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12 llkkanun 1939 
Şükrü BALCIOCLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

[ Sayısı her yerde2 kuruş J .. Salı 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat_. 
Müdürü adına gönderilmelidir Abone:~: Yıllığı : S ... . :l Lira 
ilanların her keiimesinden - ~ Y abanc1. memleketlere 8~Lira 

S kuruş alınır ücret pe~indir Günü geçmiş~sayılariS ,.kuruş: 
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• 
lskeııderun - Antep arasında 

Bir asfalt yol yapılacak 
İskenderun ile Şark Vi- parayı koyınak üzere teşeb-

layetlerimiz arasında müna- büsata geçmiştir. 
ı kalatı kolaylaştırmak için bu Bu yol inşa edild\ği tak 
•gün mevcud yollara ilaveten dirde Şark Vilayetl~rimizin 
İsk~nderun yol inşası :için bütün idhalat ve ihracatı is 
Yapılan tetkikat neticelen - kenderun limanı vasıtasile 
rrıiştir. Mün~kalat Vekaleti ve bu yol üzerinden yapıla· 
esas itibarile bu yolun inşa· cak, bu suretle lskenderun 
sını karar altına almış ve bu ve dolayısile Hatayı ihya e· 
iş için bütçeye lazım gelen decektir. 

Çocuk Esirg~meKurumu 
Dün akşam kongresiui yaptı 

.. Ço(:u:C Eo;irgeme Kur~mu f yapıldı ve intihab edilen 
dun akşam ismet Paşa ılko onbeş kişilik heyetten aşağıda 

Parti 
Mü/ ettişimiz 

Profesör Hasan Re
şit Tankut geliyor 
Birmüddettenberi Ankara 

da bulunan Parti müfettişi· 
miz Profesör Hasan Reşit 
Tankut üç gün evvel Ada
naya gelmiş ve orada Parti 
işlerile m~şgul olmağa baş· 
1 amışbr. 
Kıymetli Parti Müfettişimi 

zin yarın veyahut perşembe 
günü Adanadan şehrimizi 
teşrif edecekleri haber alın· 

Rus hücumları 
Bütün cephelerde •tamamile 
durdurulmuş vaziyettedir 

fskandin:.1vyada mİlyQnlarca iane toplandı
Amerika Finlandiyaya 10 milyon: dolarlık 
kredi açtı - Finlandiya [parlamentosu 
bütün dünyayı yardıma davet ediyor 
Finlandiya cephesindeki Sovyet ordusunun prestijini· 

harp vaziyeti hakkında muh· azaltmaktadır~ R~~lar hakiki j 
telif kaynaklardan gelen ha- kış gelmeden evvel,lfinlandi· 
berler~n hulasası şudur: yanın mukavemetini . kır mata 

Bir Finlandiya tebliğine uğraşmaktadırlar. 
mıştır. göre, Finlandiyalılar üç kilo· 1 k d. d l ı d s an ınvya ev et erin e 
Konferanslar serisi metrelik bir cephede yaptık· Finlandiya için toplanan ia· 

M lan bir baskın ile o mıntaka· neler mühim bı·r yeku~na ba· 
emnuniyetle haber a!dı· kulunda senelik Kongresini yazılı zevat idare 

• Y~pmış ve ~u m.ünas:be!Ie heyetine seçildiler. 
n bır d~ çay zıyafetı verılınış· Reis : Necdet Rüştü Evri-

daki Kızıl askerleri imhıı ey· liğ olma\ctadır.•.'.lsveçte 3,S 
ğımıza göre, Parti müfettişi 

