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Güm ur Reisımiz Havalo·rda 
Lı::>,dra~1 :.t Hücumlar 

• şiddetin• kaybetti 

Hava lıücuml 1.n .. 
Memleket seyahatine çıkıyor 
ivıiıli Şefimiz, Izınir, Balıkesi.- ve İstanbu!u 

L'>ndra 23 A. A - ln 
giıiz Haw ve Dahili C:mniyet 
Nezarefoıin t.!bhği : Dün 
gün batmaz Jan evvel yapı • 
len hücum mühim .>laıanıış . 
tır. Bazı mahallelere birkaç 
bomba düşmüş pek az ,lıashr 
olmuştur. Zayıat olduğuna 
dair henüz heber gelmemiş· 
tir. Avc tayyarelerimiz dün 

dan nasıl ko "anmalı . 
Umumi ve hususi sığnaklar 
Evlerinde ve Aparhmanlarında sığnak 
yaptıranların dikkat edec~kl eri susıar 

şt reflendirJ;:cekler 
Ankaradcm verilen haber· 

lere göre. Rdsi Cümhurumuz 
milli Şef ismet lnönünün bir 
iki gün içinde yeni bir mem
leket seyahetine çıkeca~· 
haber verilmekteddir. Milli 
Şef evvela doğruca İzmiri 
şereflendireceklerd~r. Orada 
tetk.iklerde bulunacağı anla-

Milli Şefin 
[zmirlilere c.iltifatı 

lzmiz 23 (a.a.) .Milli Şef 
Cümhur Reisi Ismet lnönü Be 
lediyeReisi doktor Behçet Uz'a 
aşağıdaki telgrafı gönder· 
miştir. Dı:>ktor Behcet Uz. 

Belediye Reisi 
IZMlR 

Fuardaki rnuvalfakiyetiniz· 
der. dola)'l sizi tebrik eder 
~Saym lzmirlilere ı-efoh ve sa

adetler temenni ederim. 
lsmet lNÔMÜ 

Havacıları
mızın 

Hataylılara teşekkür"Ü 

Cuma günü şehrimizi zi· 
yaret eden havacı!arımızııı 
cumartesi sabahı İske•ıderun· 
dan Gaziantebe hareketlerini 
haber vermiştik, havacılara· • 
nııza refakat eden Hc.va Ku-
rumu Müf~ttişi Emirı Ati Y il· 
şm havacılar namuıa lskc::nde· 
rundan Parti başkımlı~ırıa 

Caşağıdaki telgrafı gönder· 
nıiştir: 

:\ · · Hacılarımıza gösterilen 
iltifattan dolayı şükraniarı· 
rııııı arzederiz. 

Emin Ali 

Yaz saati 
S birinci teşrinde sona . 

erıyor 

;:ı birinci teşrini 6 birinci 
\eşrine bağlıyan pnzar ge· 
tesi saat 24 ten itibaren 
hz saati terkedikrek kış 
'aatinc girilecektir. Ayni ge· 
~e saat yırmi dörtte saatler 
birer saat gl·riye alınacnkhr 
lidssada asker a•I .. le· 

rine yardım 

Hasım ka2usında askere 
~id nlerden muhtaç oicmıa· 
~tın ailelerine yardım işi 
aşl11ınış ve 25 aileye senelik 

ıalıirderi verilmiştir. 
n· ığer taraftan Kırıkhaııdaıı 

aldı'·ını lA •o ~. ız ma uma ta gore 0 • 

;~&dalda asker ailelerini ;ar· 
ırn edilmeğe başlauuııştır. 

