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Sahibi ve Baş'muharrİı; -
[Sayısı heryerde2;kuruş) Pazartesi 

Seüm:ÇELENK 
Neşriyat;Müdürü -

Milli Şef İzmir fuarında faaliyet Gençlik klüpleri 
ŞVtkilimizle bırlik- Fuarın açılma gününün yaklaşması mii 

Her tarafta f aaligete geç
mek Üzere 

le yemek y~diler nasebetile geceli gündüzlii bir çalışma var 
, İstanbul 4 (a a .) - Mili Küşat resmine ecnebi Sefi• ler de davetlidir 
~ef Cümhurreisi Jsmet İnönü An ara 4 A.A.- 10 un· gidecek yolculara veçen 
~Gn Anknradan buraya gelen cu beynelmilel İzmir fuarının ytllarda olduğu gibi tenzilat 
aşvekil Doktor Refik Say· açtlma günü yaklaşmaktadtr. lı tarife tatbik edecektir. Fu 

d~ını kabul etmiştir. Mili Şe- Birkaç yüz amele ve birçok arda ziyaretçiler için eğlen· 
Antakya ve lskenderundan sonra Yayla 
dağı gençtik kliibü de kuruldu-Bu haf 
ta içinde diğer kaza merkezlerinde de ~ltıiı dün öğle ve akşam ye ressam ile sanatkarlar fuar- ce yerleri büyük bir itiua 

~ekı · · p k t ld Başve il" hazırlanmakta, lokanta ~ erım ar 0 e e ·• da geceli gündüzlü ~.ahşmak 
1 D'>ktor Refik Saydamla tadırlar. Yurdun her tarafın otel ve gazinolardrt ihtikara 

klüpler açılmış olacaktır 
birlikte yf'mişlerdir. mani olmak içiıı sıkı bir 
ı daki' büyük santıcılar, ec· 
'ctsigıi veda ve teşek- nebi devlet firmalari harp kontrol teşkilah vücude ge 

Beden terbiyesi mükellef· ' Hallcevinde y~pılan bir top· 
!erinin vilavetimiz dahilinde lantıda, kurulan Yayladağı 
te.sbitlerine. süratle devam gençlik jclübünün ilk idare tirilmektedir. kür ediyor içinde bulunulmasına rağm~n Bu hususta Belediye son 

Ankara S(a.a.) -- Memle· bu sene Fuara memnuniyete bir defa daha bu gibi yerle· 
edilmektedir. Şehrimiz mükel heyeti seçilmiş ve şu giizide 

tefleri ilk yoklamalarını yap· zevat iş başına getirilmiştir: 
tctinC! dönmekte olan F ran· şayan bir dt:recede iştirak et· ri kontrolden geçirmiş ve 
~nın Ankara Büyük El~isi mektedirler. Geçen sene ol· fiatlan tesbit eylemiştir. 

tırdıktan sonra şimdi bölgeye Reis: Kazim Arıkan -
müracaat ederek tescillerini 

'Cno Masigli Anadolu Aıan· duğu gibi, Fuarın açılma Fuarın bu sene geçen se 
-lla bir mektup göndererek gününe ecnebi Sefirler d~ nel~re nazaran daha çok 

maarif memuru 
yHptırmaktadırlar. Bu işin U ~ k. · Hanıllı· mu mı atıp: bir iki güne kadar bitirile· 

~savvurundan daha kısa bir davet edilecektir, Devlet kalabalık ve d ;Lha eğlenceli 
~ınan içinde memleketine Demiryolları idaresi Fuara olacağt anlaşılmaktadır. 

Eger- Ziraat memuru 
rek g~nçleriu klüplere ve- Veznedar: Hamdi Başeğ· 

~ılnrnek mecburiyetinde kal· 
~ğından dostlarına veda ve 
~ekküre Anadolu Ajansının 
~•sıta r.>lmasını reca etmiş· 
~t. Sefir bu mektubunda 18 
1~danberi Ankaradn Türk 
1
eccilinden ve Türk dostla· 
\ııdan gördüğü yüksek sem· 
~~tiyi bilhassa kaydederek 
~6tk milletine refah ve sa· 
~ temenni etmektedir. 

liarbin 12nci ayı 
Londra 4 A.A. - Röyler 

~ıısı bildiriyor: 
Harbin 12 inci ayma gi

tilınesi münasebetile ·İngiliz 
~tlbuatı birçok makaleler 
~tetmektedir. 

