
1 

p 

ı· 

t· 

ı-

ı-

a· 
rı 

• yıt 

ikll 
çiıl 

~tit 

!.!__ Mayıs 1940 
Stıkrü 'İ3ALCIOCLu, 

[Sayısı her yerde2 kuruş;] -cumartesi 
·-- ---... ... Selim: ÇELENK. 

Neşriyat Müdürü Sahibi ve Bas:muharrir• 

~az~teye ait yazılar' Neşriyat. 
~UÜrü adına göndeı ilmelidir 

.llanların her keiimesinden 
l kuıuş alınır ücret pe~indir 

Abone : •. YılJığı : :s Lira 
Yabancı_' m~mleketlere ~ Ura 
Giinü geçmiş sayılar 5 kuruş 
·; elt-fon: 1 · 46 - · P. K. 24 -----...;;,;. 

HER GÜN ÖGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HAL" fiAZ€TESİ - TESİS TARiHİ 192fl YIL 12 SAYI 2473 ADRES ::veNiGON ANTAKYA -----..-. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1
Garpte biıyü bir ha

ile başladı 
Fransız ve lngiliz orduları 
8elçikan1ngard1m11ıa koştu 

Düıı 70 Alman tayyaresi düşürüldü 
Garp cPphesinde de umumi taarruz başladı - Belçika ve Ho
landahlar kanlarının son damlasına kadar mukavemet edecek
l~r-ltalyada endişe var - Al manyanın t ecav~z için gösterdiği 
gülünç sebep -Ingiliz ve F taos z harp kıbineleri mühim ka-

• il 

rarlar aldılar - Isviçl'ede umumi s '" ferbe .. lik ifan cdiıch 
Dün sabahtan itibaren Ho Holanda ordusu hudutt<ın 15 kıta!arı yardım için Belçika 

det, Belçika ve Lüksembut ki!C1mdre geride Almanlara toprağıııa girmiş bulunmak· 
Alman tecavüdnün b:.tş· 111ukavemet etmektedir. tadırlar. 

~1~ını bildirmiştık. Dürı öğ Lahey tayyare karargahı Alın a nyaoın buldu-
~cn ~~ g~n öğliye kadar na Alman tayyareleri tarafın ğu bahane 
P vaııyetı hakkında ge· dan Holanda askeri kıyafe· Almlrı hükumeti Belçika 
.baberlerin hülasasını bil- tinde 200 kişi iııdirılıniştir. ve Ho!andaya taarruz eder· 

t1Yoruz: bt!lçikad ~ ken apıi saatt~ her iki hü 
Clar cephesinde Dün sab ,b saat d örttc kunıete birer nı>!a göndere 

A • b h Belçika hududunu geçen Al· rek nota F r a n s a "'iman ordusu dun ~a a l · · 
İt'b h · rqan kıtaatı ve dün ak~:ıma ve ll{ ı ltere:ıı .1 l3elçık1 ve 
d 

1 <tren .gabrp cep c:sın· d Holandayı işgu!e karar ver 
c umumı ır taarruza kadar ancak on kilometre e· d'kl .. l b ld ~ b 

~ıtı· ·· - h b r~nliğindeki gayri müstahkem 1 erını ıa er a ıgını, u 
ış ve butun cep e o· iki rnt!ml~ketin bitaraflıkları 

~ta muharebeler başlamı:;; sahada ilerliye hilmiş ve 
,· Mitler muharebeyi ida. e burada Belçi k tlıların şidd .:tli 
·" k k b · C b'r mukavemetile karşılaşmış ha ından ta i içın arp 
ı. esint-~gitmiş .ve orduya tır · 
~ beıı bir beyannam~ neş Diğer taraftan havad,1 
~"ek Alman mili etinin ka- çok büyük bir faaliyet var· 

~
b~aş saati geldiğini, bu dır. Alman tayyareleri par .t· 
~11 gelecek bin sene için şüılerle ask<>r indirmekte 
~ 11 mukadderatını tayin fakat bunlar derhel imha o· 
~Cğini, Alman ordularına lunmaktadırlar. Brüksel üze

