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25 ilkteşrin 1940 ~ .. -----~--·------
Şiilcrll 'B~CJOÖliJ, 

Sahibi ve Bas'.muharrid} 
1 f 

·ıazetcye ait yazılar'Neşriya"t .. 
,,fülüt-a adma gönderilmelidir 

llinlann her kciimesiode.n 
-~kurıuş alınır: ücret peşindir 

(5a~sı heryerde2kuruıl ~~ ... : ...;.. Cuma ~~----__ ...... ..._ ______ __ ... .. .. .Selim: ÇELENK. 
~eıri at Müdüri 

_________________________ _.. __ ,,,_"""'.-,-on-ı~~----~----------~----~~ 
HER GlJN UGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HAl.K aAZETESİ - TESıS 

El !EE~ı!!!!!!!~~~~~~~~~~~...,..--~!!!""'~~~~ .. 
Uçün~ •• Genel Nüfı,Hl!, Hit/er.-Fra.nkP8lf.lk.q11ılnı:v.q#· 

~~ mülakut1nd«' gNi h"k/Q.114& 

Sa yıını IR Netieesi 1 Müıa:~:r:uJıte- T~::;et~·_.:_ 
'A.Tu··ıusumuzun 17 mı·lyon 869 bı·n 920' ki_~l·,,,. ı lif memleketle.~,d,çki kanlar ve o~rlı: mese19ı.. 

l Y ı f:~ ::1, aki~l~rı ri ha~~mda uzuh,
1
1>ir Baf•~ 

buldag""'u / /d Londra 24 A . .t\.-rR~XlCl" k~le~ y•.ı"1 Tay~ıı ıuet'f. 
an QŞ l l Ajaosmm,,diplo~atilç ~Mbabiri d'>:\>J. lif; .. 

Beş senede 1 milyon 711 bin 88.2 kiıi ar:tbk- Artış nisbeti se- Hitler-Franko mltlflkatı!lı•k - Al~~?.Y.8,\ kendı-P.~ 
.. , · ReJftf n b~trıleri t'r~fı'Jdan tOJ. 

nede binde iJ.8 dit' ve Hatay bu nisbete dahil :değildir-Vilay~l kında şu .~uta~eay4•. yazo~.k·. lim 
1 
di' R ' 1 ~ ,..._ 

tadır: lngıhz s~yası mebafihn~ . f tbım1 ~Xvıt,1~r<f"T. 
itibar~yle nüfus vaziyeti birkaç gün~ kadar il~n e~ij-'~~k .. •deki ,urn"mi. kanaat. ~udur~ 1 :~!91 ~u '1~\t~r ~!! 
Ankara 24 (a.a.) - Başvekalet istatistik Un\ucq Müdürlüği,inden tebHi edilmiştir: J;füler; Y• şimdiye kııdat kar·. t f',~. ~u a~,nı9oe':~ 
20 tlkteşrin Pazar günü bütün yartta yapılan . üçijncü gep~I nüfuş ,. sayımı hür şılaştığı zor~lar~"F''~~o ile, <:Emf · e ~]ı'~ijre~ lffll 11 4:;_· 

kında telgraflarla ahnctn malumata göre nüf"s'unuıun 17 milyon fj69 biq 9~0 yi ı b4!~u şa~seu1teqJaı~ 
1

1bulu!1~J su· ;nt~ra;ailmtıı 0r.~ ~ffiJ: 
anlaşılmıştır. retile b~rtaç~( r e-dckAe~eğiniı ri~ ~Jjx: ~fHt•.f • 

· \J c- Geçen 935 yılında yapılan ikinci genel nüfµs sayımında nüf,,..muıu!lıı 16 milrap ~ veyahu.t q .yap~i4 ziy',;~tJ.e • vTürlii T.i bti t .! . . 
158 bin 38 olduğuna nazaran beş yıl zarfıpda 1 rniJyoo 7U bin 88~ nüft1ş arluğJ k<>lt,ulcları kapHafıa~ oJaR b I "ı'Wcl ... ~~~ v..,.~1.Jlft~ 
görülmiittiir. Fra~~onu~ İ•p•nr;nW~if~JkJı ti~-;~~~klf~Ut ~J11>?nt~l 