1 b k 
~ (emişlerdir. milyon, Norveçte 500 b"ın 

miz e irli te11 dil. tarih ve 
iki taraf büyük bir meydan Danimarkada 860 bin Kron ' 

lir. Çayda başta Valimiz mer Maarif Müdürü 
l· Şükrü Söknıensüer olduğu İkinci Reis: Doktor Sıtkı 
n_.. halde Hükumet ve Parti er Osman 

a-
S· 

kani ile g~zide davetli!er ha Muhasip: Selim Çelenk 
~ır bulunmakta idi .. Valimiz - Veznedar: Sait Tüleyli 
Çocuğun memleket bakımın . Katip: Bayan İclal ( kız 
dan olan ölçülmez kıymd lısesi öğretmenlerinde-o) 
ve ehemmiyetini çok veciz Yeni idare heyetini tebrik 
şekilde izah eden bir hita· eder ve bu çok mühim yurt 
bede bulundular. Ve bundan işinde kendilerine muvaffaki 

..:,onra merkez he.yeti seçimi yet dileriz 
h- ._ 
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• lngiliz Kralı 
Londraya döndü 

l oııdra 11 A . A. - Knl 
MajesteCorç, Garp cephesin 
deki teftişlerini bitirerek 
Londraya dödmüştür. Kral 
Garp cephesindeki Majino 
hc\thnın hl~men bütün aksa· 
rnını, lngiliz kıtaatmm iıgal 
ettiği yerleri gezmiş ve en 
ileri hatlara kadar giderek 
letkikatta bulunmuş, Fransız 
Ve İngiliz. zabitlerine muhte 
lif nişanlar vermiştir. 

Yabancı memle · 
k etlerden mühim 
sip~ rişler geliyor 

Vahim bir 
hadise 

Yugoslav hududunda 
iki Alman memuru 

öldürüldü 
Rom 11 A. A. - Al . 

man-Yugoslav hududunda 
vahim bir hadise olmuş ve 
iki Alman gümrük memuru 
öldürülmüştür. Katillerin kim 
·ler olduğu henüz tespit 
edilememiş ise de, Alman 
menbalarına göre, bunlar 
Yugosla vyalılardandır. 

Varşovada 
Ankara 11 A. A. - iaşe işleri çok 

lngiltere ve c'!nubi Ameri • 
kadan mühim siparişler gel· güçleşti 
rrıektedir. Bu arada Zeytin , 
Yağı ve pamuk talepleri mi.ı. Londra 11 A. A. 
temadiyen artmakta ve bil· Bitaraf kaynak!ar vasıtasiyle 
h b k dd 

.. · gelen haberlere aöre, Var· assa u i i ma e uzerın· ı:; 
<le lzmir piyasasıııdu hara - şovada iaşe mesdesi fevka· 
telli muamele yapılmaktadır. iade güçleşmiştir. Hayat pa· 
llu yüzden zeytin yağı ve halılığı 0 kadar yükselmiş
Pamuk fiatları mütemadiyen dir ki, şimdi para kazanma· 

•Yükselmekte berdevarndır. ğa imkan bulamıyan halk 
Almanyada mali t"llerinde mücevherat ve 

~ mobilya nesi varse yok paha 
; ~ sıkıntı bn şladı sına sat~rak açlıktan kurtul· 

Be:-lin 11 A. A. - Hü· mağa çalışmaktadırlar. Pata· 
kumet, bir dahili istikraz için testen maada herşeyin fiatı • 
hazırlanmaktadır. Mali me· ı ateş pahasına yükselmiştir. ' 

• hafüde, mali sıkıntı başladığı 
. söylenmekt~dir. 1 

Sovyetler birliğinin Al
trıanyaya muuzam ekonom;k 
Yardım yapacağma dair olan 
Vaidleri tehakkuk etmemiştir 
Çünkü İngilizler, Ruıyadaki 

gıda maddelerini Almanlar· 
dan daha fazla fiatla satın 
almakta ve bu yüzden bu 
maddeler lngilereye göllde 
rilm~ktedir. 

coğrafya Fakültesinden Dr. h b h 1 k mu are esine azır anma • iane toplanmış ve bunlar 
Ş. Akkaya, A Dil açar A. d F. 1 d. d 
ı ta ır. ın an ıya or usu, drrhal Fı·ıılandı·yaya g:~nde· 
nan Hataya gelm~ktedirler. " esaslı istihkamların bulunduğu rilmiştir. 

