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23 ilkteşrin 1940 
Şii/erli BALCIOCll.J 

Sah;bi ve Baş!muharriri 

[Sayısı heryerde2kuruş) Çarşamba --- "-

- -

Memur. ma
aşlan.ı 

Ayın 25 inde ve· 
rilecek 

Cümburiyet bayramı ve 
Cümhuriyet bayramından bir 
gün sonra Şeker bayramı ol· 
rouı ve şeker bayramının a· 
ym birinci'gününe raslaması 
münasebetile memur aylakla· 
rınm bayramlı:trdan evvel ve 
rilmesi için Maliye vekale · 
tinden Deft~rdarhğa emir 
gelmiştir. Ayhkhır aym 25 
İııd~n itibaren verilecektir. 

Valimiz ue 
Parti Miijet-

• • • 
tışımız 

J)üo Reyhaoiye ve Kı· 
rıkhana gittiler 
Valimiz Şükrü ı Sökmen• 

ı.üer, Parti Müfettişimiz Fab· 
rettin Tiridoğlu ile birlikte 
dün öğl_eden sonra Reybaniye 
kazasına ve oradan Karıkhana 
gitmiş .ve akşam geç . vakit 
şehrimize dönaıüşler.dır. 

Emniyet Mü-
diirümüz 

Balkarlların Fransada 
Sl1 ate1eisi İngHiz taraftarlığı 

art.yor 
Tü kiyeye dayan· Zur"h 22 A. A (:;. 

maktadır viçreli yüksek bir siya~et ada 
Londra 23 A. A. mınin yazdığı bir 11 makaltde, 

Taymis ga-ıetesi " Balkanla· şiddetli ceza tehdidine rağ • 
rın strateıı.m ,, başlığı aitın· men, Fransızların ekserisinin 
da yazdığı bir başmakalede lngiliz radycsınıdaki Fran • 
diyor ki • sızca nt"şriyatı dinlemekte 

" Türkiye gürbüz istikla· olduğunu bildirmekte ve hat· 
lini muhafaza ettikçe, Yuna ta bizza1 Mareşal Petenin da 
nistan sıkı durdukça ve Su· hi bu neşriyatı takip etmekte 
riyedcki Fransızlar ltalyan bulunduğunu ilave etmekte· 
tah·plerine tam metavaat gös dir. muharrir, uzak veDakar 
termekten imtina eyledikçe hadiselerine rağmen Fransa 
mihverin geri kalan Tarab· da lnRiliz taraftadığı hissiya 
lusugıırptaki Mareşal Garaz tın bergün daha ziyade art· 
yaninin ilerleyişine şimalden uğına işaret evlemektedir. 
müessir yardımda bulunma· < Fr.•nsız efkarıumumiyesi har 

sına asla imkan yoktur. hin deha bitmediğini ve A· 
Yunanistan bir askeri yar meı·ikunın henüz son sözünü 

dım talep eylediği takdirde söylemediğini nazarı dikkate 
alınacak tedbirler en büyük almaktadır. 

ehemmiyeti haizdir. Mihve.. Bulgar istanda 
rin bugün Romanyada takıp 
ettiği gaye doğrudan doğru· Rus ve Alman taraf· 
ya degilse bile, her halde darları arasında 
Süveyş kanalına dogrudur. 
Fakat gafil avlanmak için mÜc<ıdele 
lıiçbir ıebep yoktur. Va7.iye· Sofya 22 (a.a.) - Taymis 
ti bütün inkişaflarile takip muhabiri bildiriyor: Bulga· 
ediyoruz. ristanda Alman kıtalarının 

Düu Istanbuldan ge· Romanyada şiddetli bulunduğu haberi yalandır. 
•f · Bulgar hükumeti. komşuları 

)er.ek vazı esıııe bir zelzele aleyhine müteveccih bir ha· 

başladı Bükreş 23 A. A. - Bu rekett· asla baş vurmayacağı· 
Üç .ay evvel tedavi edilmek sabc:·h Bükreş mıntukasmda nı, Adalur denizinde hiç bir 