şılan ınönü, bilaht-re Batıke· 
sir daha sonra, Bursalıların 
davetlerine mukabele olmak 
ü.ıer"! Burs;ıyı teşrif edecek
ler ve oradan da lstanbula 
geçeceklerdir. Reis Cümhuru 
muzun Bursadan sonra, ls
tanb?Jla gitmeden evvul Çan.ık· 
kaleye dt! uğramaları raub
temeldir. 

iki düşman bomlıardıman 
tayyaresi diişürmüştür. Lon 
draııın muhtelif kısımlarına 
b mbalar düşıuüştür. Bazı ev 

D 1 // ler yıl:.ılmışvey.:ı harap olmuş, e ne ş e a- çıkanı yangınlar siirade sön· 

lelerl·ıı a lJ ol dürüımüştiir. 
~ Londra 23 A. A. - in· 

Suların başına oto- giliz Hava Nezar"tinin tebli 

mobille gidilebi- ği : Hava kuvvetlerimiz <lün 
gündüz ve gece Manş linıan 

lccek • Janna hücum etmişlerdir. 
Harbiyede ;,osadan Dt~fne Roterclaııa, Ost md, Sento · 

şellalf>lerine giden..ıyolun tev· nıar ve diger şehirlere bom· 
siine başlanımştır. Girintili, balar atılmış, limanlar iaki 
cıkıntıh ve bir patikadan iba gemi ve mavnalara isabetl~r 
ret olan şimdiki yol beş met· 1rnydedilmiştir. Butonda bir 
re genişliğinde olarak ydpıl· arada hulu ıan 12 gemiye 
makta ve insanların bile güç bombalar atıl mş, Hollanda 
lükle geçtiği tahta köprü, da hücuma uğrayan ıki ge· 

dört m!·tre geniş\ığinde pt - gemiden birisinde yangın ve 
ton ve taş olarak inşa edil· infilak müşahede edilmiştir. 
mektedir. Bu harekata iştirak eı.J•.rn tay 

Bir iki güııe kadar bite ynre)eıimiz salimen üslerine 
cek olrw köprü ve yolun tev dönmeye mu~affak olmuşlar 
si ve inşasından suııra oto dır. 
mobillerle rahat rahat şella· Ribbentrop Roma-
lelerio basına kadar gitmek dan ayrıldı 
mümkün ot&cakhr. Roma 23 A. A. -

Diğer taraftan Harbiye · D. N. 8. Ajam;ı bildiriyor : 
elen Düv r köyüne doğru Alman Hariciye Nazırı Fon 
yapılmakta olan yolun in~aa· Ri >bentrop veda etmek üze 

1 

b ilerlemektedir. Muhim ka· re Düçeyi ziyaret etmiş ve 
yalıkl ırdaıı müt~şekr..il olan bir saattan fazla yanında kal 
bu yolun açılması: n1üşküla- mıştır. 
ta rağmen, hayli ilerlemiş Roma 23 A. A. - Ste· 
ve yarısına v.trılmıştır. K,ş • fani Ajansmdan : Kont Ci • 
tan evvel bu yl))un inşası yaııo Alman Hariciye Nazı· 
da ikmal eailecektir. rının refakatilft gara gdmiş· 

Suriye 
lcabeder.se Italyaya, 
hatta Fransaya karşı 

koyacak 
Kahire (a a.) El Mısri 

)erdir. Fon Ribbentrop Al· 
man ve ltalyan marşları ve 
yaşa sesleri arasmdı::. saat 
16 da Romadaıı ayrılmıştır. 

Filistınde· 
Filistin 23 A. A. -- Hay 

faya bir düşman taarruzu 
vaki olmuş ına ıallderde ba· 

ve ahşap evlerde oturanlar 

A: Evlerde ve apartıman 
lı:ırda yapılan sıfrnaklardan 
maksat. bina yıkıldığı zaman 
er.kaz altında kalmaktan ve 
bomba pun;alarının tesirin-

' den kurtulmaktır. Hariçte 
patlıyan yüksek infilaklı bom· 
baların tesirile bina yıkıl· 
dığı zaman sığaak tavanı 
çok~emelidir. Bunun için 
apRrtımanlarda yapılacak sığ· 
naklar mutlaka bir mühen· 
dis tarafından görülmeli ve 
nizamnameye uygun vasıfta 
yapılmalıdır. F ~na ve gayri 
fenni yapılmış sığaaklar fay. 
dadan ziyade zarar verirler. 

B müsait bahçe veya avlusu 
olan veya civarında derhal 
dağılmaya müsait boş yerler 

l bulunan binalarda sığnnk yap 
mayıp o yerlerde taiimatname 
sine uygun şekilde korunma 
hendeği yapmak tercih edilme 
lidir. 