Bu zevat Hatayda birer kon yerde düşmanı beklemektedir. 
ferans vereceklerdir. Muhte· Fin askerleri kızaklar üzerinde Taymis gazetesinin cep· 
lif mevzular üzerinde verile h ·· d d.ğ. h b. • • ve otomatik tüfeklerle her eye gon ~r ı ı mu a ırmm 
cek konferansların giinleri an Rusları taciz etmekte ve bildirdiğine göre, Rualar 
şudur: ağır zayiat verdirmektedirler. Manerhaym _hathmn önünde 

16 İlkkanun cumartesi gıi- Dün üç Rus tayyaresi düşü· durmuşlardır. Bu hatta Fin· 
nü ş~hriınizde Dr. Ş. Akka- rülmüştür. landiyalıların tahkimata, -akıl· 
ya. Rus tebliğleri sarih değil· lara hayret verecek der~ 

17 llklcanun pazar gunu d 
bkenderunda A. Di~çar 

dir. Bu tebliğlerde ordunun ce e mükemmeldir . 

18 ltkkanun pazartesi gü- , muayyen hedeflere doğru Amerika hükum~ti Fin· 
nü Rehyaniyede A . lnan. ilerlediği ve Finlandiya muka· landiyaya 10 milyon dolar· 
Konferanslar serbesttir ve vemet merkezlerini işgal ettiği lık bir kredi açmıştır. 
bütün vatandaşlar davetlidir. sahillere yeniden asker çıka- Finlandiya par1'mentoıu 

1 k rıld1ğını bildirmektedir. bütün dünyaya hitap edem 
Vali mi let me tep- Bir Londra telgrafına göre bir beyenname neşrederek 

lerinde de, Rus ordusunun iki hafta· bu mücadelede Finlandiyaom 
Valimiz Şükrü Sökmensüer danb~ri yeriııd~ h a 1 a yalmız bırakılmıyacatını 

dün akşam lsmetpaşa ilko· sayar gibi ilerliyememesi, ümid ettiğini bildirmiştir. 
kulundaki Millet mektep!eri JI l •l' 1 l c 
dersaneıt"rini teftiş t"tmiş ve l lr.l l Lef e 7 em l• .. 
öğretmenler tarafmd.m veri-

len dersleri dinlı:>miş, gördük getı•nde 
leri intizamdan dolayı baş 
ö~retmena teşekkür eylemiş-

dir. Konsey dün toplandı 
Mi/fi Şef in Kolislerde büyiik bfr faaliyetvar-
İneboluya ayak bas VerHen karar nedir? 

tığı gün Cı!nevre 11 A. A . - gündenberi Milletler Cemiye 

lnebolu 11 6-. A. - Mil· Milletler c~miyetinin evvel· tinin kolisleri arı kovanı gi· 
li Şefimizin lneboluya ayak ki günkü içtimaırıdan sonra bi işlemekte ve -büyüle bir 
bastıkları günün yıldonümü konsey bugün toplanarak siyasi faaliyet göze çarpmak 
dün içten gelen samimi te- Sovyet Rusya hakkındaki son tadır· 
zahüratla kutlanmıştır. Bu kararını bildirecektir. lngil · Cenevre 11 A· A."- A· 
münasebetle şehir baştauha · tere ve Fraı1sa~ taarruza samble bu akşam 18 de top 
şa donanmış, Halkevinde uğrayan devlete he-r türlü lanmış ve Finlandiyaya kır• 
toplantılar yapılarak konfo· yardımı yapacaklarını vadet· şı açtıgı muharebeden vaz· 
ranslar verilmiş, şiirler okun mişlerdir. Konsey bugün öğ geçmesi için Sovyet Rusyayı 
muştur. ledt>n sonra toplanarak kati 14 saatlik bir mühlet vermeyi 

Türk Maarif kararını verecektir. Evvelki ittifakla kabul eylemi~tir. 
göre, Maarif Cemiyeti na · R d C emiyef İ mına Hatayda bir koılej eŞU 
açılması için tctkikatta bu· iti l "'l 