Bu artı• senede biade 18 •nisbetindedir. Bu niıtbttli tayin 1buapsunda Hatay har.iç ta- menfetlrrin1 U)'.Ruo olW.'-k Y,fB ı ~•l'fMM M~~PYJRı 
y 

1 dil k kabul ettioi hıbC' 1 karısrri~-~ Vf~ ~maNift b-.M~·, 
tulmuıtur. Vilayet itibariyle nüfus vaziveti hir kaç güne kad•r ilin · e · ece tir· i ' • it • , ·~)-~ :l k ~ h k t .. ~ '' ' ma1' <Jiyasetin. ~? inbJ.r~~ .erı are e ter Y•Pw&ı 

Geçen seneye uazaran Hatayın nüfu~unda artış var temayül edeceğ~ni zannetmek rıy9.1;: 
· Vilayetimizde yapılan nüfus sayımı tasnifi evvelki gün ikmal e~~e::-ek .. Ankaraya bildi- tedir. Hitler bunu tahakkuk Egerdeniıi V•~ ~··~• 
rilmiştir. Kati rakam henüz resmen ilan edilm~~ekl! ~er~_be.~, vılay~ı\Ufusunwı... ge~n ett:r19ek için" diğer devlet a· yolIM'ın\ kapayan \*U~anilta 
seneye nazaran 8 bine yakın hi~ _faz~alık arzettağı. gorulmuştür. An~lg.ıwm nufut"~da damları91 ~oej{i,ne.zgine Ç•· Miı .. ,vaz!yeti·~"' mübi~i•. 
da yine geçen seneye .n1sbutle ıkı banden fazla b1r artış vardır.. (Son~ i*1ş,\.Se~ ~fer ltaaya ~emifnClelü · 

P. kongı e leri 
Bugün köylerde 

başlıyor 

Valimiz 
Bu sabah isken de-

runa gitti 
Valim:z Şükrü Sökmen 

Parti kongrelerin in vila· süer bu sabah lskenderuna 
yet dahilinde yapılması ıçm gitmiştir. Sökme1ısüer lsken· 
hazırlıklar sona ermiş ve derunda teftişlerde bulunacak 
kongrf!lere bu günden itibeı- ve öğleden sonra Şt"hrimiz.e 
ren başlanmışhr. Nizamname dönecektir. 

mucibince kongreler evvela p M .. 1 ttt..:İmtz köylerden başlıyacak ve .s.ra· • u e y 

siyle nahiye, kaza ve vilayet Ve !Vlebuslar. Anka .. 
idare heyt"tlni seç~lecektir.. raya gittiler 

Köy ve nahıyelerdekı . .. . . . 
kongreJerin bir aya kadar Partı Müfettışımız, F"h· 
.k 

1 
d .1 u• t l 

0
.ln olun r~ttin Tiridoğlu bu sabah 

1 ma eı ecegı a u • . . l k 
k 

d K l . "kma şehranıııden ayrılarnk s en· 
~~ t~. ır..k 'bongl~e etrm .

1
d ·· . d~runa ıritmiştir. Fahrettin 

hm mutea ı vı aye ı nre . . • ~ .. .. k . 
. .

