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laf er bayramı.mızı sonsuz m~::a~:,,00•10 
ir heyecan içinde kutluladzk verdi 

k d f~otada Romen as 
Merasim çok parla ol u kerlerinin hududu 

~Ugü?kü varl~ğımızıı~ ~em.~l ~a~ı olan büy~ük h~lk ü~~ün ve taş- tecavüz ettikleri bil-
"•n bır neşe ıçinde ıkı gun ık• gece eglendı -- dun akşam dirHiyor 
ijava Kurumu menfaatine verilen gardenparti çok neşeli geçti Moskova 31 A.A.-Tu 
lo A b · ba 1 t "lk ı k k k d b' aı'ansı bildiriyor: Sovyet Ha· l"\ğustos Zıtfer ayramı resmı ş amış ır. ı o ara ışla önünü a ar ır yü· 
~\ln her tarafında olduğu piyade ve süvari kıtalaramız rüyü~ ya phktan sonra oradan riciye Komiser muavini, Ro-
dün şehrimizde ve i-la• halkın coşkun ve içten gelen dağılmışlardır. manyanm Mosk:>va "'Elçisi 
diğer kaza ve kasaba· alkışları arasında geçmiş bu· Merasimden sonra şehrin nt- 19 ağustosta bir nota 

llda da üstün bir heyecan ' nu Kız Lis.,si, izciler, Erkek muhtelif sahnalarına dağıları vermişti. Bu notada. Romen 
'derin bir neşe ve sevinç Lisesi ile ilkokullar ve yeni halk kütleleri bütiin gün ve askerlerinin Sovyet budunda 
11de kutıanmıJlır. teşekkül eden gençlik teş· gece mtitemadiyen coşkun tahrik edici hadiselere sebep 
Daba evvelki günün saba· kilita mensupları iki günlük bir neşe içinde eğlenmiş ve oldukları ve sovyet hudud 
ln itibaren şehrin her bir talim görmüş olmalarına H1tlkevi hoparlör!erinin et· kıtutımn bazı ehvalde mu· 
~1 .barraklarımız,_ milli ra}a:en oldukça muntuam rafmda müzik ;_ parçalariyle kabete mecburiyetindl! kaldı-
ttlerımız ve elektrık am· ve yeknesak luhklariyle geç· bugünün azametini anlatan ğını bildirmişti. Dün Roman 
~tiyle süslenmiş, civar tiler. Merasim bu suretle hitabeleri dinlemişlerdir. yaya verilen ikinci bir nota-
'ie kasabalardan bu büyük saat 10 da sona "rmiş ve iz· Ha lkevi hoparlörleri bu su· da Romen neferlerinin dün 
raına iştirak: etmek üze· cilerle gençlik teşekkülleri Sonu 2 incide tekrar hudutta basmune ha· 
ıcbre gelen insan kütleleri rek~t yaphğı, bir Romen tay 

deleri doldurup taşırmıştı. Taggarele- Milli 1 11igango yaresinin hududu g~çtiği bil· 
tanı evvelki gün gece /" dirilmt"kte ve bu hadiselere 
rnış ve dün sabah askeri rimiz Dün birçok vatan- kurban gidenler olduğu tak-

••im yapılmıctar. B h f · · d daşları zengin etti dirde meselenin vahim bir 
1\ ., u a ta ıçın e 
:rogram mucibince sabah Milli piyangonun 30 A· şekil alacağı ve bütün mesuli-
tden itibaren Askeri Ko· Hataya gelecek ğustos Zafer piyangosu dün yetinRomanyaya ait bulunduğu 
rılık bayram tebriklerini Geçen Hafta, Hava Filola akşam lzmirde çekilmiş ve beyan olunmaktadır. Sovyet 
l etmiş ve pu merasim rımızdan bir kısmının Zafer kazanın numaralar Radyo lerin birinci notasına Romen 
ilca sürmüştür ,ıae:.t 9a doğ boyramma iştirak etmek üze· ile ilin olunmuştur. Radyo:- hükumeti dül'\ cevap vermiş-
eri kıtalar, gençlik le· re Hataya geleceğini haber dan aldığımlz bu numaraları tir.Romen cevabında Sovyet 
ileri, i z c i l e r, vermiştik Fakat filoların tay aynen neıredi}'oruı. iddiaları red,folunmakta, hi~ 
ler ve esnaf teşekkül· yare haftası munasebetile y~rt En büyük ikramiye olan b;r Romen askerinin hududu 
~elediye bahçesindeki içinde Yapacakları turnenın 60 bin lira 298454 numara· tacavüz etmediği, Bunuala be 
Urk ve lnönü büstlerine vrogrammda bazı değişiklik ya, 20 bin liralık ikramiye , abeber hudutta her hangi 
k koydu~ tan ıonra yol• ler yapılması İcab eiti~inden 172517 numaraya, 10 bin bir hadiseye meydan verilme 
devan. ederek merasim tayyarelerimiz zafer bayramm lira 172512 ve 62562 nu • mesi için Romen hudut müf 