Bu makdlel~rin kısa hiila 
~sı .. şudur: Avrupanın ş.arkrn 

~ it sukunet muhafaza edılmek 
~dit. Fakat flitler- Bü t ü ıı 
1Qdialr1ra rağmen - lngiltere 
~~ hücum için hazırlıklarını 

i 'lınarn ~tmek tf"dir. 
En fena vaziye tlere kar 

'' koymağa haz•r bulunuyo· 
t~ı Lı • • • 
l•· ·.-ıazırhklarımızı ıtınaın ıçın 
111tler bize ümidimizden daha 
qıla mühlet vermiştir. Kuv
~~tleriıniz lııgiltereyi ~müda· 
1 ilya nainıa amade bulunmak 
tdır 

• 

lngHtereye atılan 
risaleler 

t' Londra 4 A.A.- Hitle· 
~il R.ayhiştağda '.söylediği nut 

1~ havi ri11aleler lııgiliz mat 
tıı :ttıı!da nlay mevzu olmuş-

t c k .. ~~ · azeteler, nut un, gu· 

(~~de İngiliz matbuatı tara· 
bi ftta aynen ııeşredilrliği 
blı~ .. 11aleyh Almanların bey
ın4ke Zahınet ettiklerini yaz
\~ tadırlar. 

l ALMAN TA YYARESl 
DOŞüROLDÜ 

loııd 
~t' • ra 4 A. A. -- Hava Nt 
ı. (l\ınin t bı·ğ· .. b. 
~ll~~"lc e ı ıne gore ır 
~ıı u lngiliz gemisi iki Al· 
Q~ş~ 'ayyaresini top ataşile 
~Utıne~e muvaffak olduk· 
~~l ~0nra lngiliz limanlarına 

lll14tir. 

rilmesine başlanacaktır. Ayni mez - Gümrük muhasip vez· 
zamanda lsk~nd"<unda da nedarı 

Romanya ile Almanlar gençlik klübü tesis edilmiş Aza Mehmed Şerif Gün 
olduğundan orada da genç- düz: - Belediye Reisi Bu Tgarı·sc"an Fransanın garp Ierin tescill~ri Hc.tkevinde B'ld. T 

1. ! Aza Nevzat ı ır: - apo 
Afrikasındaki müs- yapılmaktadır. sicil muhafızı 

!~Üzakereye başlı temleke!erine as• Antakya ve İskenderun· Yayladağı gençlik klübü 
l dan sonra, böl6emizde en yor ar k k d ı idar~ heyetinebaşarılardileriı. Bükreş 4 ."'-.A. - Roman er çı ar 1 ar önce mükelleflerini tespit et· * * 

ya Hariciye Nazırı dün Sof· Londra 4 A.A.- Bura· miş _olan y aylad~ğı kaza .me:· Diğer tarahan o bir kaza 
yaya hareket eylemiştir. Sof· ya gelen haberlere göre Al kezınde de faalıyete geçılmış ve nahiyE> merkezlerimiıde 
yada Bulgaristanla Müzake manlar Fransanın garp Af- ve evvelki cumartesi günü de faaliyet l>aşlamış bulun· 