1 
k b . 1 Tırıdoglu bugımku c ·spresı~ 

heyeb ~leçkkı Aece ve ub ış. er İ:tkenderundan Anbraya gi· 
azami 1 aııunun on eşme d k c·· l . t b . · , k ece ve um ıur ayı· ayra· 
kadar bıtmış t)ı&ca tir. d h · · d .. . . D f mm an sonra şe r.ım ı ze o· 
V 1. c e a ı muavını v necektir. 
terdar Dörtyola gitti Mebuslarımız da 1 son 

Vaıi Muavini İşcanla vila- teşrinde içtımalanna baş~ya
yet Defterdarı tef tişterde bu ~a~ _olan Büyü~. Mil_let Mec· 
)unmak üzere bugun Dörtyola lısınm açılma torenmde ve 
gitmişlerdir . i~timnlunn.?a ?.azır bulunmak 

Ş ker bayramı cuma uzere bu?un.ku e~spresle An· 
e .. .. karaya gıtmışl~rdır. 

gunu 
Diyanet işleri riyasetinin nm sonu olduğu anlttşıldığın· 

Hatay müftülüğiine gönderdi· dao seker :ıayr&mrnm 1 son 
ği telgrafta 31 ilkteşrin 940 . teşri~ 9~0 .c~ma giin~ne rast· 
p~ışembe günü ramdzan ayı ladıgı bıldırılmektedır. 

~ıiıiilli .................. ~~--------.... . 

Cümhur'İyef Bayramı 
J!_çin .. hazırlanmakta,.olan /ev• 
:kalade nushamızı bekleyiniz 

Cümhuriyetimi~iu 17 nci yıldönümü olan 29 ilk teşrin 
:\ah günii gazetemiz; fovkalide bir nusha halinde ve çok 
zengin münderecatJa intişar edecektir . . 

Bu en büyük bayraDNouz için hazırlanan bu nüshayı 
'bekleyiniz 

·· üaf~fe ve<-"!~~ t ~ ' ~ 1 

Mükttf.a.tlı üyük atı~ , i:ı':f~·i•Iİ•ll 
müs.abakası tı_ıı ,~~ıı~sıı!f:r·, • 

oıl! ~ at 1;f~~ •,B~I\ 
2~ bi,.i,Qci t~flAQ Cü ~b'!t~~~ b~r,,\JUt feş~ıi e eıf~ır. ~man~İ 
gıÜpÜ Gençlik· ktşlasıoda yap·•.ı:ıı.,.!llka ma~dı Mıaar v\.Şüeft._\; 

"- nalın;' ijga'i :~~relC . Akrlea-. 
Bölgemizde ilk defaı olar,ak tertib edilmiş buM:nan l •• 

b •- L - ı f · deki n9ilt dqpanmumı ele u ço"' ucyecan ı ve aydih müsabakaya bütün a ıcı•a· r geçirmeitir. f"&katı 1'6rki1• 
rımız ve atıotlarımız behemehal iştirak etmelidirler. iıtikli~oi DK&bafaza. etti. 
Vakit geçirmeden Bölgeye müracaat ~[erelC 1a'lf!,armı· ve Yueaniıtan~a <1:. __ ~s 
zı y.aadırımz. -' "" uu 

9· · aıi!Jl devam eyle$1i çe' • 
291 ırınci t~şrin salı ~ünü sa~J, 1 \ i4f,. nyR, tahılili~llun• i 

Gençlik KHl~~ırW;ı tuf.. ""' · "'ı> n-

~ge .deoi~i~'\de~ ~!Z 
Yeni un ve ek- De~iı.~ ·~ 1ı~srıııfıer!" efi~e ~eç!iii ~ıc. 

ı ı "'1 ~· dır4.t:. pUVJrofltr~ ~kiye 
mek fiatlaFl Şidetli ya,ğınurlardaa ye ~~rşı ~Wi~.:!'i fte•• 

d
. o su d 05 ti d ğı şüPhesu~alr. ,, 

Bele ıye "t isliğindffn : ep u pa a ı Gazete, A1,_nl•rın çok 
1 -Havıüci zar uriyerum Son yağan şiddetli yağ- sıkışık vaziyetine işaret et • 

ve nıeveddı gıdaiyeden un. ve murlar yüzünden Defnedeki tikten sonra makalesini ŞÔY,• 
ekmegin bahhazır satış fiat· şehir su deposu patlan.ış ve ıc bitirmektedir : 
larınm tt"sbjt~ hakkınd~~ ri-: Belcdi)e fen Ol{"ınuru ile a· E 
yaset makam\nm ınüı.:"keresi .. - limizdc bulunao 

meleler derhal Defneye gi· menbaların genişli""i, düı ,{m"'l ~ 
üzerine bu bapla ik\ili8, t . .!ai· d k d t · b 1 

