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Hata · , y n ı Başvekilimiz Refik 
Saydam'ı mab>a Hazırlanıyor 
Başvekiliiniz garın akşam · T d"ğgare lıücumla-

H atagı şereflendirecek rına karşı pasif ko ... 
1'ico·ret Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu da d . 

kendilerine refakat etmektedir runma enemesı 
Başvekilimiz şerefine yarın akşa rn Belt-diye tarafından 200 ki
şiHk bir ziyafet, Valimizle Refikalan tarafından Vali konağı 
bahçesinde 500 kişilik: bir suvare verilecek ~- Sayın misafiri-
mizin resıl'İ ziyaretleri 2 gün sürdükten sonra Hatayda bir 

muddet istirahata çe t'<İleceklerdır 

Ticaret Vekilimiz Halayın iktisadi ve ticari 
vazigetiııi tetkik edecek 

Derin bir memnuniyetle 
haber aldığimıza göre, Baş- iki gitnlük ikametleri için ziyafete şehrimizden başka 

0 vekilimiz Sayan Refik Sayda 
mm Hatayı teşrif edeceğine 
dair haftalardanberi dolaşan 
haberler tahakkuk eylemiş -
tir. Başvekilimiz bu akşam 

1 
kıymetli micn.firiınizin ilk çay ziyafeti verilecektir. Bu 

Vali konağı tahsis ~dilmis • kaza ve bilhassa köylerden 
tir. mümessiller davet edilecekve 

Sayın Daşve:-kilimizin kar· Başvekilimizle tanışarak ken• 
şılanma ve Hatayda misafe- disile konuşma fırsat ı nı bu· 

retleri esnasındaki program lacaklardır. Çarşamba günü 
hazırlanmaktadır. Misafirimız akşam yemeğini yin .. hususi 
~erefine yaran akşam Beledi- olarak vilayet konağında yi • 
ye tarafmdaıı Turizm otelin yecek olan çok Sayııı misafi· 
de 200 kişilik bir ziyafet ter ı rimizin ziyarc.tleri bu suret· 

1 

hareket edecek ve sah günü 
akşamı şehrimizde buluna
caklardır. 

Sayın Refik Saydama, Ti 
<:aret Vekili~iz Nazmi Top· 
çuoğlu ile huı,usi katipleri ve 
doktorları refakdt etmektedir 
ler. 

Hatayı ilk defa ~ereften· 
d;recek olan ilk Cümhuriyet 

L Başvekilini Hataya v~ Hatay 
Jılara yaraşır bir ~ekilde kar 
şılamak için günlerdenberi 
göı.e 'i&rpan bir hazırlık var 
dır. Ziyaretin tahakkuk etti· 
ği haberi dün yıldırım sürati 
le şehre yayılınca, bu hazır -

• lanma son bııını bulmuı, h~r 
taraf süslenmeğe başlanmış, 
bu arada ~ehrirı ınuhtdif yt:r 

{erine 1akı zaferler kurul mu~ 

tur. 
Öğrendiğimize ~öre, bu 

akşamki ekspresle A·ıkara -
dan harek .. t t-decek olan 
Başvekilimiz, yarm saat 15,15 
te İı;kcnderuna muvasalat ede 
rek akşama doğru şehrimiz· 
Je bulunacaklardır. 

Sa)tn Refik Say<lam ya· 
f'Ul Vt· çarşamba günü mulı· 
telif ıiyaretler<le bulunacıılc: 
ve keııdilcrine yapılacak zi 
yarı:tJeri kabul ettikten son· 
Ya, hir m~ddet ettiktt:n son
<linleıımck ıçııı İs· 
tlrahata çekileceklerdir. Bu 
istirahatuı nerede yapılacağı 
hakkında henüz verilmiş bir 
k~rar yoktur. Arzu edecek· 
leri sayfiyelerden birinde ilca· 
tnf' t buyuracaklardır.İstirahat 
nıüd<letinin bir hafta kadar 
ı ırıueai muhtemel bulu~an 

tip ediımiştir. le sona erecek ve ertesi per 
Valimiz Şükrü Sökmen şembe gününden itilnren isti 

süer Vt! refika~ı ta -afır.dan 
rahata çekileceklerdir. 