R rikasındaki müstemlekele:· 1 b. ı·· J Y 1 d X-ı 
relerde bulunacakt:r. omen yapı ~n '.~ .. or.:n e, 8Y .~ ao 1 maktadır. Bu hafta içinde 

rinin bir limam olan Dafare 1 k ki b k k 1 siyasi mehafilinin kanaatine genç 1 u u uru.up mu e • sırasiyle Reyhaniye, Kırıkhan, 
göre müzakereler uzu~. s.~r~~ asker çıkarmışlardır. Bu li- lefler bu klübe yazılmağ'a baş' Dörtyol ve Hassa gençlik 
cf!ktir. Almarıyanın, puruzlu manda demirli bulunan 1800 l annıışhr. Tören kayma_ka: klüplerinin de kurulacağı 

h il · h k tonluk bir İspanyol vapu b k 1 ğ d k t işleri süratle a etmest a • mın aş an 1 ın a, aza ıs l· mük~lleflerin tescillerine 
kında Romanyayı sıkıştırma· ru Alman hattını yararak li· şare heyeti, bölge asbaşkıun vbe la cagı ümit edilmek· 

ğ k ·f d 1 f · H lk · B l d" aş na sına ra men le h ve mu- man an ayrı mayc muva - Partı ve a evı ve e e ıye t d . 
kabil tekliflerin me~eleyi uza fak olmuştur. erkanının huzuriyle yapılmış, e ır · 
tacağı anlaşılmaktadır. Londra siyasi mehafili, kaymakam. ve asbaşkan mü- I; * • 

Sofyada Romen Nazırlıı· Fransız nıüsteml,.keleriııin keılef gençlere vazifelerini 
rile( Bulgar Nazırları ar asın- Fransız donanması için ne anlatarak Cümht.ıriyet dev-
daki temasın vasıtasızyapıla - dereceye kad.tr emin oldu· r:nde Türk gençliğine verilen 
cağı söyleniyor. fluııunu ve İngiliz donan· ve gerek büyüklüğünü Vt! 

Diğer taraftan İngiltere masa tarafında Fransız filo ehemmiyetini izah etmiş, 
ye yaı: ılacak alman taaarru· suna yapılan hareket\n ne Ebedi Şefi hürmetle anarak 
zunun bu yüzden bir ay kadl\r y~rinde olduğunun bu Milli Şefe bağlılığımızı ve a· 
geri kalmış olduğu .ve hat bin k ·ı ı Jd " b · · k 1 1 d - . d va a ı e an aşı ıgını ey an zi •ıılerinıızı te ·rar &mış ar ır. 
uzun süreceği ~anaa!ı var ır etmektedirler. Büyük bir şevk ve ht>ye· 

Gazeteler bu ııyar1etı yaz8ar Madagaskar da i.s- c ırnla vazifeltri başına koşan 
keıı Romen Nttzıı aranın er 1 b h.t b l . .. kf 
Jin ~e Roma seyahati netict- yan mı va? g ek:ıçlerl uk l al a erlı sure" ı 

. . . k ı ·ıd· .1 

1 

. .. d l ış ar a arşı amış ar ve ya· lerınıo mıllete açı ça n ırı · Vişı 5 A.A. - Royter ı· ·· .. ·d 1 d t 

. B l h t. ·. d . aıansı bıldırıyor. Dun sabah ilk toplaııtılarııı:t son vermış-Bır u gar eye mm e çar y· .d d ' I b" F 
.. _ b"k . . t ışı e neşre ı en ır ran- le rd ir 

Bölge istişare heyeti 
Aylık toplantısıru bu sa· 

hah Sayın Valimizin başkan· 
lığında yapan bölge istişare 

heyeti gençlik klüpleriniıı ku· 
rurulmas, ve çalıştırılması 
meselelerini, bu klüplere ya· 
pı lacak yarJun işini goru:;ı· 
müş ve bölgenin u numi fa, 
aliyetini gözden geç' rmiştir. 

Bölge atletizın 
birincilikleri 

Geçen hafta yapılması 
mukarrer iken tehir edilen 
bölge atletizm birincilikleri 

mesinde ısrar etmektedirler . . . . . .. 1 ~asın nonu" nı a an arasın. a 

şa~~bda gunbu h ul rdeşe ktgıd, e· sız tebliğinde, Afrikadaki Frıuıı B~ töreni müteakip yine 
regm en a so u ma u ır. .. 1 k 1 . d M d ı!~l:mmlliimm-lllİllııİı-~-----------FRANSıZ AFR1KA5lı\JDA- sız mustem e c erın en . u a lliii: 