•"'Aa yer almı• bulunu· daHataya ge!ememişlerdir. Fi maralara çıkmıştır. Kazanan 1 • • l 'ld'ğ" ''"' ., b h d r~ze erme emır er verı ı ı 
dl. lolarımıxm u afta için e diX-er numaralar 111.unlardır ·. 

b ki k 2S v bildirilmektedir. 
S-.t 9,10 da Valim izle J-latayı ziyareti e enme te· 2000 lira kazana~lar 
ti komutan aahaya gele dir. 72985, 7280, 9263, 93432 

k ı t a l a r ı , Def ter dar 140490, 199694, 195044, 
, çlik V.! izci t!Ş!k· d . . 196943, 28.l363, 262614, 

.ttiyle halkı teftiş eder~k eğıştı 280989 

ısltılıunış v" merasime saat Afyou Defterdarı 1000 Lira kazananlar 
da bando tarafından ça· 25111, 56733, 59747, 62178 

ı .. istiklal marşiyle başlan· Hataya geliyor 63886, 70890, 87940, 95983 
..,. Vilayetimiz Defterd!in 91658, 98910, 107747, 

S ~~rlllimde Valimiz, Par ti Galip Aktuğ Afyon Defter· 110951, 150951, 132495, 
tttişimiz, mebuslarımız- darlığına n~kledilmiş, Afyun 137690. 150194, 129621 
~bd Defterdarı Recai Afşar da 165199,· 175641 196129, iilgani Türkmen, 
ıtı Hatay Defterdarlığına tayin 197656 209085 219731 ed Tecirli ve Hamdi · ' ' ' 

t
"k il<' maraş _ mebu_s.u olunmuştur· 243764, 256739, 290144, 

t an, Parti ve Halkevi lskenderun Tapu sicil Mu maralar biner lira kazanmış 

Viganada ve 
rilen kararlar 

Romanya, Transil 
vanyayı terke i\! 

barını edilecek 
Viyana 31 A.A.- Al

man Ajansı bildiriliyor: 
Viyanuda btoplanan Al

man, ltalyan,Macar ve Ro
men Hariciye Nazırları Kon• 
feransı bitmiş ve mihver 

EN SON DAKiKA 

Fransız müs 
tem lekele 

riızde 
Orta Afrika :müs 
temlekesi Generel 
Dügola iltihak etti 

Londra 30 A.A.- ~Orta 
Afrikadaki Fransız müstemle 
keleri olanKameıon veFr~n 
sız Kongosu, Vişi hükumeti
ni tanımadığım ve Genaeral 
Dügola İltihak eyliyerek har 
be devam kararını verdiğini 
ilan etmiştir. Bu suretle bü 
tün merkezi Afrikadaki Fran 
sız müstemlekelerinde harp 

tekrar başlamış bulunmakta
dır. 

Alman tebliği 
Berlin 31 A. A. - Alman 

Başkumandanlığı, Alman tay 
yarelerinin Dün İngiltere üze 
rinde keşıf kçuşları yapmak 
leı iktifa ettiklerini, bu uçuş· 
lar esnasında çarpışmalar ol· 
duğunu, tayyare karargahla 
rma, limanlara bombalar atıl 
dığım, lngiliz limanlnma ma 
yin dökülmesine devam edil· 
diğani, İngiliz tayyarelerinin 
Almanyanın muhtelif mmla· 
katarına ve gayri askeri he· 
defter üzerine bombalar attık 
lanm, 19 İngiliz tayyaresile 
9 balon imha edildiğini, bir 
Alman denizaltısının 3İngiliz 
gemisini batırd,ğını bıldirnıek 
tedir. 

