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21 EyluT 1940 
Şükrii 'BALCIOC~

Sah 'bi ve Bas muharriı.; 

(Sayısı heryerde2kuruş) Cumartesi -·-

t 

:azeteye ait yazılar Neşriyat~ 
' fülürü adına gönderilmelidir: 

Seüm- ÇELENK 
~eşriyat Müdürü --

Abone.t=' Yıllığı : S Lira 
Yabancı. memleketlere f3 Lira 

ilanların her keiimesinden 
~kuruş alınır ücret peşindir 

Günü:geçmiş sayılar 5 kuruş 
Telefon: 1 - 46 - P. K. 24 
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va ılarz ızbu sabalıHatag 
rılara Antebe gittile 

Ün şereflerine Belediye ve ltalkevimiz 
ta1·afından ziya/ etler verildi 

Havacı gençleriıniz, kendilerine kal'şı gösterilen fevkalade 
saminıi ve derin alakadan dolayı kahraman Hataylıl'!ra 

teşekkür ediyorlar 
Dün sabah şehrimize ge 

len tayyarelerimizle havacı 
gençlerimizin çok samimi ve 
candan tezahüratla karşılan · 
dıklarım dünkü ~nüshamızda 
yazmıştık. 

Havacılarımız dün öğle 

ve Komutan Osman l\luri 
Baykal olduğu halde Havacı 
gençlerimiz, Antakyadu gör
dükleri yüks~k heyecan v~ 
kendilerine gösterilt-n fevkca· 
Iade samimi alakadan ç Jk 
mütehas~is olduklarmı 

Hatayhiara teşe':kiirleriııin 
iblağınn ga?e!emizi tavassut 

eylemişlerdir. 

Sayın ve çok kıymatli Ha 
vacılarımıza uğurlu yolculuk 
ve daha yüksek başarılar di
l eriz. yemeğiui Turizm otelinde beyan ~tmiş ve vatanperver 

H elt~di ye tarafından verilen --------..-iiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİiİiiôiiiiiii;;;;;;;-.iiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiİİİİİİİiii 

35 kışihk bir ziyafette yemiş Romangadaki 12 adada 
)erdir. Bu ~ziyafette Parti 1 l d 
Müfettişim1zle Valimiz, şeb- lngiliz talim heyeti ta yan petrol epoları 
rimizde i bulunan mebuslar, çekiliyor lah"'ip edildi 
hü umet, Belediye, Parti Londra 20 (a.a.) - Röy-
Hısıkevi, Hava Kurumu erka Bukreş 20 (a.a.) - Bük· ter Ajansı, Malta ve Cebe-
nı h~zır bulunmakta idiler. reşteki Romen~ İngiliz ens· lüttarik kadar mi:stahkem ve 

Samimi bir aile sofrası titüsü talim heyeti, ·Roman)'a İskenderİ) eye 650 kilometre 
gibi geçen ;emekten _ son_r~ topraklarmı terke davet edil· mesafede bulunan İtalyaya 
havacılarımız, paraşutıerım miştir. ait 12 adanın vaziyetini teba· 

katlamakla meşgul ol"\uş ve Suriyede hoş- rüz ettirerek, bu l\dalarda 
dörtte müzeyi, şehrin tema· İııgiliz kuvvetleri ·'tarafından 

· nutsuzluk şaya değer yerlerini gezmış· tahrip ve imha edilen petrnl 
lerdir. Saat beşte Halkevi Londra 20 (a a.} _ Jtalya stoklarım telafi ec.Jiimek için 
tarafmdauHarbiyedeki Def· tarafından Suriyeye teklif edi· lıalyatın kuvvetli bir filoya 
ne otelinde yüz kişi len mütareke şartları Londra· sahip olmasl lazım geldiğini 
lik bir çay ziyafeti verilıni ş, da elan tefsir edilmektedir. yazmaktadır. 
bu LZİyafotte misafirlerimiz Fransızlarla beraber Suriye Bulgarlar Dobrucayı 
den başka, Valimiz, Mel>u~-

u .. "erine kontrol tesis etmek isgaf.... ha 1 d l lnr, Parti, ~.;ıHalkevi, Hava 6- T "- ş a ı ar 
Kurumu erkanı ile esnaf ve isteyt!n ltalyaıım bu hareketi Sofya 20 (a.a.) - Cenubi 
halk teşekkülleri erkanı ha- İngilizlere karşı sevgi h d~- '"Dobrucayı işgal edecek olan 
zır bulunmuşlardır. yen Suriyeliler arasında hoş- Bulgar kıtaları eski hudud 