~lı flda ve Belçikaııın bita· 1 inde uçaıı 100 kadar Alman 
t~tııı hima;e için lurekt!t tayyaresi şehri bombardıman 

t. 
1 Vt~rildiğin ilan etm•ş eJmiştir. Ölenlerin sayısı az· 

~ I dır. 
o andada G .. rek Belçika v~ gerek 
liolaııda ordusu Başku· Holandada hev.ı dafi topla· ı 

bıdaıılığı neşrettiği bir Almanlara karşı faC\liyete gı><; 
~~de. Alman oı dusunun tiği gibi, Fransız ve fngilız 

" karşı sttat üçte hudu tayyareleri J,. Alıııanl.ırl rı 
~ ~t~tiği, Holanda ordusu çarpışmcıkta<lır Dünkü hava 
b· lttz.ırlanan plan muc.:ihin· muharebeleı inde 70 Alınan· 

~k lr miktar geriye çekile tayyaresi düşürülmüştür. 35 
lı~~~ bcndlerini kamiJ .. n Alman tayyaresi Aııvt>rs 
lit YanC edilmekte ve kalesini bo:nbtrdıman etmiş 
İt. ıu cümlelerle bitmek· tir. 

~I\· Belçika hükumeti düıısabak 
.'d,:11ttnıı111 son Jamıasına umumi seferberliğini ilan e ' mİ~ 
l v llıcm)eketinıizin istik· ve Belçika Hariciye Nazırı 
~li: Ştttdini muhafaza ~de- saat 7 de Alman St'firini ka 

()·" bul edert-k, B ·lçika bitMaflı 

tl~;tt-r taraftan verilen ha ğmın son 'lS sene .içinde 
~ iltt: RÖre, ıniktarı gittik· AlmanyP tarafından ikinci 
t'lıtıd11 Alrnaıı ,tayyareleri defo olarak ilılal edildiğini, i· 
tıtı1 la~ hiolaııda üniform; kinci tecavüzün birincisin.len 
ılt' ıs Alrna k 1 · daha menfur olJuğuııu fa•,at ltıııtıUtıerle ııH as er en· 

t~ Qlc(jf olandanın Belçikanın ydpılan bu men· 
;"l' b Yr-rlerine indirilmek f~r istilaya kar~ı koy 
·ııl-!oı,:~:rııı derhal imhası mak için bütün ~ .k~vv.eti.le ?1u 
it ~~ete gc,, 0~dusu seri bir 

1 

kavemet edecegıııı bıldırınış 
• vmış bulunmakta· tir. 

tt ~~t Lorı Alman tayyareleri dün 
l~l\d()Ptiil~r~ra telgrafına gö- Fransa üzerinde <l~ faaliyet 

!etini Yıkarak "~ su ı göstermiştir. 
•Ç•rak · J · · ·· ı· çckıleıı Fransız ve ngılız motor n 

nın l1imayesi icin Alıı·an or· 
dusuna hureket en~ri verildi 
~ir. i bildirmiştir. 

Fra ns' ve İn gilt t>r ed 
Fransız ve fngiliz harp ka 

birıeleri dün sabah saat 8 de 
toplanmış ve mühim kararlar 
alınmıştır. İngil:z harp gemi· 
sinin içtimaından sonra Çem 
b :rlctyn Kralı ziyaret etmiş 
v .. Çör ;ilde gezetetill'!re ver· 
diği beyanatla demiştir ki: 
"Ju gl'!ce bir tHkım hadise• 
lt>r cereyan etti, bugün dece 
rl'v:ın edecek bir şey var· 
dır.,, 

Harp kabinelerinin içtimaında • 
soıır.t lııgi:tere veFransa lıüku 
metni birer tebliğ neşrt:d~ · 
rek, tecavüze uğrayan Belçi 
ka, Holaııda ve Lüksemburga 
ellerinde mevcut bütün vesa 
İtle yardıma koşmak içiu en 
acil tedbirlt"rin alı::dığını itan 
t:tm i ~lerdir . 