Rejsi ve müfettişi lunacaklardır. Kollejin LVI. ursa og u 
Antakyada açılması esas iti 

şehriınizde barile takarrür etmiş gibi • 
Türk Maarif Cemiyeti dir. Heyet tetkikatını ik· 

Reisi ve Urfa mebusu Bay mal ettikten sonra yakırıda 
Refet evvelki gün şehrimize Ankaraya dönerek raporunu 
gelmiştir. Kendilerine Maarif verecek ve kuvvPtli bir ihti 
Cemiyeti müfettişlerinden malle kollej önümüzdeki ted 
Bay Avni Refakat etmekte • ris yılı başında faaliyete geç 
tedir. Haber aldığımıza miş bulunacakbr. 

Evvt-lki günkü sayımızda 
arkadaşımız Reşad Mursal • 
oğlunun Vilayet hususi ida· 
re büro şefliğine tayin edil· 
diğini yazmıştık. Genç ve 
değeı li arkadaşımıza muvıf· 
fakiyet diler ve tebrik . ede
rız. 
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Hava hücumlarına 
karşı 

Pasifr //:ot;unma de.neme/ef!i. 
1- Herhangi bir hava tehlilcestnde şehrin pasif korun 

m<>s n fa vazife alan yardımcı ekiplerle halkın lllaı:a 
ğı ted9irlc:r ve harekı·t tarzlarmın tedkik ve mirakabe
si için ~y,da bi.r den~ yaptlac~tır. 

2-Bu denemeye Belediye hududu dahilindeki biitü,1 
falt--~t ve l\IÜe.sseseler de İ!>tirak edeceleler ve h• teşek 
külle,. kef\Cf' müesseseleri tarafından vücude ge,irilen 
yaı:d.1RC1 ekiplerini faaliyete ge.tire<-dderdu 

3- Deg.eıne 23-12-939~ curoart~si gününüıı sa· 
ba~ saa\ 7 sinden 19 uua kadar geçen bir zaman zarfuı 
da ma!Um olmıyan herhangi bir saatta yapılacaktır. 

4r:"" Denerae herhagg.!bir tayyare hücumu ol~ormuş 
• gibi f,.,~i olarak icra edilecek ve bu suretle tayyarele· 

rin yapacakları baskında bazı yerlere yangın, tahrip ve 
gaz bombaları atılmış farzedilecektiT. 

Bazı mahall-=re konulacak· taklit bombalar katiyen zarar 
b değildir.) 

J 5-Baskın yapacak tayycarelerin şehrimiz üzerine gel 
mekte olduA-u haberi (Tayyareler uzaklarda iken) fabrika 
ve müesseselerıe ve yardımcı leşekkiiltere telefonla b\ldi" 

rilecek ve bu haber üzerine yardımcı ekipler vazifeye a 
· madP- bir halde toplanmış olacaklardır. 

6- Tayyareler.in Vilayet hududu dahilin.! girdili:ler· 
yani tehlikenjn başlamak iizere olduğu. Alarm haberi top 
ve halka düdüklerle ilan. edilecektir. 

7- Tehlik~ haberi tQp ve düdük kesik~kes.ik sesler· 
le ilan edilecektir. 

8-- Verilen bu ALARM işareti üzerine sokaklarda bir 
p,aAik ve karga11tbığa meydan vermeden ve açıkta hiçbir 
kimse kalmamak ~art\le herk~s vaua siper veya sığınak 
larma yahut. bodrum katılarındaki ga~ geçmez odalaıı· 
na çek\lecek yoksa ev veya dükkanlarma .. gireceklerdir. 
(Bu- husus hakkında evlere tevzi edilen hava hücumlar.ı· 
nai kaPŞı pasif korunma ötütleri) adlı broşürlerde kafi. . 
maluma\ var.dır. 

9-Çaıışıda ve paıarda bulunanlarda en yakın kapalı. 
bir ytjre gir.~bilcoekh!r veya ı bJ.zı mıntaka~arda yap~lrıldı 
A'• farzolunan koruom~ siperlerıne sığııaabıleceklerdır. 

