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6 Mayıs 1 11940 - (Sayısı her yerde2 kuruş:] Pazartesi 
Şükrü 'BALCIOGll, 

Sahihi ve Bas muharrir\ 
... . ... Selim: ÇELENK. 

Neşriyat Müdürü 

\f~azeteye ait }azılar Neşriyat~ 
.. ~ürü;'; adına gönderilmelidir.~ Abone :'.Yıllığı : :s Lira 

Yabancı,'m ;!m\eketlere ~Ura 
ilanların he-r keiimtsinden 

'Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

T e1efon:: 1 · 46 - P. K. 24 
HER G0N ÖGLEDEN SONRALAR! ÇIKAR HAL v GAZETESİ - TESiS TARiHİ 192n YIL 12 SAYI 2468 ADR_E_S_:_Y-EN-i-GON ANTAKYA 

~~~~~~~~---~~·~~~~~~~~~;;;;~~~~~~, 

S kuı uş alınır ücret pe~indir 
.......... 

loid Corçlngiliz Kabinesirıi
iradesizlikle ittiham ediyor 

Eski lngiliz BoşvekiJidigor ki: 
cHükumeti •dare edenlet' zaif ve iradesizdirler. Bu hale nihayet 
vernleli ve azimkar adaml~ rı iş başına geti melidir.Aksitakdirde 

memlekete h :yanet edilecektir• 
Londra 5 (a .a.) - Sabık 

Başvekil Loid Corç bugün 
zimkar adamları iş başına kıtaatı Almanlara mukaveme

te devam etmektedir. 1 
ı tlt-şrettiği bir makalede hüku-

. getirmelidir . Enerjik bir hiı· 

kumet iş başına gelmezse, 
Parlamento vatan,, hi> aııet 
ediyor demek lazım geliyor. 
Vazifelerini ba~ararnıyaıııar 
derhal iş başından çekilme· 

RQmsosun Almanlar tara 
fından şiddetle bombardıman 
edilmt-lcte olduğu Stokholm· 
dan gelt-n haberlc-r de bildi
riliyor. Bu mıntakada harp 
faaliyeti büyiik bir şiddeti! 
inkişaf etnıektt>dir. 

ın~te .şiddetle hücum etmek
te ve ezcümle şunları yaz· 
maktadır: 

13 hükumt'tin takip 
CltiRi bu gevşek siyasetle 
başımıza ge!miyen şey kal· 
l'nadı ve kalmıyacaktır . Nor· 
Veçteki badist>ltı!rin ist"diği · 
rniz gibi cert>yarı etmemesi, 
&ers~m idare adamlarının esf· 
tidir. Bunlar zaif ve mec.:nun· 
durlar. Hükumeti idare eden 
~iınamdarlar daha azimkar 
Ve dıtha şiddetli hareket et
ltıelidirler. Parlamento bu 

hale nihayet vermeli ve a· 

lidirler.,. • 

No"Vt"Ç c~phesind~ 
Londra 5 (a.a.) Röy-

ter Ajansı Stokh :>im.lan bil· 
diriyor: Garbi Norveçteki i ıı · 
giliz kıtaatı çekildikten soııra 
Almanleır v<ıkit gt•çirmeden de 
hal Norveç kıtaatını kuşat· 
mış ve Norveçliler hemen 
hiç mukavemet göstermrden 
Almanlara teıılinı olmuşlar· 

dır. Cenubi Norveçte Norveç 

GarP. cephAsınd~ 
Paris 5 (a.a) - Garp 

cephe;inde dün mutadtan 
fazla topçu ateşi teat: edil
miş, şiddetli bir bombardı 

mandan sonru tıtaruza ka·
kan 300 kişilik bir Al rııan 
müfrez .. ,)i ağır zayiat v(~ r .. rt'k 

püskürtülmüştür. 