(Sayfayı çeviriniz) 

l i GILİZ S ~FIRLERİ gaskar veKalm<!nsunda bır ta- , EN SON DAK. iKA 

K ~ONDOLiR kım hi\di~eler çı~tığın• ~u Yunanislanda Roma11gadan 
T 4 A A F ·ı hadiselerın mahallı olma chgı 
arıca . . raırna ı e . . .. k ., •• • h 

l .1 d k' · · .. nı çünkü bu ıkı mustemle e 4 aaustos reJım1 Macaristan şüp e-ngı tere arasın a ı sıyası mu • o d 
nasebatın kesilmesi üzerine hal~ın.ın ~ransaya . kar~ı çok hay ramı kutlan 1 Ieniyo 
Fransız Afrikasındaki lnglliz samu~ı .hıslerle ~aglı .. oıd.~ğu ~ Aıina 5 A.A.- 4• ağus· Budapeşte 5 (a .a.) Ma· 
sefirlerimn memle ketlerint:: nu bıtdırmektedır. l E>blıg, h:ı lo-; rt>jiıninin dördüncü yıl· car gazeteleri, yakında Ma· 
dönmeleri istenmiştir. Bunun disey~ bu ınu~takada. ka.ruy~ el ·, ı i nü dun bütün Ymıanis· , carlarla Romenler arasında 
üzerine bütün lngiliz sefirle· çıkarılaıı lngılız bah.rı~e.lılerı· t ı 1 1 f ·vk"lid h eyecanla kut müzakerelerin \başlı-
ri buraya gelmiştiı, nin sebP.biyet v~rdı'?ını de laıımışhr . Atinada 200 . bin yacağmı kaydederken, Ro-

1NG1LTEREDE TEV ı<.IF ilave eylemektedırler. kişilik ıouazzaın bir ~utle men matbuatı ile gazeteleri 

ED1LEN i~ i JAPON Rus - Macar ko bay ama iştirak eylemış ve arasmdaL-i şiddetti fikir ayrı-
L 1 4 A A --"Ro··yter nuşnıalan sa ~aym balkonundu duran lığma işaret ederek Roman· onnra · · • .. ·· d 

· · f" 4 A A D N B K l ·ı ft. 1et .. ksr..sın onun en yanın samı·m·ıyetı.nden ş··phe A·ansı btld~rıyor: Jıtpon se ı- Londra . . - . . ~. ra ı e ıv. " .. .. • u • 

· 
1 

bugün öal(' üz~ri İngiliz A'ıansı Moskovadan bil<liriyor: g"ç ııişlerdtr. Butun şehırler eylemektedirler. Romen ga· 
rı ~· . . b b dor:anmış ve zeteleri Romanyadan toprak 
Hariciye Nazırını zıyaret e· Bir Macar heyetı Mr,ıcar ış tank .~şa y ·ıı t' terketınemek ic,;in şiddetli 
derez lngilterede tl!vkif edi· Rus anlaşmasını müzakere C'I Başvı:' 1 • unan . mı e ı~e b 
len ik .. i J .. apon halkında gö- I 0.'ek üzere Moskovaya gelmi~ hit<1ben bır mesaı neşreyı~· bir mücadeleye. aşlamışlar~ 

ıniştir. dır. rüşmuştur. tır . 
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Gün aşırı : 

Yerli/ilim 

s 

İ300~~~~~fı:ö!~~"~sı yaptırılacak ~ 
1 - Vilayetimiz ilkokulları için 300 adet sıra yaptt· llaı 

işaretler: \ P. Müfettişi 
ihtikar mz vaı ?Ve mebusıarımız dün 

Ankaraya gittiler derdi Nazilli basmaıarı 
tesbit edilen fiyat· 

tan fazlaya satılıyor 
Sümerbımkın Nazilli fahri 

. kalarında dokunan basmala · 
rm metresi fabrikanın satış 
mağazalarında perekendecile 
re 30 buçuk kuruştan veril
mekteve perakendecilerin de. 
bunun her metresine 3 ku · 

A ruş zammedcreo( • 33 buçuk 
kuru~tan fazlay4 satmamaları 
kararlaşmıı bulunmaktadır. 
Perakendeciler tesbit edilen 
Hattan fazlasına mal .11atmıya 

caklarma dair satış mağaza 
lar1ı1a bir de teahhüt imza· 
lamak mecburiyetinde olup 
bu fiattan fazlasına salanlar 
da Milli korunma kanunu hü 

; kümlerine göre fiat müraka· 
be komisyonlanı1c.a cezalan 
dırılmaktadır. 

