
,, 
, 14 Eylul 1940 (Sayısı beryercle2kurut) ____ C_um_a_rt_e_si 

''l ~ '.BALCJOGU, .... Selim: ÇELENK. 
Slhibi,ve Baş;mubarriri ~eşriyat Müdürü 

1 - -
., et eye ait yazılar Neşriyat~ .JAboneı.a: ', Yıllığı : 5 Lira 
üıt' lürii adına gönderilmelidir: Yabancı. • memleketlere 8 Lira 

' ların her kelimesinden 1Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
dı ku~uş alınır ücret peşindir Telefon: ı -46 _ P. K. 24 

/ 

de~~~~H~E;R~G;\J;.:N~U~G;;L~ED~E~N~S~O;..;N.;_.;RA;;;;;LA~R~•~Ç~l!!!K~A~R·~H!!!A!!!L"!!! ... !!!G~!!'!AZ!!!!!!E!!!T!!!E!!!S!!!i ~!!!T!!!ES!!!l!!!S!'!!!!!!TA!!!R!!!l!!!H!!""I !!!1!!!g!!!2!!!!!18P.Y?.!!'IL~12~S!!!l.Y!!!l~2!!!5~7~9~A!!!D!!!R!!!!!E!!!S!!'":~Y~EeN~l;;G~U;;N~A~N~T;A;;K~YA~~!!!!!!~ r.· E - -· 

I~ r aggare Filomuz Sahillerimizde ka .. 
0 Yarın Adanagage/İlJor · .., li [ 

Almanlar 
lngiliz Kralının sa

rayını bombaladılar 
~~ tayyare\erimizin A~anadan sonra Ha- zaga ugrzyan Q 
~, . tayı ziyaı etı muhtemel l • Londra l3 A. A . - Röy 

ter Ajansı bi nası ile gazete 
idarehanelerine bombala r düş 
,tü~ü haberi doğru:deği!dir. 

•o' l'ayyare filolarımızın bü· raşütçül~r Beledi~e tara?n yan t e 11yar e er l 
~ bir turney ! çıkacakları· dan Turızm otelınde nıısa ~ 4 

Diin geceki hücamlar esna· 
sında Alman bombaları İn -
giltere bankasına ve Senjan 
klisasmın civarına düşmüş -
tür. 

;a~ v~ bu arada Hatayı da ~ir_ e?ilecek v~ şer~flı~r~ne Bunlardan biri silahtan tec 
ak' •ret edeceklerini dün ıkı zıyafet verılecektır. Hal-

~ ırnıştık. . .. .. . kevimiz de ~ar~şü_tçülerimiz· rid edilmiş ve mürettebatı 
teP Büyük bır paraşutçu kafi- le tayyarecılerımıze defne 
ri 'ni:ı de':refakat ettiği filo otelinde bir çay ziyafeti ve· tevkif olunmuştur 

ı yarın sabah Ankaradan recektir. .ıstikbal için zen Tatbik edile ıı yeni usul 
baraj müdafaası sayesinde 
Alman tayyareleri şehirl~rin 
uzağında kalmakta ve dahi
le sokulamamaktadırlar. 

el tekelle öğleden evvel Ada gin bir program hazuianmış 
Ya gelecek ve Ada nada bir tır. 

kaldıktan sonra yoluna N • t M ·· d.. ·· 
"am edt!cektir. Filonun eşrıya v uru-
ba evvel Gaziantebe mi müz Adanaya gidiyor 

b sa Hataya m• gelecekle· Umumi Neşriyat Müdü· 
~: i Filo kumandanı Adana rümüz ve Vilayet Hava Ku· 
1~) tayin edecektir. Kuvvet· rumu Başkan Vekili Selim 

bir ihtimal olarak filomu · Çelenk. yarın Adana ya ge· 
ııt d h vel Hataya g~l-• lecek olan tayyare filoları· 
<! a a ev JI K d .1 " .. 
!il i tahmin edilmektedir. mızm uman anı ı e goruş~ 
if Tayyarecilerimizle paraşüt mf':k ve Hataya geleceklerı 
•~!erimizi karşılamak üzere günü tespi ~ eylemek üzere 