12 Adada 19 mayıstı hazırlık 
ltalya tahşidat Bu sabah Valimiz:n başkanlığında bir Ko 
yapıyormuş! rnh~yon toplandı 

Muhtelif kayrıaklardan ge 19 mayıs gençlik ve spor için Valimiz Sökmen Sueriıı 
1erı haberler, İtalyanın 12 a bayramı haıırtıklarına baş· riyasetinde hir komisyon bu 
ciada mühim tahşidat yaphğl· }3nmıştır. Bayramın bu sene sabah saat 10 da vilayr t ma 
tıı tey!t eylemektedir. deha çok hPyecan ve tezahii · kamında toplanarak progranıın 

Bu hususta alınan mü ratla kutlanması için zengin anah:illarını hazırlamıştır. Ko 
lelllmim malumata nazaran, bir pro~raın hazırlanmaktaciu misyon pazartesi günü tekrar 
t•ıyaılar 12 adada 50 bin Bayram hazırlıklarını tespit toplanacaktır. 
'akf"r tahşit etmişlerdir Ay- 1~•11!!!!111•••••---• 
tıca bu mıntakaya sottaıya;· Petrol bulıınan Romanyada 
1
•htelbahiri gönderilmiştir . d 1 M d k l 
lran dev 'etı• mıntaka a 1 ey ana çı an an 

ıı 1 casus şebekesi 
İ~ . . Şimdilik giinde 300 İ Bükreş 5 Rome:ı zabıtd 

ınır fuarına genış ton istihsal edilecek sı, Almanlardan mfüeş,.kkil 
tnikyasta iştira 1< "Cümhuriyet,,arkadaşımı ın t; him bir casus şebekesi 

ni meydana çıkarmıştır. Buıı 
edecek zın Beşiriden hab~r aldığına tar, gayri me~ru bir suret· 

A k 1 göre. l.ıulunan petrol damc>r te gizlice te:;is ettikleri bir 
~·· rı ara 5 (a.a.) - ran ları çok zengindir ve şimdi radyo istasyonu vesıtasilt-
~kuıneti bu seneki beynel· ı·k l k 1 d · d k fllılel l . . ı petro uyu arın an gun .. 

1 

neşriyat yapma ta idiler Hü 
ltıik zmı.r . fAuaArına genış 300 tonluk p'!trol istihsal P.· kumet bütüc tedbirleri al 
ltıişt~~st; ışt~raka karar v~:.· dilecektir. Başvekilimiz dok ' mış ~e ca:usluğa karşı aman 
~Gk b: . erg~ sar~yıııda . u tor IRefık Saydam Petrol sız bır mucadeleye karur ver 

ır pavıyon ı ·ışa edıle· d' v • 'b' b ı d k 
;ektir. Bu maksa ~la Iranın 1 mıııtakasındAa tkedkikatıdıı~. ik:. sııkgıı b~ıır ım, yuar" akraıcbı,. ayreı t ab_çto t 
"ilk .. .. . . .. mal e<lerek n araya onmuş .. ' · a ı u 
"'' ara buyuk elçısı dun İı· . ,. . muştur 
··•ite <>id k . h d bulunmaktadır. Başvekııımız, · 
l k 6 ere sı::r"I sa a:,ııı il J Yugoslav-Sovyet 
et ikatt b 

1 
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• Petrol sahasında aha on ku 
•.ı. a u unmuş ve ınşa · anla· · ması "'lll~ce'- . . . yunun açılnıa'I VI:" denıır yo •I 
l· " pavı\.·oııun yerırıı , u · · J Moskova 5 A A Al 'SPit eyi . J. ıunurı ueşırıye oğru sür<ıtle · .- • ı 

Japo ernışltır. ·ı· .. uzatılması içiıı İcab e.:iı- n di· nıaıı ajanswu gört>,Yugoslav 
u- ngı tZ go ya ile Sovyeller birliği ara· •• rektif!Ni Vt'rnı : ş buluııın,11 '<· d b ı 

~ ru 1 · sın a uraua cereyan etmek 
.. .,. Şffi(l erı tadırlar . te olan ekonomik müzakere 
li11 ~~Ya 5 A.A. - Japo .ı Yeni yapılacak olan de· ler inkişaf eylemektedir. Bu 

rıcıy N 1 f' . il .. l"k. B .. tj 11i e azın, ııgiliz sr ı· mır Y(' arı ıçııı uıı umct u müzakerelerin mevzuunu iki 
tı~lı kabul ed~rek keııdisile yük Mılleı Meclis.Pdeıı 50 hül..um"t arasında bir kle· 
ll,1 ~ •• ~üddet görüşmüştür. milyon liralık tahsisat istiyt' ring vr. tediye anlaşması teş· 
ltıiYettılakata büvük l>ir eh"m cektir. kil ~ylemr.ktedir. 