ı f) -ALARM esnasında nakil vasıtalara da yolun sağ ve 
emin bir mahalliıte çekilecekler. Arab~ılar da ayui şe· 
kilde hareket edecekler ve hayvanlan çözüp ar.kalan bir 
duvara gelmek şıl\\İle araba11ın yan halkala.nııa bağhya

caklardır. 
ltk Tehlike geçtiği haberi yine top ve düdükle. uzun 

uzun ilim edilecektir. 
12-rALARM yaıai tehlikeain devarm müqdetfoce va· 

zifedarl;tr~ıın m~a hiçbir kimşe dıM.rıcla bıabıomıyacak 
' ve tehlike geçti işareti verilmeden evvel siper veya sığ
ııaklardan çıkılmıy,acektır. 

13- T~·hlike ge~ti habee veFildik~n sonra bazı mm· 
takalar gazlanmıt farzedilecek filamalarla çevrilmiş buluna· 
cağındao:•btı1'#~8n katİ>'en • gctçilıııiyeeek ve patlama· 
mış bomba modelleri görülürse yanına yaklaşılmıyacaktır 
1 4- 2~·12·939 cumartesi günü gecesi de bir ışık sön 

d .. iirme denemesi yapılacaktırı. Bu denemenin başlangı· 
ca ile drn~menin sonu yine top ve düdükl~ İlan edilecekti 
15-Denemenin başlpdığının biJdirelALARMliaberi. yani 

. ı"'sik kesik veril~n top ve düdük işareti üz~rine ht-rke.~ 
:,:. bili. is)isni\ ışıklellını söndün:cekler veya dışarıdan ışık go 

~ rülmiyec~k şekilde pen~rclerini kalın per_delerle. kapata: 
caklar top ve düdüklerin uzun uzun seslerıle tehhke geçti 

"" · iş~reti üzerine tekr.ar ışıklar.mı yqkacaklarJır.. 
- ' 16.:.._Gece yap•lacak olan bu deneme esnasında sokaklar 
d~ elektrik şirketince hazırlanan maskeli lambalardan ma 

d~ sokek teııvirah da tarnamile söndürülmüş bulunacaktır. 
1 t7.:.... Gündüz ve gece denemel~ri esnasında yangın,ölüm 

ve hastalık gibi vakalar müs~esna olmak . şartile tetefonla 
• 

htlBJ.Jİ m~hahereler yasaktır. 
18-Deqeaıe s~lerind'! Muhsin İızet eczanesi, Reoa 

eczanesi ve Gazi ilkokulu açşk bulunacak ve oralarda: bi .. 
r~r. "511\Q~ kacftkolu bulundurulacakhr. 

19- Korunma s:peri yap,ılacağı farz~dilen yerler: 
A· Affan ve cıvarı için Affan mezarlığı 
B·Dôrtay!lk civarı. için • Harabaraıu bah~Jikleri 
CL Dağ kenarı ıntthallelcri iı;i:ı ·CivarJndaki areü 
Ç- Hükumet .. ve civarı için· KJşla önündeki, boş arazi 
D· Köprü v"! civarı jçin- A• nebtinin sağmdaki Bele·· 

diye civarındaki mezarlıklar ve sol-ı tu:afta ~tay Park a 
ğ11çlal'ı 

E· Osmaniye mahallesi için lise civarın&W arazu 

YENIGON 
- zı:xa o CA!!!2 

Baş 
'3eniş omuzlarda kocaman bir baş, 
içini işleten ıztırap eli. 
Ne olur bir gün de biraz başkalaş 
Seni sevmiyorum bildim bileli. 

Yıllardır gönlümle çok savaşdasın, 
Bitmeden başlayan sen bir baştasın: 
Değilmi geriye dönen yaşta:;ın, 
Kurudan uzaklaş aç ta güzeli ! 

Dedin beni tanı, duymam bu sözü 
Anne sevgisinden uzak öksüzü 
Belki sevindirir içinin gözü 
Ya sen bir delisin. ya ben bir ddi 

Geniş omuzlarda kocaman bir baş, 
lçiM işleten ıztırap eli, 
Ne olar bir gün de biraz başkalaş, 
Seni seviyorum bildim bileli ! 