1/ ~rimizdr büyük hazırlıklar hu akşamlıeı trenle Adanaya 
lamıştır.Tayyareciterle pa• hareket edecektir. 

f1 -·--------· .. - , _____ _ 

Elektrik i Başvekilimiz 
idaresi 1 Izmire gitti 

Ankara 13 A.A.- Baş
vekil Doktor Refi le Saydam 
Bu akşam eksprese bağlanan 

Yeni Motörlcri 
1smarladı 

Elt-ktriL: idaresi tarafın· 
ıı. iki motör alınması için 

: i• lan münakasada bu iki elek 
·~ ~ motörünün Almanyada 
1 Oda fabrikalarının teklif 
~ 'ği şartlar muvafık görül-
~ Uf ve makinalar bu fabri· 

1 Ya ısmarlanmıştır . 
Ismarlanan makinalardan 

rS ti 50 ve diğeri 100 voltluk 
l p bunlar azami iki a-

kadar fabrikadan yola çı· 
40 •tılacaktır. Makinalı.r budu 
'' llrnuzda teslim edilmek şar· 
~· 1~ 16 bin liraya ihale olun 

llş ve mukavele yapılm!ştır 
,~ Bu hesaba göre. önümüz 

,ki kış esnasında yeni elek 
'f k motörlerimiz faaliyete 
; ~tn!ş bulunacaktır. 
, Gtr kamgon 
kazasıda ha 
\ \'atandaş yaralandı 
'ıı Şoför Mehm~din idare· 

hususi bir vagonla İzmire ha 
reket eylemiştir. 

Başvekilimiz istasyonda 
VekUler ve Parti GenelSekre 
teri ile Mebuslar, Devlet Şu 
rası ve Divanı muhasebat re· 
isleri, Mülki erkin tarafından 
uğurlnnmışlardır. 
lzmirde Atatürk evi 

İzmir 13 A .A.- Birinci 
kordondaki Atatürk konağı· 
nın İımir belediyesince mü· 
ze haline ifrağı kararlaştarıl· 
mış ve bunun için faaliyete 
geçilmiştir. 

Sovyetlerin Ankara 
Elçisi değişti 

Moskova (a.a.) Tas Ajan· 
sı bildiriyor: 

Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyet meclisi riyaset divanı 
Trentievi Ankara Büyük El
çiliği vazif~sioden affetmiş 
ve üzerine Vin gro dov tayin 
olunmuştur. 

deki 488 numaralı ... kam• 
1~ dün öğleden sonra ıs~en- Romen-Almaı. 
ı~t"tıdan Antakynya . gehr· .. b 
,~. Avaki köprüsü cıvarın· munase afz 

Ankara 13 A.A.- 8 ey· 
lulu 9 eylule bağlayan gece 
fenike sahillerine iki İtalyan 
harp tayyaresinin arıza neti 
cesinde indiği ve müretteba 
tından 6 kişinin bir müddet 
sonra mezkur mahalle gelen 
üç İtalyan imdadı sıhhi tayya 
resi tarafından alımp götü· 
rüldüğü haber alınmış tir. Adı 
geç~n tayyareler mürette· 
batından karaya çıkarılan 
bir lt .. lyan zabiti enterne e
dilecektir. düşen tayyareler 

bir müddet sonra batmıştır. 
Ankara 13 A.A.- 9 Ey

lUI günü bir İtalyan harp tay
yaresinin fenilce sahillerimiz
de Dalyan mevkiiude Binm~ 
lek köyü önünde düzlüğe in· 
diği ve bu tayyarenin mahal· 
li makamlarımız tarafından 
muhafaza altına alınarak si
lahtan tecrid olunduğu v.! bi
ri zabit olmak üzere 6 kişi 

tevkif edildiği, bunların en· 
terne olunacaklart bildiril-
miştir. 