ku atfcdılm kt 'k' h" • az re Tunada ıhtiyat ted 
d· ltıct arası eh' e vr-1 ı ı u Ve'iahdi Prens Ot', Alman bı"rlerı· 

111ı b ıı r an aşma· - ı b ı ahsof u k yaııııı er gt:!Ç rnag u o aca 
llr-..,.. ııma tadır . ~ını ve Avusturyalıların der 

'"••S Ott .. . 
P4tr' oya gore hal isyan bayrağını çekerek 

Q• y, ıs 5 A.A.. - Amerika- istiklallerine hvuşacağına t, Phğı b' d - 1 · h d.. ır seyahatten bu emın bulun uğuııu soy emış· 
on~ıı k" ~s ı Avusturya tir. 

Bertin 5 A.A. - Alman 
ajansının bildirdiğine göre. 
Tunc. nehri üzerinde suikast 
lara mani olmak için iecele· 
ri seyrü sefer yasak edilmiş 
tir. 

Yenigün kupası 
B .. ş takım "rasındc ki maçlar,cumartesi 
ve pazar günlt:ri yapıldı. GPnçsporla 

Kırıkhan Halkpv i f nala kaldılar 
Beden Terbiyesi Bölge teş 

:kilatı tarafından t(-1 tip ve ic 
ra edilen ( Yeni gün kupası ) 
maçlarına cumartesi gunu 
sa?.t 14, 4j de spor~sahasın 
da büyük bir seyirci kütlesi 
önünde başlanm•ş v~ birinci 
kısım, dünkü paz .. r girnü öğ 
leden sonra n;hayettenmiştir 

İlk maç Gençsporla Rey 
haniye Halk~vi birinci futbol 
takınılan arasında v~ hakem 
Şükrü Balcının idaresinde 
tam saat 14,45 le başlamış, 

fakat h{ nüz 38,nci dakikada 
hakemin bir kararıo-ı itiraz 
ederek sah1y1 teı k ec.'en Rey 
haniye takımının. yapılan da• 
vel~ rağmen :ekrar sahaya 
.8elmemeleri Üzerine takım • 
!ar 1 - 1 berabere vaziye • 
tinde iken bırakılmışlır. 

İkinci maç saat 16 da 
23 Tema.uzla Kırıkhan Hal· 
kevi birinci takımları ara~ın 
da hakem Kenıal Mıstılnn 
idart>sinde başladı ve intizam 
la devam ederek 5,35 te Kı 
rıkhanlıların O - 2 galıbiye 
ti ile neticelendi. 

Bu ~uretle ikinci partiye 
kalan Gençsporla Kırıkhan 
arasında ayni gün çekilen 
kurada Kırıkhan finala kaldı. 
Gençsporla İskenderun 5 
Tem muz talımlarınııı karşı · 
taşması kararlaşt ı. 

Dün snbah lskenderu .ıdan 

EN SON lJAKTKA 

şehrimize gelen 5 Temmuz 
lulcar, öğled.~n sonra saat 16. 
10 da Geııçsporlularla bir • 
lıkte .. ve ~trafı ku~1tan l>in . 
lerce seyircinin alkı~ları ara 
sında sahaya çıktılar . 

Her iki takım dijn, bize 
çok iyi bir oyun gösterdi 
ve ilerisi için büyük ümitler 
vndiler. Hakem Kamil oyu 
nu güzel idare etti. 

