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.. Tagaareleı·imiz 
5

f sken:de'l:.una §arın 
geli!Jo~ -

0 egahai programınd~deği-
r şiklik gavıld 
"Qugiin havacılık 1Jairesi.. Umuın Müdü_ 
~ rü lskeoder.uoa; ve Antakyay.a ge-
trı~k hava-meydanlannd · at ,.apcreak 
. Dünkü sayımız.da ... teyya• yoktur. 

.sı erimizin..-ve parqü.tQilo... Bugün Havacıhlc Dairesi~ 
~in bugün lskcndıerun, Upıum Mü<ft&ü E>sman Nuri 
il da Antakyay~lepek iniş wratlayı~aTmı tet• 
i baber. v.crmiştik.;.Eakat ki~ elmelc,..üzere küçük ir 

b6 inde tayyarecilerimize tayyare ile İskenderan gel· 
miş · m Ü - Vali 

D' göaterilenı fevkalade. te-- muavini, Maatitı ı müdürü, 
P ~tabmünasebetile burada Tı1rk ~Ya ~WMtmu B.qkan: 

iin fazla kalmak mecbU! vekili . ve güzid ... bir 
· ve bu suretle bir gül\ bıillc: Iı:ütleai tarafından karşı 
bür husuleı gelmiştir. ' lanmı;tır. 

I• Quna göre tayyarecileri· B. ©smn-Nari şerefine 
'(e p&rıar,ütçül"rimi:r; bu· hugün""96 ii'ititt bif ötfe 2i· 

Yaf · rilmiı;titıcıı•Wmmw11Dö Yerine yarın : sabah İs· 
b dür -... Mmenm -nea ı : 

eruna gelecek;pertcm o yar1A31la Antakya)91t ge· 
bı da şehcimiıde bulwıA· 

. trdır. Programda bun • lerek 98htlm tetimc -edecek 
11 başka bir degişiklik lerdir. 

··yük bir. r taggar.ıe 
~. g~upu tef~ 
· YakmJa ffabı'rJ geleeek 

,ll grupun ~ tay,aN v• çok Jialabahk 
lr tayyanci ve paraıü~ grapundan 

3. mürekkep olması mulıtenıeh:lit. 
~•be lcltğımıza göre. tin diğer bütün kazalarım da 

da Hataya 30 tayyare- ziyaret ederek oralarda para· 
e lklürekkep kalabahr bir şütle atlama tecrübelerinden 

'le grupunun gelmesi başKa birçok akrabası ha· 
tr"rdi . reketleri göstereceklerd;r. 

~elece tayyareler içinde Zangin bir programla gelerek
llltdıman, k~if ve m~k- birkaç gün Hatayd!l kalma• 
~l'Yyareleri gibi çeşitli ları :nuhtemel olan bu &:"up 

~ ·l' bulunacak bu ta)"" aym"DUJandryurdun dığer 
~lcr İskenderun ve· An· köşel,,rini de ziyaret ede-
&da olduğu gibi vilaye- ceklerdir. 

B aşv.e kılimiz 
lzmİ? fuarım ziyaret 

ettiler 

Salı 
---·--~~--------~ 

ilkokullar-da J 

Kayıt ve kabultere ı 
başlandı 

Seüm:ÇELENK , 
~eşriyat Müdürü 

, .. 

Almanların 
Yıldırım Harbı akim 

kaldı 
İzmir 16 (a.a.} Başveki· ilkokullarda 16 ~yl ülden Londra 16 AA.- Dün· 

kü muharebeler hakkında 
lngili.r. matbuatı sayfalarını 
Çörçilin sözleri,veAlmanların 
tahrib edilmiş birçok tayyare 
fotograflarile dolduruyor ve 
diyorlar ki:Halkın büyük hücum 

limiz Doktor Refik Saydam itibaren kayıt ve kabul mua
dün saat 18 de İzmiri şeref· melesin~ başlanmıştır. Yeni 
lendir.mişlerdir. Başvekil is· almacnk aleb~nin pazartesi, 
tasyorıda Vali, Komutan, Be· çarşamba ve cumartesi gün
lediye P.arti:bi:yükleri ve ka- leri saat 9 dan 12 ye kadar 
lahahk. bir halk kütlesi tara· Gazipaşa okulunda Maarif 

lar karşısındıı gösterdikleri 
sükunet ve vakar tebrike şa 
yandır. 

fmdan karşılanmışlar. Müfettişi tarafından muaye· 
Başvekilimiz vatandaşla- neleri yapıldıktan sonra 

rımızla gör:ü~müşle;- ve kendi· kayıtlari yapılacaktır. 