Harbiyeden.şehre avdet nutsuzluk uynııdırmaktadır. boyunca yerlerini almışlardır. 
eden havacı gcnçlerımiz fu· Hür Fransaya iltinak İşgalin hadisesiz geçmesi için 
rizm otelinde Belediye tara- eden ınustenlleke!er cenubi Dolıruce 4 nnntakaya 
fuıdan eşereflerine :verılen y ayrılmıştır. 4 merhalede bulu· Londra 20 (a.a.) e· 
100 kişilik akşam ,yemegin· N nan Bulgurlar yarın sabah 

ni Kaledorıyadnki omga 
<le hazır bulunmuşlardır. Ak F (yan·ı bu 'Sabah) ı'lk mıntakaya müstemlt:kesinin hür rarısaya 
şam~.yemeginde, Parti Müfet· 1 • • • .. girecekle. rdir. 

b iltihakı heyecan.ı şarınt ıçın· 
tişimiz, Valinıız, Me uslar . l k L" . k Almanlar ı"nt·,·k~,nı 
mülk ve askeri erkan ile Be de cereyan etnıı~, ıal uyu 'l "" "'• 

Jediye, Parti, Halkevi ':Hava nümayişler yaparak umumi alacakmış 
urumu erkanı bulunmakta Valiyi istifaya mecbur eyle- Berlin 20 A.A. - Alman 

idi. miştir. Ajansı bildiriyor: Alman ga· 
d Havana 20 (a.a.) - K~- 1 

, !:),ımimi<ilbir bava için e zetderi, ngiliz tayyareleri ta· 
d badaki Fransız ve Bı-lçika f d B h geçc.n akşam yemeğin e:ı • ra ın an et el şehri üzeri· 

Kolonileri hür Fransaya müza 
sonra Havacılarımız otomo- ne Yapılan baskın r hakkm-

h d [ heretıerini General Dugula '-
billerle şe rim;z en ayn a • da şiddetli tefsiratta buluıı· 

1 d h k nrzetmişlerdir. rak.ıı sken eruna are el ey makta v~ bunun intikamı yüz 
1emiş ve samimı tezahüratla A m erı·ka misıi 1azıasiıe alınacağını yaz· 
uğurlanınışlnrdır · maktadırlar. 

Tnyynrelerimiz dün öğle· 
den sonra şehrimizden ayrı • 
larak daha evvel lskenderu· 

lngiltı:reye 38 de
nızaltı genıisi ve

ııa gıtmış oulurıuyor:ardı. 
Buna sebep lskenderun Ha· ' 
\ta meydanının taJll şaı jla bü· Nevyork 20 A.A. - Al-

riyor 

}'Ük tanareııin uçuşuna da • man Ajansı bi)dı .. iyor: Sela· 
ba müsait oluşudur. biyetdar Amerika nıenbaları 

Dün s bahleyin iskendt.- na göre, Sözde modası geç 
tundan tayyare ıle şehrimi . miş baıı dımizaltı gemileri· 
:te gelc::ıı lskenderun Kayma· 1 ııiıı İngiltereye devredılmesi 
kum: ile ımtiyaz sahibimiz tasavvur olunmaktadır. Ame· 
"ı'Ükrü Bulcıoğlu da oğ- rikan donanmesındarı iluac 
leaen sonra tnyyare ile ls • edilerek lngilteye devrolu· 
kenderuna gitmişlerdir. nacak olan bu denizalhların 

Bdşta Mülethş .,C:min Ali adedi 38 dir 

Beden terbiyesı 
mÜKelleflerine 
Örnek elb;seli Beden ter 

b' yesi mükellefleri ile izcile 
rin elbiselerini giyinmiş ol 
dukları halde yarinki pazar 
günü sabahı saat9 da Gençlilc 
kışlasında huır bulunmaları 
tebliğ olunur. 