C. Ahşap evlerde sığnak 
yapılmaz.Böyle binalarda otur 
mak mecburiyetinde olanlar 
ancak korunma siperlerinden 
istifade ederlt"r. 

D. Mühim askeri hedef· 
ler cıvarında ve umumi yan· 
gm tehlikesine maruz sık 
ahşap mahallelt:rde oturan 

lar icabında buralardan uzak 
laşmek için tedbir almalıdır· 
lar. 

f:..Toplu korunma için u
mumi sığnaklar yerine korun 
ma siperleri yapmak tercih 
olunmalıdır. 

Spor müsaba kaları 
Bölg~ Atletizın Ajanlı?m· t 6 . 3000 

dan f 7 - 5000 " " 
29,9,940 pazar günii sa· 1 8 ··k k " ., 

al 15 tc Aotakyada gençlik ' 
9 

· yu se atlama 

k • uzun atlama 
ışlas: sah.asında y-.pılacak lO- disk 

olan atletızm S'!Çme ınüsa• ll· .. 11 b '- 1 · · • k d gu e a"'a arına ışhra e· ece'< ac· 12 .. 
tetıerin 28,9,940 tarihine ka· · cınt 

* * * dar bölge} e müracaat ederek 
adlarım yazdırmaları lazım
dır. Kazalardan iştirak etmek 
isteyeııler bu müracaatlarını 
klüplt!rİ vası tasiyle ve yuzı 

ile yapacaklardır. Müsabaka .. 
larda derece alan atletler Sey· 
han - Hatay müsaba!Mlarma 
iştirak ettirileceklerdir. Mü· 
sabakaların nevi şudur: 

1 . 100 rnetrı~ sürat 
. 200 " " 3 . 400 " " 4 . 800 .. " 

5 • 1500 ,, mukavemet &-•·++• 1 •• ., 

zı hasarlar görülmüştür. Hir 
cami ve İslam mt:z=1r:ığına 
da bomba düşmüştür. 32 ölü 
18 yaralı eardır. 

Bölge Bisiklet Ajanlığın-
dan: 

29,9, 940 pazar günü saat 
6 da başlamak üzere Antakya 
Rt:yh:ıniye Kmkhao-Antak· 
ya arasında yapılacak olan 
120 kilometrelik bisiklet mu-
kavemet yarışma iştirak 
edecek olan bisikletçiler 
28,9,940 tarihihine kadar 
bizzat veya yazı ile bölgeye mü-
racaat etmeleri lazımdır. 

Bu yırışta 4 üncüye 
kadt1r derec~ alarılanlar 8 ve 
10,10.940 tarihinde Bursada 
yapılacak olan Türkiye 
bisiklet birincilikler müsaba· 
katarına iştirak ettırilecek
lerdir. 

gazetesinin Beyrut muhabiri 
yazıyor: 

Suriyt'liler, İtal yaİıın Su· 
ıiyeyi, Mısıra v<· Süveyş ka· 
nahna karşı askeri bir bare· 
ket için üs olarak kullanma· 
I:!rma 'm"'ni olmak ~zminde
dirler. ltalyaya hatta Fransa
ya knrşı koymağd amadı: bu
lunmaktı:.dırlar. 

ltalganlar ll_ind~sianda 1 Japonya 
Ağır zayiat veriyor 20 hın ç:şıt harı:> .mal~I Hiııdiçiniyi işgale 

Suriyelıler, Fransa ken· 
dilerini müdafaaya muktedir 
değil~e, Suriyeyi müstakil 
bir memleket olarak ilan et 
rnf>si ve komşuluriyle teşriki 
mesailerin" imkan bırakması 
icabedeceğini söylüyor. 

Kahire 23 A. A. - Röy zeınesi ımal eddıyor ba:;ladı 
ter Ajansından : İtalyanların Se-yyırn~ 23 (a .a) - mem· ı Tokyo 23 A.A. - Şang· 
münakala huılan uzadığı için 1 e k -~ t '. 