Parti Müfettişimiz Hasan D .. L· k 1. R . .. .. un r.ır çocu e ıme 
eşıt Tankut dunku ekspres• renkli •sinema ilanı sı· 

le Ankarar.a gitmişlerdir. kıştırdı. Hülasa olarak 
Ayni trenle, bir müddetten· içerisinden şunları okudum: 
beri mezunen şehrimizde ( Halkta, Cici berber fil. 
bulunan mebuılanmızdan mi oynuyor, Türk sanatkar· 
Abdülgani Türkmen, Meb• larının çevirmiş olduğu bu 
?1et T ecirli ve Abdul!ah filmi gelip iftiharla seyredı nl 
lV'lursaloğl11 da Ankaraya ha· Ayni günde Gündüz Sine 
reket eylemişlerdir. Parti masının önünden geçiycrdunı, 
Müfettişimiz birkaç giine kapısında bir sürü fotoğra . 
kadar tekrar Hataya dörıe- fırı arasından gözüme koca 
cektir İyi yolculuklar dileriz. koca harflerJ~ yazılmış şu 

Acık t eşekku·· r müjde ilişti = 
• ( Pek yakında Söz bir, 
Geçenlerde 1300 altın Allah bir ! ) 

lirası çalınan Rızkallah Keba Film stüdyolarımız dur· 
riti, çok kıaa bir zamanda madan yeni yeni filmler çe· 
bu paraların meyJana çıka· virip beyaz perdeye sevk e· 
nlması dolayısile emniyet a· derlerken, biz hala sanatkar 
mir ve memurlarrna 200 li-

Jarımızrn ilk tecrübeleri olan ra ikramiye vermek istemiş, 
fakat memudar bunu kabul eski hem de çok eski film· 
etmediklerind~n parayı ka· teri dokuzuncu, onuncu defa Fakat bize verilen malU

mat ve yaptığımız tetkikata 
göre, bilhassa fakir halkın 
ve köylünün giyeceği bir ku 
maş olan hu bas.malar üze· 
rinde bir nevi ihtikar var -
dır. Ve ne perakendecilere 
.nt!tresi 30 buçuktan mal ve 

bul etmeleri için valimiıe olarak seyretmekte ve se)'ret 
müracaat eylemiştir. Valimiz nıek üzereyiz. 

· polisin ancak vazifesini yap- Dün bir kerre daha ( Mil· 
bğını, binaenleyh ifa ettikle yon avcılar ını gördük, bugün 
ri bu v~zifo için para ala . bir kerı-e daha ( Cici berbe 
mıyacaklarını söyliyerek, 200 ri ) seyrediyoruz; yarın da 
liranın bir hayir cemiyetine duvarlara asılan kağıtlardan 
verilmesi münasib olacağını yirminci defa olarak ( Karım [rilmekte ne de perakendeci 

Jer tesbit edilmi~ olan 33 bu 
çuktan mal satmaktadırlar. 

Vaziyet şudur : 
Burada Sümerbankın 

şubesi veya sataş mağazdsı 
olmadığı için, Adana ve Mer 
sine müracaat eden bır kı -
sım perakendeciler, bu bas 
maların Hatayda .. İşanonim 
şirketi,, tarafından perakende 
cilı::reayni fiat üzerinden sa· 
tılmak şartile bu şirketle uyu 
şuhluğu, binaenaleyh beyhu· 
de yere Adana ve Mersine 
kadar masraf ve zahmet ih 
ıiyarıııa lüzum kalmadııı bas 
malan ı Hatay İş.ınonim şir· 
keti ııden ted rik e.:iılmest ce 
vdbı veri!mi;ıtir. Bundan baş 
ka müracıtat eden perakeıı • 
decı!erden tesbit ediLıiş olan 
fiallan fazlasıııa mal satmıya 
caklarına dair bir de taah· 
huıııaıne alınmıştır. 

