sif insan dah~aları Sonu2 cıde 

lngilterenin 1 

Beş .. ylık masrafı I 
2 milyar İn gilizLiı ası 

Londra - Milli Mü<la 
faa nezaretinin verdiği ziya 

Çok yerindej 
bir teşebbüs 

Şehrimiz sebzecileri 
bir birlik kuruyorlar 

Ha!ayın her bakımdan 
fette hazır bulunan Başvekil kalkııınıası meseleleriyle sıkı 
Çemberlayn söylediği rıutuk surette ve yakından alakadar 
ta, lıarp masraflarıw~ sö- olmakla bulunan Suyın Vali-
zü getirı-rrk, eylıilclaoberi miz Şükrü Sökmeıısüer, seb 
İngiliz ordusuna top, tüfek ze bahçecİlt>rinin kendi araln· 
ve harp malzemesi ınası afı rında bir birlik kurarak Ha-
olarnk ~! milyar lııgiliz lira tayın nefi'5 çeşitli ve mebıul 
sı sarfedildiğini ve eylul<len sebzelerini memleket içinde 

ve dışında tanıtmaları faydala 
b(•ri İngiliz ihracatmııı çok olacağını düşünmüş ve bu 
arttığım söylemiştir. birliğin hemeıı kurularak fa-

/ta lg a ali yete geçmesi için alakadar 
lan etraflıca aydınlatınışlar-İ n gil tere ile anla- dır. 

şıyor mu? Haber aldığımıza göre, 
l 1 bu f ı kir el ı'af ında büyük bir Londra 3 A.A. ta ya· I k 

memııuniyetl~ top anma ar· nııı Londı a büyük Elçisi zusuııu gösteren St!bze bahçe· 
dün İngiliz Hariciye Naurı ci!t>rİ, bugüıı, y<ırın Halkeviıı-
1..orJ Halıfııkfı ziyaı' t <"dr>- df' ilk içtinnlarıııı ydpacak 
rek kendisile- uıuıı nıüdd •t gö ve :-f·sını bir birlik şeklini 
l'İişın üştür. alııı:ık için lfizıın gden for-

1 lavd .. Aj ııı.;;ııı•n lı -ıb .,. nıntitdt>ri }'apuak faaliyete 
ver i~iıw göre, bu ziyt1ret- gt•Çf>ceklcrdir. 
t 1iııakP1 el ı in mevznıııu Ha tayın !ıllıcıkika çok 

• bır sene evvel h"'b" 1 cog u ı (' \.Olll ıı a cıy • oı• .. ,r ver · 
111s mezs .. , Antant kendiliğinden n.ızırı Gcıfenko birt'r nutuk 

sr yedi sene dnha uzayacaktır. söyfeyeccklen.lir. Bu nutuk-
" Hav<ıs Aiansınııı iyi v~ j larda konferans mesai:;iniıı 

nı k lazımdır. Türk, Yuııan 
Yugoslav ve Rom ıııya hu • 
kunıetlninin hakinrnııe bir 
surette hareket ederek bu 
müzakereler etrafınrla <l ıha 

mebzul Vf:'. n fis olem s~bze Balk n m"s ·le. i v · 13t-lgr ıl-
Vt' ıııcyvesiııi memleket için-

, ta toplanan Balkan Ant.mtı <İ~ ve dışınd3 tanımak, sebze-
komeyi tF-şkil eyle.nekt"' idı. cilerimiz· ve meyvl'cilerimiz 

lngiliz siyasi nwhafilinin ıçın gt>niş pazarlar temin 
miıı knynaklardan aldığıbcıbt> d.ıha lıüylik bir vuzuhla te· 

rt' göre ınüzaker"lerin dün Larüz edeceği tahmin olun-
' • k ı kü eıı mühim ınevımunu ma ·tadır 

hle ve temel taşıııı Bulgaristanııı Matbu.at heyetlE-rİ 
11ıı vaziyt>ti teşkil ·tıııekte idi. Şet efine zjyaf ·t 
~ı: Siyasi melıcıfil, Balkanlar Yugoslavya ınntl.ıunt cemi 1

11e drı su!lıun rnuhnfazası husu· yeti, Türk, Ronıeıı ve Yunan 
sunda 13ulgaristanm işbirliği 

az gürültü yapılnı:ı :;ıııı te -
min edeceklt>rirıe şiiphe et -
ın··mek lfızııııdır. 

ltalyanııı bu konferans 
ll'lklmıdaki vaziy~tiııe geliııc<> 
llalya bı•ş senedt>ııbrri il~ 

