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i(.~i~~ ~e köglül~re' Ba!vekil!m_iz tel 
\ıaıi,.,iı , ... •zın beyannamesı kık gezısınden 
et kö ı Şeıık Soyer önünıüzd k' k' · · · . 

· Y U v" •ft , 1 . e 1 e ırn yılı ıçın vı-
lf.~:~,tıo ıı çı •rıne aş •ğıdaki boynun• meyi gön dön d Ü le r 
~lek t Ve illukadd d 

ıı ile le hayat ve 'kt' es. or umuzun iıışesinin, 
lftı "~ llartJ istih l ı ısadıyatımrzın düzene girme-

ı... .ı vurcurı ·r sa ımw.ı ar.ltırmaktır 
"'J,% b 1 llRI henı , t . 
~ k.· em de b' "a an ve memleket i"in '~ok 

;it!" ızzat b · · v \ 
ft~~k kazan .1 u ışı yapım çifttti ve miistulı 

._. _ _-.qrırı b' «.: ı olacaktır. • 
:"ÇiJ~ • ır guo.. . f . . 

kı firnız için .. u. çı tçın.ın bir yılı ... ) ata sözün Un 
~Yrnetıi Oldu~~IJU .gelıoıştir. Toprak mahsulünün 
~ ~anda b 1 , ııraatın en çok para getirdiği 

'ti h . u ıınuyoruz. 
'11. ilkkıte ba .. 
''lla lr şarmak ıçıo köyümUzdek· k' 

oyulıırke 1 e ı nı 
l !bak lAzı o şu noktu'arı göz önünde bu· 
· Pıat ındır. 
· artnıasile ...x. t · · 
fl'~k h "vz erımız kamaşarak il . . . 

" ale g r ı· . erısmı 
ı ~~ . ~ ıp e ımızdeki tohumlukları da sat-

t kıs lohu ı ki 
l. ~daha t.E:rni~ ~ arımızı ;;eçen senelerden daha 

"'lfilrıd 0 arak ayıralım. 
14 an tohum t d .k. ~ . 

- •n ge'en tohu , e arı ı~e duşmı~e'im. Çünkü 
~~ gibi leda ·~·ar ekserıya muhit~ ve ikHme 
~~küldUr. rı ı de bu günkü Şartlar , altında 
. 1~ekUK ihtiyarımızı on ·· 
~ t•ce u iırnf elmiyelim. a gore düzenleyerek 

' rken dıkkatlı de . 
~ 6. 'b dikkt.t d ,ı· r~rken dıkkat'ı ve tasarruf 
q ~ili e eım. 
t~~ an, ot 8ü h 
}. % kın iş diye ~~e ü ayvan yern'erini kış şiddet-
'~ nde bir Sııat f! ner~.k t~arik İ bulunulmı. 

""'Çalıttarnıak z~a çıft surmek, bir kaç saat 
.... 8 8Uretıle geı·en y ıı d k' . 

•1 U lakdird h ~ 1 ar a ı mesaımizi 
L..l ~'lanı görec:k .'~abımızın çok üstünde netice· ,.L ·•varı sınız 

lflt(t, btZda bulunan m r· r· 
ııı. il, kaıbur k' ~ or u vasıtalardan, pul 
~ . . oıa ınelerınden istifadeye gayril 
t!pi"•ıe 8~1ık ve bereketli 

mahsul yılı dilerim. 

Vali: 
{ Şefik Relik Soyer 

011dradaki gaze
td iecilerimiz 

~rıle .. .. 
1 . Qoruştü er ve Duvr 

~'~eı h lırnanını gezdiler 
ergün Al B 

ed . manyayı ombardıman 
l-0rı<1ra en pılotlarla da pörüştü 
t~·ı . 9A.A.- 'I'"· k ı er1 d" ur j "İn "Ok ..: tın d ~ .... menınun olmuş-., gez, . e birçok tur Çii k" b 
~&ı rnııı(' d' : . n u u dost gaze-
''llde . r ır. Uğh~ tecıler heyeti Edenin şah-
~iater lstıhbarat Na- 5~.n pek büyük bir alfika 

Münakalat Vekilimiz Eskişeh;rde 
Ankara 9 A.A.- Başvekil Şükrü Saracoğlu Doğu 

Vilfiyetlt'rind.eki seyahatlerinden bugün saat 21,30 da 
Ankaray~ dönmüı~ ve istasyonda Büyük Millet Meclisi 
Heisi Ab:JUlhalik Renda Be Vekiller, Genel Kurmay 
Asbaşkanı ve Vekaletler erkanı tarafından karşılan 
mıştır. 