lta1yan tebliği 
Roma 31 (a.a .) - ltalyan 

tebliği, dün maltaya yapılan 
hava hücumunda muhtelif 
noktalara 100 bomba atıldı
ğım, Şimali Afrikada tahşid 
eden lngiliz kuvvetleri üze
rine bombalar atıldığrnı, üç 
İngiliz tayyaresinin hasara 
ugra .:lığım bildirmektedır. 

devletleri hükmi bir karar 
sureti kabul eylemişlerdir. 

K.ırar bugün öğleden sonra 
Viyana Belediye sarayının Al 
tın salonunda ilan ~dilecek
tir. ~ k~ Kemal, askeri ve mul· Diğer tayin ve nakilleri 291018, 296702, 299698 nu 

Sı'1 ile tribünü ve sabanın hahzıMehmetTorun'unÇankı tır. 
~ b~ dolduran on binden rı tapu sicil muhafızhğrna, ' Sonları 875 le nihayetle· 

1 ır halk kütleat hazır Tunceli Tapu Sicil muhl:lfızı nen bilete 100 Ura, 08 le 
I ~~•ta idi. Murat Akgün İskenderun Ta nibayetlenenler 10 lira, 5 fo 

Dumlupınar da 
~•ıı· 1lclal marşından ıonr" pu sicil muhafızlığına tay in nibayetleoenler 3 lira ve 9 

ı )ı ~onunun en kıdemsiz su· olunmuşlardır· la nihayetlent-n biletlerde 2 
~ tıq Rrnen Yusuf Burrç Kırıkhan müftülüğüne,Veki şer lira morti kazanmışlar • 
r )c gelerek bir nutuk }etinde buluoa? Mehmet Z~ki dır. 
' "• \le b tk y b Yıldırım tayın olunmuştur. Devam saatleri 

.'lı,ttin s:n~u,'°u 0 ;;k:Y Yoksullara yardım değişti 
~ b~le.~iştir. ~er· iki nu· cemiyetinin Kongre~i 1 ağustostan itibaren res· 
~~il\' Yulc zaferin mana ve Yoksullara yardım cemı- mi dairelerde tatbik edilmek· 
~ il\( 'Yeti tebarüz ettirilmiş yetinin Kongresinin Pazarte te olan yaz devam saatleri ya· 
~ltı~~klar sık sık alkış· si günü saat 15 te y•pılaca rından itibaren değişecek ve 
\ ~":'" ğını yazmıştık. Kongre ay.~i tek devanı usulü yerine iki 
~ ~~ '-klerı müteakip saba· gün saat 18,30 da Halkevm devam usulü İatbik olu· 
\..~~· ~111111 buh.ınan genç· de toplanacakbr · Sayın azala nacaktır. Yeni devam sabah 
-~ blatı aıenıupları and ran malumu olmak üzere tav saat 9 dan 13 e ve 15 dan 

• '-ndan ıonra ıeçid 1 zih ederiz. 18dır. 

Yupılan muhteşem merasim 
Ankara1 31 A.A.- Başkumandan nıeydan muharebe· 

sinin cereyan ettiği Dumlupıaarda t':Vvelki gün yapılan 
merasim çok muhteşem olmuş ve bu merasime 28 Vila· 
yelten gelen heyetlerle civar Vilayet halkından kesif 
bir kalabalık İştirak eylemiştir. 
Milli Şef tarafmd.m gönderilen çok kıymetli ve zarif çe· 
lenk alkış tufanı arasında abideye konmş ve bunu yüz
lerce çelenk takip etmiş, birçok ~atipl:r bu. kutsal gü· 
nün azametiııi arılatan nutuklar soylemışlerdır. 

Mareşalımız teşekkür ediyor 
Anbra 31 (a.a.) - Grnel Kurmay Başkanı Mareşal 

F~vzi Çakmak, Zafer Bayramı münasebetiyle yurdun her 
tarafından aldıkları tebrik telgraflarına teşekkür ve mu· 
kabil tebrilıderioin iblağına Anadolu Ajansını memur ey
lemişlerdir. 