Deftet dar geldi 
Vilayetimiz defterdarlığına: 

tayin edilen ·Afyon tJefterda 
rı Recai ~vvelki akşam şeh· 
rimize admiştir. 

lngiltereyi 
istila için 

Hava şartlan hala 

10 bin tonluk 
Bir Alman gemisi 

batırıldı 
Londra 19 (a a.)-Bahriye 

müsaitrniş Nezarefüıin bildirdiğine göre, 
Londra 20 A.A. - · Ber- bir İngiliz denizaltısı Da-

linden gelen haberlere göre, nimarka sahillerinde 10 bin 
Almanlar hava şartlarının ha tou bacmind bir Alman nnk· 
len lngiltereyi istilaya müsait liye gemisini torpilliyerek ba
oldukunu bildirmektektedir. tırmıştır. Bu Alman nakliye 
Londrııda Manş denizinde gemisi kuvvetli harp gemi
şiddetli bir bora hüküm sürdü !erinin ve hyyarelerin muha· 
ğü ve denizin kabarık, rüyet fazasında idi. 
sahasının da mahdut ,olduğu Alnıan tebliği 
söylenmektedir. Berlin 19 (a.a.) - Alman 
Ribbentropun Ro- tebliğine göre devaw eden 
madaki temasları fena havaya rağmen hava kuv· 

Roma 20 A.A.- lki gün vetleri diın muharebe, keşif 
denberi burada kbulunmakta hareketleri ve uu nrada Lon-

dra tayyare meydanları ve 
olan Alman Hariciye Nazı· cenubi İngi!ter~ lim·rnları bom 
rı Fon Ribbentrop. bugün 

bardıınan edilmiştir. gece 
öğleden evvel bir tarafa çık· 

muharebe tayyareleri Londra 
mıyarak mütemadiyen telefon 

üzerine mukabele bilmisil hü· la berlinle temasta bulunmuş _ 
t N Öğl d cumları da m~rkezı ve gurbi 
ur. azır, e en SOilt a l 'it d h b' "d . b 
"· )' · ·ı b' ")Ak t ngı ere ı! ar ın ı arcsı a• 
ıvıuso mı ı e ır mu a a yap· k d "h' h :f fl . 

t ımın an mu ım e e erı 

mış ır · b l d · l d' E L d d t f . l om >ar ıman etmış er ır. z· 
on ra a e sır t:r ı cümle Liverpulda birçok yan-
~?ndra 20 A.A.-Alman 'gınlar çıkmıştır. Gece lngiliz 

Harıc.ıy~ Na.zırının Rom~ se· tayyareleri Almanyanın garp• 
yahatım tahhl eden salahıyd- ve cenubıışarki şenir( .. r" de 
tar İngiliz mehafili bu ziya· 1 meskun mahalleler Üz~nrioe 
rette üç ihtimal görmektedir \ bombalar atmıştır. Bir lngiliz 
Birincisi İngilterenin doğrudan 1 tayyaresi düşürüımüştur. 3 
~oğruya \stiı~sısi,ikiııci ~u isti· ! Alman tayyaresi üslerine dön 
laya ltalycın fılo~unun muzaha 1 memişlerdir. 
r~ti, üçüncüsü ltalyanlar~n .Af ltalyaıı tebliği 
nkada harekete geç131esıdır. Roma 20 A.A _. it ( 

B. . . 'h . 1 'k' ayan 
.. ırıncı ı ~~ma esase~ ı. ı tebliğinde deniliyor ki: Bir 
~k~ aY. ~hvt~el mlduzakltere edılıdmş keşif tayyaremız bir denizalb 
ı ıncı ı ıma e alyan o· b . b 

h k. · ı· •b ğl yı bom a ıle atırmışhr. şi· 
nanmasının a ımıye ıne a ı . d .. 
bulunduğundan her ikisi de mali Afrı~a. a duşman Hava 