5 " 

d 
"I ere epoyu amıre aş a· nm zayıfhg" ı muı.:a'-_'-akhr. 

re.sile piyasa a yapılan ince- ı d 8 - d 'i·J'• t~ 
d h mış ar •r. u yuz en şe-hrin f2kat Yunanistan 1•11.·1cı~ı:.1· lt>me sonun a urıun aşkeri i k .. l ı ., ıu ~ 

tiyacatile furuncularrn halka suyu :-ı şama kadar akma· k.ybt"ttili gün t4ma~en ~ 
Htmek üzere olan ihıiyaçla· yacaktır. d11p kalkmış olacaktır. 
rına hiçbir masraf istenil - Halkın pis su kullanm41· Almanlarıq boğazlara dol 
memek şartile 4 yıldız biri~ sına meydan •erme ındc İçtn r~ yüriiyeceğiue dair fi...ti 
ci nevi unun çuvalı 10 lira Belediye arMıÖz otomobili bjr elJl&re yoktur. : LMmai 
45 kuru!;' üç yıldlz birinci ne· ve tenekelerle evlere çeş· b~ )'.ürüyü~ nihay.et' Aı.." 
vi unun fiah 9 lira 45 kuruş me suyu dığ•tqn~tır. plaoJarrna dahildir. 
iki yıldız üçüncü oeYİ unun • 
çuvl\h 7 lira 45 kuruş, ff'bı:i~ EN SONOAKfKA ' k IWillY i ili .il fliY Zilli 221 S0 
kalarc.a askeriye ye furuqcy
lara te5lim edileceKi ve b'! 
fiatlardan maada hiç bir ııam 
altında bir para istenilmey~· 
ceği tahakkuk etmesine bina
en keyfiyetin olvecihle fabri· 
.kalara ve furuncul~r~ tebltii
ne ve ilanına. 

2 - Birinci mııddede 
tesbit ediJe~ un fiatlarma ma 
zaran hrmlarda imil ve satı· 
lacak ekmekierin beher ki· 
losu francala için 12 kuruş, 

Peten-Hitler buraya gelen malumat• P.n. 
•• 1 Petenle H4ler dün ıQı\U.-

Dun neler konuş~ular? müşlerd;r. Bu görütmecJb--Pe-

Londra ~ (a.a.}- Vişjden ten, Almanyadaki 2 milxoa 
Fran~ız harp eıirinip iaeleil 

birinci nevi ekmek için 10 ve ~~ansı~ liüku~etini~.ıii%! 
kuruş, ve ikinci nevi ekmek se d · i •~;;(1 .1 ; .. onmest mcse ui 11;onatul 
için 8 kuruşa satılması mu· muştur. r ~ 
vafık görülmekle olvecihlc 
ilanına, hilafında hareket ede 
cek olanların tecziyderine ka 
car verildi. 

F .. u ~aaya, iraaudaki 
hava ve &e.-iz üslerini elin
de .tut.- iıtemektetlir. 