Sıty:fa = 2 

Gençlikle 
beraber 

Saat birde hareket edi· 
lecektir .. 

* • 
* Saat tam bir ... Gençler 

otomobillerinde yerlerini al
mış bekliyorlar. Asbaşkanın 
otomobili önde hareketediyor 
ve arkasmdan o birleri takip 
ediyorlıır .Asfalt yol üzerinde 
her birinden gençliğin o e· 
bedi nt'Şt:Sİ etrafa yayılan 
beş otomobil kayıyo• 
ruz. Çakaıhda mola veriyl)r 
v~ lastiği pathyarak arkada 
kalan arkadşları bekliyoruz. 
Bu sırada Belenin N. müdürü 
PartiBaşkanı, Bdediye,gençlik 

kJübüReisi,öğretmtmlermükellef 
gençlerden mürekkep kalabalık 

bir grnp geliyot· .Bir yandan 
biz tallı t.ıth konuşurken Ö· 

bür tarafta çarçabuk kayna· 
şa ı An•akya ve Belen genç 
leri zeybek ve diğer milli 
dansları oynuyorlar. 20 da· 
kike kadar bekledikten son• 
ra arkada kalan otomobil de 
yetişiy~r . Hep beraber B~ • 
lene hareket e:diyoruz. 

Ôndo baııde. arkada 
muntazam y,ürüyüşlerile genç 
ler Belene varıyor. 
Gençler Belende coşkun bir 
halk kütlesinin samimi teza
hürleri ve candan gelen al • 
kış sesi erile karşılanayl)r. Be· 
len gençlik klıibii Antakya 
gençlerini izaz ve ikram e· 
diyor. 

Biraz sonra gençler Şe • 
hitlrr Abidesi etrafını çeviri 
yor, Asbaşkan abideye çe • 
lenk koyuyor. Ve bütün genç 
lik aziz şehitlerimizi hürmet 
le selamlıyor. Belen gençli 
ğinin yine coşkun tezılhürle 
rilf'! ayrılıyor v~ İskenderu· 
na harek'.:t ediyoruz . 

Şehrin haricinde otomo
billerden inilerek bando ile 
ve yürüyüş halinde lskende· 
runa giriyoruz. 

Sıcak bir hava yüzümü
zü okşuyor. Gençler doğru· 
ca deniz~ giriyor, yüzüyor, 
ve kürek yarıştan yaparak 
saat beşe kadar kalıyor. Sa· 
at beş ... evwlce kararlaşhrıl· 
dığıgibi bütün gençler hareke 
tehazır ... yine yürüyerek şe· t 

hir haricine çıkıyor ve An· 
takyaya dönüyoruz .. 

F. B. 

Zafer Bayramı 
Başı 1 incide 

rede gece geç vakte 
neşriyat yapmıştır. 

* • • 

kadar 

G~c.<: Türk Hava ~Kuru• 
mu tarafından tertip edilen 
garden parti çok parlak pl • 
muş ve 800 e yakın davetli 
Turizm otelinin , babçcıiode 
sabaha .kadar çok nezih ve 
eğlenceli • bir: gece geçirmiş· 
lerdir. Garden partide Vali· 
mizle şehrimizd~ bulunan 
mebuslarımız, askeri ve mül
ki erkan da hazır bulunmuş 
ve genç bir yüzbaşımızın 

nişan merasimi yapllmıştır. 
• • • 

kikalarca süren heyecanlı te
zahürlerine vesile olmuştur. ' j 

İstanbul 30 A. A. -
Kurtuluş savaşını kati Zftfer· 
le.rneticelondir.en zafer bayra . 
mı bu sene geçen ~senelere 
nazaran çok parlak: geçmiş, 
bHhasaat-a"eçit ra•mi fevkala
dem ul.te.tem olmuştur. Geçit 

resmine bu sene bombardı· 
man ve avcı tayyş.r.e filola • 
rımııla hava difi topları da 
iıtirak: etmekte idi. Merasiaı 
saat 9 da başlamış ve 12,45 
te sona ~rmiştir .. 