'd d v 'ld' lt l I kuvvetlerının Derne limanı• 
varı t"g1 ır. ayan arın 
Af 'k d k' hAd' 1 1 1 ·ı na bomba Tobruk vtt Sollum 

rı a a ı a ıse er e ngı • k I· k 
tereyi meşgul edip Almanla· m.~nta a arma . ar~ı yaptı~ı 
rm istila hareketlerini kolay· hucu~)ar netıcesınde hafı~ 
laştırmış olacağından varid maddı hasar vardır. Seydı 
görülmektr!diı-. berranide tayyare dafi batar 

Itnlyan nıatbuatı yalarımız bir lngiliz tayyare· 

d. ? si düşürmüşlerdir. Sarki Af-
D e ı yor . k 1 b. . 1 B 1. 20 A A S f . rı ac a ır ıta yan tayyare 

er ın . .- te am f'l A il b . b" · d B ı· 
1 

. ı osu a a ah:ı şırnah gar ı 
aıansm an: er ın. gazele "'rı . .. . 
Rom& görüşmeleri hak kuıda smde Vadıı Yusuf cıvarmda 

Yazdıkları makalelerd b • düşman çadırlarına boınba-
e u go I o·· h 

rüşmelerin' Avrupa ve•dünya atmış~ r. u~man ava kuv-
ııı~amım değiştireceğini mih- vetlen Deyrıdavello, Javello 
ver devletlerinin yeni bir ni l Mo~adesyoya hücum etmi~tir 

ku k · . · h ı Hafıf hasar var ır. Zayıat zam rma ıçın er şeye ~ 

sahie buluoduklarını ve Mı· : yoktur. 
sırı rı l ~gi 1 tered en kurtulma ı ~Nll;llltt11111zmır•ın•ıil11!11b•uwu~rı&:ı ~b::zı Illr ~k~;;Are1111~a 
sı için bu fırsatın 'kaçırılma- ha kabul ,..tmiştir. 'oııt =Ci· 
ma·nnı tebarüz ettirmektedir yanonun dcı hazır bulunduğu 
ler. bu mülakat bir s.ıat sür mü~ 

Musolini Alman Hariciyf": t ur . 

EN SON DAKiKA 

lzmir f"uarı kapandı 
lzmir 21 A. A. - Biiyülc bir rağbet gören beynelmi· 

lel lz:mir Fuarı dü:l akşam gece yaruı. d~n 2 s at sonra 
kapanmıştır. 
Bu kapanma münasebetiyle lz_mir ~el~~iye Reisi Doktor 
Behçc:t Uz Ekspozarılar şerefıne ~ı:-. zıyafet vermiş 've bu 
ziyafette vali, Parti Ba~kanı, şehrımızde bulunan mebus· 
lar Vali muaV"ini, Emıılyet müdürü, matbua! erkani'e ka· 
lab'ahk bir dhvetli kütlesi haz•r bı.lunmuştur. 

Doktor Behçet Uz bu münasebetle dı.:.vetlilere hitııben 
bir nutuk söylemiş; Bu nutka Parti Reisi cevap vererek 
Parti Namma Doktor Be.hçet Uzu tebrik etmiştir. 



Belediye zabı 
tası talimat 

GDn aşırı : 