Diğer ~araftan bir İngiliz 
Llorn Daııimarkanın lzlaııda 
aJasıııııı işgal etmi~tir. 

İsviçred ~ 
lwiçre hiikurneti dün sa· 

bahtan itibaren umumi sefer 
Öerlik ilan etmiştir. Birçok 
yabancı tayyarderln İsviçre 
üz~riııd e uçtuğu göriHmekte· 
dir. 
ltalyada 

Röyter Ajansının Romad:uı 
bildirdiğine göre, Almanya 
nın Holanda ve llelçikaya te 
cavüzünden sonra İtalya için 
zuhur edt:bilecek akibet hal 
yan halkı tarafından endişe 
ile takip olunmakta ve Roma 
sokaklarında gazeteler kapı· 
şılmaktaJır. İtalyan pilotlım· 

- _, 

Bu hıı/tanzn sı1or harcekelleri 
Bugün sn yarışı ya ın bisiklet yanşıj_ve 

futbol maçı yapılıyor 
Beden terbiyesi böl jyük-yakınındaönceden tespit olu 

ge le~kilatı tarafıııJan Spor nan yerden başlanacaktır.Kır:k· 
~tüpleri ve Halkt:vleri spor- han<lan ~~çilert-k yine şehri
cu1arı aras nda tertip ve icra mizde Belediyr. meydanı önün• 
edilmekte olan müsa~akalara de nihayetlenecektir. yarış· 
devam edilmektr>dir. çıların Sf\at 9 da şehrimize: 

Bugün saat 14 te.ı itiba· varmış:öulunacakları t:thmin -
\.' · h' d A k olu ·ımaktadır. Bu defaki ya· ren ı enı ~e ır e nta ya 

1 
R h · .. ·· ··ı · rışa altı, yedi yarışcının iş:irak ve ey anıye yuzucu erı ara-

1 sındak: yüzme miisabakalan edeceği anlaşılıyor. · 
• • 

11 Bundan sonra. Kırıkhan· 
başlamış ve ıutıcelenmış bu- d l k H lk . b' . . 
1 k Ş h · . d b an ge ece a evı ırıncı 
unaca tır. e. rımız en. u 1 f b 1 k .1 G 

ı k .. ut o ta ımı ı e ençspor 
yarış arı seyretme uzert> birinci futbol takımı arı.ısında 
b'.~ç~k m~rakl~l.~r Yenişehre ı gazetemiz tarafından konulan 
gı mışlerdır . Bolge başkanı· kup:ı mat;ının finali saat 16 
ımz ve Sayın Valimi:: ."ök· da spor suhasında başlıya· 
mensiierin de yarışlarda ha· caktır. 

zır bıılunmahrı muhtemc!ldir. uerek bisiklet yarışında 
Bisiklet yarışlarının so· birinci gelen yarışçının gerek 

nuncusu olan 75 kilomc!re- kupa maçını kcaZanacak ta· 
lik yarış da yarın sabah y;ı· kımın madalya ve kupası, 
pılacıı ktır . 19 mayıs gençlik v~ spor 

Yarışa Reyhan"yeniıı 3,5 bayramı giini.i yapılacak me· 
kilometre şimalinde, &talhü· rasim esnasında vcriıı·c~ktir. 

eni mebı1.s 
ııamzetlerimiı 
Parti divanınca tespit 

edildi 
Ankara 10 (rı . a.) - Açık 

bulunan A>dı n mebuduıuna 
J~minönü Halkevi resi Agah 
Sırrı, Bilecek mebush.ığuna 
Adanada Külek Limited şir· 
'<eti ı ei:ti Ka'iım Külek, Zon· 
guldak mebu>!uğuna siyasal 
b.lgiler okulu profesörlerin· 
den Hazım Atıf Koyucağın 