Rifat Necdet EVRiMER 

• = 

ilan 
Köyü : Cidaliye 
Mevkii : Mastaba 
G:insi : bağ 
Dönümü : 6 

b 

Hududu : Şarkan Yusuf 
ibrahim, Salim Maruf ibra • 
him ve şeriki Şeyh Ali, gar· 
ben yol, şimalen Hüseyin 
NaseroJlu Ahmed, Cen~ben 
Mustafa cığlu Ahmed. 

Antakyanın Cidaliye kö· 
yü yukarıda vasıfları yazılı 
bağın esas mülkiyeti köyü 
heyeti ihtiyariyesinden veril 
miş 12,4,939 tarihli ilmuha· 
herde Osman oğlu ismetin 
olduğ'u halde 15 seneyi mü· 
tecaviz İbrahim Salim oğlu 
Y usufun mülkiyetinde olup 

------------~ımıı•••--.~.~.~dll!ll ____ , seuavi s t:nevi vergisini hüku 
Saııat seven ere IDUJ e mete vermekte olduğundan 

Şıklığı, iyi,t~miz ve ekonomik geyinmeği sevenler:Ha- bu sur~tle Yusuf nanıma tes 
tayın yegane müessesesi olau (Hatay biçki ve dikiş yur· cili istenilmiş ve Hatay hü· 
du)na koşmalıdır. YurtMaarifVekaletince resmen tarımmıştır, kum eti zamanındr\ mahallen 

Yurdun Müdiresi Bayan Hadiye Da~lı en kısa zaman yapıla, tahkik&t nporunda 
da kızlarımıza biçki ve d'kişin bütün inceliklerini göstere- adı geçen Yusuf bu yeri Os 
cektir. man oğulları Asıf ve Kamil 

Yurdun talebeye vereceği dipfo .ıalar Mi\arifçe tasdik dP.n satın almış olup ve ma· 
edileceğinden her yerde muteberdir. hallinde yapılan mesaha ne· 

(Hatay biçki ve dikiş yurdu) Vilayetimizin kadınlığını ticesinde bir hekrar 8 :-tr 

alakadar. eden mühim sanat müessesesidir. 50 santiardan ibaret bulun · 

İlan 
Cins~ Miktara Unuu Muhammen 

tutarı fiatı 
Muvakk:ıt ihalenin 

Teminat şekli, günü 
ve saati 

Kilo Li. K. Ku. S. Li. K. saaı 
Un 33000 11625 50 8 61 871 76kapalı25·12·939 14 

zarf 
()dun270000 4050 00 1 50 304 00 açık ,, 

" " 
1- İskenderundaki kıtaatın un ve 

eksiltme 
odu·1 ihalesi İsken· 

der"ıı. tabur kışlasındaki alım s:ıhm komisyonu dairesin· 
de yapılacaktır. 
2-Şartnameyi okumak istiyen isteklilere talep vukuun 

da komisyondan verilecektir. 
3 - İhale günü 25 .-12-939 pazart~si günü saat 14 

tedir. 

duğu ol vakit tahkikata git· 
miş olan hakim muavini ve 
Tapu memuru taraflarından 
verilmiş müşterek rapordan 
anlaşılmakta ise de bu gayri 
menkulun mülkiyeti 30 sene 
evvelisina doğru kimlerin 
tasarruflarJnda olduğunun 
ve ne suretle tedavülen A • 
sıf ve Kamil yedlerine geç .. 
miş bulunduğunun '? ve bu 
gayri menkul üzerind~ mül • 
kiyet ve mülkiyetin gayri a 
nı bir hak iddiasında bulu· 
nacak olanlar varsa ellerin • 
deki vesaikle birlikte 23,12,3 
cumar.tesi günü köye menıur 
gidecP.ktir. Esnayı tahkikatı 
memura ve bu müddet zar 

ları. fında Merkeze Tapu Sicil 

-----------1!!1~---·•--------t Muhafızlığına müracaat et • 

4- isteklilerin bu saatten evvel kom\syona müracaat-

ilan meleri ilan olunur. 