Tam bir sportmen centil 
rneııliği içinde sonuna kadar 
<levanı t-~eıı oyun penaltı • 
dan aldıkları iki gol ile Genç 
spor lt!hine 0- 2 neticelendi. 

Bütün spor hareketlerini 
bizzat ve yakından talc..ip et 
mt'kte bulunan Sayın Valimiz 
ve Bölge Başkanınıız Şükrü 
Sökmensü •r bu maçlara da 
titkip ctmi11 ve gerek klüple 
rimizin, gerek Halke~leri ta 
kımlarının gösterdıkleri faali 
yeıten memnun kalarak, bil· 
hassa dünkü son maçtan son 
rc1 Gençspor ve beş Temmuz 
oyuncularile konuşarak ken· 
dilaini güzei ve verimli ça• 
lışmalarında devama davet 
etmiş, elde vererek Hatay -
da sporun tam ve hakihi ma 
ııasile yük selli lmesi ıı e hizmet 
etmelerini, bugünkü görünüş 
leril~ sporcularımızın kendi
leri üzerinde bu inhbaı bı • 
raktıklarını söyliyerek hepsi 
ne nıuvaffakiyet temenni 

Sayfa}"ı çcv:riniz 

Uydurulan haberi er 
Trakyetd · tahşidat yaptığımız haberi 

resmen yalanlandı 
Berlin 6 A.A. - Alman ajansı Sofyadan şu haberi 

vr.rmiştir: Yunan hududunda 1 ürkl'!r tarafından yapılmık 
ta olan mühim askeri talışidatBulgarist•nda şidde ılil>ir en 
dişe ve heyecan uyandırmıştır . Siyasi mehafil, bunun çok 
ciddi hadiselere yol açmasından ve Bulgaristamn böyle 
bir tahşidata sehep olacak hiçbir harekette bulunmadı· 
~ını beyan etmektedirler. 

Paris 6 A. A. - Havas Ajansı Sofyadan şu haberi 
veriyor: Yunan hududundtt Türklerin yapmakta o!dutu 
mühim tahşidat Bulgaristanda t:ndişe doğurmuştur. Bu 
tahşidatın Şarki Akdeniz1Jeki lngiliz tedbirlerile alaka· 
dar olduğu beyan edilmektedir. 

Anadolu Aja.nsının notu : 
Havas ve Alman ajanslarının verdikleri bu haber ba~, 

tan başa uydurmadlr. Bilakis terhis vakti gelen askerler 
tehirsiz terhis edilmektedirler. 

Bulgat Ajansının tebliği : 
Türkiyenin Yunan bududun.Ja askui tahşidat yaphtı 

v~ bunun Sofyada endi~e uyandırdığına dair olan haber
ler uydu-madır. Bulgaristanın böyle bir tahşidattan ha 
beri olmadığına ve l>unun esassız olduğunu bildirmf:te 
Bulgar Ajansı m~zundur. 

Çörçile salahiyet verildi 
Londra 6 AA·- Deniz ve kara kuvvetlerinin ruü~te .. 

reken idare ve tevhidi iı.;in ~~ahriye Nazm Çorçilc sala .. 
hiyet verilmiştir. 

1 



Sayfa - 2 YENIGON 
ı: 

Çağlıyanlar bölgesinden 

•• •• onsoz 
f ltalganın bu 
lgü11kü vaziyeti 

Tanınmış terbiyecilerden biri : '• Dünyanın masum ço

cuklarmı bana teslim ediniz: size bir başka cihan ya· 

ratayım . . ,, demişti. 

Kaderin türlü cevrine katlanarak bugünkü ( idrak çağı) 

na yetiş .ıı iş olan Hataylı Türkü de Türk inkılap ve ıne· 

deniyetinin dil~diği en hüylık hedefe vardırabilınek için 

bugündt:n yakın zaman ve ~u andaki kabiliyetten uygun 
imkan bulamayız sanırım. 

( Dün ) ü unutma; ( b~gün ). Ü ~n.la.r~ın . . 