Sonu2 cide 

kati kaııaatine gön·. f ıalya t>y lt·mck >alınız alakadarlar 
lıükümeli, l3alkaıılar<la sulhu için dt"ğil ayni zamanda bü· 
muh.ıfaza i :.in Fr.t ısı Vı! İ11 tiin ıncmlekt!l ic;iıı çok fı.y-
giltere ile tamamen ınüttc 

1 
dalı ve hayırlı bir i~ o'acaktır 

fık!i~. Diğe; Avrupa lllt'St·· Mcııılt-ket i_~ler~lll', ser~d 
lelerıııt• gı·lınce. halyaııııı : kaynaklar.uııı~ t-?letılerek bırer 
bu husu ita takib ettiği siya· rdah v~sılesı ol~ııalarına ~arşı 

t h .. k 1 k derin un· hessasıyetle alaka s~ . enuz aran ı ·tır. ve österınekte ve bilfiil lıu İş· 6 
• yapnırık arzusunu cesart>t ve ıll" . . 
'ıcı malııyett<:> telakki etmek 

ı.ıt tedir. 
f (; ~ 1 

8 ":~rac~g ~ııun Bulgar B .. ş· 
'Vt·k~lı Koseıvanvfla yaptığı 

hıçbırşey anlrtşılmamaktadır. ırin t
11

hakkuk etmesini tcı-

«Anadolu I nönünün göğsünde>ı 
Sayın halkımızın sabırsızlıkla beklediği bu fevkalade 
canlı piye~ 10 şubatta Haıkevi temsil kolu tar. fıudan 
edilecek ve bütün hasılatı felaketzede kardeşi erimize 

min yolunda her türlü ynr· 
dımları yapmakta olan S:tyın 
Valimize bir kerre Jaba le· 
şekkürlerimizi suu:ır, sebze· 
cilerimize giriştikleri lwvırh 
teşebbüste sonsuz muvn.f;tki
yetler dilerk:.n, n~eyvecıle· 
r!mizin de boyle bır teşeb· 
büse girişmesini cnndaıı lt:• 

Y' ı~ula~a.tta Bulgaristanın va -
te~.zı> elını ac;ıklıyaıı cok ente. 

Lır hadise olmuştur. 
olunacaktır 

heye
te.msiı 

tahsis 

menni ederiz. 



Sayfa - 2 -

General Did 
Erzincana gitti 

Ankard ·- iki gündc'nberi 
Kızılayın misafiri olarak şeh 
rimizde buluna11 fdaketzede 
lere yardım için Londrada 
kurulan Türk - İngiliz yar 
dı m heyetinin mümess1li ge 
neral Vindham Deeds dün 
de bazı tetkıklerde bulun
muştur. General öğleden ev 
vel Kızılayın Etimesuttaki 
müesseselerini gezmiş cğle

dcn sonra da Kızılayır. umu 
mi merkezinde bir müddet 
meşgul olmuştur. General 
Deeds bu tetkiklerinden çok 
memnun olduğunu söylemiş· 
tir. 

Türk - İngiliz yardım ge· 
yeti mümessili bu sabahki 
9,25 treniyle şehrimizden ay 
nlacak ve doğruc'l Sivasa 
gidecektir. Kendisine bir hu· 
susi vagon tahsis edilmiş ve 
icap P.den izahatı vermek 
üzere mütehassıs doktorlar 
ve Kızılay memurları terfik 
edilmiştir. 

General Deeds Sivastan 
Erzincana gidecek: Erzincan 
zelzele mmtakasını tetkik et 
tikten sonra dönerek To· 
kat ve Amasya havalisine 
geçecektir. Gt>neral imkan 
bulursa bu civarda zelzele
den zarar gören bütün kasa 
ba ve köyleri birer birer 
<lolaşmak niyetindedir. 

:Teberrü . 
~ qekunu 

3,5 milyon lirayı 
buldu 

Ankara - 1 şubat akşa 

mına kadar Fdak~lzedeler 
için Kızılay m'!rkezine yatırı 
!an t~b:::rrülerin y<:"kunu 3 
milyon 438 bin 7 lira 61 

ı kuruşa baliğ olmuştur. 
Yurdun içinde ve :iışarı 

da teberrüler dı:-vam etmek 
lt'dir. 