üzere latanbula gitmiş olan şiddetli bir zelzele olmuştur. metalibatte bulunmadığıoı 
emniyf'lt mfdürümüz İbra· İlk haberlere göre. binaler • beyan etmektedir. 
him Akıncı, tedavisini i"mal daki telefon V f'; t-lektrik tesi· Diğer taraftan Bulgaris· 
ederek dün şehrimize gelmiş satında bazı hasarlar olmuş, tanda Rus ve Alman taraf· 
ve bugün vazife-sine başlamJş münakale yarım ~aat kadar darları arasında çok şiddetli 
tır· . inkıtaa uğramıştır . bir mÜcddele vardır. 

Çalışkan ve kıymellı arka • • b • H" 1 1 
daş1mıza geçmiş otsun ve hoş /ngz/zz Har ıge ıt er Laval a 

B~~;j",, ve gaz Nazın Fra!~:.ü~;~n:~haı 22 
l (a a.) - Fransadaki ıkameti J İafJarılı Ankaraya ge me- esnnsında Hıtter Fransız Baş· 

· d'ld' yecek vdkil muavini L valı kabul 
Yeniden tespıt e 1 1 

Londra 22 A. A. - ,.tmiştır. Bu kabul snası r.da 
An~ara 23 (a.a.) - Vekil d' 1 "k Alman Har cıy•· Nı.lzm Fon 

ler heyeti benzin ve gaz fi. Röyter Ajansının ıp omatı 
h b. · · ··ğ d. ,.,. ıe gö Pılıbentrop da h:!zır bulun· atlarını yeniden tespit eylemi_ş mu a ırının o ren ıoıı 

tir. Yarından itibaren merı re, Ortaşarkta bir seyahat .;:;m;;:;;;u:;;;ş;;;t;;;;ur;o._.Niiiii;;;.;;;;;o;=._..:ziiiiiOii=wl 
olacak ohm Hatlar şunlardır. yapmakta olaıı _lngiliz Harbi karaya gelecegi hakkındaki 

lstanbul, lzmir ve isken• ye Nazır1 • E~em~ p~k :~h- , Berfin Radyosunun verdiği 
derunda düğme halinde de· temel okara b"ge ece d aAta haberın kahy{"n ash yoktur. 

po fi an: .v~e·y~amynamıiin~aır&z~a<iiim11ann•a•iii"•aıı•ulYi:a::::ı:;;::i:.:!lw;.;sl5lllKB~ Benzin kilosu 31 kuruş 
'18 santim, çift büyük teneke EN SONOAKlKA 

869 kuruş. Gaz kilosu 18 Fraıısa 
kuruş 34 santim, çifkit büyük 

teneke 628, k_üçü~ teneke 92 Alınanya ve ltalyaya 
kuruş 35 santımdır. • • • 

Perakende sahş fiatı: Jtsan· nereleu verınek ıstıyor 
bulda çift büyük tenek;e ben 
zin 9.ô, ızmirae 930. Anka· 
rada 1015 kuru~, gaz çift 
büyük tenekesi lstanbulda 660 
Jz.mirJe 670, Ankarada 775 
.kuruştur. 

Manisada zelzele 
Manisa 22 - Dün akşam 

'Saat 22 d~ Manisada ve mül· 
' &katında '0:-ta şiddette bir 
yer sarsmiısı olmuştur. Ge· 
rek merkez ve gerek mül· 
hakatta hiç bir huar yoktur. 

, Berlin 23 (a.a .) Alman 
Ajansı. Fransız Başvekil mu· 
avini Lavt: l•n Pariste Hitler 
tarafmdarı kabul edildiğinı 
bildirmişti. Alman Ha • 

riciye Nazırının da yakmd<ı 
Vi~iye giderek Fransız 

Devlet adamlarile goruşece· 
ğini bildirilmektedir. 