ıerine gösterilun neşe Vf! sü- Okullar.ın hima e he-
rurdan çok memnun kalmış.· Y 

Yarı resmi lngiliz meha· 
fili Çörçilin görüşlerini tara 
yerinde bulmaktadır. Çörçil 
Almanların ya deriıal istila 
edeceklerini yahutta bezime 
te uğrıyacaklarını söylemiş
ti. Şimdi Almanlar münaka 

tardır. . yetleri çalışnıaya 
Başvekil gece Fuarı ziya· başladı 

ret etmişler, gece yarısına 

kadar orada .kalmışlar, gece 
yarı11ndan sonra Demirkor 
nağa gitm~k üzere Fuardan 
ayrılmışlar.cin:. 

Valimiz yarın geliyor 
Bir hafta mezuniyetle ve 

hususi işlerini görn:ek üzere 
12 eylülde lstanbula gitmiş 
olan Valimiz Sökmenıüerin 
yarın şehrimize gelme.ai bek· 
lenmekted.fr_ 

~Halkeır.iuin çay ziya· 
feti 

Tayyareci ve paraşütçüleri 
miz şerefine Halkevimizin ya 
rm Defo" otelinde vneceği 
~ay ıiyafeteti tayyarecilerimi 
zin bir gün teahhürle geçme 
leri dolay.asile ~erşembe gü· 
nü ayni saate bırakılmıştır. 

GençliKKlüb.ü 
Gençlik kışlasına 

taşındı 
Geçenlerde Beden terbi· 

yesi Asbaşlaınhğınuı gençlik 
kışlasına ı taşındığını ve genç 
lik klübünün de yakında 
t a ş ı n a c a ğ ı n ı ya1· 
mıştık. Haber .aldığımıza gö 
re dün y,ençlik klübü yeni 
binasına yerleşmiştir. ı 

Mesut bir evlenme 
Münevver • kızlarımızdan 

Bayan Nabiele Balcı ile kiy· 
metli ;gençlerimizden Meb-

İımetpaşa ve F evziçak· 
ma~ olrullan Himaye Heyet· 
lerı oplanarak şimdiden o-
kullarına faideli hizmetfer· 
de bulunmıya baılamışlardı . 

lsmetpaşa okulu Himaye 
Heyeti ilk İş olarak okulun 
su tesisatanu aı6bi bir hale 
koyacak ve talebeye güzel 
bir kütüphane ve.: okuma sa· 
lonu vücude getirecektir. 

Fevzi~kmak~utu hi· 
maye heyeti• okula 150 lira 
kiymetinde mobily.e almıştır. 

Her iki heyeti bu bayirli 
· faaliyetlr.rinden dolayı tak
"'dir eder ve muvaffakiyr'!tler 
dileriz. 

EN SON DAKiKA 

le vasıtalarını felce uğratmak 
h"lkm sükunetini bozmak için 
çalışıyorlar.. Fakat yıldırım 
harbı emelleri akim katmış· 

tlr. 
Yeni Baraj sistemiııtiz 

karşısında Al.nanlar pek yük 
sekten uçmak mecburiyetin
de kalıyorlar Resmi tebliğle 
re nazaran bizim basar:atı 
mu: azdır. ve yalnız müdafa· 
a ile kulmıyor ayni zamanda 
taarruı da ediyoruz. Bütün 
düşman arazisine ve işgalle
ri altında bulunan yl!'rlere 

Sonu 2 incide 

B. M. Meclisi Reisi 
Çankırıda Halkla temaslara başladı 

Çankırı 17 A. A. - Büyüle Millet Meclisi Reisi Ah
dülhalilc Reada Çıınkırıya gelmiş ve hararetl .. karşılan· 
mıştır. Abdülhalik Renda burada kalacağı ikigün 
zarfında halkla temaslarda bulunacaklardır. 