Bir isteğimiz 
daha var8 

~~~tf ::~:: !\ Hatay Nf..:t:.~~:!.a~~~~~ştur: . . 
Singapur 20 (a .a.) _ Röy· den: · 6 - Talıplerın tıcaret oda 

ter Ajansından: l l v,Iayetimiz hududun· ~ma k~yıth b~ unduklarına da 
İyi haber alını mahfillerden ı' da Mürselek,Harabe kilise ır. vesıka . 1le muvakkat te 
C'ğreniıdiğine göre Hi dıçini düstur!Y'-, Kızılgedik, o .. du mıı~atl tedıye :ui~lerini ~ö\ 
meselesi hakkında Fransız kapı,419 numaralı Bediı·hun,- terı: evrak~ musbıle ve ehlıye 

• namesz 
13 

Mnd e 117 - Otobüslerin 
"'nçok yapabilecekleri sürat sa 
atte 20 kilometredır. Bu sür 
atle en ,müsait yollara mah· 
sus o!ub dar ve kalabahk yer 
lerde luzumu kadar azıılhla· 
cak ve dönemeçlı yerle de 
en hafif dereceye indirilecek 
tir. 

Ey Amanoslar, bugün siz 
ne tatlı görünuyorsunuz, boyu 
nuz bir kat daha yükselmış 
glbi geliyor bana ! Çamları· 
nız, daha keskin kokuyor, su 
larımz daha b~rrak akmakta •. 

Japon mÜz!tkereleri kati surette Şakhora, Dürrürahban, Ha- vesıkasını ıbrc.z etmeleri latı 
. k" ğ k y "k .. 1 mdır. m ıta~ u ,ramı~tır. marn apl, .em oy yo çatı, 

Madde 118 - İki oto· 
bus arasın enaz 150 metre 
açıklık bulundurulacaktır. 

Maddt> 119 Otobüs me 
murları ışbu tulimatn;une hü· 
kimılerıne riuyet ettir mi ye ve 
etmiye ve yolculdrdaıı söz 
dinlemiyen olursa arabayı der 
h<..l durdurup en yakın zab: 
ta memuruna haber vermeğe 
mecburdurlar. 
2 MOTÖRLÜ NAK!L 

VASlTALARl 
Motcirlü nakil vasıtalarına 

ayrılan bu kısımdukı araba ta 
bıri otomobil, otc,büs, kan:· 
yon, kamyoııt"t ve s~urc gibı 
motörlü h·:ıreket eden dört 
tt!kerlekli buyuk kuçük her 
ıürlü nakil vnsıtal, rına şamil 

Artık siz de abiniz To • 
rosların dengi oldunuz, etek 
lerınızde Türk adlı arslanlar 
barınmakta, tepelerinizi Türk 
adlı kartatl11r aşmaktadır. 

Fakat bir isteğiniz daha 

var! 

* * * 
Ey göklerim ! Dün siz 

ııeler gördünüz, neler işitti· 
niz, neler kokladnnı ? ! 

Evet dün, siz yerde arslan 
olanın, gökte kar tallaştığını; 
dün siz, o kartahn motörden 
müziğini, benzinde,ı kokusu· 
nu gördünüz, dinlediniz, kok 
ladmız,! Nihayet dün siz, kar 
şıdan karşıya gülümsüyerek, 
rüzg · rlarla habt:r gönderip, 
haber aldıgınız bayrağımla 

kucaklaştınız ! 
Faklıt sizin de gözleriniz 

hala yolda 

* * • 
dir. Ey Hataylı!Hatayının ufukları 

Madde 120 Nıotörlü na· dün pervanelerle delindi, fa· 
kil vasılulcu uıı ı m.ı ine fren kat o ufuklar,; daha evvel
ve karoselerile diger kısım· den senin hasret dolu bakış- \ 
!arı s lcom ve s~yrüsefere larınla delinmi~ti. Artık ha5· 
el verişh olaccaktır. Bu cihet re tin diııdi, bayrağının gökte 
ie 13eledıyecf" tenni b1r mua· gezintisini doya doya seyret 
y n Jen g .. ç rılere vesika tin. ne güzel, ne m:ınah idi 

vt:ri!medıkçc bu gibi arabaJa de-ğil mi ~ 