11 H a r P mal· haydan verilen bir telgrafa 
zemesı rnıaıatını kontrol otmek göre saat 22 de ııihay t b ı 

kuvvetli kıtalar sevkrnde çok üzer.~ Hin.t fabrikalarında bir cak olan Japon iıltimat;muunuan 
müşkülat çekmektedirler. t be y p) '-ecru a ı acaKtır. hitamır.dan iki saat e ı J 
D.. k .. l h ı· J h'" H" d" b vve a-t uşman ut e a mC1e ucum 111 ıstan ugüı\ 20 bin ponlar Frapsız H" d' · · . 

i k ı ·ı· . 1 •. 1 . "t b . . l ın ıçınısıne eı er en ııgı ız mıtra yoz en• çe~ı arp malzemesı ıma et· taarruz etmi ür Fran j 
ne miikemmel hedef oluyor. mekt~d~r. B~ ~-st.bsal· tı artır pon askerle;i ~rasın~~z vbira 
lngiliz ve hatyanlara büyük m!tk ı~ın buyu.k gayretler kaç sa~t süren şiddetliçarp11 
b . t verdı'r"yorla sarfedılmekte<lır. ma olmu<: fak ~ .asara ı r. . .. .. . "' a .. gece yansına 
~Nitekim Seydi Berrcırıi işgrl ı dıle~ may_ınlar duşman.m ko· ?ogru yapılan bir anlaşma 
d·ı· k d.. k 1 k ye gırmesı1e ateşle;ımış ve ıle ateş kesilmiştir. Bu a 

e ı ır en un onan ve e e t b" .. h" 1. .. · ·· 1 n 
•

1
_ • 

1 
• k . ır muşa ıc ın sozuııe gore aşmanın metni henüz ılan 

rı~ ce lerıle uza tan ıdare e· biilüa bir kıta uç•uştur. • dilmemiştir. e· 



-------------------- ---------- -----

Belediye zabı 
tası t imat 

Hava Kuruınu1 

Şu ihtiyar kürenin üıer: n 
<le yaşıyan iıısanların zamaıı 

ZEYTlNClLIK BAHİSLERİ: 

Zeytinin · s 
zaman tabiat kuvvetl~rinden Mmt~kamızda zeytinin ba· ı tahsil için bir kayıptır . 
ıstırap duydukları eksik ol· ı,ad mevsimini tayin etmek Üçüncü olarak yagm k y-
mazdı. !Cin topla.nan zirartt odası, fiyetini k ybetmesi işi gelir 

• 
1ıa1nes1 

14 
Bir yer sarsın~ısı Lin~er· 3573 numara! ı ıeytin kanu· Erken silkilme nt'tice olarak 

Madde 1~3- -Vlotörlü na· ce, on binlercıt insanı peştile nunun 1 inci madde3İne daya· danc-lerin mülıim kısmı yara 
kil va<11talarının Ön ve arkaf.\ çeviren yıkıntılar, çöküı1t üler narak aşağıdaki karan almış~ lanacakttr. Bu dQneler beki 
rında Belediyece yaptırılmış: yapar. Bir kasırga birçpk ma hr. rne es· a mda küflenerek ya· 
k.ıyıth v damgalı birer nu· mureleri viraııeye döndürüp 1 - Kanu, BRbturun, .Şeyh ğınhem küf kokuolulma..,ına hem 
mara plakası bulunacaktır. yüzlerce, binlerce insanı ha köy nahiyelerine 15 ikinci de asidinin yüks ... )mesine se 
Yolcu ~yan arabaLlrı:~ içle rabeler altında bırakır, bir Teş~İn bep olur. Esas!n ~eytini ka 
rind ufak kıtadcı plak:ı bulu r.u baskını uvaları deryaya, ·z. - M~rkez, SüveyJiye. tiyen bekletnıemelidir. Bu o b 
nactılc'ır. "Plakalarrn v_ yaz\· şebir ve köyleri ~ilip süpü • Bedirge, Harbiye ve Çe-kme si başka bir vaztmızda tet ·ik 
larının ı enklnile plaka· rüp çöle- benzetirdi Bir yan ce nahiyelerinde birinci teş· edeceğiz. 
larııı ~badı belediye : tembih· gın bir ıkaç saat içerisin~e rinden evvel zeyt!r. silki mi- Dördüncü da.rak da hasta 
ı .. ril tayin i!ecektir., Plakd kaşaneleri yalayıp yutar, bır yeceklir. ıık v.e. haşereler çoğalar de· 

f kü! yıamı haline getirirdi. d k b h ı ki 
lar arabalarda seyrÜs! er mer ~ 3 Sel yatağı, p!!rakende e.m. •.ştı ; . u a~ta. ı arıu en 