da yarın akşam saat 22 de . 
Istirahat yeri olaraic Souuk 

Vali konagı bahçesinde "' 
Başvekilimiz şerefinı-> 500 ki- oluR-u, intihar etmeleri muh• 
~il~k bir suvare verilecekti r. temel olduğundan orada ika-
Bu r.uvar<-ye Halayın lıer ı4• metleri ic;in hususi bir daire 
rafından ve köylülerimizden ihtiyaten hazırlanmıştır. 
tamnmış simalar dnv t edil Byşvekilimizle birlikte Ha 
miştir. tayı teşri f edecek olan Tica· 

r, l•'I' · r rşamba ret Vekilimiz, Hatayın iktisa 
uaşve ~ • uıuz, ., d' . . d .. . 1 .. .. . x.ı . . . " r k 1 l vı : tıcarı urumu uzerın. 

gu~ıu 7.-.; e. yen~gıııı v:.1 .? 1 de tetkiklerde bulunacak ve 
ııagm1L 7a Jyıyepce t. \/t".t a f 

1 gdıın J alakadarlarla tenn~lar yapa· 
saat e ar ı llrı! !il an 

caktır. Halkevinde 400 kişilik bir 

Bisiklet koşuları 
Dün 125 kilometıelik:mesa 
f e üzerinde mukavemr~t ko 

şasugapıldı 
Türkiye bidnciıiklerioe iştirak ebnek :üze 
re yapılan bu son ko:;uda binnciliği yine 

Mustafa Kurtcebe aldı 
8 ve 10 Birinci teşrinde 

Bursa- Mudanya asfalt yolun· 
da yttpıl ·cak olan Türkiye 
bisiklet şampiyonası kC'şuları 
na iştirak edecek bisikletı;i· 
!erimizi seçm~k Ü'lere Bölge 
Asbaşkanlığı tarafından ter• 
tib edilen koşuların sonuncu 

su dücı Antakya - Rcyhaoi
ye -Kırıkhan-Antakya ara· 

smdave125kilonıetrelik ruesa 

f e :izer· nde yapılmıştır. 
Koşuya Antakyadaıı 6 

ve . 'uıkhandan 4 kişi iştirak 
eylemiş ve 4 saat 14 dakilce. 
50 sarıiycc.Je Antakyadan 
Mustafa Kurtcebe birinci, 
4 saat 38 dakika 26 saniye 
ile Fuad demirci ikinci v~ 
5 saat 1 dakika 15 saniye ile 
Şiikrü Eray üçüncü gelmişl~r 

S mn 2 mc\d: 

Bugiin öğleden sonra saat 
on yedide yapılacak 

Tehlike işareti verecek olan düdük 
sesini duyar duymaz ue yapacağız 

Tayyare hücumlnına kar- vazifedar olmıyanlarm hiç bir 
şı korunma denemesinin ya· sureti~ cadde \'e ~olcaldarda 
rınki sah giinü yapılacağım dolaşmamaları ve alakadarla 
haber vermiştik. Fakat rm tebliğatır.9 harfiyen ria· 
korunma denemesi yarın de- yet etmeleri lazımdır. 
iil bugü ı ökleden sonra ya· 3 - EvveJçe Seferberlik 
pılacaktır. Bu hususta Sefer Müdürlüğünce kursa tabi tu
berlik Müdürlüğünce hazırla tulan eşhas 30,9,940 günü sa 
nan t~~imatn11me şudur: at 9 cia Emr.iyet Müdürlüğü 

Bugun saat 17 de Antak· binasrnda toplanacak ve kol· 
ya şehrinde tayyare hücumu larına takııacak işaret i>f-zle 

dentımesi yapılac.aktır. . ri Seferberlilc müdürlüğünce 
1 Beledıyt:nın yemden kendilerine verilecektir. 

aldığı Canavar düdüğü ile bir Kursa tabi tutulan eşhas 
ALARM tehlike işareti veri· Hava haber verme Etfaiye 
leocektir. Bu işareti duyan Can kurtarma, Enk~z kaldır· 
halk sığnaklara gidecekler· ma, ve teknik onarma takım 
d~r. ,Ve ALARMın bit~i~ini. larile ~az ~rama ve sıhhi yar 
bıldıren uzun çılacak 1kıncı dım ekiplerı[e Polise yardım 
bir düdüğe kadar mahalle- cı ekiplerdir. 