Bu görüşmelerin hedefini 
t.:ati mütareke ve sulh şartla· 
rı teıkil etmektedir. Diğer 

taraftan verilen haberlere gö 
re, Fransa huı<urneh Mıhver 

devletlerine Alsas Loren .. ıle 

Nis",Cibuti ve funusn tı>rke· 
mekte mihvt>r devlt>tl ri is~ bu 

teklifi Fransanın in ıltE-rcye 
h1rp ilan etmes şartı ... k bul 
ed"'C"" k1erini bıldirmışlerdir. 

Fransız Hariciye Nazırı, be 
yenatta bıılunarak, Fransanın 
Almanyaya karşı tam bir dü 
nistH.ıkie hareket etmesi ve 
iki memleket arasmdd tam bır 

anlaşma meydana g~lm ~si la 
zmı olduğunu söylemiştir. 

~elim. ÇELENK. 
tJrşriyat Müdürü 

c··mhuriyet bayramı 
utlama prog amı 

29 Birinci teşrin1940 tarihinde Türkiye Cümhuriyeti 17 
nri yıhnı idrak edecektir. 
Kanun. gereğince 28 birinci teşrin 1940 saat 13 te başlayıp 

30 uncu günü saat 24 e kadar sürecek olan 17 nci yıldö· 
nümü bayramı Hatayda en parlak bir şekilde kutlanacaktır. 

Kutlama şu şekilde olacaktır. 

1-Bayraın günlerinde halk eu iyi ve temiz urubalarım gi 
yeceklerdir. 
2 -Süslemeler: 

A) Bayram günlerinde ve gecel-el·inde bütün rC!smi dai· 
reler, Belediye, Parti ve Halkt·vi lıiııalurile semtocakları, 
resmi Vt~ hususi binalar. Ticarethaneler, ev ve dükkanlar, 
araba ve otoınobiller,ve caddeler, gündüz bayraklar, yeşil 
likler, kırmızı ve beyaz kordelalarla,gece de elektrik ve fe· 
nerlerle süslenecektir. 
B) Belediye ve parti binaları önüne, Saray c ddesine,Kış 

la f.nüne, Ticaret ve Sanayi odası önüne, köprünün iki ba
şına taklar kurulacaktır. 

C) Şehrin muhtelif taraflarına ve mümkün oldugu kadar 
sık ve göze çarpacak şekilde rejimin ana hatlarını ihtiva 
eden vecizeltıri lıavi dövizler asılacaktır. 
0)29 Biriaci teşrin günü Umumi tatil günüdür. Bugün ,bü· 

tün resmi ve hususi dairder ve müesseseler kapanacak ve 
hafta tatili kanunu aynen tatbik olunncaktır. 
E) Bu yıl Cümhuriyetin l 7 nci yılı olduğunu bi!dirmt>k 

üzere 17 rakamı büyük olarak, ışıklı ve ışıksız en çok gö· 
rülen yerlere konulacaktır. 

3 -Bayram günler.i yapılacak işler: 
a) 28-10 -940 
Öğleden sonra saat 15 te mektepliler izciler ve gençlik 

teşkilatı Belediye meydanına geler,.k çelenk koyma m~rasi• 
mini yapacaklar ve ~bir ağızdan söylenecek istiklal marşı· 
m müt ~akip gençliğe hitaben bir nutuk söylenecektir. Bu 
nutuktan sonra gençlik, yine hep birağızdan and içecek· 
tir. Maarif Müdüre ile Beden Teı biyesi Asbaşkanı bu me 
rasimin programım tanzim edeceklerdir. 

b) Belediye meydanındak\ merasimden sonra Parti, Be· 
tediye ve mt:kteplilerden mükkrettep bir heyet şehitliğe gi· 
derek çe\en~ koyacaklar ve nutuk söyliyeceklerdir. 
c)Şehrin muhtelif noktalarına Partice vazt:dilecek kürsü 

terde halk hatipleri tarnf mdan rejimin a1111 hatları etrafın 
da söylevler verilecektir. 
d)29-10 - 940 
1-- Resmi kabul: 
Vali tarafından hükumet konağ1nd ·ı bir resmi kabul ya· 

pılacaktır· Kabul resmi tam saat 8,30 da başlıyaca'k ve 
~,30 da bitecektir. 