Yfl''J(;(N 

SagY.n gurtdaşlara I HITLER-FRANKO 
MOLAKA TINJ) AN 

SONRA 
Fitre ve zekfülarmızı, Türk Havasının hakimiyetini te· 

min eden Hava Kurumuna vermekle işliyeceğiniz sevab 
iki katlı olur. (Başı~birincide) 

ğırmaktan ibaret olan mutad 
diktatörlük usulünden inhi
rafleylemiş ve bu uzun seya· 
hattan birşeyler elde edebil· 
mek için vekarını haleldar d 

Kurum tc rafından evlere tevzi edilen zarfların ıçmtı 
fitre ve zekatlarınızı koyduktan sonra zarfları iyice ka-· 
payarak üzerine adresinizle içine konulan paranın mik 
tarını yazınız. 

B\I zarflar Hava Kurumu muhasibi tarafından ve Ra 
mazanm 27 inci gününden itibaren bizzat '!vlerden topla· 
nacaktır. 

meyi bile göze almıştır. 

Italyada tefsirler 

Yunanistan 
Vaziyetin ~eyrini sü
kunetle bekıiyor 

Londra 24 A.A. - Tay· 
mis gazetesine Atinadarı bil-
dirıliyor. Yunan hükumeti 
umumı vaziyetin inkişafını 
sukünt:tle beklemektedir. Yu 
nanıstan ıçin kati bir bita· 
raflık en do~ru bir siyttset ol 
duğu ve Metaksas tarafından 
tskıh edilen bu politikaya· 
bütün milletin tarı?fdar oJdu 
ğ_ıı anlaşılmaktadır . 

Bununla beraber bu :po-
füika hiçbir zaman mukav~

~ met edi'lemiy~ceğ! manasına 
gelmemelidir .Yunan iıükiimeti 

· h
1

e'r ihtimale karşı bazı ihti
yat sın1flarıhı silah aıtına ça· 
ğırmışbr. 

Belçika hükumeti 
Londrada yerleşti 

Londra 24; A.A.- Dün 
Londııaya geler Belçika hükil 
ınetiBaşvekil veHariciyeNazm 
Landrada buluhan Mal\ye ve 
~emleke Nazırla~ına illi· 
h.lr ""tmisti;. NR71rl~r 1 nn 
drada ikamet ederek Belçika 
nm kurtuluşu için çalışacak 
lardır. 

Berlindeki çocuk· 
lar taşınıyor 

Berliıı 24 A. A. - Is· 
viçre gazetelerine gelen ma 
hilnata göre, Berliodek.i ço · 
cuklann lıava hücumların· 
dan muhafazası iç1n harice 

' gönderilmesine devam edil· 
rnektedir. Bu işe 75 hususi 
tren tah8is olunmuştur. 

Moskovada 
Japon - Rus gö

rüşmeleri 
Lond ra 24 A. A. -

Düa Moskovaya gelen yeni 
t Japon Elçisi 1le Sovyet hü

kumeti arasında l>aşlıyacak 
olan n.uzakereln, Londra -
da biçhir hayret uyandırma 
mışhr. Japoııyanın zararlarını 
tdafi ıçin Sovyetlerle ve mli 
uit şartlarla m "ızakereye gi 
rişec eğ: tabii idi Bu görüş· 
melerin vereceği r.eticenin 
Sovyetleriıı lehine olması 

. muhtemeldir. Şimdiye kadar 
alman haberlere göre, japoi1 
lar tarafından teklif edilen 
şeylerin az ehemmiyetli şer;\· 
iti ihtİ\•a etti~i anlaş1lmakta · 
dır. 

Çörçilin teftişleri 
Londra 24 A. A. -- Ba~ 

vekil Çörçil yanında refikası 
olduğu ha!de şimali Islcoçya 
.;alıillerrne giderek müdafaa 
tertibatını teftiş eylemiş v..
gördügu vaziyetten"çok mem 
nun olmuştur. Kendisine yük 
sek rütbeli kumandanlarla 
Polonya orduları Başkuman
danı refakat etmekte idi. 