Başvekilimiz Saracoğlu, seyahat intibaları hakkında 
gazett?cilerin sorduğu suttle, bu seyahattan çok nıem 
nun olarak döndüğünü söylemiştir. 

Afyon 9 A.A.- Mün.ıkatat Vekili Arniral Fahri 
Eugin Bu sabah saat 8 tle şehrimize gelmiş, Vihi) et, 
Belediye \10 Prrtiyi ziyaret ettikten soı·ra yeni yapıl

nıakta olan bava meydaııında tedkiklerdr bulunmuş 
ve saat 10 da ~:Skişehire gitmek üze.re şehrimizden 
ı:yrılmiştır. 

Vilki Ebedi Şefin manevi hu-
zurunda üç dakika tazim 

duruşu yaph 
Başyekilimiz Vilkiyi kabul etti 

Ar kara 9A.A.- Amerika Cümhurreisi Ruıvelti•1 
Şahsi mümessiliVilki bu~ün saati 1 de yanında Ameri 
kanın Ankara Hüyük Elçisi ve refakatindeki zevatla 
birlikle Atatürkün muvakkııt kabrini ziyaret eylemiş 
ve muhteşem bir çelenk koyarak Ebedi Şef Ata 
türkün manevi huzurunda• üç dakika siiren bir ta
zim duruşu yapmıştır 

Ankara 9A.A.- Matbuat Umum Müdürü Selim 
Sarper, Reis Ruzveltin şalıst mümessili Vilkinin An
karayı ziyureti münasebetile gazeteciler şerefine An
karapalasta bir koktelparti verm:ştir. Seçkin Türk 
ve ecnebi yaz1cılarım biı araya toplıyan ve çok sa-

• mimi bir hava içinde geçen bu partide Başvekil· 
let mıisteşarile diğer Vekaletler erkilnı hazır huluıı 
muşlardır. 

Ankara 10 A.A.-Doğu Vilayetlerindeki gPzısın· 
den dönen Başvekilimiz Şiikrli,Saracoğlu dün akşam 
saat 22.30daAmerikaCürnhurreisiııin şahsi mümessili 
Vilkiyi Başvekftlet köşkünde kabul etmiş ve kendisi 
le bir saat görüşmiiştür. 

·~lı.!ılııııla:..-.••imi!~ı!l..-11.!tırt:":Jıi 1111!!9"1 a"J,.-, ww 
Tilrk m•safırl~r ıng~:izha Brezilyahların 
vo kuvvetle. ine mensup 

b r F'RA NSIZ GUY ANINı E 
h i-:ro'< yüks~k rıit ~ 1 su- LE GEÇIREt:EGINDEN 
ba} tarla görüşmi.ışlardir. BAHSEDı, 

1 
YOR 

Türk g .ız ~tecileri bundun 
başka her ~ün Almany..ı· Vişi 9 A.A.- D.N.B. 
yı v işgdl altınddki mem Hj1nsı bildiriyor: 
lekt•tleri bomb1J.rann anıı g. Fransız 
den Av,bomba uçakları pi· Hrezilya r ın 
lotlarile dP konuşmuşlar · crğim~ dair 

Guyanını 
ilhak ede-

olan ş..ıyialaru 

SON OAKrKA 

perşembe --- -Atıo 1 şarHısı•ı: 

Oahild, yıllı.lı 5 ıir.1t. 

Y b 1 cı memlakatıer-. 
8 lirD 

lllnl arın her Kelim•· 
sinden ~ kuru, alınır 

1 
Ucrat P•tindir . -

OünO gaqan •ayı~: 
10 kur •t'ur 

Stalingrad önün 
de durum 

İf alyaıılara göre iyi 
Bonrn 9 A.A.- 'ltalyun ! 

gazetelerinin Berlin muha· 
birlerine göre. Alman as
keri nıahfilJeri ·Stalingrad 
kesimindeki durum Rusla 
rın çok şiddetli mukave
metine ~ğmerı bekl~nen 

neLiceye yaklaşmaktadır. 
Şehrin şimıılin.ie Rusların 
yaptığ1 karşı taarruz 1 bü
yük ölçüde bir mey 
dan saviışrna sebep olmuş 
ise de düşmanın istediği 
faydayı teL".lin edememiştir 

Bir gazete muhabiri· 
nin y?zdığır.a göre,bir nokt.ı 
için Alman müdafaasında 
bir g<!dik açmttğa muvaf
fak olan düşmanın gayre 
ti akim kalrr.ıştır. 