Beyrutta yapılan 
yardım 

Beyrut'<la lorahiın Ş<tkir 
tarafından .Zf'lzt·le ft:!aketze· 
deleı i için '.WO Suriye !ırası, 
Keme.! Haşim l 5, emekli al· 
bay Ahmd ı ecip 23, Dr . 
Mustafa lzzettin 25, t3ay<rn 
Sara Siret dı; 25 mısır lirası 
teberrü eylemişlerdir. 

Yine Beyrufda lbrJhim 
ltrı 500, 13ir Türk vatarı<l<.ışı 
50 ve Muzaffer Emin de 50 
Türk lirası teberrü etmiş -

..J~rdir. 

Ticaret oda.'iJnın 
bü•çeşi 

Antakya Ticaret ve Sana 
yi odasının 940 yılı bütçesi 

541 O lira olat";:;k t~pit olun 
muş ve bütçe Ticaret Veka· 
letine gönderilmiştir. Ticaret 

Vekaleti .bütçeyi aynen tas· 

dik ederek şehrimiz Ticaret 
ve Sanayi odası Reisliğine 

jade eylemiştir. 

YENIGON 

Türk-Alman Rusltır hücum Balık müza
yedesi 

Hastaneye ı 
Erzak satın alınac ı\1 anlaşması yaptılar 

Antakya hastanesi 
tJıipJiğindeıı: 

B 5 Nakliyatta bütün 
n1esuliy et Alman

tara aid 
İstanbul (Cümhuriyet) 
Türk - Alman yeni ve mu 

vakkat emtia mübadelesi mu 
k&velesi Ankarada ımza e-
dilmiştir. 

Yeni anlaşmanın esasları· 

na göre mütekabil mübade· 
le miktan 7 .5 milyon Türk 
liralıktır. 1.nlaşmal hükümle
ri bu mübadelenin yapılabil 
diği müddet kadar devam e 
decektir. Y •mi aı1laşma hiç 
bir müddetle m ukayyed de
ğildir. 

Anlaşmanın tatbikatında 
nakliyat tamamen Almanların 
mesuliyeti altında cereyan e 
decektir. Bütün Türk ihra
cat e~yası Almanlarca lstan· 
bulda tesellüm edilecek ve 
alman malları lstanbulda tes 
lim olunacakhr. Almanların 

bütün nakliyatı Tuna yolile 
yapacakları ve Tunada buz
ların çozülmesitıe intizaren 
Karcı.denizde bazı transit mer 
kezlerinden İstifade edecek 
leri anlaşılmaktadır. 

Yeni anlaşmaya her iki mem 
leketin mübadele edeceği eş 
ya için listeler ek olarak bu 
lunmaktadır. 

Bu anlaşmanın tatbikatın
dan alınacak neticelere gö· 
re Almanya ile devamlı bir 
tir:aret .tnlaşmasının akdi 
müm1{Ün olup olmadığı anla 

şılacaktır. 

Yol vergisi 
Kazanç nisbetleri· 
ne göre alınacak 

Ankara - Nafıa Vekale· 
tince hazırlanan on senelik 
~,üyük yol programının tat· 
bikı için hazırlıklara hara
retle devam edilmektedir. 

Bu programın tehakkuku 
için yol vergilerinde degişiklik 
yapılacak ve çalışan kadın
lar da erkekler gibi yol ver
gisine tabi olacaklardır. 

Yol vergisind ~ yapılması 
mukarrer olan değişiklik 
şöyl'.! olac:ıktır: 

Aylık kazançları 24 den 
75 liraya kadar vatandaşlar 
yol vergisi olarak senede 6 
li:-a,75 liradan 1251\raya kadar 
aylık kazancı olanlar sene 
de 9 lira, 125 liradan 200 
liraya kadar kazancı olanlar 
da senede 15 lira yol vergi
si vermekle mükellef olacak 
lardır. 

lskenderun 
limaııının 

j şletme vaziyeti 
tetkik ediliyor 
İstanbul - İskenderun 

limaııında tesis edilecek o • 
lan işletme vaıiyeti hakkın 
Ja tetkiklerde bulunmak ve 
esaslar hazırlamak üzere 
mezkur liman müdürü lstan • 
bula gelmiştir. lskenderun 
liman müdürü liman i~letme 
idaresine giderek temasları· 
na başlamıştır. 

Başı 1 cide 
kua gelmiş ve temamen yep 
yeni bir teknikle idare edil· 
miştir. 