Yolundaki inkılap vecızesını bırıbırıne lekrarlıyacak 

kadar ( müşterek duygu ) lu, ( müşterek iman ) lı ve 
( müşterl!k hedef ) 1i çok temiz bir vilayet halk~. içinde· 
yiz : işlenmemiş mermer karşımızJa ve en mukemmel 

aletler, işte, b\zzat avuçlarrnıızıı~ i.çindedi~ .. Yete: ~i. isti 
yelim, yeter ki yaymak ve yehştırmek ıçm elbırlığı ve 
gönül beraberliğilc çalışmağa aııdiçelim. ,, 

Tarihin hiçbir devrinde ve ihtiyar kürrenin hiçbir ye
rinde ebediyet kazanamamış oları ( istila ) nihayet (sel ) 
Jen gelir. ( Sel ) ise - tıpkı dedelerimizin dedikleri 
ıbi çabucak gider ve. ortada en muhkem inşaat 

~ıalzeınelerinin birini teşkıl eden ( kum ) kalır .• 
Ey Türk inkılabımn hatibi, şairi, muharrir ve müellifi ! . . •; 
Mevzu mu ıshyorsun · 

işte Hatay · · 't 
ilham kaynakları mı anyorsun 
1 te Defne çağlıyanları, işte Akdeniz dalgaları, işte al· 

tm şırmak kıyıları ve nihayet işte sana Hataylı Türk 

halkının uyanmak, öğrenmek, bellemek ve benimsemek 

istiyen sevimli çehresi ve o ıun - da~a dünkü .. seçim 
gıinlerind • - eıı başta muk ldd .s. Atası olmak uzere..17 
milyon Türkü yerinden oynatın temız ve ıoukaddes varlığı. .. 

M. YELTEPE 

Seghaıı - Hatay 
Spor teması programı 

25 26 Mayıs cumarte~i ~ ~.abahleyin:. 1 :- :eni~, (İki 
günleri bölgemız musabaka: Dır sın~ıl bır da ve paıar 

sporcularile muhtelif s~.or te bı!.) . . . 
maslıumda bulunmak uzere 2 - Bısıklet yarışı. (40 kılo 
40 kışilik bir kafiıeııi:~ st:yha1. metre üzerinde) 
dan şehrimize geleceğini bil l Ôğled-:n sonra: 
dirmiştik 1 - Atletkim: 
Bu Büyük spor günü için ha a) 100 metn~ sürat koşusu 
zırlanan ve her ıki .bölgece b) 200 ,, ,, ,. 
kabul edilen grogramı aşağı c) 400 ,, ., ., 
ya dere ediyoruz. Bu pro?raıı d) 800 ,, ,, ,, 
spor klüpl •rimizde de bolge t.) 1500 ,,muk:ıvemet ,, 
asbaşl-:anlığına tebliğ ve İlan f) 3000,, ,, ,, 
edilmi.~tir. • g) 4x ~00 bayrak yarışı 

25MA YtS940 CU MARTESI h) Tek adım uzun atlama 
ı ~ Boks. J) Disk 

2 -Güreş:(56,61,66,72,79. k) Gülle 
87, ağır) ?sıklet iizerinde S r L) Cırit 
best güreş (Minder üzerinde ın) Yüksek atlama 
ve beynelmilel k ıidelerc gö (Rekorfor kroneınetre ve 
rt>.) metre ile hakemlerce tesbit 

· 3 - Futb.>l: S ytı m veHat.ı} edilecektir.) 
şampiyoııİctrı araşında • maç. r 2 - Sayhan ve Hatay böl 

(Dip!owalı fut bol hakemi ı gel eri muhtelit Futbol temsi
taraf ıııı.lan idare ed11ec ·ktir. 

1 
!i maçı (Diplomalı hakem ida 

2o Mayıs 940 Pazar resinde) 

edip şiddetle ve surek ~u 

retle a\kışlanarak sahadan 
11yrı lıı)ışlardı r. 