Hatay defterdarlığından: minat akçasını mal sandığma Aktepede beton 
Cisrihaditten bilitibar yatırarak müzayedeye iştirak arme köpru inşsı 

Siiveydiye hududuna kadar etmeleri, şartnameyi görmek 
~ı nehri üzerindeki umum ve fazla izahat almak iste· Hatay vilayetinden : 

k.. d" d (1940) l · ·d .. d.. ··v .. Eksiltmeye konulan iş 
meva n sa)' ıye e yen erın varı at mu url~gAu· Aktepede yapılacak (ayak 
senesi ikinci kanun iptida· 1 

• e müracaat etmeleri ılan ları mevcut ) 3x6 açıklığın 
sındaıı (1942) senesi birinci olunur. } da betonarme köprü : inşası 
kanun gayesine kadar üç 

Sene miidd~tle: avlanacak K h d ~ Keşif bedeli ( 3332 lira 45 
ayıp şa a etnama kuruş ) tur. 

balıkların saydiye resmi açık 2 T 1 1 
1934 senesinde Köprü - a ip er proje, şar arttırma ile 29,12,939 tarihin d"v 

ilkokulundan aldıgv ım şaha· name ve ıger ev· 
de saat on altıda defterdar· rakı Nafıa müdürlüğünde gö 
l k daire!inde satılacaktır. detmameyi kaybettim. Yeni· rebilirler. 

Talip olmlM"m yevmi sini alacağımdan eskisinin 3 _. Eksiltme 15,12,939 
mezkurda'l evvel (20) lira hükmü olmadığım ilan ede· cuma günü saat 13 te An· 
(25) korıeştan ibaret ilk te- rım Ahmet Abdurrahman takya hükUmt't konr.ğında 
.. .. Iİİİİİıİİıİİİİİllılilılii•m~mİııll~~·l!lll~ll!"lm'!~-~~- encümen odasında·yapılacaktl 

f . Şehrin merkez merkez mahalleleri için· Affan Cörta 4 - Eksiltme pazarlık ı 
yak Cetddesinin kenarlarile cami,mescit ve medrese avlulara suretile yapılacaktır . 

20-Bu farzodilen sipe.r yerleri· düz kırmızı filemalarla 5 _ Mt1vakkat teminat 
işaret ~dilecek tir. l Bu filemaların olduğu yerlerde sİpı.!r 249 lira 93 kuruştur. 
ler kazılmış farzedilecektir. Bu mıntakalar.da ab;ılinin sey 6 - Taliplerin aşağıd• 
rek ve harekctsirJ. olarak durmaları ve havaya karşı yazılı vesaiki ibraz etmeleri 
saklanmış vaziyetler olmaları lazımdır. icapeder 

21 ...._ ~. deRemesind~ aydınlık görmen yerler tespit a - Ticaret odasnda 
edil~e~nden hariçten ışık görülmememesi hakkında lali- kayıtlı bulunduklarına dai 

matnameye çok dikkat edilmelidir.. v~sika. 
22 - Deneme hakkındıt daha fazla malumat almak b - Muvakkat temina 

üzere . devair, fabrika ve müesses~t Seferberlik müdürlü- için evrakı müsbite. 
c - Bu inşaata mahsul 

' ğüne mwacaatla izahat alabileceklerdir. vesika komisynundan ahn• 
23 - Halkın gündüz ve gece yapılacak bu deneme· mış ehliyet vesikasıt( mezkii~ 

lerde verilecek ~şartıtlern çok dikkat etmelerini Vt': la- vesikayı almak için ihale gil 
zım gelen tedbirleri vaktinde düşüne.rt>k denemede şa· nünden bir hafta evveline 
şırmadan soğuk kaohhlda harekat etmelerini ehemmiyet kadar Vilayet makamın• 
le' -reoa edt-riur: müracaat etmel~.ri lazımdır, 