rinde kelacaklardır. Bu ekipler noksansız ola· 
2 - ALARM işar~tini mü· rak toplanacaklardır. 

teakip cansız nakil vasıtaları 1 - ÜJmaniye MahaUesin 
derhal en yakın garajlara gi de Erkek lisesinin önündalci 
decekler ve buna imkan ol- ıtğ'açlıkJar, 
mazsa yolcularım indirerek 2 - Köprü başındaki met 
geçit yerlerini kapatmamak ruk mezarlıktaki ağaçlıklar 
suretile yolun sakında otomo 3 - Kışla Önündeki ağaçhk 
billerini bırakıp en vakın s•g lar • 

nak mahalıine gidecekler.:iir. 4 - Hastane önündeki ağaç 
Canlı vasıtaları ar.abalarından Jıklar. 
ha~ vaııll\rm1 çözerek başla· 5 ~ Kantara nı1thallesinde 
n arabaların lekeı lt-: ğ'i nt' bağ ki ağaç1ıklar. 
laınak, mümkün ise cııka!arı 6 - Ha~tan~ şimalindeki 
duvara gezmek ü~ere araba· mağaralar. 
lara baglanacak ve hayvanla 7 - Halkeviııdeki bttbçe· 
rın başlarına yem torbaları li" 
ası!aca~tır. ALARM esnasında 8 -- Hatay parkı 

• 
2

EN soAoikf TP rnsm=aewr•ı -= 7 

Üç taraflı an- 1 istila hareketi 
laşmt- TEHiR EDILECEKM1 

Kondre 30 A. A. - Matbu 
at Almanların lngiltereyi is
tila hareketlerini tehir etmek 
le lngiitereyi hiç bir zaman 
gafil avlayamıyacaklarını be· 
yan ediyorlar 

V '! lngilterenin 
kuvveti 

Londra 30 (a a.) - Gıze 
teler, Japonya, ltnlya ve Al· 

manya arasındaki anlaşmanın 
lnailter~derı ı:iyade Amerika ği hakkındaki Alman Harici 

ve Sovyet Ruiya aleyhine ı ye nazırının aözlerine karşı 
mütevecrih olduğunu yazarak yalr!ız fagiliz lmparatorluiu· 
bu anlaşma ile 270 milyonl.ukl nun bunun ilci misli oldu-
bir kütlenin mtydana ieldı · ğunu yaımtakladırlar. . . ' 
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Belediye imtihanı ·ka- Na/ ıa ila11ları rülebilir. B • •k/ f k 
4 - Eksiltme 3- 10- 940 lSI e OŞU..,, 

Cevap veriyor 
YENİGÜN GAZETESl 

NEŞRİYAT MÜDÜRLÜ
GÜNE: 

zaıımı9an 

talebeler 

Hatay Nafıa müdürlıiğünde n 
1 - Antakya Frk~k lisesin 

de yapılac.tk ~saslı tamirat 
işi pazarhkla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

perşembe günü saat 16 d e: 1 /arı 
Antakya Hükumet konağmdal 
daimi encümen oda•nnda ya· 1 

Sayın Gazc eni:.:in 26,9,940 Ha,kkında VJaarif Ve-
tarih v~ 2589 sayılı nüsbasm kale tinin bir tamimi 

2 - Kesif bedeli (1228) lira 
(53) kuruştur. 

pılacaktır. 
5- Muvakkat teminat 1 

160 lira 85 kuruştur. 
6- Taliplerin Ticaret 

Başı 1 incide 

dir . 
Kırıkhanlı gençler arasın 

da çok ;yi yetişmiş bisikletçi· 
l er bulunmasına r~ğmen, bun da 2 nci sayfasmd~ ( beledi· 

yeden bir dilek ) başlığı al
tında ve Hayri Karpat imza· 
sile intişar ede" yazıJa Bde 
diye Daimi f!ncümerıioce ka· 
pahlmasına ka rar verilen E. m 
niyet garajının kaldırılmasın
dan. ş'>förterin kaskeHeril.! 
vesai re ilt· uğrıtşı l ınuından 

ve bakkıılların. kebapçı 

laım şunun bunun temizlis6 
işinden öace İstiklal cadde
sindeki garailarl'ı ve benzin 
sah~ mııgazalannın kaldırıl 
rııası lazım geldiği ileri su -
rülnı l!kte dir. 