Başvekilimiz 
lzmir fuerında tedkiK:at yaphlar 

İzmir 17 A.A.- Burada bulunmakta ola Başvekil Dok 
tor Refik soydam dün öğleden evvel Vilayete giderek 
Vali ile görüşmüş ve Vilayetten müstahkem mevki Ko· 
mutanhğın, Cümhuriyet Halk Partisini, Betediyeyi ziyaret 
etmişlardir. Oradan da lngiliz Pavyonunu, öğleden sonre. 
Alman, talyaı1 ~e ;vuna:ı pavyonlarını gezmişlerdir. 

Bursa mebusları 
-----••••••---•••• ...... . ı •• 1,, • ...1 di Kovacmm nikah merasimi 

\tmerikoda B~aııstaaua dün öğleden sonra saat beş· ~etkik er-İnj bitirerek Bursaya döndüler 

1S y ·a •t "li lt te Belediye dairesinde ve ilin kişi Aske· enı en· sı a a ına b ı k .. 'd b' d çok kala a ı guzı e ır avet 
çağrJhyo_. alıoanlu, l li kütlesinin huzuriyle yapıln.c ış 

. Sofya 16 (a,a.) - D.N.B. ve genç çiftler nikah mera· 
1 

A:.A.-lmza edilmr.k 
~ B. Ruzvelte tevdi-e· 

r.ı: ••kerliğe Pİt kanun 
ı~,· 
~I l kongra tar afmdan ka· 
~lk taadik.edılmiştir. 

~i kafile olarak 75.000 • 
il kinunu evvelde 

~ \\tına çağrılacağr tah· 
~"tdilmcktedir. Kanun 
~ n_de sanayiin seferber 
'ı,b~ ~e icabettiti takdir 
~İli lkalara bir bedel mu 
~ ~~de hükümet tarafın
\\ h~iYet ~dilmesi hakkın· 

\lkihnler vardır. 

Aıansmdan: · · den sonra balayı seya· 
7 · .. ınk bi t ı· d sımm 

J gun ta r a ım CM- h t• ıkmışlardır 
O b. k. . B e ıne ç . 

resi için 1 10 ışı ulga· Tebrik eder ve kendileri· 
ristanda ıilib altına ' alanmış· fah ve saadet d·ı · 

M K l N . L '• A . 1 ne re ı erı z. 
tır. acar ra aıoı ınıra 

Hortiye her tarafta.~rlak kar 

şııama merasimi yapılmakta· A mirat:Hort · 
dır. Yüzlerce mebus ve yüz· 
6inlerce balkın ~tirik ettiği 
bu ı karşılama törenlerindeo 
birinde Başvekil Tel~ki • de 
lıaıır..huluomuş. ve .kral Nai· 
bine ho~ amedi bey.an etmiş 
Naip te buna teşekkür. et· 
mittir ... 

Şipıali l:ransil:v.anyada 
Budapqte 16 A.A ........ Ma 

cari11ı&n&i ilhak olunan ima· 
Ji Transilvanyada k~aıJık Na 
il:li Amiral Hortiyo her git· 
titi yerde büyük tezahüsat 
yap,fmaktadu:. 

Bursr17 (a.a.) - Bursa vilayeti kualaranda tetkikist 
yapmakta ve halkın dileklerini dinlemekte olan Bursa 
mebusları bugün uuraya dönmüşlerdir. Mebuslar Belediye 
salonunda bir toplınb yapara~ umumun d ilekleklerini 
tespit etmişlerdir. 

Belçika hükumeti 
dağılıyor 

Vişi ıl 7 A. A - Havas 
Aiansmın bildirdiğine göre 
Fransız9 topraklarında faali· 
liyette bulunmakta9>lan Bel· 
çi~a hü~umeti faaliyetlerinin 
ar.tık lii:ıumu kalmadtğımt ka 
naat getirerelc-dığılmtyu ka 
rar •vermişlerdir. 

Meclis azaıımn-bir kıs· 
mı hususi şekilde F ransada 
kalacak bir kısmı da yaban· 

Amerikada, Mec
buri askerlik kanunu 

Vaşington 17 (a.a.) - Bir 
leşik Amerika Cümhurreisi 
Rozvelt 16 milyorı kişilik 
mecburi askerliğine ait olan 
kanunu imza etmiştir. 