Resmi 'cabule iştirak edecek, dahıli teşrifat oları zevatın 
Protokol sırası ile icrası Hukuk ışleri rnüdurhigtince ya· 
pılacakhr. 

Resmi kabule iştirak eciecek z~vat için elbise: Frak,Jake 
a'ay. Veston, Y"'Ya kovu elbisedir. 

Resmi kabul lam saat 8,30 başlıyacağ.n~ nazaran dahili 
teşrifat zevatın en gec 8,2l> de Vılay te gelc-rek proto• 
k ,ı sırasıııd göre keııdilerinA tahsis edilecek yer!eri alma· 
ları lazımdır, 

Resmi geçit: Hükumet konağında yapılacak resmi kabuıü 
müteakip saat tum onda geçit resmi yHpılacaktır. Gt:çit 
Resmirıe iştirak edecek bırlık ve teş.-kküller daha evvel 
Cümhuriyet ala:nna gelerek muayyen vaziyeti alacaklar 
dır. Geçıt resmine İştirak edeceklerin, ask.-ri birlik v~ 
mekteplilerin duruş ve geçiş sıraları şöyledır: Askeri kı· 
taat, okullar, gençlık teşkılati, .1ilıi Cemiyeti,,.r, Purti ve 
halkevi mensupları, esnaf cr::miyetlen ve serbest meslek 
erbabı, köylült!r ve halk 

Köylerden gelecl'k köylüleri?. yaya olan'arı önde ath· 
ları arkada olarak gr.çeceklerdır. 

Davetli zevat tribü~dt; kendilerine tahsis edilen mev 
kileri en geç saat 9 ,30 da almış olacaklardır. 

Vali Komutan, Parti, idare hey~ti başkanı ile saat9,45 
te sahaya gelerek muuyene vazi!'etinde bulunan birliklerı 
teftiş ve bayraınlarınt kuthyacaklar, teftişi m :.ı ten kip tri
bündeki yerlerini alacaklardır. Saat tam 10 da ba11do 

"Sayf eyı çevırınıı,. . 



SPOR Fitre lzmirin 
Cümhuriyet hayret.· 

mına hazırlık 

Hatay Müftülüğünden: Sağır,DHsiz ve kör-
Kuruş 
20 Vasati buğday unundan ler cemiyetinden 

Cümhuriyetin 17 inci yı· 16 ,. buğdaydan bir heyet geldi 
hm güzel bir programla kut 25 " üzümden İzmirin sağır, dilsiz ve 
lamağa karar veren Beden 17 ,, Arpadan körler cemiyetinden ıiç kişi· 
terbiyesi teşkilatı, bayram Hrr Müsliman kendi, çocuk lik bir heyet dün şehrimize 
günleri için muhtelif spor ları ile nüfus için fitrenin a-elmiştir. Heyet sağır, dil· 
müsabakaları hazırlamakta · kifayet mil:darı yokarda y ı siz •e körler cemiyetinin 
dır. Bu meyanda mükafatlı zılmış olduöu sayın halka bil muhasip ve vnnedarı Ab· 
ahş müsabakası yapılacağını dirilir. dullah Çaydan, Aza Hamdi 
da evvele~ haber vermiştik. Hakim muavinliği Gündoğarken ve Şahin İşi· 
Bölgemizde ilk defa yapıhs - Hukuk fakultesi mezunle· nerden miu·ekkeptir. 
cak olan bu müsabaka avc•· rindan Atalay, Antakya ha· Çök güzel flüt çalan Şahin 
lar arasında alaka uyandır· kim muavinliğine tayin olun·r lşiner yarın akşam halk si• 
mış ve bilhassa köylülerimi muştur. nemasında zengin program 
zın mnsabakaya haznlanma nd k h bir konser v recektir. 
ğa başladıkları ög· renilmiştir. il un alınaca 