Buna rağmen, Sovyetler 
son derece şiddetli bir mu· 
kavemetle karşılaşmlş ve 
Fin hatları önünde saatlerce 
anudane muharebeler olmuş· 
tur. Muharebeler gece de 

devam etmiş ve bütün gay· 
retlere rağmen Kızılordu 
Manerhaym hattına yaklaşa· 

mıyarak taarruz temamiyle 

akim kalmıştır. 
Rus tayyareleri cephe 

gerisine paraşütlerle devri· 
yeler indirmişler se de, bu 
devriyelerin h~psi ya im
ha edilmiş, yahut esir düş

müşlerdir. Dünkü muhare
belerde birçok Sovyet tankı 
tahrip edilmiş 8 düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

Taarruz orijinal bir usulle 
idare edilmiş olmasına rağ· 
men kati bir akametle neti
celenmiş bulunmaktadır. Rus 
tayyareleri d"'! dün biiyük bir 
faaliyet göstermiş ve birçok 
Fin şehirlerini bombardımarı 
eylemişlerdir. 

Bu hava tarruzlarmda' 
sivillerden ölü ve yaralı mik· 
darı henüz b~lli değildir. 

Finlandiya 
Şerefli bir sulha 

hazır 

H~lsinki 3 A.A.- Finları 
diya Cümhurreisi Finlandi· 
ya milletine hitaben söyledi
ği bir nutukta Sovyet ordu 
larının vahşiyane tecavüzün 
den ı. ahsetmiş ve demiştir· 

ki: 
"Finlandiya sulhun ida· 

mesi için pek ağır şartları 
kabule hazırdı. Fakat Rus-
lar bizim meşru hükiimeti-

Hatay Defterdarlığından: 
l\lazlum paşa dalyanında 

avlanan balıklardan hazineye 
ait olan yiizde 35 hisse 1.2-
940 tarihinden 31,8, 941 ta
rihine kadar (19) ay müddet 
le açık arttırmaya konulmuş 
tur. 

19 şubat pazartesi gunu 
saat 16 da ihalesi icra kılı· 

ııacağından taliplerin (3000) 
lira bedeli muhammenin yi!z 
de yedi buçuğu nisbetinde
ki ilk teminat bedelini bu 
tarihten evvel mal sandığına 
yatırarak Defterdarlık dai· 
resinde yapılacak arttırmaya 
iştirak etmeleri, müzayede 
şartı1amesini görmek isteyen 
!erin de varidat müdürlüğü· 
ne müracaat etmeleri lüzu· 
mu ilan olunur. 

Fırıncılara 
Antakya Beledıye Reisli· 

ğinden: 
Şehir dahilinde buluuan 

fürunlara yapılan keşif neti· 
cesindt~ bir çoklanmn Sıhhi 
ve fenni vaziyetleri bozuk 
olduğundan bunlar için bu 
şerait dcıiresinde işlemeleri· 

ne kanun müsaade edemiyect 

ğinden ihtiyacı mahalliye na 
zarı dikkdte alınarak son de 
fa olmak üzere on beş gün 
müddet verilmiştir. Bu müd 
det zarfında zabıtai Beledi
ye tarifat ve niz1mncımesi 
dahilinde temizliğe ve şeru· 
itlerinin islahına gayretle taıı 
zi .11 etmelerini aksi takdirde 
kapatılarak Belediye tarafın· 
dan tedabir ittihazile ha~kın 
ihtiyacı temin kılınac:ığı u· 
mum alakaılaraoııı mahınıu 
olmak üzere ilan olunur. 

Belediye Reisi 
Sadık ıv1üftü 

Fransız matbuatı 
n~n mutalaası · 

mizle müzakereyi küstahça Ba~ı 1 cide 

reddederek , Finlandiyadan defa olarak F.-ansc:l ve İngil. 
firar etmiş vatan hainlerile terenin sempatisini kazan • 
bir pakt imzaladılar. mış bulunuyor. 

Finlandiya bugün de şe· !-larp harici ve bitaraf 
refli bir sulh için müzakere· devletler, yalnız hukuki vena 
ye hazırdır. ı zari sahada değil, fakat ha-

Fin milleti haklarını mü- ' kiki bir tes,rnüdle bitaraflık· 
dafaa edt".rken gösterdiği ı lannı muhafaza ı~tıneleri ge· 
fevkalade kahramanlıklarla 1 rektir. 
bütündünyıly• büyüklüğünü ' Belgrad ve Roma, iki 
ispat eyl~miştir. emniyetin bir emniyetten da-

Ecnebilerin yardımına ih ha iyi olduğunu anlaımşl~r · 
tiyacımız vardır. dır. 