mı şehır yollanrıda sqrüs~· Neydi o göklerdP.n yere 
ter etmesi yasaktır. İsbu ara· doğru süzülen paraşlitler, a· 
balar belediyece tayin ve ilan çılan birer gülii audmyor· 
t dilt·cek zuınanlarci.ct ayrıca !ardı. üzer!erinde dolaşan se-
n uayeııe) e tab' olup bu sarta nin b~kı.larında tıpkı bal ara 
riayet ettıklerıne dair vesika .yan birer arıydı. Ve gözleri ı 
larında kayıt bulunmıyan ara o arıların getirdigı bııllarla 

baldrm scyruse['-!rt- devamları dolmuştu: st-viuç yaşlarile ! 
na müsande edılmiyec•Kler· Acı acı değil.. tatlı tatlı sızan 
dir. Muayene ed,Jmiş ve ve· sevinç yaşlarile •. 
sika!!ı verılıniş ol ııakla bera· Senin de daha bir bekle 
ber sonradan erh.tngı bir diğin var ! 
boıukluga uğrayan arabaların Evet dağlarım, göklerim 
tamir edılmek üzern seyrüse· ve ben her şeyimi?e kavuş. 
ferden hemen çekilmelt ri şart tuk her şeyimızi gördük. Fa· 

tır. kat görmek istediğimiz . ,bir 

Londra 20 (a.a.) Tok· Telköprı, Karababa mev ·ile· 
yodan haber verildiğine göre, rin<le{13)adet portatif güm· 
Japon hükumeti Hindiçmide· rül< memura karakolu in~aatı 
ki Fransız ma'kamlarrna 72 kapalı zarf usulile ~ksiltme 
saatlik b!r ültimatom ver· ye konulmuştur. 
miştir, 'l. Eksiltme 11 10 940 

- - cuma günü saat 11 de Arı-
Kayıp cüzdan takyada Nafıa Müdürlüğü 

932 s~nesinde Haydarpaşa odasmda müte~ekkil ~omis· 
ı1> Fakültesi Ebe Mektebinden yonca yapılacaklar. 
&lmış olduğum hüviyet cüzda 3 ~ lsfiyen)er hususi şart 
nrnu zi:ıyi ettim. Yenisini ıda· name ile proje ve evrak! 
_cağımdan. e;ıkisinin. bükmü <'l I keşfiyeyi 97 kuruş hedel 
madıgını ılan ederım. ' k b'l' d t ı L ·ı· 1 . . mu a ı ın e ~a m a a~ı ·r er 

Erzın Belt'dıye Ebesi 4 B · · k "f b d ı· 
(
A .f T { - u ışın cşı e e 1 

rı e antunç) 19481 lira 67 kuruştur. 
Kayıp ınat<buz 5 -Muvakkat teminat1461 

Reyhaniye gümrü TÜne aıt iira 13 lrnruştur. 
50807 ~ayılı n ıkiı makbuzu 6-Taliplerin ihaleden en 

rıu zayi ettim. k az se iz gün evvel bu işe 
Makbuz muhteviyatı 30 lira benzer inşaatı başardıkları-

50 .kuruşu bu kerre Antakyll na d ir evrakı müJbitelerile 
gümrüğündeıı aldığımdan iş· 
bu makbuzun kıym~ti kalma birlikt~ Vilayete müracaat 
mıştır. Antakyada edt:r';!" ahcaklaıı ehhyet 

Ha<!i Hasan Hamsu ves~kasını 2490 sayılı kanu· 
Vakıf ilanları ııa uygun olarak hazırlaya· 

Kmkbanda bir bab anba 
rm 640 icarile Akılliye kö
yünde arazi ve zeytinlerin 
940 mahsulleri açık arttırma 
~ a çıkarılmıştır. İhalesi 
21,9,940 gününe raslayan cu· 
marh':si gunü saa\ 11 de va· 
kıflar idaresinde icra oluna 
cağından isteklilerin · ınııra· 
rac&athırı. 

• * • 280 lira keşıfli Cıuniike-
bir ve Habibneccar camileri 
minareleri tamiratı açık ek· 
siltmere çıkarılmıştır. ihale· 
si 3.10,940 tarihine raslayan 