1 

Amerikada 
Bahriye Nazırının 

bir nutku 
Nevyork 24 A. A. -

Amerika Bahriye Nazırı söy· 
lediği bir nutukta demiştir ki: 

" lngiltereye ve Çine, Hit 
Jerin ve Musoliniııin bu hu • 
susta ne düşüneceğini hesa· 
ba katmadan yardıma devam 
edeceğiz. Silah yapacağız 
ve her kim olursa l olı1un ya 
tıştırmağa ça lışmıyacağız. 

Nazır, mihver devletleri
le ispanya arasındaki müza· 
kerelerin Amerikaya yol aç· 
mak için bir teşebbüs oldu
ğunu tcıhmin ettigiui, Bu te · 
şebbüse muvaffak olduğu tak 
dirde Amerika için hayati 
bir ehemmiyeti haiz olacağmı 
kaydeylemiştir. 

Hariciye müsteşarı 
ne diyor ? 

Nevyork 24 A. A. - Bal 
timurda bir nutuk söyliyen 
Amerika Hariciye müstl!şarı 

sunları demistir : ~ 
" Amerikanın müdafaası 

yeni dünyanın herhangi bir 
noktasına karşı yapılacak her 
türlü taarruz veya istila teşeb 
büsünü püskürtmeğ~ muvaf
fak olmakhğımızı istilzam e· 
der. Son yılların hadiseleri, 
cenup komşularımız emniyet 
te olmadıkça n~ Amerikanın 
ve ne de Panama kanalının 
emniyette oıamıyacağım her 
zamandan tlaha açık olarak 
göstt rmiştir. ,, 

Roma 24 A.A. - Stefani 
Ajanııı bildir:ror: Hitıerle 
Franko arasında yapılan mü 
Iakattı.n çıkan mamı şudur: 
Bu görüşme Akdenizde istik· 
lalini, kuvvetini ve hürriyeti· 
ni temiu etmeğe karar ver
miş olan yeni ispanyanın al· 

• mış olduğu vaziyeti resmen 
teyid etmiş olduğunu göster· 
mektedir. .. 

gore Almanlara 
6erlin 25 A.A.- D.N.B: 

Alman matbuatı Franko·Hit 
l'!r Mülakatı hakkında ezcüm 
le şunları~yazıyor:Akdenizin 
kapısmda bulunan ispanya 
Avrupaya köprü vazifesini gö 
ren bir memlekettir Bu kıtı 
kurulacak olc.n yeni avrupa 
nizamanda pek büyük bir 
mevki işgal etmektedir. 

Almanyadaki nıü
şahitıere göre 
Nevyorlc 24 A.A.- Nev 

york taymis gazete~inin Ber· 
lin muhabiri bildiriyor: Fran 
sız toprağında görüşen her 
iki cliktatörün maiyetinde bir 
çok memurlar vardır. Be.rlin 
d~ bitaraf müşahitlerin görü 
şüne nazaran. diplomatik h~
diaeler bugün lngiltereye 

karşı harbin devamından da 
ha ileri bir ILsafhada bulun· 
maktadır. İngiliz adalarına 
karşı yapılan harekatm cıkde 
nizde inkişaf eden hadisele· 
re nisbetle ikinci derecede 
kaldığı kanaati . mevcuttur. 

İsviçredeki kanaat 
Bern 24 A .A.- İsviçre 

gazeteleri, Hitler - Laval 
müJakahnı Amerikanın har· 
be girmesine mani olmak 

lngilterenin 
Balkan elçileri 

için Hitlerin siyasi bir taar· 
lstanbulda toplan- ruzu şeklinde tefsir etmekte 

dılar dirler. 
Londra 24 A. A. - İn· l9!!!ll!!!S!!!ı:.ooo!!!!!!!!!!!!k!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l !!!!!!!!!!!~k 

.1 . A k 8 .. "k El ·' ııo una ınaca 
gı tcrcnın n ara uyu • ı H . d b" l"kl . · · f b ı ı ı· ·ı· atay ıan arma ır ı erı 
çısı stan u a ge en nsı Lere· . . lBSOOO k'l I k 
niıı Sof ya ve B~lgr:!d Elc;ile· ıçm t") t 1