EN SON DAKiKA 

Vilayetimizde 
s:r böc ·kç'lik ensti

tüsü kuru\• cak 
Ankara -- Ziraat v"kilt:ti 

Hatayda böcekçilik inkişafırıı 
temin maksadiyle bir böcek 
enstitüsü kurmağa kenar ver· 
mi:;lir. Bu iş içi.ı laz•m ge· 
len tahsisat bütçeye konmuş 
bulunmaktadır. 

nan:ıe~Ilkleri Parti öiva nııı· 
ce ttspit ve ilan edilmiştir. 

Çeınbeı·lagıı istifa etti 
Çörçil Başvekalete get 1 rılai - Fransız 
kabinesinde tadilat vcır-Ho'anda ve Bel 

çika mukaveınet edjyorlar 

LooJra 11 (a.a.) Baş,·ekil Çemberlayn istifa etmiş 
ve yerine Çörçil BaşvekaJ .. te getirilmiştir. FranSJz 
Başvekili Renoııun da kabin .. de tadilat yaptığı bildiriliyor. 

A:lman harekatı B~lçike,<la durduruldu 
Bı Ü1<sel (a a.) - Alman kıtaları Belçika • araıiıinde 

bir,,z ilerledikten sonra esas müdafaa hatlarmu çekilen 
Belçik .. ordusu tarafından durdurulmuştur. Müttef k hava 
kuvvetleri ve hıwa bataryaları Alman tayyarelerinin hü· 
cumlarma karşı faaliyete gt>çrniş ve bunun üzerine Al· 
man tHyyareleri çekilmiştir. 

Holanda mukavemet ediyor 
Lalıey 11 A.A. - Dün sabahtabf'ri Holandada şiadelli 

muharebeler cerf'yan etmektedir. Memleket içine inairilcn 
Alman paraş~tçülerinin lf~mizlenm"'sine devam edilmekte 
<lir. Dün öğledP.n sor.ra ve bu gün Hol•nÔanm Şark 
hudutlarmda ve sabil kısmında Almıın tayyarele-ri büyük 
bir faaliyet sarfetmişlerdir. Roterdam ve Lahey üzerin· 
de uçan 4 Alman tayyaresi düşürülmüş ve atılan bom 
bardımaolardan yangınlar çıkmıştır. 

Jiyor ki. nın izinleri ilga edildiği bil· 
"Almanyanın sebep olduğu diriliyor. 

bu mücadt"leye, ölüme kadar Müttefik ordular bışkumaıı 
harp edeceğiz. Bütün Fran 

1 

danı General <?•mlen Frın· 
sız ve İngiliz ordularından sız ordusuna hıteben neşret 
cesaret ve c-nerji istiyorum ,, tiği bir ~mri ye~~i~e ~e~i: 



Çağlıyaular bölgesinden 

• z e e rşısında 
19 Magıs Spor ve gençlik 

bayramı progr<ımı 

Nafıa 
Münalcas1 ilanları 
Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

• 

l1 
\fij 

1 
5 f.ski devirlerde, memleketçe adma ( ince hastalık ) 

dediğimiz katil verem yüzünden ne gül yanakla dilberi~· 
rin eriyip g1ttiğin1. ne fani hayata doymadan .. gö_~ ~~~a?. 
koç bilekli delikanhlarımızın _topr~k.lara. . gor~_uldu~unu 
facialı hikayt'lerile birlikte dınledı!';ım ıçın gozl~~ı yaş 
dolu insan görm"ğe tahammülüm yoktu ve bu ıtıbarla 
masum çocukluğumun başhc' ihtiras mi~ı~a~ı çok zen· 
gin olmakta ve böyle hayah bır s _rvete ıstınad eder<:_k 
bir hastane. bir yetiml<"r yuvası, bır de yoksullar ocagı 

Büyük kurtarıcı Ebedi Şef Atatürk'ün Türk vat1.1n ve 
istiklalini kurtarmak üzeri! Anadolu toprakların a) ak 
bastıklarının yıldönümü olan 19 mayıs 1940 pazar günü 
bütiın Türkiye için gençlik ve spor bayramıdır. 