'-' H< ıniyetli halkımız bu gü-Atışa iştirakin çok olacağı 
ve bu vesile ile şehrimizde bi Vilayet haimi encümenin- zel korısern gitmekle hem 
de ihtise.s atış klübü kurul • den: çok eğlenceH ve şeıt saatlar 
mak fikrinin kuvvetleneceği 1 - Vilayet 9ususi muhase gec;irecekl~r hem de bu fay· 
ümit edilmektedir. be idaresi için pazarlıkla sa dalı kuruma yardım etmiş 

Bayramın ilk günü yapı· tın alınacak olan 16000 kilo olacaklardır. 
lacak bu musabakadım son- odun 4 11,940 tarıhine kadar c..cm __________ _ 

ra ikinci günü için de ~tle· ıs gün. nıüddetıe münakasa- Resmitebliğler 
tizm ve güreş müsabakaları ya konulmuştur. b k" Alman teblıği 
tertip edilmişlir. 2 - Odunun eher ·ılosu . 

Gençlik kışlasında yapı muhımnıen bedeli bir kuruş Berlın_ 2_2 (a.a.) - Alman 
resmi tebhğı 

lacak olan müsabakalar1 cüzi tur. Tayyarelerimiz merkezi 
b d h l. k b·1· 1 3- ihale 4,11,940 tarihinde 
ır u u ıye mu 8 1 ınue sey · ve c .. nubi lngilterede mühim 

k 1 k pazartesi günü saat 1 O da \Ti- ' 
retmek müm Ün ° aca ve d hedeflere hu··cum etmı"şlerdir. b layet makamın la toplanan a 
spor sever halkımız ayraın imi ancümen ta,·afından ya· Liverpulun şimalinde tayyare 
günlerini eğlenceli ve fayda 1 k motörü ve dig· er iki silah fab· 
1ı bir surette geçirmek fırsa· pı ac:a tır · 

4 - taliplerin ihale gününe rikası hasara uğramıştır. De
tını bulacaktır. 

dadar muhammen bedelinin niz bataryalarımız dün yeni-
Su sporları muta· yüzde 7,5 nisbetinde temi· den Duvr limanınn ateş aç· 

hassısı nat akçası Aususi muhasebe mışlardır. Dün g~ce İngiliz 
Beden Terbiyasi Geneldi müdürlüğüne yatırar.tk mak· tayyareleri Almanyaya gele· 

k ı f d buz almalara. re törlüğü su spor arı e e· rek birkaç bomba atmışlardır. 
t h 1 j 5 - Şartnameyi görmt!k is raıyonu mu a assıs armuım Düşman dün iki tayyare kay· 

O h ıl l·m,·ze oelmi•tir tiyenlerin daimi t-ncumen mü r an şe r ,., ... · betmiş, 2 tayyaremiz tissüne 
Uç "'Ya yakın b;r zamandan neyyizlig~ ine müracaat etme le 

n • .. dönmemiştir. 
beri mulıt~lif bölgelerde se· ri Iazımd:r. • 
yabat ederek yüzücü ele- Kayıp şahadetname logiJiz tebliğleı İ 
manlar yetiştirmekle meşgul 327 senesinde Antakya Köp Londra 22 (a.a.) - lngiliz 
olmuş bulunan mutahassls, rü ılkokulundan aldığım şahi\ tebliği: 