Fakat bunlardaıı hiçb'irisi bu ı U h ı ğ ) keziccf' kurşun mühürle mü- veya her hangi arızi bir se· mu nmlcrı ( r asta ı ı ve 
k l:ı .. gün Avrupada cereyan F I k ı. · y ') ı· B hurlenerek ·onur. ve umu· k d b"". ple cJal·.a evvel toplanma ( i iz iran uöcegı < ır. u 

d eden hava ,harpleri . a. n.r hiiı lt>r bir kpza neticesin ~ b sı 1·c .. p edeıı yerlerde zeytin iki zeytin düşmanı dıt ağacın h 1 ınilldlt·re ibret ve ıntı al> .. 
koptugu •akdirde der a sey· ~ fen meınurunun yahut mahal yaralanması neticest olarak veremezdi. 
rüsefer merkezine müracaat • * li zira<ıt muallimirıin fon ra- çoğalırlar. Bu hastalıklar gir 
la nıühiırlendirilir · Kurşun Bugün A:rupa<la cer~- poruna istinaden daha evvel diği zeytinlik!erı harap eder 
mühürsuz plaka kullanın~k v~ yan edt-n hava iıarhi A· toplanabilir denilmektedir. mahsül alınmaz ve ağaçlar o· 
yahut Muhiiı Ü bozmak yasak jansbrııı verdiği :haberlerle Bu karar münasebotile ba· I dun haline gelir. 

tır . radyolarda diıılcdiğimiz ha· zı zeytincilc:-in bu m~vsimi 1 Vilayetimizin i 1:ti.;a~i bün 
Madde 124 - Her araba· vadislere göre kızıl bir kıya geç buldukları vaki konuş · yesinde mühim değerı ol n 

nm ônunde ıkı beyaz ve arka· meti andırmaktadır. Bu kıya malardaıı anlaşılmaktadır. Biı zeytin malısulüne lüzumu 0 • 
sın J rıir kırmızı fener buluna b d d k h · t" 

met bizi; ıstıra 1
1
1 a saa e· burada zeytin hasr,dınıu tayi )an ıyıneti ·'~ e e mye t ver cak v bunlar ",geceleri yani ' d ı · d k' 

tiıı dt hav.l an ge eceğıne .,indeki zrtruretleri aıılataca· mek şnr!tır. Bun an sonra ı sokak fenerlerinin yandığı B · - · k (d 
iııandırmaktadır. ütun dün· g' ız. Zeytin erken silkiıirse şu yazımızda hasadın rıe şe i t mtid Jelç yürürken ve durur I , · d b k ol I '- k 
yu mi letıerı e una am zararları olur. yapılmf1Sl ve tarz annı teh•ı ken dt! )akuacaktır. Arkada· ' l 

f . muştur. . A - gdeceic sene mansu ~dec.::ğiz. kı kırmızı ener aynı zaman Hıç c:u"phe yok kı; bu C · 
1 ~ alınmaz. engız Uygur cjı. beyaz bır zi ya i e numara şuuru canlandırmak için .ı <l~ · k -ı:ı:;~~~mn;~-.;::~~~~~ 

plakrlSllld el uz yüz metre son hadiselerden ders alma · B - Yağ ranuımam uşu 4li 

iki me ur 
alınacak 

uz ktcın vkl•ııacak vecbıle ay g-u ihtiyaç" hi:;setmeden gök· olur. b 
1 C - Yağ keyfiyet ıti ari· <.ınlcıtılacaktır.~u mumkün ° lerihİ garanti etmeği ilk Jü· 

maz t: p'akaııın aydınlatılma· şi'nenler arıısrnda biz bulu· le bozuk olur. 
:sı için otomobilin arkasmdan D - (Zeytin Ur hastalıRı) 

b ( nuyoruz. * • ve (Filiz kıran böceği) ınmta göruır11ıyec,..k yrı ır en. r 
konuııtcakur. Duraklarda bı· Havacılığa 