3 - isteyenler evrakı keş 
Ankara 29 (a .a) ·- Ma· fiyeyi Nafıa Müdürlüğünde gö 

arif vekiliğ-iğ'indeıı tebliğ edil- rebilirler. 
miştir: öaı:ı gazetelerde dev· 4 _ _ Eksiltme 2.10,940 Çar 
Jet orta okul imtihaniyle lise şamba günü saat ı S t~ Nafıa 
bitirme imtihanını kazanmıya•ı Müdürlüğü odasındB mü t eşelc 
tal ebenin okuldan çıkanldılr.· kil komisyonca vapılacaktır. 

odasJnda kayıtlı .bulundulda· 
rına d air vesika ile vuvak 
kat temi natı tediye ettikleri ı 
ni gösterir evrak\ müspite 
Ye ehliyet vesikasını ibraz 

1 lardanMustafaPoladın bi:ükJ,,ti 
ninJastiği patladığı:için67inci 
kilometrede otomobile alm· 
nıak mecburiyeti hasıl oımuş 

Belediyemiz ~ehrin temiz 
lik, sıhbctt, imM işlerile sı~ı 

~urdtt! mt:~gul bulunmakta 
"'t! dt"rulıte ettiği ıııübim va 
ı.ifeleriniıı bütün me!ıuliydini 
de müdrik bulunmaktadır. 
Ancak bcr işın bır su aya, 
plana ve programa göre ya· 
pılmas1 ıat uri ve lüzumlu ol
duğunu kani olanlarca tes -
lim edi lir ki detim.& ıhmala 

uğramış ve barabisiııe göz 
yumulmuş bır şebriu bütün 
ıhtiyaçlarım bir günde her 
bakımdan tanzime imkan 
yoktur. 

Antakya şehriııiıı bütün 
belde işlaini bir günde tan· , 
zim~ kalkışmak, mesda, buttin 
garajları bir günde kapat · 
ınak kasabada hayatı felce 

uğratmak Jdemektir . Bunun 
ı~indir ki belediye şehir ba· 
yatında sarsınh yapmı)acak 

bir prog·ramla çalışmayı en 
ınu vafık yol bulmuştur. 

y clll g ın tdılıkes i , halkı 

ı nhat~ız eden giirülıı.ilerle 

ıııücaJ ~'.eıı : ıı ilk ve her an 
gözönünde tuttuğumuz işl t- r 
olduğuna sayın vatandaşla · 
ruı itinud edectkl~rine emi 
nım. 

Mamafi 13ay Hayri Kar
patın hiisnüıı iyetc müstenid 
bu ikaz )'aıısını teşelckürle 
karşılarcz. l3elediyenin sıh · 
hat, tmniyet, imar, t~mizlik 

intizama ait iş! erinin prog 
ram dahilinde-: görülmekte 
olduğunu ve görüleceğine 

de iııanmasmı rica ederim. 
Belediye Reisi 

Sadık 
.,Am .......... 11!111 ....... 

Amerika 

ları ve talebe veli lerinin bu 5 - \ıfuvakkat teminat (92J 
hald~n şikayetçi bulunciukla· lira (14) kuru~tur. 
rı yazılmaktadır. Bu iki imtl· 6 - Taliplerin ticaret oda 
banda lıer hang i l>ir dersten sına kayıtlı bulunduklarına da 

ir vesika ile muvakkat temin kazanmıyan talebe yübek ku· 
h tediye ettiklerini gösterir demedeki tahsil ın iiessesesine 
evrakı müsbite ve ehliyet ve· 

devam edemez. l-foniız ikmal sikasın1 ibraz etmeleri lazım 
ır. 