perşembe g:inü saat 16 da
dır. Taliplerin 21 lira 50 ku 
ruş m•1vakkat teminat akça· 
sile vakıflar idaresine müı ıı
caatlaq 

Halkta 
KANUN BENiM 

Pek yakında : 3 Ahpap ça 
vuşlur at yarışlarında 

Gündüzde 

cakları tekhf me:ktup)armı 
ve buııldrla birlikte teminat 
mektup veya makbuzlarını 

ve ticaret odası vesıkasıın 

ihale günü saat lOa ka:lar 
komisyon ı iyasetine makbuz 
mukal>ılıııde vereceklerdir. 

Postadd ol n gecikme· 
Ier kabul cdılmez. 

* * 
Hutııy Nafıa Miıdıirlüğün 

den : 
1 lskerıderun ortaoku· 

hmda yapılacak esaslı tami· 
rat işi pazarlıkla t:ksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2000 
liradlr. 

3 - 1. tiyenler evrakı 
keşfiyeyi Nnfı:ı mıidürııi~un· 
de gorebllirl .. r. 

4 - Eks1ltme 4,10,940 
cuma güuü saat l:> te Nafıa 
müdurluğü odasında mütMşek 
kıl komisyont:a yapılacaktır. 

Mııdde 121 - Üzerlerindt şey daha var : Bizi her şe· 
Belediyenin numata plakası ye kevuşturısn, bize her ş-eyi 1 

bulunma) n arabaların seyrü gösteren Büyuk ada mm, bü .- • 
seferde bulunınas yasaktır. · k k d b ··k d 

Yarıcıdan itihan~n 
SARAY KONSERl 

5 - Muvakkat teminat 
150 hradır. 

6 Tal plerin tıcıı'ret 
yu ar a aşır.ı. uyu a arom,

1 
Neşiyat l\1üıJürü 

ıvlinderi (EmuyesiJ çatlamış Vt' büyük g yedaşmı: Milli Şef'i ! Selim ÇELENK 
ya du.., an olanlardan veya SEZr.R l C.H.P.matbnnsı -ANTAKYA 
başklf sebepleı den dolayı o
kuı mıy çak hale gelmiş olan · 
ve h~r ne suretle olıtrsıı ol· 
sun çirkrn şekıl alan plakaJa.r 
yok hükuıünded r. Bu gibi 
plakaların değişbrilmesi başkı 
belediyelere ait ise oralarca 
ıcabı yapılmak üzere mahal· 
lerine bildirilir. 

iV.adde 122 - Tecrübe içiı 
gezdirilecek olan arabaların 
ön ve arka (Tecrübe) p!iik la 
rı konaeükhr. Bunlarm so ak 
ten rleri yandıktan şonru g~ 
c•i ·ri ve resmi tatil gün 
}erinde gezdirilmeleri ve buo 
lnrl müşteri taştQınası ya· 
saktır. Tecriıbe "Plakaları bele 
diyece tayin edilecek rnüedt't 
biter bitmez ıade edılecek-
tır. 

(Sonu var) 

Zegtunluk icara verilecek 
Mul1amnıen köyü 

bedel 
Lir~ Kr. 

tahmin oluııan kıya ndedi agaçadedı 
dane kilo 

1226 65 Toprak hısar 32760 40 1138· 
836 30 Büyük Burç 16726 78 949 
'23 25 Babitre {babayet~rı 465 5 24 
58 38 Mansuriye 973 6 91 
76 56 TııEabeş(Habt'.ş tüylü)1276 7 ı ıc• 
59 76 Danışmen 996 20 126 
28 26 Ermencu (karmenco) 471 6 624 

917 40 Al akenet 183<i8 49 1177 
347 " 70 liash\c:a (Paslık aya) 6954 3G 688,5 
392 30 Karsu 7846 36 619 • 
292 15Kürtmezraası(KurutmezraasıS843 22 440 
66 48 Gö~cegöz 1108 15 111 25 
Xukarıda yazılı !~~ köydt' mt:.vcut vakıf zeytinlerin 940 

malı yılı dane httsılatı açık arttmnıya çık!lrılmıştır. lhdle 
30 eylül 940 pazartesi günü saat 10 da vakıflar idaresin· 