Londra 13 A. A. - İs· 
tihbarat INazırmm tebliğine 
göre, Alman tayyareleri Bu
kingham sarayına bir bomba 
atmış ve bir kaç yer tahrip 
edilmiştir. 

Sarayda bulunan Kral ve 
kraliçeye bir şey olmanııştır. 

Londra 13 A. A. - Dün 
geceki hava baskınında Lon 
dra civarındaki mahalle'lcrde 

lngiltereye F,ansızlar yangınlar çıkmış ve bu yao· 
it 1 t kr fi · d gınları (söndürmeğe gelen 

Rüyük bjr hücum a yau e 1 nı re - itfaiyecilere de bomba ' atıl. 
dettiler 

hazırlığı mı? İTALYAN1N KORKUSU mışhr. 
Londra 14 (a.a.)- Röy· NEDiR? Londrada bu sabah iki 

ter Ajansının emin bir kay- Nevyork 13 (a.a.) ·- Röy- tehlike işareti verilmiş ve 
naktan bilvasıta aldığı bir ha· ter Ajansmm iyi bir menba· öğleye kadar sürmüştür. 
bere göre, Alman Erkamhar- dan öğrendiğine göre, İtal- Alman tebliği 
biye Reisi Mareşal Fon yanlar Şimali Afrikanın as· B~rlin 13 A. A. - .Al· 
Blombroğ, dün Manş sahil·t'\ kerden tecridini istemişlerdir. man resmi tebliği : 
lerinde Mareşal Göringe mü· Zannedildiğine göre Peten Bir Alman denizaltı ge· 
laki olmuştur. bu talebi reddetmiştir. Tab· misi 60 bin tonluk İngiliz 

Tahmin edildiğine göre, min edildiğine göre be reddin ticuet gemisi batırmıştır.' 
bu mülakat, lr\giltereye yakın· netaici Frausanın akibeti üze· Gece lngiliz tayyareleri 
dl\ yapılacak büyük bir hücu- rinde şiddP.tle hissedilecektir· Almanyanın şimali ve batısı 
mun başlangıcı sayılan ve son Ve 0 zaman Almanyanın; üzerinde uçmuşlındır. Tay • 

Fransa müstemlekelerini günl~rJe çok artan hava mu· yareler hedeflerine erişmeğe 
harebeleriyle alakadardır. kısmen veyıa tamamen istila muvaffak olamamış, bir kö· 

Almanyanm yakında İn· edeceği, stok iaşu maddele· ye atılan bombalar az hasar 
.1 ._ b" .. k b" rmin yüzde 58 ini istediğin· yapmıştır. 

gı tereye "arşJ uyu ır ta- den bellidir. 
aarruza hazırlandığı v" hava İtalyanlar Tunus ve Ceza- Cenubi İngiltere üzerin -
hücumlarının çok artacağı irin silahtan tecridini orada de uçan Alman tayyareleri, 
haber verilmektedir. 200 bin askerin Dügola iltiba- endüstri müesseselerini hasa 

lngiliz milleti vekarını kından korktuğu için istemek- ra uğratmıştır. 12 eylülu 13 
tedir. Zira bu asker Dügola eylule bağııyan gece muha-

nıuhafaza ediyor iltihak ,~dene İtalyanın MıMra rebt- tayyarehrimiz Londra 
Londra 13 (a.a.) - Bu· yapacağı taarruza büyük bir liman tr sisatile doklara tek· 

günkü ıngiliz matbuatı son mani teşkil eder ve Mısırdaki rar dombalar atmı~. ;yangın 
günlerdeki mubava harpleri lngiliz kuvvetleri bir kat daha ve infilaklar tevlid etmiştir. 
hakkında ~u mütal e ayı yürüt· artmış olut. İngiliz ,)imanlarına •yeniden 
mektedı.rler·. Salahiyettar mebafilin mü· . 1 d.'k '" l .. t •· • 