Bu bayrama ve merasime ait program aşağıda tes· 

1 Soğukoluk yolunda j; 

liııat duv.nı inşası keşif bede ~ 
ti (1348) liradır? 

açmakta tecelli ederdi 
Çok iyi bilirsiniz ki gerçekten fakir, muhtaç ve .. ~-u~~ 

torip olanlar ( aS!lamıyana meme. ~ermezler 1 ) sozunu 
arsızhklannın maskesi yaparak tshyenler ve haykıranldr 
değil, kan içerek v~ yüreklerine taş bağhyarak sa '->retme 

sini bilenlerdir. 
llk Hatay valiliği vazifesine 23 temmu~z 939 .günü . . ~kşa· 

mınm s:lat dokuzundan itibaren baş\adıgını hlen goste • 
ren asil ve pf'k müşfik valimiz Şükrü Sökınensüere 
nasıl teşekkür etmiyelim ki k,..ndilerine baş ve gönül bağ 
lıyan kahraman Hatayhlarla ele\e verm'!k ~uretile dolru7. 
ny gibi kısa bir zaman zarfında kırmızı çızmele~lt> uzu~1 
r.ntarileri, sarık, külah, bere. ç~rşaf •. P.eçe v: saıre ·· g~ 
b! binbir çeşit kıyafet kal ,bd\ığı}e. bırhkte ~gahğ~, beylı· 
ği, paşalığı, kumarı, hileyi, t,.zvırı, fesadı bırer bırer d.e· 
virdikten ve- memleket hesabına hn bakımda~ - bın 
bir randmanlı işler başardıktan sonra 140 ..... 1)0 yok • 
su\ vatandaşa yi) ecek veren bir ~efkat. ~·uvası. ~O talr. · 
beyi sinf'sinde bcırındıran ~ ·1~el bff terhıye ocagı açın~~ 
ve bu suretle gözbebeklerını ı z ola~ y~vru~anmızın. temız 
ve disiplinli bir yuvada yetı~melerıne ımkan vermış bu · 

lunrnaktadırlar. 
Çocukluğumun ve ç~cuk~:ırı.nız_ın tahükkuk etmiyen 

0 
masum rüyalarını bugiın l ır hakık.tt olarak görmek 

kadar engin bahtiyarlık olur mu bitmrm ... 
M. YELTEPE 

Süveydiyede 1'!J':iediyemizi 
Göz~ çarpan bir um- Nazarı dikka•ine 

ıran faaliyeti var Ölçü ve tartı kanununun 
Süveydiye 10 Hususi sarih hükumlerine rağmen, 

r .. uhabirimiz bildiriyor: sebze pazarında hala betman 
Süveydiye Bdediyesi faa· ı üzuriıı<len alış veriş yapıldı· 

liyeth· çalışmaktadır. BelP.<liyt' ğı görülmekt<"dir. Bir~o~ ok~ 
herşE>yden rvvel yol işin! y~cula r~mızııı haklı şı~ ayetı.~ 
ehemmiyet vererek kasaba ile 1 ııı mucıp olaıı bu eskı ve ko 
liman arasındaki bozuk ve ' tü adetin Ö ıl"ı.1e geçilın ·sini 
dar ) oluu tesviyesini yaptırmış' diler, Bele<liycınii n nazarı 
ve bura!imı otomobillerin sey-' dikkatini celbederiı. 
rüseferine müsa\d bir hale ge 

1 Maran kozlar birliği 
tirmiştir. Bundan başka kasaba, Marangozlarla m0bilyacı ve 
dan köylere giden yollarınJa bıçkıcılar evvelki gün Halk· 
otomobil gt>çmesine nıüsaid evi salonunda toplanarak ara· 
bir şekle ıfrağı için çalışılmak larında bir birlik kurınağa ka
tadır. . 1 rar vermiş ve birlik ni-
Kasabanın ıçme suyu me· } .. 
1 