Fransada hükumet 
buhranı 

Dün öğleddn sonra ~enç t Vişi 30 (a.a.) - Alman 
lik teşkilatına mensup _v? Aianıı bildiriyor: 
~ubt~if sı.nıflardan 75 kı~ı f Birkaç haftadanberi Fran 
tık bır kafıle, uede? Te~bı· sacla mevcut hükumet bubra· 
yesi Asbaşkanmm nyasetın· na 'Lavalın guyubetinde 
de lskenderuna gitmİıj ve s;nra bir kat daha artmıştı;. 
kafile Seylanlı gençler tara· ;Fransız müstemlekelerinden . 
1ından Çalcallıda fevkalade bir kısmanın General Dugole 
samimi bir şekilde t~zahürat iltihak kararı bu buhranın 
la karşılanmışlardır. Belen- had bir şekil almasına s~· 
de izaz ve ikram edilen ka beb olmuştur. Birçok kim· 
flleııin İskenderuna hareke· seler bükGmeti devirerek ik· 
tinden evvel Bed~n Terbiye tidar mevkiine geçmek için 
si Bölge Asbaşkanı tarafm • uğraşmaktadırlar. Askeri 
dan şehitler abidesine bir çe mebafil, Lavalın siyasetinden 
leıık konmuş vemeraıim yap değildir. 

ilan 
larak tebitlerin hatıraları taziz 
edilmiştir. K,fite~ Belendeo 
lskenderuna giderek: yüzme 
yarışlarına iştirak eylemiJ vo Antekya icra memurlu~un 
akşam şehrimiz dönmiftür. dan; 

Ankara ve İstanbuıda Bir alacağı\' temini isnfa&1 
ıımnmda haciz altına alınıp Ankara 30 A. A. --
parayı çevrilmesine karar ve 

30 Ağustos zafer bayramı rileo ve tamammL 770. Türk 
memlek~tin her tarafmda 

lirası kıymet takdir olunan olduğu gibi Ankarada da J 
fevkalade tezahüratla kutlan Antakyanın BitıiaJi köyün e 

maktadır. Şehir bayram gün 
!erine benziyen bir manzara 
almıştır. Saat 8,30 da Genel 

Kurmi\y Bc.~kam Mareiial Fev 
zi Çakmak tebrikleri kabul 
etmiş, ve saat 10 da ipod • 
romda asked merasim Y•P.u 
mışlır. Onbinlerce halk ipo· 
dronıu doldurmu~ bulwıuyor; 
du. Geçit resmi, halkın da· 

Hükumet 
Mustahsillerdcn 

ipek koz ·ısı satın 
alacak 

kain 71-77-83-94-95·103 ve 
104 numaralı yeJi parça gay 
ri menkulleyin nısıf hisseleri 
4,10,940 perşembe günü saat 
9 dan 12 ye kadar dairemiz 
de birinci açık arttırması ya 
pılacakbr. 

tvıukadder kıymetin yiizde 
75 ini bulmadığı takdirde 
15 gün daha uzatılarak 19,10 
940 günü ayni saatte ikinci 
açık arttırması yapılacağı faz 
la malUmat almak iatiyenle· 
rin 30,8,940 tarihinden itiba 
ren dair4'de açık bulunduru· 
1acak şartname ve 940,275 
numaralı dosya~ına müraca· 
atları lüzumu ilin olun ur. 

------""-~--- Ankara - Vekiller. H~ 
Oyun kagıt/a- I yeti doğrudan doğruya mus llaıı 

• • tahsillerden ipek kozua aatuı 
Tl memnuıgef l ahuması için Ticaret Vele~ 
Kazcı lara da teşınil leti emrine yanın milyon Lt 

d"f ra tahsis eylemittir. ficaret 
e . 

1 ıyor Vekaleti satm alma işini 
Memm:ınyetle haber al- . k .. · 

~ .. . . tanzım etme uzere ıcap 
dıgımıza gore, şebrımızde d b '" .. db' l · J 
tatbik !dilen oyun kağıtları e en utun -te ır et\ a mış-
hakkındaki yasak karara kazu hr. 