Çeltik ekmek isteye çiftçilere 
ReyhanıyP kaymakamlığından 

Reyhaniy kaz sı Ç'"'ltik ko lece-k olan 1000 dekarlık sa
mısyonuı un kavı dtıhılın<le hanın Çakal tepe köyünün 
çeltik ekmP mevsımile çdtik sa altında ve köyle göl arasın 

haları h kkındaki kararı ağ 19,'ı· da ki sabalara hasrettirilmeıi 
dadır: Vluddt>t zarfmda y:ıpıl · ne ve bundan başka şose ile 
cak mürac atlara salahiyetli köy arasındaki alanlarm çel· 

bir fen rnerr.unı tarafıııada yapıl tik mıntakası harici olarak 
mış ç .. ltik al nıuın mevkiini. ev ad ve itibar edilmesine 
safım, başaltına ve sulama ka 4 - As• nehri havzasında 
nallarınu geç~ıkleri yt!rl,.rı ekilecek 6000 dekarlık saha· 
ve dekar mıktarım göste· larda yapılacak çeltik zeriya 
rir tafsılatlı b r krokinin ek- tının ayak sularının Amık gö· 
lenmesı lüne akıtılmasına ve burada-

Reyharıye kuz sı çeltik ko-' ki arazinin çeltik sahaları o· 
misyonu başkan Kamakam larak Hanına ve bu sahaların 
Necdet Yılmazın riyasetinde şosaıun alt ve üstJ tarafları 
ve sınhet Vekaleti adını ka· olarak itibar edilmesine. 
,zamız Ç"'lttk işlerini tetkike 5 - Afrin suyumıu sağ ve 
memu lçt'l sıtma mücadele sol 'iahil!erindeki ve sulan 
Reisi DoKt )r Fuat Kepe ve altı.ıs almıyan arazi ı •arçala· 
Zlraat Vekal ti adına mmta· rının çeltı k mıntakaları ola· 

k& çeltik mutahassısı Harun rak ilanına ayak sularımu sa
Onukun huzur ıle İçtima ede· rı su ve Amık gölüne bağlan 
rek aşa01Ja yazılı hususat ka malarınu ve buraya beı· sene 
rarla~tmlnııştır ı.d'iğer ürünlerin su ihtiyacı 

ı 3039 Sayılı kanunun gÖL Önücıde bulundurularak 
2 inci maddesi mucibince gerek 9000 dekardan faı.la zıraata 
941 ve gerek müteakip yıl· müsaade edilmemesine. 
larda kazarıın Kızıl bark 6 Kaza dahilinde ç ~itik 
mrntaknsınd 1000. Hamda ekilmiş ve ekilecek olan çel 
suyu mıntakasında 1000, As• tik alanlarına ekildiği tarih· 
nehri havzasında 6000, Afrin ten itibaren beş sene sonra 
SU) u m ntakas11ıda 9000 Jt.:- çeltik ekilmesinin muvafık olc1 
kar çiltige musa<ıd~ verilme cağı ve beş senelik arazi mü 
si ve bu karardan f.ızla kaza navebesinin tesis edilmesi bu 
dahiıınde bu unan suların is- susu zaruri gürültülüğünden 
ka kabıhyt"t bulunmadığı_ bu suretle alakadarlara tebli 
tetkik heyet nin mesaha ve ğine. 
kanaalları iklıza')mJan lulun 7 
dugu ciheti J11h faz.la su· 
ha .ifil mu~ <l venim mesıne 

2 - H~mda suyunu men· 
baın-ı yakın ve şosanm dağ 
kısmıııa dog u ımtidat eden 
ve şarkı CPnubı kısımlarma 

meylin azlığı doJayısıle kanu 
nuıı 17 inci maddesı ve talı· 

Su barkları ıizerine ko 
nu1an lcöprülenn hı• clıvar 
mesnetleri nzerine konulma 

sı ve "orkuluklu tahta köprıi 
lı•r insasının~çeltik ekic:ıeri· 
ne tebhğine. 