4

kar~ı bizdeki kada salgnı ~ekle girer. 
d. · h Evvela mahsul verme vazi· ribırinın ,,rkas1nda ızı a· se\lgİ, bugün yaşamağa az · 

lindt' durarı arabaların .önün· ructmi milletler anısmda b; yetini tetkik edelim: zeytin 
deki ıle e.1 arkasındakiııd t•n rinci derecededir .•• Küçüğü · erken silkifüse gelecek sen{ 

d b. mü:ıı: büyüğünıüt bıı sevginin mahsul alınmaz diyoruz, bu· b t ~<Hl f •rıer.eri sön üre ı d 
k · lüzum ve ehemmiyetini id· nun sebeplt>ri şunlar ır . lirler .,Tabimetreler ren sız 

1 l ak etoıiş bulun:fog· umuıu, Zeytin ağacı, ınahsulüııli iki \ kuvvt·tli bır ı~tk a ayrıı:a 
hava fıloiarımıxtn son turne senelık sürgünler üzerinde aydınlahlncaktır. 

Taksimetre' nçıldığı müd sinde havacılarımıza karşı verır yani bu yıl süren ince 
gösterilen coşlruıı tez hürler :!al üzerindegelecek sene mahsü ddı·e bu ıyığm söndürülme· 

" le ifade edebiliriz. olacak demektir.Şu halde bu st 
ı )usaktır. Bunu yalnız 'gö:; terdjği • neki mahsul ge~·en seneki 

1~1-.dde125 l Motörlerin 1 1 d • ·ı c.H 
<A miz heyecun ctr <l egı, a' a- sürgündedir. !Ju mahsulü ol· 

re ı .,z,1ıt n terfıbatı olacak· ,.,, y"'pı arı t ... o· .. r . .J ı d 
... va rı. urumun" a "' ~ o unluk ut'vresıne . ge m(' en 

• 1.. .o örde duman çıkarl!rıl· J • k ı 'IJ' "' · 
rülerle e Öıçmek a.;ı ır. silkmek, ancnk daoe ve dal· 

ma~ı yasaktır. * * k d b 
1 d 1,,c Ck bo • * 1 C•tklanrı huvvetli .S

0

lrl . ..ır .e a1. e ı.o - L.. ı.oz • b .. · ıı ı h valar 
ugun; m•. e:çe a • 1 sıl~ sarsılmast ııetıc~sı kabil u1arının toz kaldırmıyacak <la da yerJekı gıbı oJmak ; olur. Tabii bu arada sürgün 

ıçm se er er <> mu • ler de kmli:lcak ve yaralaııa-

Mnarif müdüriüğiinJt!n: 
Dairem;z için (20) lira ny· 

laklı bir muhasebe katibi ve 

(30) lira ücretli bir müstah 
dem alrn aca!dır. 

2 -- Muhasebe katipliRine 
talip olacaklarm lise mezunu oı 
malan, muhasebe işlerine tan 
vukuf ve ehlıyeti bulıınmala 
rı, askerlikle ilişiğı olmamcı 
lan lazımdır . 

3 - Tn\iplerin hüviyet cüz 
dunı, lise diploması asker lık 
vesikası , Emniyet rnüdıjrlu· 
ğündeıı alı ınnş hüsı ühııl va· 
rakasl ve evvelce n'eref,..rde 
vazife görmüşse bun~ ait k0 n 
di d yazısı ile yazılmış terc:iı 
meihal varakası ile birlikte 
26 9 940 akşamıuıı kadar Ma , ' 
arif müdürlüğüne müracaat· 

uğday ır
dırılacak 

H ıtay Gümrük muhafazn 
taburu satm1lma komisyo· 
nundan: 