Vt" nahiyelere de teşmil edi· ltalyadan manifa• 
lecektir. Bu çok kötü ve müz 
min derdin bu suretle orta· tura eşyası gelecek 
dun kaldmlması çok yerinde İstanbul- ltalyAAlar,barp 
bir iştir . ten evvel tüccarıanmıı tara• 

Bir düzel me fından sipariş edilen manifa-
Evvelki günkü sayımızda tura eşyasını, o zamanki fiat· 

Belediyenin lskanbil kağıtla· lara yüzde yüz yirmi zam ya 
rı hukkındaki ilanında .son parak te:dime hazır'. oldukları 
mühlet 29 eylul olarak çık ı nı bildirmişlerdir. Mukabi
mıştı Halbuki bu mühlet 29 linde pamuk verildiği takdir· 

ağusto~ olduğu • anlaşıldığın· { ?e bu ~am · yüzd~ yetmiıe;. 
dan düzeltiriz. ınecektır. 

Kır1klıan icra dairesinden: 
15, t,930tarihliKırıkhan ı:ıulb 

hukuk mahkemesinin ilamHe 
Artin Sadıkyana 4390 Suriye 
kuruşu ver.meye borçlu iken 
hakkı bıyanm Suriye lehine 
istİDlal eder~k mahalli ika· 
meti meçhul bulunau Dirohi 
Binti,imon Sadıkyana ilanen 
tebliğ-at ifaıına karar veril· 
miş oldutundın tayin olunan 
iki ay müdd~ zarf ıııda aid 
olduğu makamdan icranm 
geri bırak1lmaııoa daıir: bir 
karar g~tirmedikçe cebri ic10 
raya devam .:>hınacağı ilin 
olunur. 

1-lalkta· 
ÇOCUK HIRSIZLARI 

Lorel Hardi, kahkahalarla ! 
dolca etlenceli, neıeli bir filaı 

Köprü yaptı
rılacak 

Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Arsuz Ahşap köprü· 

sünün ikiııci kısım tamİii. Kt
şif bedeli (1735) lirı. (17) ku· 
rustur. 

2 - isteyenler proje, şart 
name ve diğer evrakı Nafıa 

Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eıcsiltmf'l 16,9,940 Pa 

zartesi günü saat 10 da An· 
takya Hükumet konağında 
encümen odasında yapılacak 
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık su· 
retile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 130 
· lira 14 kuruştur. 

6 ..-- Taliplerin .-tşağıda ya 
zıh vt ·ıaiki ibraz etmel~ri İ· 
cap eder. 

A - Ticaret odasma kayıt 
h bulunduklarına dair : vesi· 
ka 

B - Muvakkat teminat' 
için avrakı müsbite. 

C - Bu inşaata mahsus 
vesika kamisyonu!:dıın alm· 
mış .. hliyet vesikası. 

il atı 
Kırıkhanm Çtloğlan hüyü· 

gü köyünde oturan Bostan 
oğlu Haydar Patlak tarafın· 
dan Kırıkhan Suıh Hukuk 
mahkemCı!finde v~ Ktrıkhfln 

ahalisinden iken tağayyup e· 
d~n sabık sandık emini Bağ 
dadi Salih oğlu Me~met Ham 
di aleyhinde açılan alacak da 
vasmın muhakemesi için ta· 

c 

Belediye il atı J ~ 

ları ~ 
Beıcdiy... Riyasetinden: . 
Şehir dahilinde bulunan ~ 

himum -:lükkanlarla tüccarı 
ve sınai müessesat, ka1 ıılaf1 
om üzerine sahiplerinin isiıJl 
leri ve soyadları ve mü~ 
sen:n iştigalatım gösterst 

rlirkçe yazılı levha asmd~ 
belediye vr rgi ve resi111ld' 
kanunu mucibince mP.churdl 
Levhalar kırmızı ztmi.1 üıt~ 
rine beyaz yazı iJe yazılacJ 
tır. Başka r~nklerde ya~ 
yazılması ve levhaların bot~ 
ması yasaktır. Bu Jevhalar 
yük caddelerde Eylôlün be 
şirıci ve bütün şehirde eylül 
ün 15 inci gününe kadar j~· 

mal edilecektir. Bunlara •1 
kırı levhalar eylül iptidasll'' 
kadar kaldır·!acaktır. Aykırt 
hareket edenlerin cezalanOt 
rılacağı ilan olunur. 