Bu kanuna göre 400 bin 
kişi yeniden si lah altma alı· 
nacaktır. 

cı memleketlere gidt1cekler • 
dir. 



-
: Belediye zabı' 

tası talimat 
• 

namesı 

10 
Madde 81 - Nakil va· 

sıtaları:u bulundağu yerden 
yola çıkarJrken geri geri yü-

l rümekten başka çare yoksa 
gelip geçenleri haberdar et• 
mek üzere yaya kaldırımı 

üı.erindc:: bir adam bulundu· 
rulacaktır. 

Madde 82 - Nakil vası 
taları herhangi bir yerdt-n 
yola çıkaı ıhrken en az sürat, 
en çok dikkatle hareket edi 
lir. 

Madde 83 - "Kanpana 
çalarak itfaiye ve sıhhi imdat 
arabalarına, yaya yürüyenler 
le her tür lii nakil vasıtaları 

hemen sağ tarafa -çekilerek 
icab ediyorsa durarak yol 
vermeğe mecburdurlar. 

Madde 84 - Şoförler 
~hayvanların ürkmesine sebeb 
olduldarı zaman hemen sü · 
ratlerini azaltacak ve idare 
ettiği araıbayı durduracaktır. 

Mudde 85 - Nakliye va 
.. sıteları kaza ihtimali mc-lhuz 
olan her yerôe düdük çalına 
ğa mecburdurlar. 

Madde 86 Nakil vası 
tatarının şehir içerisinde uy
mağa mecbur otdukları sürat 
hadleri, ağırlıklarına ve te
kerleklerinin vaziyetlerine 
bağlı olup bunlar aşağıdalci 
cetvelde gösterilmiştir. 1 

Nakil vasıtaları· saatte yapa 
nm ağırlığı teker bileceği 

leği sürat 
ot<'mobiller 36 

2500-5000 lastik tekerlekli20 
,, ,, pınömatik bandajlı25 

5001·8000 lastik tekerleklilO 
,, ,,pınömatik bandajlı 15 

Daha fazla lastik tekerlekli 5 
,, ,, pinömatik bandajlıl O 

MOTOSiKLETLER BU CET 
VELDE GÖSTERİLEN EN 

YÜKSEK HADDi GEÇMI 
YECEKLERD1R 

Madde 87 - (REISı CÜM 
HUR ve maiyetinde gidenle· 
re ait otomobiller.) 

Bu talimatnamedeki seyriı· 
sefer hükümlerine tabi değil· 
dirler 

Madde 88 - ıtfaiye vasıta· 
!arı ve sıhhi imdad otomobil 
leri bu talimatnamedeki sey 
riisefer hükümlerine tabi de 
ğildi rler . 

YAYA YÜRÜYÜŞ 
Mad<le89 Yaya kcı!dırımla 

rı yalnız yayalara ve el ile 
sevk ve idure edilen hasta ve 
çocuk arabalarına mahsustur. 

Madde 90 - Yaya yürüyen 
ler yaya kaldırımlarında ve 
kaldırımın daima sağ tarafın 
dan yürüyeceklerdir. karşl· 
dan karşıyA geçme. otobüse 
binme ve inme ve yaya kal· 
dmmt olmıyan dar sokaklar 
da yürüme halleri müstesna 
olmaz üzeı e yaya kaldırımın 
dışında yürürken yayalar na· 
kil vaslta\arına yol vermeğe 
mecburdurlar 

Devam edecek 

Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P .ınatbaaıı-ANT AK YA 

Gökteki 
Nilüferler 

Homurdanma arttı arttı 
ve şiddetli bir rüzgar tozu 
dumana kattı. Büyük kartal 
havalanmaya hazırlanayordu. 
Hareket etti ağır ağır 
yürüyerek sahayı döndü göğ 
sünü rüzgara verdi ve bı,şla 
ladı yükselmeye ... içinde 9 
hava kahramanı taşıyan mu· 
azzam kartal gururla başmı 
k"ldırdı ve yükseldi. Uuk· 
laştı. 