8 3039 Numaralı kanu 
na lHğlı tılimatrıameoiıı 9 un bölgemizde de bu maksatla det nameyi kaybettim. yenisi Bugiin İngiltere üzerine 

çalışmak üzne gelmiş i::e dt>, ııi alaca~imdan eskisinm hük yapılan hava hücumları çok 
havalarııı soğuması yüzün · büyük mık yasta olmuştur. matnamcııin 16 rncı madde-
den şimdilik buna imkan bu mü yok~bdullah Kürtfakısı DoRu ve cenup sahilinde sin n b:rincı kısmının A tık· 

cu maddt•sı nıucibince her yll 
kazamıza müracaatları tahdit 
için ekım vaktının son günü 
nıın b.r nisan olarak tayinile 
i 1anın ve buna nazaran Uca 
mırıisırnıden sonra vaki olacak 
ruhsdt müracaatlarının kabul 
edılmiyeceginin alttkadarlara 
ılanma. 

Junamadığmdan, lskenderun, h d baza şehirler üzerine müııfe· ra:sına levalık c·den urc1zı bu 
A d Kayıp şa a etname Yenişehir ve ntakya a te- rit oirkaç akın yapılmış ve Junm dı ı c ~etle ~os.ının üst 

· · d ·· ··1 · J • lsta ıbul Sultanahmet Ta-
1151 uşunu en yuzcne yer erı· bir mikdar hasar vuku bul- • a ıflarma ıs bet t-<len kısım 

· t tk"k t b.t. ·ı vuk sokah-ı ilkokulundan al· k 9 nın e ı ve es ı ı ı e meş· 6 muştur. Öğleden sonra sahi lıtr.ı ae 1 s ııesinde ve 
ı 1 b 1 t mış olduğum şahadetnameyi 

gu o maga aş am•ş ır. li geçen duşmarı tayyareleri ger mute K" ı r<t:ı çel 
Mütalıa::ms, dün Bölge As kaybettim. Y enisioı alacagını · · f t1k e • rıl e ı su .. etıf .. nıınta 

h k k aycı tayyareıerımız tara m· " 
başkanı ile birlikte Rey hani dan · eskisinin Ü mü Y0 tur· ke ıcı uJd ·dilm~sine ve 
Yeye "iderek y enişebir gölü Macide METE.R dan yakalanmış ve Londra 

o nıırıtakasıııa nufuı. edeme· s o . a t 1 il J t kısımlarına nu"' gezmiş ve burada yap1l· :ıp rw 
k d .. d çt- ık mm , k sı o ar k il5n 

ması muvafık olacag·ı aıılaşı· <-Yetırilmesi müm ün ur. mişler ir. h 6 b 1 d k' ed mı:- ıne ve to lıye mecra-lan seyyar yarış havuzunun Mntabassıs ura ar a ., Kahire 22 (a.a.) ~ İngiliz 
k"kl.. · · b" t d kt n ve lcmnrn Annk golum~ bag· ıan· yerini tesbit etmiştir. let 1 erını ·ı ır 1 e hava kuvvetlerinin tebligi: 

Yine mütahassısm bildir· projelarini Bö!geye bildı~d~k lngiliz hava kuvvetlerint• ma ıı 
dığine gre, Antııkyada yapı • ten sonra lskendc.runa gıaıp mensup tayyarelt:r evvelki ak· 
Jacak açık havuzun en mima orada da bir yuzme sahası şanı Trablusgarbe ve Tob- 185000kiıo un alındcak • 
aıp olarak Harap arasındaki tesbit ~decek ve Aııkaraya :rok lı.ılcrnına muvaffakıyetli H t . d b 

1 
ki . 

S k k .. d ·· d dönecektir. ay ıan arma ır ı erı 
ogu su mev nn e vucu e surette bombalar atmıslard1r. içm l8500v ıcilo un pazarlık 
Sayın gurtdaşlara ! Bomba .. r sahiJJeki mÜCSSPSP SUr<"tiJe s hnahoacaktır. 