r.ıkat l.mroya d(iııeıı pe· 
rakendeciler, İşanonim şirke 
tinin garip bir muamelesile 
karşılaşmışlar ve basmaların 
metresioi - hem de parası 
beş gün evvel ödenmek şar· 
tile - 3i lkuruştan aşağı 
alamamışlardır. 

Piyasada yapttğaımz tet -
kikata göre, yurdun lıer ye· 
riııde mt>trt·si 33 buçuktan 
satılması İcab eden bu kuma 
şın metresi şehrimizde 34 
ita 38 kuruşa kadıır satıl • 
makta ve fakir halkın kisesi 
le oynanmaktadır. 

Bunun bir nevi ihtikar 
oldukuna şüphe yoktur. Fi • 
yat mürakabe homisyonıınun 
nazarı dikkatini çekeriz. 

1 müHbakaları, haber aldığı· 
mıza göre önümüzdeki cumar· 
tesi ve pazar günleri yapılu
rak neticelendirilecektir. Böl 
ge atletizm ajanı müsabaka· 
ların tertibi işi ile meşgul 

oımaktadır. 

bildirmiştir. beni alnatırsa, lstanbul sokak 
°Bunun üzerine Rızkallah ları, Leblebici Horhor ağa ) 

Kebariti yoksullar.ıt yardım filmlerinin yeni yeni müjde· 
cemiyetine 200 lira teberrü lerini almamız, adlarını oku 
eylemiştir. C--miyetten aldı· mamız kuvvetli ihtimaller da 
ğimız bir mektupla Razkallab hilind~dir. 
Kebaritiye teşekkür ed\lm~k Bu fılmleti okadar çok 
tedir. gördük ki çoğumuz, filmde 

Yeni ıaekil ve tayinler rot almış artistler kadur ko 
Su işleri 14 üncü şube nuşulan sözleri ezberledik ! 

Müdürlüğü kmm yüksek mü· Fakat hala biri Cici berbıari 
hendislerinden Muhlis Bingöl oynahp halka tıı·aşlamakta 
Konya su işleri 15 inci kısım diğt:rİ de tıpkı mütemadiye~ 

yüksek mühendisliğine nakil oynattığı filmin adı gilıi "Söz 
ve tayin olunmuştur. bir, Allah bir ,. dir deyip 

Ankara Merlrez Veterine Antakya halkına yerli filmle 
ri Bayan Meliha Elim Antak- ri tazesi tazesine gÖ'iterme· 
ya Merkez Veterinerliğine, mek inadında ! 
lzmirin Aziziye köy ötretme· Yalnız sinemacılrnmızın 
ni Sabahattin Apaydm Kırık takdire değer yegane feda· 
han Eğitmen kurıu öğret- kirlıkları yeni çevrilen fil· 
menliğine.Van eski hayvan min, teşhire çıkarıldığının he
sağlık memuru İbrahim Po- men ertesi, o filmirı herhaıı· 
later Antakya hayvan sağ· gibir aahnesiııin " lstanbul 
lık memurluğuna, lskende· Emel "bHımeviııdt- bafülmış 
ı un ziraat mücadele teknisi· renkli bir afişini sinem· sıı· 

yeni Sadık Seyhun Antakya lonlarına ( pek yakında ) 
kelimesinin altına dört beş 

lİraat mücadele telcnisiyenliğine sene bekletmek üzere asmak 
nak l ve tayin olunmUflardır. 

Vekaltı!t emrine alınan tır. 
Vakıa iddiamız, (yerli filmler 

Süveydiye Liman Reisinin çok pahalıya geliyo ı·, halbu-
yerine Bodrum liman Rei~i ki biz fazla bir şeyi kazana 
Ali Rıza Tan tayin olunmui mıyoruz. ) ltirazlarile karşıla 
tur· nabilir. 