edemediği orta okul veya li- d ı 
st-niıı ı;on sın1hna devanı ken· * 

* • 1 di elindedir. Tal~bt~ isterse Hatay Vilayetinden: l 
okulunıın müdürün~ Yazı ile 1- Kınkhan - Akt"'pe yolu 
nıüraci.lattl\ l.Juluı:arak ~mıfıa nun 10 13 ve 24- 26 Km. le 
kalma vaziye tiııi ka bul ettiğini ri arasında blokajhk taşın ih
biıd irir , bu sure tle sınıfa alı- zarı vt-: mükellef amele ile kı 
nır. Bu şekildi! son sın•tta rıldıktsn sonra silindirajının 
bir yıl dönmüş olan talt!be yapılması işi açık e.ksilimeye 

d h d konulmuştur. 
okula c-vam usustAn a ı Ji- 2 - K~şif bedeli (4360) li 
ğer .sınıf hlebelerinin hakla· udır. 
rına sahip ve vazifelerinden 3 _ Bu işe dair evr;\kı na 

mesuldur. ha müdürleğünde •_?Örülebilir. 
An('.ak bu talebelerin ai- 4 --- Eksiıtme 3,10,940 per 

levi ve zati hayat zaruret!eri şembe günü saat 16 dıt Antak 
düşünülerek okula devam ya hükumet konağında encü 
etmedikleri takdirde muvaf· men odasında yapılacaktır . 

etmeleri lazlmdır. 
• • * 

Hatay Nafia Müdürlüğün 
d en: 

1- Antakya kız lisesin 
de yapılacak esaslı tamirat 
işi pazarlıkla e ksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2-- Keşif bedeli 1208 Ji. 
radır. 

3-· ıstiyeuler eyrakı ke~fi 
yeyi Nafıa Müdürlüğünde gö 
retilırler . 

4 - Ek.Jiltme 4·10·940 cu 
ma günı saat 11 J e Nafıa· ' 
Müdürlüğü binasında müte· 
şekki! komisyo nca y8pılacak· 
tır. 

5- Muvakkat teminat 90 li· 
l a 50 luruştur. 

6 - Taliplerin ticaret oda
sma kayıth bulunduklarına da 
ir vesika ile muvakkat te 
minata "iediye e ttiklerin i gi.is 
terir evrakı ınüs lJile ve ehliye t 
vesikasıııı ibrnz ~tmeleri la:ıı 
mdır. 

fak oldukları <laslerd.en im- 5 - Muvakkat teminat(327) Hatay 

tihan olmak hakkı kendile· liradır. den : 

* * * 
Nafıa Müdürlüğün 

6 -Taliplerin ticaret odası -
rine t~hmil edilmenıi .. tir. Dev d k d 1 - lskeııderuıı ortnoku· 

v na kayıtlı bulun u larma air 
let olguuluk imtihanıuu girın vesika ile muvakkat teminatı lunda yapılacak e~aslı tami· 
ce bu. liseden mezun olan tf:d1yc ettiklerini gösterir t•v rat işi pazarlıkla eksiltmey.e 

b · · " k t 1 ·ı ·kt" rakı ınu""sbite v·e ehJ:yet vesi konulmuştur. tale enrıı yu,.,;se a 151 e 1 ı· 2 - Keşif bedeli 2000 
· · · d · · · b' · kasını ibraz etmeleri lazım sap ıçın geçır ıgı ır nevı liradır. 

giriş imtihanıdır. Bunu kazan· dır. * • 3 _ lstiye nler evrakı 
mıyanırı aiakasini kestiği lise- • keşfiyeyi Nafıa müdürıüP.-ün-
ye dönmesi mevzuubahis de· Hatayı kVilayetinden: de gôreba irle r . 
,; ı' l<lir. l:fo kabil ta!e::h ı: iki l -- s ende-run - Arsuz Ek 4 10 940 
<:" yolunun 25 - 32 Km. s\ aru· 4 - siltme , , 
sene içinde Jört d efa açılan sında şose terııd taşı ihzara cuma günü saat l5 te Nafıa 
devlet olgunluk imtihanıııa işi pazarlakla t':ksiltmeye ko müdürlüğü odasmda mütt":şek 

ınu· nulmustur. kil komisyonca yapılacaklar. her guruptan ayra ayrı 
vaffuk oluııcıya k•tdar 
mek hakkını haiz<lir . 

gır~ 2 - Keşif beddi (4986) 5 - Muvakkat teminat 
liıtt (7) kuruştur. 150 liradır. 