Bu il~ kupa maçımızın 
finali ne kalaıı Gençsporla 
Kırıklısıı Halkevı oııümiizde 
ki pazar günü )'İne şehrimiz 
de karşılaşarak rı~·liceyi ta -
yirı t>deceklerdir. 

Kırıkhan takımı da, diğer 
takımlar gibi lı"niız pek ye 
.ıi te~ckkül elmiş olmakla 
bt>rdber, ıhııul edılemıyecek 
bir kuvvet.e olduğundan 
Geİıç$porlufara çalışmtf.arın· 
da devdm etmelerini tavsiye 
ederiz. 

Beş teıninuz spor 
. klübü 
EH•c-!ce de babcr verdi· 

ğimiz gibi. böıge başkanlığı· 
nın teşebbüs ve direktifleriyle 
lskenderunda kurulmasına ka· 
rar veril~n Spor klübü, cu
marteci günü yapılan bir iç· 
timada teşkil edilmiş ve Türk 
askeıinin Hntay toprakJarına 
ayak bastığı mutlu günün ta
rihi olan (Beşt""mmuz) adını 
alarak faaliyete geçmiştir. 

Başta lskenderun kayma· 
kamı olmak üzert!, Belediye 
Reisi, Parti ve Halkevi Reisi, 
beden terbiyesi öğrt:tme:ıi ve 
lskenderunlu daha birçok 
münevver sportmen zevatın 
ve gt:rnçlerin hazır bulunduğu 
bu ilk toplantıda niıamname· 
nin kabulünü müteakip idare 
heyetiui seçıme ieçilmiş 

Hüseyyin Cahit Yalçın hu 
başlık altında Y enisabıh ga 
zett-sinde diyorki: 

"Harp başla yalıdan beri 
ltalyada bir sinir buhranı hü 
küm sürüyor denilebilir. Bu 
bazan şiddet peyda eder.fer 
yad ve tehdi<l ile l<erıdini gös 
terir, bazarı sükunet bulacak 
hissini verir. Ht'r lıal<le aııla 
şılıyor ki ltalya<la için ;çin 
kaynıyan bir dert vardır. Bu 
nedir'~ Sarihsurette bilmiyo 
ruz. Tahmin yapabilmek için 
İtdlyan rnatbuatın:Jan akst!den 
mutalealara bakıyoruz. Fak at 
onlara da akıl erdirmek kıt · 
bil deği!Jir. Son günlerde 
ltalyan ruhu geııe böyle had 
bir buhran devrt-si geçırı-

yor . ., 
lıalycııı gazetc!cılerinden bi 

rinin ltalya ~ibi bir mem 
leke tin ilanihaye harp harici· 
{alamıyacağı şe' !indeki sözle 
rine ilişen muharrir diyor ki: 

Har l>e iştir ak etmek lazımmı 
dır,değilmidir '? Tabii buııa karaı 
vermekltalyanlara ait b' r hak 
tır. ltalyarı vataııınuı menfaati 
namına neyi münasip görür· 
se onu yapacaklardır. Fakat 
böyle harek,..t etmiyorlar. 
Muttassıl. biz bitaraf değiliz, 
sadece harb hariciyiz. Fakat 
nihayete kadar böyle kalamı 
yacağıı. diyorlar. Uuııu ilan 
etmekten ne fayda bekledikle 
rını anlayamadığımızı 
itiraf mec:buriyetindeyiz.

11 

ltaly<rnın aklına geldiği ve 
işine uyduğu zaman harbe 
girmesin~ kimsenin maııi ola· 
mı)acağına ııaz.,ran bu şekil 
deki ilanları manasız gören 
muharrir diyor ki: 

Muttıssıl ben harbe gire· 
ceğiın. girmeden duramam 
demt-kle birşey istihsl\l edile 
mez Bu habe-ri alan menıle· 
ketler hemen Hoınaya kcışup 
İtal,ayı harhe girmekten vaı. 
r,eçirmek için kimisi bir müs 
temleke, kimisi bir ada, kimi 
si bir sahil kimisi de koceı 
bir Vilayet takdim edemeı ., 

Kayıp Miihür 
Adıma mahkuk ınührij 

mü kaybt"ıtiın. Mezkur mü
hürle (')mer Büyükburç biri 
162 diğeri 479 Türk lirası 
olmak üzere iki, Mebm t 
Burca 25 alturıluk bir st-ııed 
trn ba~ka kiınseye borcum 
olmadığını ilan ederim. 