1- T burumuz lerahmn 
senelik ihtiyacı için 219.277 
kilo buğdaydan 102.800 kilo 
.füz klrma un iiğütülm .. si k ı 
p.tlı zarf usuıile eksıltmeye 
konulmuştur. B:.:ğ<layların 
İsken :lerun.la toprak mlhsu,· 
J .. ri ofisi ambarmdnn Antak 
yaya ve unlann da fabrikadan 

tabur ambarına nnkli ve mu· 
amele, koruma vesa\r vergi 
ve resimlerle çuvallar müteah 
bide ait olmak şı:ırtile beber 
kilo un üğütmes!nin muham 
men fiatı altı kuruş olup 
muvakkat teminatı du 819 li 
radır. İsteklilerinl0-10 940 
perşembe günü saat 11 de 
komisyona mliracantları 

2-Tabur hayvanatının 
senelik ihtiyacı olan 151.500 
kilo kuru ot kapalı zarf usn 
lü ile eksiltmeye konulmuştur 
Beher kilosuııun muhammen 
fiah 4 Kuru;i olup muvakkat 
teminatı 495 liradır. İstekli 
ler;n 10 -10- 940 perşem 
be günü saat 17 de komis· 
yonumuza mürccaatları 

3- Şartnnmelerin Ant~k 
yada tabur Linası dahilinde 
ki satınalma komisyonunda 

her zaman görülebilec~ği ve 
kapalı zarfların muayyen sa 
attan en az bir saat evvelisi 
ne kadar getirilmiş olması 
ve gecil.:melerin kabul edilmi 
veceği ilan olunur. 
Kayıp astikname 

Antakya Kız Lisesinden 
3,6,940 tori!ı e 13 sayılı 
tastiknameyi kaybettim. Ye
nisini alacağınıdon eskisiniıı 
hükmü yoktur. 

Makbule Doğru 
Kay~p nıakbuz 

Revhaniye .. gümrüğüne ait 
508-07 sayılı ıJakil makbuzu 
nu zayi eltim. 

ıvlakbuz muhteviyutı 3 )İ:'a 
50 kuruşu bu kerre Antakya 
gümrüğünden aldığımdan i~· 
bu makbuzun kıymeti kalma 
ar.ıştır. Antakyada 

Haci Hasru! Hamsu 

55 alem er-
zak alzız c k ta z t l olmalctrı şarttır. · · f b l ş bulunu ı 

a ~.t. 127 - Motörlü na yorıız. Dikklıt .,.,eJe~sek şu cakhr.' Halbuki bu sürgünler 
kıl vasıtaların n itfaiye ve sıh b' · · <l H , 1 )arı. :\'faarif müdürlüğünden: 

ır ay ıçııı e avrt • urumu gelecec St'nenin mahsul dal-
hi imdaJ ar bala:-rna mah· . na vatan<la~larm yaptıkları ki · 1 t b u'zden mu 

d b k . ~ cı anaır. ş e u y ı renkler e veya u ren · nakdi teberr' he~ vıla~ette lıitimizde mRhsul bir yıl (\lup 
len'! kın boyalarla be.yan göğüs lrabarta ı bır mıktar L. 

1 1 
k• d H lbu 

k . . ... . b. h .. b nır yı o mama ,a ır. a. 
ması y sa tır. Moto'"rlu" ıfude ethgı gı .ftı l ednuz lal~ ki zı ytinin t ıun olgunluk mev 

\oiadde 128 ayını yaşıyan çı er en e ı . . . b kı· . 
1
. h' 

d d. ' · . · . b k sımını e · ıyereıc usu u vec ı nakil ıtaların a ıreKsıyoıı s"nt. Lır yastıga aş oymuş .
1
, .

1
. d 

1 
'-I k 

1 b k. · . . k le sı iCl ırs·~, a cı~ ar ırı ma da Julurı n.n yanına ır ·ı şı ıhtıyar eşlere varmcaya a· d h f.f .ı b I 1 d ı 
. .. .. · . H an a ı uar e P-r t-: ane er den azlasının oturmasi ve dar nışan yu~uklermı ava d ...... 