de yapılacaktır. İstddilerin teminatlariyle birlikt~ vakıflar 
idaresine müracaatlara ilin olunur. 

odasına kayıtlı bulundu darı· 
na <laır vesika ıle muvakkat 
teminah tedıye ettııderinı 

gosteYir evrakı musbıle ve 
l'hliyet vesıKasını ibraz ,+ 
mderi liızınıd~r. 

* * • 
HcLtay Nafia Müdürlüğün 

den: 
1 - Antakya kı" lisesin 

de yapılacak esaslı tamırat 

işi pa?.arlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2·· Keşif bedeli 1208 li· 
radır. 

3 .• 1stiyenler eyrakı keşfi 

yeyi Nafıa Müdürlüğünde gö 
rebllirler. 

4 Ebıltme 4·10·940 cu 
ma gunz saat 11 Je Nafıa· 
Müdürlu~ü bınasında mu~e· 
şekkıl komisy .. mca yapılacak· 

1 

tır. 

5-Muvakkat teminat 90 li-

* • * 
Hatay Vilfıyetinclen 

1 -İskenderun - ArsuJ 
yo unda 30 ncu Km. deki 
köprü ile Aktepe köprüsütr 
de ve Antakya - Topboğa· 
zırım 6ıncı Km.sindeki men· 
fezlerde yapılacak radye in• 
Şası, Beylandaki istinat du
varının taın!riİskenderun-Bıı 
lan yolunun 4 -5 nci Kın· 
sindeki hendeğin tahkimi, 
lskenderun Beylan yolunda· 
ki amele klübesinin tamiri 
işleri açık eksiltmeye konul 
muştur. 

2-Keşif bedeli (2144) li 
ra 66 kuruştur. 

3 -Bu işlere dair evrakı 
keşfiye Nafıa dairesinde gö 
rülebilir. 

4-Eksiltme 3-10 -940 
perşembe günü saat 16 d• 
Antakya Hükümet konağmdl 
daimi encümen odac;ında ya 
pıiacaktır . 

5 - - Muvakkat teminat 
lFO lira 85 kuruştur. 

· 6- Taliplerin ~!Ticaret 
odasında kayıtlı bulundukla· 
rma d ıir vesika ile vuvak 
kat teminatı tc:diye ettikleri 
ni gösterir evrak\ müspite 
~t'! ehliyet vesikasını ibraı 
etmeleri lazımdır. 

Köprü yaptırılacak 
Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 ·- Arı:;uz ahşap köpr' 

sünün ikinci kısmı tamiri ke' 
şif bedeli 1735 ıira 17 

1 

kLI' 
ruştur. • 

2- İstiyenler proje, şart'• 
name ve diğeı· evrakı N"fı' 
müdurhiğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 26,9,9401 
perşembe güna saat 10 d•• 
Antakya hükumet kı)nağınd• 
encümen odasında yapıl•' 
caktır. 

4 - Eksiltme pazarlı~ 
usulile olacaktır. 

5 ~ Muvakka1" teıni11•t 
130 lira 14 kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıd 
yazılı vesaiki ibraz etmele 
icabeder: 

A- Tıcaret odasına ~I 
yıth bLılunduklarına d < 
vesıka. 

B- Muvakkat temi"'' 
için evrakı müsbite., . 

C-- Bu inşaata mab5~ 
vesika komısyonundan al1 

mış ehliyet vesikası 

!lan ,, 
Kırıkhan icra memurlaır' 

dan; 11 

Kırıkhanda mukim msd•'r,, 
Toşkuna katibi adilde ı ,eıcı 
musaddak St netle 63 .ııı 
borçlu Tanil Semerciya~ 0 & 
Sarkisin mahalli ikerııetl '° ,~ 
hul olduğundan ili.~J 
t blığat ifasına karar ~~l ,; 
olduğundan muayyen ı1'. ti' 

içiude usulü dairesinde 'd•i~ 
nın gen bıra':ııması ıa (7t' 
b r karar getırmedıkçe c~jjl9 
icraya devam olunacağı 
olunur. 

.... 