3 - Bu işe dair evrakı Na 6 - Taliple rin ticare t 
Y cşilyurt ılkokulu fıa müdürlü2'ünde gfüülebilir. odasına kayıtlı bulundukları· 

taşındı 4 cı. ·t 3 lO 940 p na dair vesika iJe muvakkat 
- &:.&Si tme ' • er teminah tediy~ ettiklerini 

Haber al Jığmuza göre. şembe günü saat 16 da Antak gösterir evrakı müsbite ve 
Yeşilyurt ilkokulu ~ski İııgi - a hükumet konagında encü ehliyet vesikasını ıbraz t:l · 
liz mekt~biııe t~şwnu~tır. men oJasrnda yapılacaktır. mderi lazımdır. 
Yeşilyu:t ilkokulundan bo- 5 - Muvakkat teminat (373) , .. * 

lire (96) kuruştur. 1 • 
l b. d C hu· rı" yet 1 Hatay Nafıa Müdürlüg· ün-şa an maya 8 um 6 - Taliplerin ticaret oda 

· ilkokulu yer!eşmeb,..dir . sına kayıtlı bulunduklarına da den: 
Milli Ş~fio Urf aya ir vesika ile muvakkat temi· 1 -yilfıyetimiz hud\ô~~n· 

t t d. tt' kl · · ·· t 1 da Murselek,Harabe kılıse k b t ., . na ı e ıye e ı ermı gos e d.. · K l d.k O d aya as lgl gUO . k .. b•t · ·b • UStUr!ye, IZl ge 1 1 r U 
rır evra ı mus ı eyı ı raz . 

kutlandı etmeleri lazımdır . : kapı,419 nu~a~~lı Beuırhun,-
Urfa 29 (a.a.) - Milli Şef * • : Şakhora, Ourrurahban, Ha-

lsrrwt lnörıüııiiıı Urfayı şeref~ • mamkapl, Y enilcöy yolçatı, 
Hatay Vilayetinden Telköprii, Karahaba mevkile· 

lendirdiklı:ri günün sekizinci l rı"nde(l3)a<ld nortatif güm· S ·· ti h b d · J" 1· .. •• h 1 - skenderun - Arsuz r 00 SUra e ar e yıl Ör.UıJıÜ <. UOl\U gun er Sf: ruk memura kanıkolu in~aatı 
d w k 0 n~ oldug~ u gibi dün de Urfalılar yolunda 30 fncu Km. deki 

ogru oşuy r ! il Ak kapalı zarf usulile eksiltme· 
3 A tarafın,iaıı ternhü,·a tıa v~ se- köpri.i e tepe köprüsün· 

~kevyork.et_eol r(.,a.Aa.l)n-ı· · vinç içinde kutlanmıştır. de ve Antakyu- Topboğa · ye konulmu~tur. 
merı ıuı gaz ı:: ctn - 6 K . . 1--Eksiltme l 1- 10- 940 

l 1 l - ~~-· 1 zımn mcı m . sındekı men- .. .. t 11 d A Japoıı - ta ~uıı . an aşması yoruı ve bu ıa de'lunı ,..,i ~. fezlerde yapılacak radye İn· cuma gunu saa e u• 
hakkında tefııırlerın e dtvam c~giz Diyor Nevyoyor'k 1>,)St B l ·d ._ . . t " 

1 
d takyada Nafıa Müdürlüğü 

d l N. k Herald . . . sıSJ, ey ah aar;ı ıs ına u· d d ·· t kk·ı , . e ıyor ar. evyor · lrwiltereye yupılan yardımı " t : .1. k d B o asın a mu eş~ ı Komıs· 
• , . .. . . k · o . varıoıu am.rı s en erun -- e l ki 1 rıbun gazatesının as en mu ikı misline çıkarmaıı; çm\e l 

4 
_ . K yonett yapı aca ır. 