. .. . d d "dd" j zamnamesını hazırlamışlar-
se esı uzerın e e cı ı su· . ı·k h · · · 
ette tetkik\..-r yapımakta ve dır. Bır ı eyetıumı~mıyesı 

:uyun ,k a s a b a y a pa~arlesi günü t~k:ar Halk· 
getirilmf>si ıçın teşt!b evılllle toplanarak ıdare heye· 

pil edilmiştir : 
l - 19 mayıs 940 pazar günü sabahıodan itibaren 

bütün resmi ve l:ususi binalar ~gündüz bayraklarla ve 
pcıırti bayraklurile süs lem cek, şehrin muhtelif yerlerine 
taklar kurulacak ve dövizler asılacakhr. 

Gece bütlin resmi ve hususi binalar elektrikle tenvir 
edilecektir. Dük:can ve mağazalaı· .Je nakil vasıtaları bu· 
günün manasına uygun olarak süs\enect:ktir. 

2 - O gün saat 8,30 dan itibaren kız ve erkek Lise· 
)eri, ilkokullar, sporcular, esnaf teşekkülleri bdediye Ö· 
nünden geçecek ve burada okullar ve ber teşekkül Ebe· 
di Şef Atatürk'ün yüksek ve aziz hatırasrna hürmeten 
büstiine çelenkler koyacaktır. Her okul ve her teşekkül 
büst'! çelenk koyduktan ve hürmet resmini ifa ettikten 
sonra hemen merasim sahasına gidecektir. 

3 Bundan sonra kız Lısesi. Erkek Lisesi, ilkokul· 
lar sıra ile ve timsallerile, Parti ve .Halkevi Parti bay· 
raklarile, esnaf teşekkülleri, ·' her teşekkiil meslekini tem· 
si\ edici ı:;urette ,, saat tam 9,30 da krokide tespit edilen 
yerlerde mevzi almış olacaklardır. 

4 - Saat tam 10 da valimiz yaurnda mevki Komutam. 
Parti Reisi. Ha!kevi R isi, Belediye Reisi, Maarif müdürü 
o du:u l•a'de to,>1antı y ·rine gelecek, talebeyi, sporcu!· nve 
teşckkül'eri selamludıktan so ıra törendeki yerir i alacaktır. 

5 - Bunu müteakip borunun '' ti ., işareti üzerine 
bandonun iştirakile talebe ve sporcular ve sahada lıazır 
bulunanlar istiklal marşını söyliyecek ve tam bu sırada 
Türk bayrağı çekilecektir. · 

6 - Bunu müteakip bir talebe ve sporcu bir genç 
19 mayıs gününi"n tarib~ kıymeti ve sporun bir ulusun 
kabıliyeti ve karaktniniy iıb ·itmek hususu ve ) urd müdafa 

asınd,lOynıyacağı rolü tebarüz ·ttirecek birersöylev verecek 
:erdir. I3u söylevlerin lıer biı i on dakikayı geçıııiyecr:'.ktir. 

7 - söylevlerden sonra başta t.ılebe bulunduğu hal· 
de bütün teşekküller valimiz' n ve halkm önünden geçit 
resmi yapacaklsrdır. ·· Geçi~ resmi, her spor klübü veya 
okulun sporcu ve talebe sa) ısım ve muhtelıf spor şube
le:-indeki tekamül der~cesini :östereC'.ek birfırsat vermiş ola 
cağından biitün okulların ve spcı klüplerinin kkmil mev 
cu<llarile ve en muntazam vesait ve malzemeleri· 
le geçit resmine katılmalan iktiza eder. Geçit resminde 
futbolcular ve diğer spor şübeleri temsili şekiller· 
ler!P ve halkın spora olan al5kasını arttıracak intizam 
ve- mükemmeliyetle geçecek ledbir almalıdırlar. 