taleasına gör~ Petenin talebi mayın er 0 umuş ur.: 
Düşmanın hava taarruzla· reddi bilmecburiye çekilme· lagiliz hafif deniz kuv· 

rı azalmadan büt:.in şiddetiyle sini intac edecektir. Sayfeyi çeviriniz 
devam etmektedir. Buna rağ· 1 ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~~!!I!!!!• 
n.en Londra halkının battı 1 EN SON DAKiKA 

devrilmiş ve kamyonda 
"'rıan üç .kişi ağ ır surette 

"~~lanmıştır . Yarnlıl<u dün 
t, tırnize getirilerek hastane· 
l'~atırılmışlardır. 

hareketin de hiç bir değişiklik 
olmamıştır. Bilakis herkes 

Normal Cleğil birbirine daha çok yardım edi 
Londra 13 (a.a.) - Tay· 

Fransada 
Hükumet merkezi 

Başvekilimiz 
Esk işehire vardııar 
Eskişehir 14 A. A. - Baş

vekilimiz Doktor Refik Say
dam bugün buraya vasıl olmuş 
ve istasyonda karşılanmışbr. 
Başvekil Vilaye t, Parti ve Be 
tediyeyi ziyaret ettikten sonra 
şeker fabrikasını gezerek tet 
kikatta bulunmuşlardır. 

~lhhat miidürlüğü 
taşındı 

~~lSıbhat müdürlüğü ~üku: 
b' konağı yakınında _ eskı 

~,,~•r müdürlüğü binasına 
~ ''t-rnıştır. 

ı"tnursaıda x-elzele 
~~•tanbul 12 (a.a.) - Bu 

h Karamursalda ıaat 
de 10 aaniye ıüren orta 

mis gazetesi Bükreşten yor. Evl~ri harap olanlar 
derhal komşuları tarafından 

alcığı şu haberi verm~kte• misafir edilmektedirler. Sığı
dir: 

Romanya il~ Almanya naklara yatak ve yorgan dö· 
arasmdaki aıünas~betler hiç şenerek uzak mahallelerden 
vazth değildir . Şimdi Ber• gelenler burada yatırılmakta· 
linde bulur.an Romen genç· dır. Herkesin yüzünden eski 
Iik reisinin Bükreşe dönünce sükunet ve vakar vardır. 
bu münasebetlerin aydınlana- Almımların gayesi Lon• 
cağı tahmin olunmaktadır. dray• yapılan hücumlarda 

1'iddette bir zelzele bissedil· ı endüstriyi durdurmak ve is-
miıtir. Huar yoktur. tihsali sekteye uğratmaktı. 

Liyona taşınıyoı 

Vişi 14 (a.a.) - Alman 
Ajansına göre hükumet mer
kezi V;şiden Liyona nakledil · 
mektedir. 

Eski Başvekillerden Leon 
Blum ve hu11usi kalem müdü· 
rü tevkif olunmuşlardır. Bu 
tevkife aebeb olarak, Alman 
yanın Fransada Y abudi me· 

selesini halletmek için itk te· 
şebbüsü gösterilmektedir. 



Bele iye zabı 
tası talimat 

• 
namesı 

8 

GOn aşırı : 

Telkin 

G eniş manada cemiyet 
teşkil ~den ve bayat· 
la rını o cemiyetin 

icablarına göre taıızim eden 
Madde 65 - Bır ka~aya se insanlar, buan vüaadeı,getir 

bebiyet verıld iğinde nakil va dikl ~ri birliği yükseltmek; ba 
sıta larrnı kullananl&r hemen zan egoizm kanunlarına uya· 
durdurularak en yakın zabıta rak o birliktem faydalanmak.,. 
memuruna haber verecekler bazan da me)'.daQk....ogoleıt 
dir. cemiyeti başka bir cemiye· 

Madde 66 Şehır yolların ı tin araularının tahaklw~da 
da bir arabaya baglanmış o- ~ l~t olarak ki&llan&~&mek 
larak diğer bir nakil vası la· 1 ?ın bit birlerine karşıhlıtlı te· 
sının sevkedilmesi yasaktır. sı_rler . yap~)ır. Buaa tel• 
(Kaza ve bozukluk hariç) km d"m.r. . . 