Fehmi Anlar 

Kayıp şahadetname 
1926 sı:>ııcsinde Hnssa 

ilkokulundan aldığını ilk 
nıekteb şı·hadetnamesiııi kay 
bettim. t>nisini alacağımdaıı 

eskisinin hükmü yoktur. 
li lzsiuen 

ve değerli sporcularımızdan 
Umf"r Türkmenelli klüp reis· 
liğine. intihap edilıniştir. 

Yeni klübüıı adı kaddr şe
refli ba~anlarla o kadar ebe· 
di olmasıııı diler, kuranları 
devamlı muvuffakiyetıer fo. 

ınenııisıle tebrik t..:<leriz. 

Yoksullara 
Yardım edenlerin 

listesi 
Kuruş 

Süleyman Köyıüoğlu 25 ayda 
Ömer Arg 50 ayda 
L~lfü Çelik 50 ayda 
Tahir Elçi 10 ayda 
Ali Ôzdenıir 10 ayda 
Hikmet Uluııç 11) ayda 
Mustafa Şah o 1 OOaydı, 
Y ıısuf Koyuncu 50 ayda 
G· rp Mimari 5 ayd< 
Osman Yozgatlı 25 aydu 

( Sonu var ) 

ilan 
Aotakyanın Şenköy na· 

biyesine bağı: Sofular köyün 
de garben İbrahim çavuş ce 
nuben Türkmen Hasan vere
s~si şiınalen ve şarken tarİ· 
kiaın ile mahdud tapunun tt'~ 
rinisani 328 tarih ve 65 ve 6f. 
sıra numaralarında msfı Meh 
met o~lu Durmuş evlatları 
Must3fo ve Mamo ve diğer 
nısfı Hacı DurmuşAli oğlu 

Ahmet ıı;ımlarına mukayyet 
bir kıta tarlanın 18 ve 20 se 
ne evvel haricen ve gayri 
resmi surette hissrdarl • r ara 
sın da yapıları ifraz ve taks; o 
de b:r kısmının sureti adiye 
de 1aherin miilkiyetine geçmi~ 
olduğu ve hisselerden Ml"h
met oğlu Durmuş o~lu Mus· 
tafanın tupu sicil muhafızlığı 
na müracaatla harican yapı
lan ifraz nt-ticesiııde hisst-ı:.İnt 
isabet f'den mahallin ifrazen 
namına tescili talebine m"!b· 
ni bu gayrimenkulün hukuku 
kıymetini g:ıip etmiş olması 
dolayısile cihet aidiyeti ve hu 

huku tasarrufiyesinin tetkiki için 
19,5,940 tarihinde n·ahalli 
ne keşif ve tetkik memuru 
gönd,..rileceğinden bu yerde 
haricen bir yeni hak idı liasıı 
da bulunanlar v.- rrn ellerinde 
ki belge:lerle birlikte keşif gü 
nünden evvel tapu sicil mu· 
hafızlığına ve yahut keşif gü 
nü mahallinde bulunacak me· 
mura müracaatları ilan· olunur 

ilan 
Maarif Müdürlüğünden: 

1 -- Kırıkhan Iskende-
ruu yolu üzerinde Soğuksu 
mevkiind<- keşif bedeli (2235) 
lira (26) kuruş olan eğitmen 
kursu bir k1sırn inşaatı açık 
eksiltınesi on kim müddetle 
temdit P.dilmiş ve talip çıkma 
mış olduğundan mezkur inşa 
at 2190 numaralı kanurı un 
41 uncü maddesine tevfikan 
29,4,940 tarihi'ldt'n itibaren 
bir ay içinde pazarhkla iha 
le <'dılt'cektir. 