Hususi Vluhasebe 
miidiir ii geldi 

Bir hartadarıberi izinli ola
rak AntBpte bulunan Muha· 
sebe müdürü Yılmaz Dokuz 
Oğuz lJU sabah şehrimiz~ 
gelmiş ve vazifesine l>aşla · 
ımşlır . 

ilanen tebliğat 
Hazinei Maliye ile Antak

yanın Mahsan Hiriştiyan ma· 
rallesinden rüsumu miinhasi 
re Memuru Cemil Şammaa ke 
fili Corc Sultıım aralcrındaki 
alacak davasının cereyan ede 
muhakemesinde 

Müdddealt>yh Cemil Şam· 

maa kefilı Corc Sultanımın 

Hak veririz .. Ancak Sf'ne 
den seneye insan bir kerre 
de kesesinden vererek feda· 
karlık gösterebilir. 

SEZER 

ikametı.rahı meçhul olduğun
dan tebliğat icra edilmemiş 
olmasına binaen usulün 141 
ve 142 nci maddelerine gÖ· 
re ilanen tebligat yapılması· 
na karar verilerek muayyen 
gün olem 7,10,940 pazartesi 
günü saat 9 da mahkemeye 
gelmesi veya bir vekil gon 
dermesi aksi takdirde hak 
kında kanuni muamele yapl 
lacağı ilanen tebliğ olunur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELFNK 

C.H.P .rnatbaaaı-ANT AKY A 

rılacaktır. S kı 
2 - Sıra imali işi arttırma ve eksiltme kanunu hii-

kü mlerine tevfikan 1,8,940 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 Beber sıranın muhammen bedeli (550 kuruş, 300 
adet sıranın muhammen bedeli de (1650) liradır. 

4 - İhale 16 agusto8 940 cuma günü saat 11 de Vi· 
layet mnkamındıı toplanacak olan Vilayet daimi encü· 
mt'ninde yapılacaktır. 

5 - falip olanların yüzde 7,5 teminat akçasıolall 
(123) lira (7 5) kuruşu açık eksiltmeye gitmeden evvr.1 
Maliyeye yatırarak makbuz almaları ve eksiltme güniİ 
daimi encümene bu makbuzu tevdi etmeleri liuımdır. 

6 - Sıralara ait şartname ve krokıler maarif dairesin 
de görülebiliı . 

Açık arttırma 
Antakya icra memurluğun 

dan: 

Asfalt gol 
gaptı~ıLacak 

Bir alacağın t0 m1ni istifası 
için haciz altına alınıp para· 
ya çevı ilmesine kaJ ar veri
len ve yf"miııli üç ehli vukuf 
tarafından tamamına (216) 
Türk evrakı nakdiyec;i takdi· 
ri kıymet ettirilpn aşağıda 
evsafı yazılı Antakyanın dör 
dün"Ü mıntakasında kain (14-
82) numaralı 180 sehim itiba 
rilt" 76 sehminin açık arttır· 

Hatay Vilayetinden: 
1-ViJayet yollarının muhtela 
km. leriıade (250000)m 2 bit 

.:kat asfalt kıtplııına ve yin' c, 
(15000) m 2 blokajlı şose İll ~ 
şaati yine iki kat asfalt kat ~ 
lama ve Antakya, lskend ~r~ t 

Kmkhan şekirltı!ri dahilinde 
(40610) mr2 şose inşaatı ili )l 

uç kat asfalt kaplama işi pı' ~ 
zarlık usulilc: münakasaya ki fi 

maya konulmuş olmasına mebni 
· 5,9,940 günune raslayan per 
şembe günü mat ':J dan 12 ye 
kadar birinci aç k aTthrması 
dairede icra edılec"'klir. 

Arttırma takdir edilmiş olan 
kıymetin yüzde yetmişbvşini 

bulduğu surette ahcı namına 
ihalesi yapılacağı aksi tak
dirde son arthramn taahhü· 
dü baki kalmak şarile arttır 
ma 15 gün müddetle temdit 
olunarak 20,9,940 tarihine 
ras'ayan cuma günü ayni saat 
le dairede yapılacaktır. 