Medeniyeti müdafaa e- Boğazların bekçisi olan 
den Finlandiyaya bu insani Türkiyenin, gerek kendisine 
yardım büyük faydalar temin ve gerek komşularına ge -
edecektir.,, lecek tehlikeleri önlemek 

29 1 940 pazartesi 
nü saat 14 te hastan.! e 
zak ve saire ihtiyacının f1I 

nakasası mukarrer iken 
lip zuhur etmediğird~n f1I 

na kasa 1 O gün müdde 

uzatılmış ve 9 -· 2 -940 ' 
martesi günü saat 15 te 
kalem erzak ve saire ye 
<len münal:asaya konnlıll d 

g 
tur. bı 

Talip olaııl.ırrn ayni 
ve saatte hastanede 111 

şekkil komisyona müraC 
m 

dmeleri ve fazla tafsilat 
k . . 1 . l 111 zu 

ına ıstııen erııı ıt•rz, ~. 
gı 

hastar.e idaresine baş•TUf . 
lan ılan olunur. vı 

Açzk 
ca 

ekslftlm 
Topra. mahsulları Ofie la 

kenderun şubesinden: g ·· 
lskenderuna d .. nizd ?fl 

karadan gelebı!k "ıububal İn 
m istasyond rn depoya, de lik 
larmnzdan vapura, vag )ar 
tahmil ve tahliye işleri ~ ma 

eksiltmeye çıkarı!mıştır. te .. 
Açık eksiltme 2ö·2· mu 

pazartesi günu stat on ar 
te İskender undali müPsstlcıl"' 
miz binasında :yapılacak1 

Taliplerin şartname sure b 
ni anlamak üzen: 1 şuuet11 aal 
müraca-:ı.tları v~ eksil im" 
gün ve saahııda u 
liralık teminat mektubu et 
akçesile birlikle gelmele(1 1aı 
·olunur. 

ilan 
• 111 il 

1 - Hatay Müzcsinııt P ·y 
<:i paviyon çatı tarnsalaf 

f ı 1 .d. arı 
as a t a tecrı ı ve dere .. 
. ·ı . . 191. uz 

nın yenı enmesının , • · 
daki eksiltmesine istekh rıt 
madığı ıdan 12,2,9 tG PJ 
te:Ü günü saat 15 dt P8 k 
lığı yapılacaktır. e 

2 - Keşif bedeli ı a 
lira 62 kuruş ve ilk teı1'~01 
tı 185 liradır. u 

3 - Umumi ve feııfl1 ço 
nameleri Müzededir, g5' ne 
bilir. raf 

4 - İsteklilerin ilk ti m 
n&t makbuzları veya b 
mektuplaı ı ve kanuni 
kalarile birlikte mezkı'.i 

nı 

10 

de Vılayet makamında 
pı 

ma edecek olan heyete 
racaatları . ler 

ilan bi 

Antakya ceza evi e~ A 
30, 1 ,940 tarilıind .. n 31,' 

rı 

sonuna kadar muteber y. 
üzere yeııt baştan 20 
müddetle eksiltmey~ >1 

ta 
h· 

muştur. 

i lılhale 18,2,940 Salı •. 
için mühim vazifeleri vardır. saat 14 de C. Müdde1 ııa 

Son vaziyet Ankara ile miliğincle yapılacaktır· si Lisede tayin 
nakiller 

ve 

Erzurum ilk tedrisat Mü 
fe~tişlerinden Haşim Antak 
ya Lisesi Türkçe öğretmeli· 
ğine naklen tayin edilmiş
tir. 

Lise riyaziye öğretmeni 
Oğuz Lise müdürlüğü mua
vinliiine tayin olunmuştur. 

1 
k bi Roma arasında bir anll\şma · ısteklılerin J mez -~r I 

ıun imkansız olmadığrnı gös- yüzde? buçuk depozıtO 
termiştir. Balkan~ar t~hlike ( yatırmış bulırnara~ 6 rıı~ 

1 
S 

den kurtarılmak ıstenı yorsa j ~~rı ve şartna~1:yı .. ~f : n 
İtalya ile Türkıye arasında uzere ceza evı 1 MudtJ s 
faydah bir yakınlaşma mey- n~ mürac.ıatiarı itan ı ~ r 
dane getirmek lazımdır. Bu nur. _____.,.,; b 

anlaşmaya Belgradın Ja in • Neşriyat l\'lüdür: 
~ımamı için hiçbir engel yok Seliın Çt::LE'.Nı< 
tur. C.H .P .Matbaasında bll 