Biraz soPra tekrar başı· 
mızın üstüne geldi. Bu defa 
çok yükıt:kler deydi ... Her 
kesin gözleri yukarıya dikil· 
miş pırıl pırıl yaaan lkahra· 
man kuşu seyrediyordu. Bir 
aralık pek hafif bir hareket 
oldu. Birbiri arkasmdao ma· 
vi göklerde altı tane nilüfer 
açıldı. İnce sakları üzerinde 
ve sakin bir gök yüzünde ha 
fif sallanarak agır ağır büyü 
yen bu narin çiçekler aşağı· 
ya süzülüyordu. Herkes en 
çok tek sak üzerinde biribi
rinden az küçük iki çiçek 
açan birine ba kiyordu. Herke 
sin ağzında ilahi bir ıeı gi 
bi " Bayan Muzaffer • adı 
do~aştı. Dakikalarca t büyü • 
yen çiçekleri seyrettik .. Dur 
gun mavi bir gölde nilüfer 
leri seyreder gibi ... 

Birer kuş hafifliğile yere 
oturan bu _çiçekler havaları· 

mızın kahramaııı göklerimi • 
zin süsü, tunç yüzlü aıil tay 
yarecilerimizdi ... 

F. B. 

Fransada 
Istırap ve aclık 

;artıyor 

Paris 16 A.A.- Taı 
ajansından. Fransız matbua· 
tının son günlerde neşriyatı 
Levala ve fransanın dahili 
müşkülatma inhi~ar etmekte· 
dir. Derııiye Nuvel 'gazetesi• 
Mareşal Petene hitaben neş· 
rettiği bir açık mektupta ez 
cümle şunları yazıyor: lıhrap 
larımız hudutsuzdur. Açlıktan 
ölmek üzere olan işsizler or· 
dusuna iş ver~lim. 

Rom-en muhacirle 
ri hnduttan bırakıl 

madı 
Budapeşte 16 A.A.-Tran 

silvanyanın Macariatana ter
kinden sonra hakem kararı 
mucibince mülteciler Roman• 
yaya hareket etmiıtir. SOva· 
gondan müt-'şekkil oJan bu 
muhacirler Romen Macar hu 
duduna geldikleri sırada Ma 
carları bunıar Romanyaya 
girmekten menMtmiıl~rdir. 

Cenubi Dobruca 21 
eylulde işgale baıla 

nacak 
Sofya A. A. - U.N.B. Soh 

raııya meclisi reisi B. Loga• 
Jetof meclisin fevkalade içti· 
maının 21 eylUl sabahı saat 
9 da icra edileceğini beyan 
etmiştir. Aynı saatte bulgar 
kıtaatı cenubi Dobrucaya gir 
meie baılıyacaktır. 

Almanların 
B.,, 1 incide 

bomba yağdırmaktayız. Al
man kıtaatı arasındaki 
münakalat tamamile intizamı 
nı kaybetmiştir. Roma da Mı 
sır meselesi üzerinde müt· 
hiş bir g~rginlik ve intizar 
büküm sürmektt~dir. 

Alman tebliği 
Berlin 16 A. A. - Al· 

man tebliğine göre 115 eyliil 
günü ve 16 eylul gecesi Lon 
draya karşı hücumlar fe 
na ha~a şeraiti dahilinde ya 
pılmıştır. Muharebe tayyare 
leri ok ve liman tesisatını bom 
bardıman etmişlerdir, Büyük 

çapta bir bomba Bromyi 
g azh anesiuin ü z e r i n e 
v' Bolviç v~sair ma· 
hallerde harbin sevk ve ida 
resi için :ehemmiyeti olan 
sanayi miiesselerine v~ i sta:; 
yonlara büyük çapta bomba· 
lar isabet etmiş ve bir pet· 
rol magazasında yangın çıka 
nlmıştır. Bu hücum esnasın· 
da ' şiddetli muhart'lbeler ol
muştur. Duvr ve Portland 
limanlarmda tesisat bombar 
dıman edilmiştir. Portlantta 
bir petrol deposunda yangın 
çıkarılmıştır. lzlanda lsk..lç· 
ya ve lngilt~re sahilleri açık 
larında gemi kafilelerine kar 

lşı yapılan , hücumlar esnasın· 
da Stangondaki tayyare fab· 
rikası bombllrdıman edilmiş
tir. Ceman lts bin ton hac· 
minde iki tüccar gemisi ba· 
hrılmıştır. lngiliz. ıimanlarl· 

nın metballerine mayi"l dök· 

miye devam edilmiştir. 