Madde 67 _ Yapı yoltarın Telkın, bır ınaanıq, ya· 
dan çık cak olan arabaların hut bir İnsan zümresi'lİn ıö~ 
tekerlekleri temizlenmiş ola· lerile, hareketlerile, tavur ve 
caktır. kıyafetile bMka bir insmıd., 

Madde 68 - Nakıl vasıta başka bir insan ~zümresinde 
Jarı giderken ve elirken da İ slediği fikirleri uyaıtfıdıtma11, 
im yolun 5 ğ sar af ım ve a· hunun neticesi olarak da ar . 
raba yolu ikiye ayrılmış oları zu ettiği hareketleri y~ptır-

masıdır. 
büyıik cnddelerde snğ taraf· 

d Bu, ~u demektir ki : f e· 
taki yolun sağını takibe e sir altında kalan kimsenin 
cektir. Kapı i~ i , kemer aftı keı1di tenkit ve mub~kemt'I 
gıbi gt-çitlerde de bu madde kabiliyetlerini Lkullanmadan 
nin hiikuml erine göre hare· telkin yapanın fikirlerinin 
ket edilec\!ktir. 

doğru olduğunu kabul etıne· 
Madde 69 - Aynı sınıfta si ve kendi iradesini, te"sir 

iki yoh•n birleştikleri yere altında kaldığı kimsenin ira
doğru yurilm .. kte olan nakil Jesine tabi kflmnıdır. 
vasıtalarının (gidilen tarafa Bir M"cliate, eueriya 
S?Öre) solda gelen sağdan ge bir çehrede bellren gülüşün, 
lene yol verecektir .' hazırdakilerin hep.sinin çeh: 

Madde 70 - Küçük yoldan resine yay.ılması, bir ağazın 
çıkanlar büyük yoldan geçen çene kcvnikleriai huaketqe 
lere yol v .. receklerdir. tiren esnemenin oradaki bir 

Madde71 - Bir yoldan baş çok ağızlara aiz~~et etmeai, 
ka bir yola geçilirk~n l'!!;ır• modaya uyabilmek bakuımı• 
yürünecek ve sağa dönüşler· dan nam dlmış birinin takliii 
dP kı~ ' · sola dönüşlerde bü· edilmesi~ doktorların sözle 
yük kavslar yapacaklardır . tedavisi telkine bir sürü mi· 

Madde 72 durmak veya sal teşkil etmiş olabilir. 
başka bi · yo1a snpmak için Çok kerre en amimi ah 
yr,hm sonuna geçmek lazım· bapl~rımızın, en ya"ınlarımı· 
ge1diğinde durulacak ve sa· zın haberimiz olmadao vey4 
pılacak yere en yakın nokta herhangibir lladi.ie neticeai 

'dan geçilecek ve bu vesile bulunmadan, birdenbire s~ 
ile sol tarafa yürüşmüş olmt• lamlarını)teatililerini, yüzümü 
yacaktır · ze karşı sağukluk göaterdik 

(Sonu var) ler ini yan\ her harekellerı 
~!llımElll .. ::&1!!91 .... 11!111 ...... . 
vetlt>ri bazı hmanları bom . le atalarımızın ( tavşan da· 
barc.hman teşebbıisünd~ bu· ğa küsmüş, dağın haberi yok!) 
luomuş Alman bataryaları darbı mc:!seliui meyeiana at· 
buııları tardeylemiştir . tıklarım görmöıüzairr. Bun· 