Satış peşin para ilf"dir. Art 
tırmaya girmPk istiyenler gay 
ri menkule mukaddtJr kayme 
tio yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçası vermeleri vey ull1sal 
bir bankanın teminat mektu 
bunu ibraz etıneleri !azım· 
dır. Haktar.a tapu sicilile sa· 
b=t olmıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
ıaklamu ve hususile faiz ve mt: 
~arife dair iddialarını ilan tarihin 
den yirmi gün zar 
fında dairemize bildirilmeleri 
bildirilmediği halde sntış be 
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

(Gayri menkul 'n 
evsafı 

tvlezkür han Aııtakyanın 

Rekkabiye mııhallesindf". ve 
dördüncü mıntakada kain 14 
numaralı o'up Tahm;nen 154 
metre mur1tbbaı genişliğinde 

ve-: iki kısme aryralmış ve dış 
kapıları ayn olduğu ve birin 
ci k~~ım eski tarzda yapılı 
bir yer evi ile üzerinde \cabi 
li iskan bir odası ile bir mut 
fak ve ikinci kısımda ise bir• • yer evi ve üzerindekı kabili 
iskan iki oda ve karşısmda 
kabili iskan ufak bir oda ya· 
nında bir mutfak olup birinci 
k1sımln bir suyu kuyusu mev 
cut bir evi.1 180 sehim itiba 
rile 76 sehmidir. 
Kendisine ihale olan kimse der 

nulmuştur. 
1 
t 

2 - Eksiltme 20 ttğustol ~~ 
940 salı günü aaat 11 d"' A• ~l 
takya Nafıa müdürlüğü oda" le 
sında müteşekkil komisyon°' 
yapılacaktır. ~ 

3 - İstiyımler fenni 've bil Pi 
susi şartnamelerle evr.akı ti 
fiyeyi (468) kuruş bedel rad' ~ 
kabilinde Na'ııı MüdürlüfdO '-' 
den elabilirler. 'ı 

4 - Bu işin keşif beJeliı 'ı 
(Do~ san üç bin alta yüz kır~ b 
bir) lira (seksen bir) kurı.ıf 
tur. 

5 - Muvakk ıt teminat (İJı'f 
bin dokuz yüz otuz iki) lir• 
(dokuz) kuruştur~ 

6 - Taliplerin ihaledeO 
en az -;ekiz gün evvd bu işO 
benzer inşaatı basardıklarırı• 
dair evrakı müsbitelerile bit 
likte Vil.1yete müracaat edr. 
rek alacakları ehliyet vesi~' 
sun ve teminat mektup 'ı/ed1' S, 
m:Jkbuzlarıru ve ticaret o ''s 
Sl vesikasını komisyona ibt' 
edecektir. 

ıa1 veya verilen m~hiı hitarnıf1 
parayı vermı~zse ih11le kar•'

1 

fesholunıırak kendisi .. deft e~-
vel yüksek teklifte bulunaıı~11 
seyf! arz etmiş olduğu bed 
almaya razl olursa ona o~., 
veya bulunmazsa 15 r. 
müddetle tekrclr arttırrıı•~ 
Çlkanlıp en son arltıranıP 

1
, 

tü ıde bırakılır ve iki iiıale a' 
rasuıdaki fark ve geçnıİŞ ~ 
ler ıçin yi:zde11beş faiz b ı' 
edilerek ayrıca hükıne h-:; 
kalmaksızın dairemizce r 
tahsil olunur. ....:.~ 

Gayri menkulün te~~ 
etmiş vergi ve rüsumu d0~J 
ye ve bilcümle tapu rP•~ 
tarı alıcıya aittir. Dah• :~~ 
malümat almak istiyenle~I, 

940 tarihinden itibaretl da,_/ 
açık bulundurulacak şarr~ 

ne ve 940, 322 sayıh. od' 1 
na müracaatla daha zı)'• i, 
lümat almış olacaklar• 
olunur. 