79 düşman ve 43 Alman tay 
yaresi düşmüştür. 

ltalyau tebliği 
Roma 16 A.A. - ltaly an 

tebliğine göre öncü ltalyan 
kuvvetleri Sellumu İşgal edip 
ileri gitmişlerdir. Rücat et
mekte olan lngiliz kuvvetle· 
ri tayyare harekatı neticesin 
de ağır zayıata ugramışlar· 
dır. Bombardıman tayyar~ 
filosu Maltada hangar ve tay 
yare istasyonuna hücum ede 
rek isabetli atışlarile Ha va 
müdafaa tertibatına ve: han· 
garlara l-?ombalar iııabet ettir 
miştir. Büyük bir infilak ve 
vasi miktarda biribirini takib 
eden yangınlar görülmüştür. 

Şarki Akd !nizde ltalyan 
hücum botları bir İngiliz de 
nizaltısını batırmışl!r. 

Bir )talyan Hava teşekkü· 
lünün hucumuna maruz kalan 
bir İngiliz krovazörüne 'or· 
ta çapta bir bomba isabet 
etmiştir. Şarki Afrikada ltal 
yan bombardıman tayyarele· 
ri Südana akınlar yııpmapmış 
)ardır. Jngilizlerin Assab,Mll 
savva, Barka.Asara ve Kuva 
ra Üzerlerinde yapmış ol· 
dukl•rı akınlar çok hafif ha· 
aarlar yapmıştır . 4 kişi ya· 
ralanmıştır . 

Halkta 
bugünden itibaren 

ALlBABANlN MİRASI 
tiirkçe sesli ve zözlü filim] 

DlKKA T: Bu akşamdan iti 
baren Süvareler saat 21 de 

GÜNDÜZDE 
Yılmaz"" Ali 

Almanlar 
Ingiıtereyi istila 
için hazırlıklarını 

tesri ediyorlar 

llô.ır. 
Vilayet makamında ı: 
1 -Antakya merkez ilkO' 

kulları için {}azarhk1a sat 
alınacak olan 6200 kilo 
ve 122t'Okilo kömürün mü 
sa müddeti 16,9,940 ~taribio· 
den itibaren 10 gün daha u· 
zatılmıştıP. 

2 - Odun kilosunun n>lJ• 
hammen bedeli 1 kuruş, lkÖ• 
mürün kilosunun mulıamaı611 

Londra 16 A.A.- Stok 
holm Vt'! Berlinden gelen ma· 
lumata Nazaran Almanlar Nor 
veçin Cenup ve garp sahille· 
rinde Büyük Britanyanın isti
lası için yapmakta oldukları 
hazırlıkları tesri etmektedir· 
ler. 

Amerikan kaynaklarından 
alınan haberlere göre Alman 
ordusuna mensup 19 Gene· 
ral Manş limanlarına gelmiş
tir. Berlinde büyük bir ger· 
ginlik olduğu söylenmekte· . 
dir. 

bedeli 2,5 kuruştur. J_ 
3 - ihale 16,9,940 perşeı' IC~ 

be günü Vilayette toplanac8~ E 
olan Daimi erıciimen tarafııı 
dan yapılacaktır. rn 

4 - Taliplerin ihale gü oii• Bi 
ne kadar muhammen bedelin 
yüzde 7 ,5 nisbetindeki teaıİ 

Yeni Norveç:hüki'i 
meti 

Oı,lo- Stefani ajansından: 
Geçen nisan aymda Landra 
ya kaçmış olan kabine yerine 
Dr. Christersenin riyaseti al 
tında ve 13 aıadan mürekkep 
yeni bir Norveç kabinesi teş 
kil •edilmiştir. 

llan 
Belediye riyasetinden; 

Belediye teşkilatı olan 'yerler 
del muhtarlığın lağvi dolayisi 
Mümessillerin yalınız kanun 
en ifasile mükellef oldukları 

rıskeri şube mumelatile husu 

si muhasede tekalif işlerinde 
çalışmaktan istinkaf eden 

mümessillerin bu istink3ıistifa ad 
dolunarak tmcümence kabul ed· 
imiştir. yerlerine yeniden 
mümessil tayin edileceği yine 
encümen kararı iktizasmdan 

olmakla taliplerin belediye 
riyaset makamına müracaatla 

rı ilan olunur. 