1 lar da, içtimai terbifelmniw 
ita yan tebliği bc,zukluj{undan müt~Vdlia in 

Roma 13 A. A . • - İtal- san topluluklannın a....nda 
yan. tebliğı : Bir ltalyan de· birer. engerek gibi dol...-n 
niıaltı gcm ısi atlas deniıin· babbyı evlada, ahbabı arkad 
de ceman 18 bin tonluk in· şa koyan ara bozanların 
giliz vapuru batırdıktan son· zehirli telkinleri sayesinde vu 
ra üssüne dönmüştür. İta lyan kua gelen hadisel~rdir. 
kıtaatı Mısır · ltal}'an budu Pek tabii olarak iradesi 
dunda harekete devam e t • kuvvetli olanlar, mü111b~Je 
mektedir. lngilizler Musav· ve muayene kal>iliyetlerr.aui 
Vft)i d b sKın y parak bombar olmıyanlar o te)kinlerin (ey· 
dımnıı etmişler ve bir köyü vallah ) tan mamul boyundu· 
t ahrıp P.yle mişlerdir . 6 ölü ruklarma l<:afalaraPı sokmaz· 
bir miktor yarah vardır. lar. Fakat itiraf edelim ki 

lngiliz tebliği münev~er gcçincnlerde.uJ>i: 
Londra 13 AA.~ Röy· le bu zehirlerin tesirir1e ka 

terden:fngiliz Hava kuvvetle pılaııları görmekteyiz. 
rinin Beri in üzerine dün ge- • • 
ceki h iıcumları hakkında res T lk" b R d e ın, ugün a yo 
men bi1dirildiğine göre Üs· spikerlerinin jidann• 
tand ve diğer bazı şehirlere dan göklere .aaavorilon bir 
birçok yüksek infilaklı ve yan paraşüt, gazete aütunlarınaan 
gın bomları atılmıştır . Osta· fikir mermisi atan bir maki 
nıdda emtia istasyon· neli, diplomat hançerelerin 
larma ve depolara isabetler den bir bomba . iİbi'; çıkarak 
kaydedilmiştır. Berlinde tay toprağa toprak ilave etD\ck• 
yare meydanlarına ağır bom te, milletleri milleUere ekle· 

balar a tılm1ş v~ büyük hasar ika mekte kullanılmaktadır. 
edilmiştir Bu hart-kata iştirak· Bu sebptene dolayı aa t<>P.-. 
eden tayyare)erin hepsi üs- rağındıin toprak lcayl7Mme • 
lerine dönmeyf' muvaffak ol mf"k, milletini bcşlca millete 
muılardır. eteklik ettirmeme-le için._ 

lf.tef.ı inşaat ~ ntakga-Süveydige arasında 
l•c-Jin.-,· p ~ o~ta ~ürü_cülüğü münakasası .. 

H•1 Viliyetinden: Antakya ı le Suveyclıye posta merkezi arasında her gu1l 
1 - - İskenderun - Arsuz gidip gelmek şartile posta sıirücülüğü 3 9 94r) tarihinde 

yolunun 25 - 32 Km. si ara· eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 18,9,940 tarihine müsa· 
sın.da ŞQie. temel taşı ihzarı difÇarşamba günü saat 11 de Antakya P. T. T. Müdür· 
işb·pattafttela. elcsiltmeye ko· lük binastoda yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan baş 
nulmustur. ka arttırma, eksiltme ve ihale kcrı!unurııın on yedinci mad 

2 - Ke,i bedeli (4986) desindeki esaslar dairesinde 50J lirahk kefalette vere· 
iıit 7) Dt;ıış\un cektir · Aylı k muhammen bedel otomolıiı60 hayvan 241ir• 

3 - Bu işe dair evrakı Na dır. Muvakkat teminat 45 ve 21.60 lirad ır . 
ha nüidürlü2'ünde gğrülebilir ' . İstek l ilerin iyi huy sahibi olduk larına, namus ve ba.f 

4 - .:Euhme 3,ıl.0,9t10 Per sıyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya " de 
şembe"günü saat 16 aa Antak recede cezayı icap ettirecek bir f i ilıe mahkum bulunrns }'; 
a hükumet konagında encü dıklarma ve dereci iktidarJarı na itimat olunur ta kımdaD 
~ oduu:ıda. yplaCaktır . l oldukları~a. dair ve.sikalar gö:;term'!leri ok1.1 r yazar ol'lla' 
' S - Muvakkat teminat (373) yanların noterden musaddak bir vekaletname lfa okur 
lira (~karagr. yazar hirer vekil bulundurmaları lazımdır . 