8 Geçi resmi bitince r .ıce ı:ız Lisesinin, miiteaki· 
ben Erkek Lispsinin spor göslı::rileri yapılacak!ır. 

9 Merasimin hitanıuıdt. talebe, sporcular ve diğer 
teşekküllt--r sabadan muntazn n bir surette ayrılacaklardır. 

10 Ôgle<len sonra tal,,.be ve sporcular arasından se· 
çilecek heyetler sehitliği ve httstaııE>yi ziyaret edecekleı· 
dir. Saat 15 te l§kenderund t bölge yüzme ve kayık ya-
rışları yapılacaktır. 

11 Akşam sa tl 9,?) dl Halkevi temsil kolu tarafın 
dan Hatay parkında '·Hiınıı •tin oğlu,, piyt>si temsil edi 
lt-cektir. 

12 - Bu müsamere için lıalkevi tarafından ayrıca dd· 
veliye gl'nderilecektir. 

13 - Gece Belt"diye ö ıü ıde davul zurna çalınacak 

2 - Proje ve şartname \'e 

diğer evr&kı Nafıa Müdürlii· 
ğünde görebilirlı·r. 

3 · Eksiltme 13,5,940 pa· 
zartesi saat (10) da Aııtakyıı 
hükumet konağında encümeıı 
odasında )'apılacaktır. 

4 - Eksiltme: pazarlık su· 
reti\e yapılacaktır. 

5 Muvakkat teminat(lOl 
lira (10) kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıda ya 
zıh veşa~ki ibraz etmeler jcııP b 
edn. 

a Ticaret odasına 
yıth bnlunduklarrna dair 
sika 

b - Muvakkat teminat içifl 
evrakı müsbite 

c - Bu inşaata mahsus \•t 
>ika komisyonundan alııımıŞ eb 
liyet vesikası .. (Mt>zkür vesi~' 
yı almak için ihale günündt 
evvel Vılayet makaaun• ı 
müracaat etmeleri lazımdır 

* * * Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye koııuian iş 
1 -Arsuz nahiyesi merkt' 

zindeki nehir üzerinde bu1
ll' 

nan köprünün tamiri. Keşifjb 
deli (1683) lira (65) kuruştur· 

2 Preje şartnaınt! ve dl' 
ğe.r evrakı Nafıa müdürlüğ 
de ~örülebilir. 

3 E.ksıltme 13,5,940 pr 
zartesi gıınü saat oıı da A"'' 
takya hükumet konağında e 
cüıııen odasında yapılacaktı' 

4 - eksiltme pazarlık s~ 
retile olacaktır. 

5 Muvakkat teminat(12r 
lira (29) kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıda )1 

zıh vesaiki ibraz etmeler 

icap eder. 
a - Ticaret Odasına ks>~J 

lı bulunduklarına dair veS1 

b Muvakkat teminat iv 
evrakı müsbıte. . 

bi.ıslerde bulunulmaktadır. tini seçecrkti~. 
evlEnme ve mahalli oyunlar oynaıwc. ktır. ~ 

14 - Güııd~z sahada int zum ve inzibatı lPmiııe em· 
niyet, Maarif, vilayet jırndıır ııa komutanlığı ve belediye:> 

C - Bu inşaata mı:ıhS~ 
vesika komisyonundan ıılı, 1 
mış ehliyet vasıkasıC{Meı~ıliJ' 
vt:sikayı almak için ihale g~ 
rıi.ınden evvel Vilayet f11

1
, 

·il 
amına miiracaat etmeler1 

Mesut bir tvle me 
Posla ve telgraf mud ıru 

Bes"m Tec.erın kızı hy-dn 
Hed..ıre ıle su i~ ,.., i da r si 
mi.ıht'ndislerinden ~lustaf.ı. · 
Gült kiııın nikah m r sımı 
dün ôğle len sonra 13 .. )e liy 
salonunda yapılmıştır. Başta 
Valimiz olmak üzere kalaba 
\ık ve güzide bir davetli küt· 
lesi ıuera~imdp hazır bulun· 
muştur. 