* • * 
Belediye Riyasetinden: 

l'a 
E 

be> 
ııın 

lne. 
der 
~I 

( 

Belediye Zabıta talimafrJ)' "fi 
mesi mucibince yaş sebze ~ a 
meyvecilerlf"ı bakkallar, ve k' lct 

• t 
saplarla ahçt ve lokantacı!• 
bir yerde ve her ikisi birle~ 
tirilerek iş yapmaları yas•~ 
br. Eyhilün 15 ine kadar kB' 

saplar dükkanlartnı ahçı "e 
lokantacı dükkanlarından "eı '-

1 
r 

İt-"ı teşrinievvel 15e kadar bak• •• 
lar dükkanlarını: sebze ve ıJJd 

yin kılınan 11,4,940 tarihine 
müsadif günü ilanen yapılan nur. 

teb!iğata ragmen müddeialey Odun va kömür 

ve dükkanlarından ayıracı~·~ töa 
lar ve her iki işi birleştirıJle te 
suretil~ çalı~am1yacaklardıt, ~•r 
Aykırı hareket edeceklet~ ~n 
cezal;andıralacaklan ilan ol' hlc 

hin mahkemeye gelmediğin · alınacak 
den Müddei Haydar Patlak Vilayet makamtodan 
tarafından vulcubulan ta~ep 1- Vilayetimiz ilkokuUf 
veçbile g:yaı: kararının teb rı için pazarlıkla alınacak,,~' 
liğine ve tebliğ~hn Y enigün lan 6200 kilo odun ve 1 ıı 
gazetesi ile yapılmasına ~~3,8, kilo kömür arttırma ve t~ 'tel 
940 tarihind~ karar verilerek siltme kanunlarına göre 2 
duruşmanın 27.9,940 tarihi· 8-940 tan 11-9-940 tarihİlle~ 
ne miisadif cuma günü saat kad_ar 15 gün müddetle •v' 
9 talikine karar verilmiş ol eksıltmeye konulmuştur. . 

a .. 2 Od k' ıJJ 11 
duğundan Hukuku usul muha - unun . ılosunu ft 

· k 4l · · hammen bt!delı 1 kuruş,~ kemeler~ anununun 1 met .. .. k"l h ... e9 
. . mur.un 1 osunun mıı amı•• 

maddesıne tevfıkan muayyen b d ı· 2 k t ı 
1 d. ~. k e e ı uruş ur. ı. O 

~ü~de •ıe .me ._ıgı veya .• ~nu· 3- ihale 11 _ 9- 94, 
nı hır vı:kıl gond~rmedıgı su· çarşamba günü saat 10 d 
rette duruşmanın gıyabında Vilayet makamında top1•111 
yapılacağından t~bliğ maka- cak olan Daimi Encümell ti 
mına kaim olmak üzere ilan rnfından yapılacaktır. ·! · IJİ' 
olunur. 4-Talipl~rin ihale tar'' :ııt 
._---~1[1111-~--lltl ne kadar 13 lira 80 kaı'lı' 

Bu gece teminat akçasını hususi ıJJ111, Nöbetçi Eczane sebe müdürlüğüne yatırıtJ8 ıl 
rı ve makbuz "imaları iV Defne Eczanesidir. 
dı~ ~ 

Ne§riyat Müdürü 5 ş · ·· t11e /c - - artnameyt got ·~t 
Selim ÇELENK ist.~yenlerin Maari~ ~d~~re .1ee

1
o/df' 

C.H.P.matbaası-ANTAKYA muracaat etmelerı ıc~ 
----------------------------1 l ô. n 

Muhammen bedel nevi temi nah 
Lira Kr. 

15 00 
o 06 

taş 113 
direk baheri 

o 04 ağaç üz~rinde zeytin danes: v'' 

o, beher kilosu mahallat. k8r)'~~ 1'1 

2,50 beher har zaytunu dakiye: Yakto de 
k ··yıer 

re• .. o ~te' 
Dullar değirmeninden çıkan ttğaç direk ve taşlarl~ !11ıJ 940 

lif köylerde mevcut vakfa ait zeytun danelerın•00 f"'' mahsulü açık arttırmaya çıkarılmıştır. İha.lf'si 2,Y,9d4 ic'' 
zartesi günü saat 11 de Hatay vak1flar idaresio. e 11i' 
olunacaktir. İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminatll~ 
}ikte müracaatları ilin olunur. 