Han 
Hatay Nafıa Müdürlüiün 

den : 
1 - İskenderun ortaoku· 

tunda yapılacak esaıslı tami· 
rat işi pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur.' 

2 - Keşif bedeli 2000 
liradır. 

3 - İı::tiyenler evrakı 
keşfiyeyi Nafıa ınüdürtLİ~Ün· 
de görebilirler. 

4 - Eksiltme 4,10,940 
cuma günü saat l5 te Nafıa 

müdürlüğü odasında mütMşek 
kil komisyonca yapılacaktır. 

nat akçasını husuııi muhase-
be müdürlü~üne yatırarak n>•~ 
buzunun encümene ibrazı li· 
zımdır. 

5 - İlan, •pul gibi vesait 
masraflar müteahhide aittir. 

6 - Odun ve kömüre ait 
şartname her zaman Maarif 
Müdüı lüğünde görülebilir. 

!lan 
Hatay Naha MüdürlüğüO 

den: " 
1- Antakyca kız lisesiıı 

de yapılacak esash tamirat 
işi pazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 1208 li· 
radır. 

3 .. 1stiye11ler eyrakı ke~ 
yeyi Nafıa Müdürlüğünde go 
re bilirler. 

4-Ekailtme 4·10·940 C 

ma günz saat 11 de Na 
Müdürlüğü binasında müte' 
şekkil komisyonca yapılacıalV 
hr. 

5-Muvakkat teminat 90 ır 
'a 50 kuruştur. 

6 - Taliplerin ticaret od•' J 

sma kayıtlı bulunduklarına d•,. 
ir vesika ile muvakkat te 
minatı tediye ettiklerini ~öf t 
terir evrakı ınüsbite ve ebhYe 
vesikasını ibnz ~tmeleri lil1 

mdır. 

5 - Muvakkat teminat 
150 liradır. 

6 - Taliplerin ticaret 
odasına kayıtlı bulunduklatl' 
na dair vesika ile muvakk•.t 
teminah tediye ettikleriı>' 
gösterir evrakı müsbite "e 
ehliyet vesikasını ibraı et· 
mt•leri lazımdır. .#' 

ilan 
P.'f.T. Müdürl:.ilünden: 
Antakya-Yayladağıpos ta merkezi arasında hergiiıt 

gidip ge.lmek şıtrtiyle posta sürücüliiğü 29,8,940 tarihi~ 
de eksıltmeye çıkurılmış vı~ eksiltme günu olarak ta)'1ıı 

ed~~en 1~,9,940 cuma gümi ,.talip zuhur etmediğinden O~ 
gun muddetle temdidine ve 25,9,940 'tarihine müıad 
çarşamba günii icrası tensip edilmiştir. Eksiltme Anta"f~ 
P.T.T. müdürlük binasında yapılacaktır. Müteahhit kıt• 
teminattan başk arttırma ekli t'D ~ ve ı:.ıale kanurıu0 

17 nci maddt"sİ esasları daireıtiııde beş yüz)irahk idari ke; 
falette verecektir. Aylık muhammen beJel 108, muvakk• ~~ı 
teminat 97.19 liradır , L 

• bf \ 
isteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namu' ve d t'A 

si yete dokunur ve bahusus ağır hapis .veya o derece : Ilı() 
cezayı icap ettirecek bir fiille malıkum b~lunmadıkiarıı> r 111, 
dair vasika ibraz etmeleri, okur yazar olmıyan!ann o1'ı.J ı.. ""': 
yazar birer vekil bulundurmaları lazımdır. . ti• ~-

Ekııiltm~ye iştirak etmek ve şartnameyi görnıek ,'
9 

t· 'l 
yenlerin yukarıda yazılı vesuikle Vt"" muvakkat teırı111;. tı., 
Jarile birlikte hergün mesai saatleri dahilinde P. T. 
müdürlüğüne müracaatları 1.1 