6 - Taliplerin ticaret oda Eks~ltmeye iştirak etmek ve şartııameyi ğörmek isti· 
ına kayRlı bulıiııduklarJna. da 1 ye_v lerı_ıı _yukarıda ~.az ılı vesaiki ve muvakkat teminatla· 

ir ,.vesika ile muvakkat temi· ı rüe bırhkte her gun ml!sai saatleri dahilind~ P. T. T. 
nata ~etliro etftklerini göste müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 
rir evrakı müsbiteyi ibraz Antakya - lskt!nderun arasında 
etmelet i lazıoıdır . J

1 

Ant k l k d A k f k * a ya · • s en erun ve nta ya ·• s enderun istar 
• : yon arasında. her gü~ .. o!o.?1~bille gidip g~lmelc şartile 

Hatay Nafıa müdürhiğünden · posta naklıyatı survculuğu 6,9,940 tarihinde eksilt 
1 - Antakya FTkek lisesin meye çıkarılmıştır. Eksiltme 23,9,940Pazartesi saat 10 de 

de yaptlac.ık P.Sash tamirat An!akya _P . T. ! ' m~dürlük binasında yapılacaktır. 
işi pazarlıkla eksiltmeye ko· . M1uteahhıt katı temınatt~n, _ başka ~rttırma eksiltme "e 
nulmuştur. ıha .e ~:rnununuıı on yedınc ı maddesı esasları dairesinde 

2 - Keşif bedeli (1228) lira l lOOO lırahk kafalettı:, verecektir, Aylık muha::nmen bedel 

{53) k t Antakya - İskenderun 200, Anfakya - lckenderuıı ı" sta• 
uru~ ur. 270 kk . 3 . l k k yon ve muva at temınat 180 ve 243 lira hr 

f ~Nı3eyM.:; .. ~~~~- ıd eş.. İstekli lerin iyi huy sahibi oJdukla rma namus .~ ve. haysi 
ıyb~r1~ 1 

ıa u ur ugun e go yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya 
0 

dere 
re ı ır er. d · t · k b. 

4 E'~ · ı 2 10 940 Ça ce e cezayı_ ~cap e tırece ~ . ır fiille mahkum bulunmadık 
- -~·~ tme ' ' r arına \'edereceı ıktıdarlarma ıtıma t olunur takımdan olduklaflCI 

şamba .gunu saat ı 5 te Nafıa d · · k ı ·· ı · k .. .. .. " .. · .. . aır vesı a ar gosterme en o ur ya.zar olmuyanların noter~ 
Mudurluğü odasınJa mu , eşe'< musaddak vekalt"'lname ı"Je ok b" k"l b 
k.l ı. · '- ._ • · ur yazar ırer ve 1 il 

ı ~omıayonca vapueca"tır. lunclurmalar1.ı lazımdır . 
5 - 'vtuvakkat teminat (92) E ICsiltmeye iştirak etmt-k ve şnrtnam · ·· k ·-r '}4) •k tu • L '\. eyı gorme '"' 

ıra ' ~ır1q. r. . terer ı~_rın yuıurıda yazılı ve saik ve muvakkat t · at· 
6 -Taliplel!m ticaret oda lu~_ıe .. b~~~i-~te h~~ g ün mes~i saatları dahilinde P.T~ Tı 

sına kayıtlı buluodulclarına da mudurlugurıe muracaaUarı ılan olunur. 

Süveegdiye 
goluııda 

Köprü yaptı~ 
rılacak 

. riı 

11, 
Onu 
eler 

ir vesika ile muvakkat temin 
tı tediye ettiklerini gösterir 
evrakı müsbite ve ehliyet ve· 
sikaaını ibraz etmeleri lazım 
dır. 