b. · 1 b' b d ~ .. . lan yo unun - ) ncı m. 
3 

. 
1 

h • 
ha ırı o an ııı aşı yaz ıgı olan muııas~betlerı daha sı kı . h d . bk. . - lstiyen er ususı şart 
bir makalede İngiltere ve bale koym •lıyız. Yakıt geç siudekı en eğın ta tmı, nam~ ile proje ve evrakı 
Amerika mihveri kırabilir olmadan bu tedbirler ahuma· 1k~kend~1-ru ıkıl.~bey!a~ı yolun~a: keşfiyeyi 97 kuruş bede l 

d d k h ı. ı . .. ı ame e u esrnın tamın 
fakat yanın yar ımlarla e· hdır. Artı arue l•oxru yu- . l . k k ·ıt k 

1 
mukabilinde ~atın alabifüler 

d. ş· k . T "b" b .. .. ı. 0 , l ış erı açı e sı meye onu k f b d 
1
. ;!ıl, ıyor ı i go rı un u rumuyor ~oşuy ruz. r eın t 4 - Bu işin e~i e e ı 

d ~ k. 1 muş ur. k 
üç taraflı anlaşma beklenen o ka ar KVŞuyoruz ı yo u· 2 _ Keşif br.deli (2144) li ~ 19481 !ira 67 uru:a;tur. 
tesirin aksini uyandıraı. A- ı muzdaki telefon dıreklerirıi ra 66 kuruştur. ~ 5- Muvökkat teminat1461 
merikan milleti korkmaz. İn· görmüyoruz. Amerika yakın· 3-Bu ,işlere dair evrakı ,ı' iira 13 kuruştur. 
giltere ve Çine yardım edi- 1 da harbe girecek lir. Diyor. keıfiye Nafıa dairesinde gö 6 - Taliplerin ihaleden en 

tur. Mustafa Poladın üçüncü 

gelmesi ihtimali çok kuvvetli 
idi. 

Diğer taraftan dün Genç· 
likKı~lasmda muhtelif atletizm 
müsaLakaları yapılmış ve ye
niden birçok r ekorlar kırıl 
mıştır. 

Yine dün gençlik kışlasın 
da atletizm müsabakalarından 
sonr.t Türk Hava Kurumu 
menfaatine Mersinli Ali Türk· 
gücü tarafından muhtelif 
fakirizm oyunları gösterilmiş 

ve gerek atletizm müsabaka 
lannda,gerekse fakirizm oyun 
larında çok kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

DaniHye Vekilimix 
Trakyada 

Edirne 25 (a.a.)- Dahili· 
ye Vekilin.iz Keşan vu Uzun 
köprü yoliyle dün şehrimize 
gelmiştir. Vekil vilayet hu-
dudunda umumi Müfettiş "a· 
zım Dirik, Vali ve Parti 
Müfettişi, şübir metbalinde 
de Belediye Reiıi, Mebuslar, 
memurlar ve kaıab alık bir 
halk grupu tarafmdan kar• 
-şıJanmışlardır. Faik Oztrak 
bir müddet belediyede kal
dıktan sonra Halkevine gel
miş, burada Hafkevinin faft · 

liyeti hakkında izahat almış· 
ıar ve halkan dilekleriyle 
meşgul olmuşlardır. 

Neşriyat Müdürü 
Setim ÇELENK 

.: .H .P.matbııuı -ANfAK { A 

Kayıp tasdikname 
Antakya Lisesi birinci sını 

f andan aldı~ım tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağını 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Nurettin ~: 

Kayıp mühür 
Eski harflerle "Kadir Ha· 

lil,, ve yeni harflerle "Kad· 
ri Akgöl,, yazılı zati mühür 
}erimi kaybettim. Mt':zkılr mü
hürlerle hiç kimsey~ borcum 
oladığını ilan ederim. 
~Reyhaniyell Kadri Akgöl 

az sekiz gün evvel thu işe 
benzt-:r İnşaatı başardıkları· 1 

na dair evrakı müJbitelerile 
birliktt': :1 Vilayete müracaat 
ed~r'!k .. al lcakları ehliyr.t 
vesikasını · 2490 sayılı kanu• 
na uygun olarak hazırlıya· 
cakları teklif mektuplarını 
ve bunlarlu birlikte teminat 
mektup •veya bmakbuzıarıııı 

ve ticaret odası vesika ııııı 
ihale günü saat lOa ka.:lar 
komisyon riyasetine makbuz: 
nıukabilınde vereceklerdir. . 

Postada olan gecikme· 
ler kabul edilmez. 
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