ve kı~lalara düşmuş bır seri ~ Pazar ıga ~5 bırinc 
Fitre ve zekatlarınızı, Tiirk Havasının hakimiyetini te· infilaklar olmuştur. Eritro ve teşrın 910 cum'! ~unu suat ı..ı 

min eden Hava Kurumuna vermekle işliyeceğiniz sevab Habeşıstana da muvaffakıyeth de oaşlanacttktır. 
ıki kath olur. hücumlar yapıln.ıştır. 3 - .\11uha ıımen bedeh 

Kurum tarafından evlere tevzi edilen zarfların ıçııw Italyan tebliği 30525 hra t""minat ~289 lıra 
fitre ve zekatlarrnızı koyduktan sonra zarflara iyice k~- Roma 1.2 (a.a.) - ltaly.rn 

38 
kurustur. 

payarak u··zerine adresinizi·· ıçine konulan paramn mık· teblı.t.ı· 
' resmı t- • 1 l\ılıp olanların tıca· 

tarını yazınız. Dün gec~ torpidoiaramız ret oda ından ınusad iakr.»ve 
Bu Zarflar Hava Kurumu muhasibi tarafınd.:m ve Ra K ld · d b. • ı ·ı 

1Zl eıuz e ıı 11~ 1 ız gemı sikalarılı:- bırlikte Antakycı kış 
mazanın 27 inci günundeıı itıbaren bizzat "!Vlerden top!a· kafiıesmt hucum e mişlerd:r. ıasıııJa müteş kkıl c1hnalına 
nacaktır. ___ _ _ Kafıleyi himaye eden duşmaa }jomısyonuna müraca~t uı. 
tarafından çaıın .. cak istikla. marşı ile merasime başlana· 
caktır. Ve müteakiben merasim komutanının '\Je~riydt u ı.ir\.I 

Seıım ÇELt:. ı< 

9 Kaza dahilindeki ara 
zi vaziyeti ile köylerin umu· 
mi s hhutı bakımlarından alel 
itldk kes"k sulama usulıle zr 
raata müsaade edilmesine ve 
daimi su amaya müsaade e· 

dılınemesırıt' karar verilir. 

Han 
Hatay Nafıa Müdürlüğün

len: 
1 Iskenderun Urtaokulun 

da yapılacak esaslı tamırn.t 
iş pazarlıkla eksiltmeye ko· 
ııulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (200(\) lira· 
dır. 

3 ~ 1steyenler evrakı keş· 
fıy< yi Nafıa Müdürlüğünde gö 
rebiıirler. 

4 - Eksiltme 24,10,940 Per 
şembe .8unü saat 15 te Nafıa 
Müdürlüğü odasında müteşek 
kil komisyonca yapılacaktır. 

5 Muvakkat teminat, (150> 
liradır. 

işaretl"!rile geçit resmine'! biişlanacaktır. Geçit resmını 
yapan birhkler ve okullar ikinci şahsı 50 metre geçtik· 
ten sonra yuruyüş Y"!uııa geçerek ve katiyeıı durmadan 
ikinci yoldan köprü başma inerek yerler ine dağılacak· 
lardır. 

harp gemileriyle torpıdoları· 
mız ar asında miısademeler 
devam etmiştır. Yiuu Kızılde
nizde bir düşman torpidosu 

sahil bataryalarımız tarafın· 

dan hasara ugratılmıştır. Bir 
torpidomuz tahrip edilmiş 
ise de, mürettebatından az 
zayıat vardır. Şimali Afrikada 

./ A. 6 - Taliplerin ticaret oda 
______ lliii_k_d_•.• 1 sına kayıtla bulunduktarma da 
CH.P.mntb a ı 

29-10-940 akşamı Vali tarnfmdan Halkevinde bir ba· 
lo tertib edilecektir. 

tayyart:lerıwız ~o; en erıye ir vesika İle muvakkat temi
hava ussunü ve lınuınım hom· r.atı tediye ettiklerini göste· 
bar~ıman etmişi rdır. ~Sark~ rir evra~ ı'nrnt ve ehliyet 
Afr.kada keşıf mu:;ademelerı vesik"smı İbrll"etmeleri la· 
olmuştur. zımdlC' 