• '* 
* Hatay Vilayetinden: 

Taş ihzarı muııaka Hatay Vilayetinden: ~n 
sası Eksiltmeye konulan i ş: .. ~r 

1- Kırıkhan· Ak~pe yolu 
nun 10-13ve 24- 26 Km. le 
ri •ar.moda- blokajhk taşın ih-
zan e milMliif am~le ile kı 
rıldıkten ı<Wra siliııdirajuun 
ya~alki~; , ayık eksilim eye 
konulmuştur. 

2 - ~bedeli (4360) li 
radır. 

3 - Bu iş~dair evr1tkı na 
fıa miidürleğünde :ıörülebilir. 

4 ·- Eksiltme 3,10,940 per 
şemb~ günü saat 16 dit Antak 
ya bükftmet konağında .... encii 
men od•nda 1ıplıwtıc. 

S - Muvalclc:at teıninat(327 
lir.adır. 

6- Tal!PIPrin ticar:et odas 
na. kayıtlı bıılwulu"larına daiı 
veıika ile muvakk•t temiııatı 
tediyt ttiklerini göauir <'V 

rabemilbilo ve ' ehliyet:ıVesi 
kaa ı ibaz etmeleri Jaıun 
dır .. 

_.n e1ler, 'Y• ancı tel in 
~erine karşı mücadeleyi bi • 
rinci p)anda. tutmaktadırJar. 

Onun iç'in herkes .bugün 
ünyada mühim bir yer işgal 

eden " telkine karşı kendini 
iefel-bertı addetmelidir. 

Her şOhie sahibinin, her 
~ dimgü'1iwıgöriinüşü· 

f 
e11diliıp~'IM~rini hadis
inler •gibi .. Cliitle'mek heü ıan 
atriMarl"'ı>Ve tuıettıup oldakla 

frıooeemiymlen büyilı ararf,. .. 
rr 'lonWtir. Dikkatli olmalı! 

SSU:K 

Hatay Yilay.etinden: 1 - Arsuı Ahşap köpt11' ~ 
Antakya - - Süveydiye yolu sünün ikiııci kısım tamiii~IJ{" ~- 1 

pun 21 xOOO - 25x 000 Km. if b~deli (1735) li rı. {17)1'0" "U 
teri arasında şose temel taşı rustur . 
ihzarı açık eksiltmeye konu! 2 isteyenler proje, ~rı 
muştur. name ve diğer evrakı Nafı• 

2 - Keşif bedeli (5460) li Müdürlüğünde görebitirleı:. 
radır. 3 Eksiltme. 16,9,940 Pi 

3 - Bu işe dair evrakı Na zartesi günü saat 10 da AO' 
t.a Müdürlüğünde görülebi· takya Hükumet konıığınd• 
lir. enciimen odasında yapılac' 

4 - Eksiltme 23,9,940 pa· 
zar.lesi günü s at (16) da An tır4 Eksiltme pazarlı k sU' 
takya hükumet konağın a en 
cümeıı odasında yapılacak· retile olacakt·r. ~ 
t 5 Muvakkat teminat 1 
ır . 

5 - Muvakkat teminat (409) lira 14 kuruştur . 
!lira (50) kuruştur. 6 Taliplerin .1şağ1Ja, t' 

6 - Taliplerin ticaret oda zı lı vt saiki ibraz etmeler• I' 

sma kayıtlı bu lunduklarına da cnp eder. J. 
ir vesika ile muvakkak temt- A Ticaret odasına k•f.~ 
nah tediye ettığini gösterir . Jı bulunduklarına dair :v' 
evrakı müshiteyi ibraz etme ka 
Ieri Iazmıd1r . B Muvakkat 

:.ıt 
teJJI"' 

ıçin avrakı müsbHe. 1 
C • Bu inşaata rn•bP 

vesika kamisyonundan alıfl ' 
mış ,.hJiyet V.!sikası . .#"' 
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