Genç evlileri tebrik ~der. 
saadetler dileriz . 

Kmkh,rndan Bayaı~ Emine 
Dokuzoğlu ile gazetemizin 
eskı mürettiplerinden polis 
memuru Şevketin düğünü ev· 
velki akşam Kırkhanda yapıl· 
mış ve düğünde kalabalık bir 
kütle hazır bulunmuştur. Genç 
evlileri tebrik eder, yeni ha· 
yatl;.rında kendilnine saadet 
dil~riz. 

Neşriyat Miidürü: 
Selim ÇELENK 
C H.P Matbaasrndabaslmıstir 

Harbiyede Yalova oteli 
ve gazinosu açıldı 

-;ıaban Akar tarafmdan ic ır edilert-k yeni baştan ter· 
tip ve t.uızim olunan bu ot ·ide her türlii istirahat esba· 
bı temin olu mı.;ştur. Fiatlaı çok uygun ve her kiseye 
elverişlidir. 

U /k· • d . Görülen rağbet ve na sıneması n a. umurni an.u üzeri· 
ne bu · akşam tekrar Ct.BELUTTARİK Filmi 

·· ııdu··zde . Yu~st!k masraf. ~e senderc.e mesai ile 
• vucudt• getırılen renklı PAMUK 

PERENSES filmini Buaı ,..am görünüz 

nııamurdur. 
~ .. ---------· 

Et fiafları 
Belediye Reisliğinden: 

Beh•·r kilosu 
Kuruş 

M~zbalıa, birinci ıı~vı kt•ınikli koyuıı eti 40 
ikinci 

n '' •• " 
35 

., kt-çi ııti 24 
,, Dana t'li 18 
,, Sığır t>li 14 

Çaqıda miitdt'rrik kt·miksiz birinci nevı koyun eti 45 
., ., ,. "kinci ,. eti 40 
,, Keçi eti 28 
,, Dana eti 22 
,, Sığır eti 17 

Enctimeni Belediyenin 9,5,940 günlü cdsesiııde alaka· 
<larl.ırdan yapılan inceleme sonunda havyici zaruriyt•<len 

etin nwzbalıa fiatiylı· çarşı fiatı olarak yukarıda gösteri
len mikdar ükerind,.n azami 15 gün için alınıp satılması. 
kararlaştırılmış olmakla halk ve..&esnafın bu miktula alıp 
satımı lazımdu·. 

Hilafında han:ket etti~i görülec<"kler hakkıııda muame 
lei kanuııiyeye tı-:vessül olunacağı malum olmak üzere a· 
J,ıkadara ilanı k~yfiyet olunur. 

ımdır.) 

54000 kilo ekme" 
alınacak 

1 Antakya ceza evi ek(lle 

1 t,6,940 dan 31,5,941 so11t11 1 kadar yevmiye vasati (1, 
1 kilo lıisabile bir senelik '1, 

000) kilo ekmek kapalı ıt' 
usulile (20) gün .nüddetle 
sillmeye konulmuştur. .. 1~ 

ihale 31,5,940 cuma gıı~1ı 
saa·t 14 de C. Müddeiu~1~0 
liğind • müteşekkil ko11115 

ınarifetile yaptlacaktır. ~ 
Teklif mektuplarınbafl \ 

kür saatte komisyon~ ~ ~ 
ve bu hususla umuını 1, 

susi şartnameyi görmek: ~ 
yen isteklilerin AntakY

11
111' 

evi Müdiırlüğündeıı iste (ıt 
ri ve Lu tahmin edilell pof 
göre yüzde 7 buçuk d~,,I~~ 
olan (389) liranın ya ~r 
bulun ınası Vt>.ya BanlcB ııt 
tubu gösterilmesi mı-?' 
duğu ilan olunur: 