1
. l ı 

1 k . ıışuru ur. ve ge eCeiC sene· y· hut buraya ara 'Hnın sev Kurumuııa vermek surelıle . h .. . ~ 
\le idnres\nı gücleştirecek şe Türk milletinin bavacıhga nın ma su\ude garanti allına 

.. . 1 alınmış olur. 
kilde eşya konması yasak 1 dkarşdı <bJ~lyduğbul.s.eınbpattıyı ı a· Erken silkllirse ya~ randı 

t e e e ı en e ıg ır eza • k . . ır. 1 .. 1 lllanı no san olur demıştık ""adde 129- Motörlü ıur o amaz. d b . . 
• vı ' • • bunun a se ~pı~ı ıııt tetkik nak 1 vasıtalarında kısm,kar • 

d k Hataylı kardeş ! Vatan· edelim. 
h v donlu zumanlar a te er perverliğin her safında olJu Yağ Jane derununda tam 
lek 1inciri kullanılacaktır. ğu gibi J Hava •. Kurumuna k?vam11!1 bulmam~tır. Doğru 

vtadd 130 Şehir yol karşı da birinciliği almaya ca Iahrıka veya mengeneye 
l~rmda yürümekte olan !DO çalıc:nıım. Hamivetiıı ölçüsü gideğeğinden bır kı smını bek 
törlu akil vasıtalarında di yok~t~r. Bir ku/u~la da bunu lemt: esnasında s1kımda 
reksiyoııu ve.rvki pek az bir göstt!rebiti~ız. . m1mda sıkılma ı•snasmda ka) 
zam::ııı için dahi olsit şoför Göklerı emın olmıymı beder. bu suretle yağcılanı: 
hik vı sikas1 olmıyana kuHan miI!etleriıı buzurJsrı •. da ola· ı (İnce yağ) ismini verdikleri 
dırmaı.: yasaktı r. nıaı:. kısım, su ile karışarak kolay 

«Sonuvar» Hatay.h Şükrü Oğuz ı ca kaybolur. Tabii bu müs· 

4 - Taliplerin tt aJdüdü 1 - Turk Maarit Cem:· 
halinde aralarında mus..sbaka yeti talebe pansiyonu ıçın 

muhtelif cınsten 55 kalem er' yapılacaktır. k 10 9 940 h d .. . .. . - za , , tan ııı "'n ıt >3. 
S - (30l lıra ucretıı mus· ren 15 ~ün ımiddetle açık 

tahdemin :lkokul mt zunu ·bu 1 eksiltmeye konulmuştur. 
ıunması, y zısınm işlek olma 2 - Erzakın muht\ınmeı• 
st. uskcrıikle ilgisi bulunma· bedeli yekunu 1325 lira tS 
ması,tazımdır. Bu vuzıieye talıp kuruştur. 
olanların da hüviyet cüzdan· 3 - Münakasa 27,9,9 W 
ları, ilkokul diploması ve enı c.uına g~nü .• ~?at l 1 de M~~ 
niyet müdürlijğünden alaco rıf muaurlugund~ ytıpılacak 
[arı hüsniihal var ıkası ile y' • tır. 

26 9 940 akşamıııa kndnr 4 -r- Talıp olanların mıııJ 
ne ' ' "d . 1... .. .. h )mf'a bedelin yıizde 7buçu!! 
rm.·ndf mu ur ugune murac • b t .. _ı k kk t t -ı-

ıı .. ınne ı muva ~, .. 
atları. n-ı akç.ı<ıını Ziraat Banka~' 

veznesıne yatırar L- makbtıı 
Mıs lr ahım ısı ve ıhdle günü Ma11• 

b f mu lurlugü ıe mtiracatlar'• 
lca ında harbedt:c~ .. lazımdır. 

Kahire 23(. a., - Köyt .. rd n: 5 Erz kın 
Mı.sı.r yüksek rn~murlaran ~ ·rgtin laarıf 

e.sı ş rtnalll 
· de ıdaresın 

kında hadiselere: ihtiyatla in "' . . .. 
dan bm y 111 kabıne hak 1 rrör.tiıı>bi ir 

tiıu edildigi,nı fakat ıcap e· Ne~ıydt 1\ u?uru 
derse harp edileceğini söy Selım ÇELENK ,,.'{ A 
lemiştir. • C.H.P.matb -;ı ANTAI .... 

\ti 