1 
° unkpt azarı 

sure ı e sa ma ıoaca ır. 

ri!e görüıtükteo sonr~ ~n • 2-Pazarlıga 25 birinci 
karaya _hareket eyl~~ıştir'.. teşrin 940 cumı günü saat 14 
Belgrad orta Etçısı de dun de başlanac&ktır. 
akşam Jstanbuldan Belgrada 3- Muba,11men bedeli 
dönmüştür. 30525 lira teminat :J.289 lira 

lngiliz Harbiye Müs 38 kuru~tur. 

t tk 4- Talip olanların tica· 
' eşarı~ın nu u ret oda&mdan musaddak:ve 

Londra :l4 A. A. - in· sikalarile birlikte Antakya kış 
giliz Harbiye Müsteşarı söy • ıasuıda müteşekkil satınal~a 
ıediği' bir nutukta şöyle de· 
miştir : 

" Almanya, Londrayı bom 
bardıman edere" zaferi ka-, 
zaııamıyacaktır. Almanycıya 
yaph$!ımız hava akınlarının 

hed~f i,düşmamn askeri,bahri 
ve ıJ·uıai bakamdcın bayati e· 
henı mi yeti haiz olan merkez
leri Pde vurarak harp gayret
leriıı i felce .uğratmak oldu· 

ğu halde, Almanlarm hedefi 

~omisyonuna müracaatları. 
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sivil halkımızın maneviyatını 
azaltmaktır. Almanlar bu su· 
retle devam ederek askeri 
hedefleri ihmal ettikleri müd 
detçe halkımızın sarsılmaı 
cesareti üzerine faydasız ye
re ablmaş olacaklardır. " 

Toptancı ve garı topta11.cı~ 
tüccarların nazarı dikkatineJ 

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Milli korunma hanununun 31 i:ıci maddesi hükumle 

rine mü;terıiden neşredi lmiş olan 5 Mut 1940 tarih ve 
2,13020 numar~lı kararneme tle tüccar arasındaki satış· 
larda bilumum tecirlerin sattıkları mallar için fatura ver 
meleri ve malı alan tüccarJa n n da fa turayı muhafaza ~t· 
mesi mt"cburiyeti vazedilmiştir. bu hükme muhalif hare· 
ket edenler cezalandırılır . 

Perakendeci, yarı toptancı ve toptancı tacirler ne:r. 
~dine memur gönderilmek suretile fatura bakımmdaıı kon 

tı-ol yapılacaktır. 
Elindeki mal için fatur a ibraz e tmeyen veya sattı· 

ğı mal için fatura vermeyen toptancı , yarı topluucı 
tacirler hakkıııda milli korunm kcınunu hük im

lerine istinaden takibat yapılacakhr. 
Alakadarlara n:alüm olmak üze re ilan ol un ur. 

Beledige9e memur alınacak 
Başkatip 
\fobasebeci 
Tahsil memuru 
Mutemet 
Zabıta memuru 

Asli maaş 
30 
30 
20 
15 
10 

ücret 

Evlenme memuru 40 
Tahsildarlık 40 
Tanzifat amiri 50 
Kantarcı ve cibayet mumuru 30 

Belediyemizin yukarıda yazılı memurlukları münhali 
dır . Belediye memur ve mi" stahdemleri nızamna mesi mu 
cibincı: .evsat ve ş~raiti lazımeyi haiz olup bu husustaki 
vesaikini ibraz edenler arasında 5 ikinciteşrin Sı.lı günü 
saat 14 de belediyede müsaba'<-a imtihanı yı1pıtacaktır. 
İsteklilerin vesikalarile birlikte Belediye Reislığine mü· 

racaat etmeleri. Antakya Belediye Reisliği 

Han 
Cinsi Kilo Beher ki osu Y ckun 

aıuh. bt"deli Kıymetı 

ZEYfUN 
Portakal 1000 adet 3 bını 
MAGARCIK 
Uzüm ~200 l,:>O K. 
Portakal 4000adet 3bini 
YUliUNOLUK 