2 Muvakkat teminat(l67) 
lira (64) kuruştur. 

3 Pnzıtrlıkla ihale tl ma 
yıs 940 Pnzartesi saat 1 l de 
vilayette yapıliicaktır. 

4 l'aliplerin uşağıda 
yazılı evsaftaki vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

a) Ticaret odasına kayıtlı 
bulunduklarına dair vesika 

h) Muvnkkat temi"lat mak 
buıu 

c) İıışaat için Nafıa mü · 
dürlüğüııdeıı bu İnşaat için 
alınmış ehliyet vt-sikası mez 
kur vesik ıhale gününden 
bir hafta evv"'I naifadaıı alın 
mhk liizıuıdıı. 

Nafıa 
Münakasa ilanları 
Hatay Vilayt!linden: 
Eksiltmeye konulan iş: ~ 
1 - Soğukoluk yolunda is: 

tiııat duvarı inşası keşif bede 
li (1348) liradır'? 

2 - Proje ve şartname ve 
diğer evrukı Nafıa Müdürlü· 
ğünde görebilirlı·r. 

3 Eksiltme 13,5,940 pa· 
zartesi saat (10) da Antakya 
hükumet konağında encümeıı 
odasında yapılacaktır. 

4 Eksiltme: pazarlık su· 
retile yapılacaktır. 

5 -Muvakkat teminat(101) 
lira (10) kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıda ya 
zıh veşa;ki ibraz etmeler icap 
t-dt!r. 

a - Ticaret odasına ka· 
yıth bnlunduklarına dair ve· 
sika 

b - Muvakkat !eminat için 
evrakı ınüsbHe 

c - Bu inşaata mahsus ve 
si~a ko.11isyonunda ·ı alınmış eh 
lıyet vesikası.:(Mezkür vesika 
yı almak içiıı ihale gününden 
bir hafta evveline kadar Vi
layet makamına müracaat et· 
meleri lazımdır. 

* * * Hatay Vil:i.yetiıı<leıı: 
Eksiltmeye konulan i~ 
1 Arsuz nahiyesi merke· 

ziııdeki nehir üzerinde bu!u· 
nan köprü11iin tamiri. Keşif be 
deli (1683) lira (65) kuı uştur. 

2 - Preje şartnamt: ve dı
ğf;r evrakı Nafıa müdürlüğüO 
de >{Örülebilir. 

3 - Eksiltme 13,5,940 p ı· 
zartesi giinü saat on da An-
takya hükumet konağında en 
cümen odasında yapılacaktır. 

4 - C:ksiltnıe pazar ıık sıı 
retile olacaktır. 

5 Muvakkat tenıinat(l 2b) 
lira (29) kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıda ya· 
zılı vesaiki il,raz etmeleri 
icap eder. 

a - Ticaret Odasına kayıt 
lı bulunduklarına dair vesika 

b - Muvakkat teminat içio 
evrakı müsbite. 

C - Bu inşaata mahsos 
vesika komisyonuıidan ahıı
mı~ ehliyet vasikası (Mezkur 
vtsiknyı almak için ihale gii" 
ııünden bir hafta evveline. 
kadar Vilayet makamına mu· 
racaat etmeleri lazımdır.) 

llan 
Vakıflar müdtirlüğünden: 

F elit köyünde 31 mahz~'ııı 
No lu vakıf bıshçeııin zeytul1i 
hasilatı hariç olmak iizere 
<'iğer meyve hasilah arttır~' 
ya çıkarılmıştır. ihalesi 10,'· 
940 cun"1 günii saat 14 de 
ic-ra olunacağıııdun isteklile 1 

rııı müraca tlları ilan otunu'' 

Gündüzde 
Bu akşam 

iki film bird~.n Türkçe sep 
ıi ve sözlü UÇ AHBA S 
ÇAVUŞLAR VE ELM~~ 

HlRSIZLARI mutlal:a go 
m:k fırsatım kaçırmay~ 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK ti• 
C.H .P .MatbaıısınJa bastınıf 

' • 