30 LiraOOK. 
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12 ,, 00 " 

muv. Temi 
narı yuzd 1,5 

2 Lira 25 K. 

o " 
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~ 
; 
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Gnrdanesi18000icilo 3 " 540 " 00,, 40 ,,~ 50 .: 
Portakal 4000adet 2binı ~8 " 00 " O ,, ) 60 ,, 
HACt HABLI 
Gar danesi2200 kilo 3 66" ,, 00 ,, 4 ,, ~ 95 ,, 
Portakal 25000 adet 2 bini 50 ,, 00 ,. 3 ,, 75 ,, 
VAKıFLAR 
Portakrıl 220000 ,, 3 ,, 660 ., 00 ,, 49 ,, ı '" 50 ,, 
Limon 2000 ,, 8 ,, 16,, 00 ,,.: 1., ,, o·z~ ,, 
Man,faline 3000 ,, 2,5,, 7 ,, 50,, l ,, 00 ,, 
Car danesi2500kilo 3 ,, 75',, 00 ,, .3 ,, 63 ,, 

Yukaqda köy ve satlıga çıkarılan mahsulatın cinsıeri, , 
muhammen kıymet ve bedelleri yazı lı lı{ÖÇ edenlerd~n 
metruk Bağ ve bahçelerdeki 940 senesi mahsulah28-10-940 ' 
pazartesi günü ~adt 10da defterdaı lıkta a~ık arttırma su
retile satlığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin Malsandığına mabammen bedelin yüzde ... 7,Sğu 
tan teminatı mlwakkate akçalarını yatırmaları 

ilanen rebliğ Odun alınacak 
Antakya icra memurluğun 

1
• Vi layet haimi encümeninden: 

dan: 1 - Vıtayet 9ususi muhas , 
Muhatap: Antakyanm Sali- 1 be- idaresi için pazarlıkla sa 

hiye mabaUesinden Nikola 1 tın alınacak olan 16000 ki~o 
Abdullah Hayır odun 4,11,940 tan hine kadar 

Devlet Demir yollarına ipo 15 gün nıüddetle münakasa
tekli bulunan Antakyanm 3cü ya konulmuştur. 
mmtakasında kain 98 parsel 2 Odunun beher kilosu 
sayılı gayri menkulüııüze eh muh 1mnıen bedelı bır ku_r~ştur 
l. k f 'f t'l (3000) ı· 3 - ihale 4,11,940 tarıhrnde 
ıvu n mart e ı e .ıra ·t · g· .. t 10 d \1' . . . . pazar esı urıu saa a ı· 

kıymet ~akdır edılmıştır · )ayet mak~mm ıa toplanan da 
ıkametgalıınııın bellı olmdma imi at cümen nrafından ya· 
sı dalayısile bu baptaki teb- pı lac:aktır. 
liğatm ilanen yapılmasına ka 4 taliplerin ihale günune 
rar verilmiş olduğunda itan ta dadar muhammcm bedelinın & 

rihinden itıbaren 15 gün muJ yiızde 7,5 nisbetınde temi· 
detle hakkı itirazınız mahfuz nat akçası Aususi muhasebe 
kalmak şartile bu müddet müdürlügüne yatırarrlk mJJk-
içinde dairemize müracal:ltla buz almaları. 
"f b' ·ı b'l·J · 5 - Şartnameyi görmek is; 

şı a ı veya yazı ı e ı uırme· t ' 1 d · ~ ·· 
. .. . • ıyen erın aıını t'ncumen mu 

mz luzumu tebhg makamına neyyizlıgine müracaat etm~le-
kiim olmak üzere ilan olunur rı lazımd:~. 