Berlin 9 A. A. - Bir 
~iman resmi tebliı'tine gö 
re: Stalingrat önünde şid
detle savaşan Alman kuv
vetleri Ş3hrin şimalindeki 
hakim tepeyi ele!~eçirmiş 
terdir. 
Şark Cephesinde 
şiddetli savaşlar 
Moskova 9 A.A- Mos 

kova radyosunun bu subah 
ba biUir::liğirn göre Novro 
siskin müdafoacıları inadla 
mukn,·emd etmeye d .. vı.nı 
etnıiş1erd ı r. Diişrııan ordu 
su yıpr .. rnmaktadır. Hus 
orduları karşı hücumlarla 
düşmanu kauiı kayıplar vt r 
dirmişlir. Bir nokta bir 
kaç defa e'den el~ f!t'~tik
ten sonrn nihayet Alman 

' hır tarafından z;.ptedilmiş. 
fukat ert. si sahalı Hus 
si;i\h Pndnziarı, Almanları 

atmıştır. Alnıanl :tr durma
datı cepheye ihtiyat kuv
vetleriı getiriy) rlar. Savaş 
bütün şıddetile devam edi 
yor. 

rağmenFransızlar böyle hir 
luırekı=ıtin B· ezilynlıl a r h· 
rafından yupıh:ınıyacağı 
konaatindediı Jer. Brezilya
) a ııtfo unun l'U lıabe r. 
Cenubi anıerik~yı ele ge
~irmek i•4iyeıı knyırnklar-

1 d:111 çıkarılmıştır. 

~lliei 1
8

renden Brekin go~terdiği bir nıemlek~t-
'ottr,0 ~ra~ .bulunduk- Hten .. g~lmişlerdir. Ingiliz 
r ~ arıcıye Nazırı arıcıye Nazırı ileTürk ga-

dır. Pilotlar hı.va hareket
leri hakkında şahsi intiba 
larır.ı anlalmışlarJır. 

Türk heyeti cumrt gUnü 
l>ııvro gitmiştir. Gazeteci 
ler Fransız sahilleri karşı 
suı.:laki ilk lagiliz müdaf • 

Vilki Ankaradan aynldı 
~il e.n tarafından g~zeteci~eri arasındaki gö-

~ 'friıı:,•~lerdiı:. .Hes- r~şnıe ı~ister Edene Tür-
~ ti . ın belırthğioe k1ye hatJralarını yeniden 

·ı, c~ye NtlZırı Türk canlandırmak fırsatım ver 
rue iörşütUğU i- mişlir. Öğleden son 

tiı Hava Nazırlığına giden 

hattını da gezmişlerdir. 
Misafirler Duvrda hayatın 
şaşılacak derecede normal 
olduğunu görmilşierdir. 

\r.lrnra 10 \. \. - Bitlt•şik Amerika Cümhurrr-isi 
Hı zve' iıı şahsi nıUrı.essi ' i Vilki bu s ı lıııh saat 7,15 
le l':tirıH·~u · uçak meydauında'l \'O hususi lıir uç 1k

la Jıqrc~.ı>t eylemiştir. 

v , :ı,i lıükümetimiz udına llaıici~·e Prolı)kol Umuın 

Mildüı P, llus!.lsi Kalem Mıid<l:iı, Am~rika E0 ~isi, ı.ı .. 
giliz E'çiLik ~rklhu lardfındau oğurlannu~tır, 



• 

I 

J 

ra 
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Hiçte iyi olmıyan bir istatistik ,Memurallnaakc 
Geçen bir yılda '.~ milyon litre fazla rakı \ 

f. tısr 
Benzin aınacak Elektrik 

18 
. 

1 
~trı~ 

Antakyn (;Unu iıl\ J\lulıa 
faza taLuru sutınulmu k< -
ıı:::isyoııundan 

ee 
geJediYe 

içmişiz 
lstanlnıl - lrıhısarlur his.o l:!r~iduresi yeni sene 

idaı\~siui::ı hazır'altığı islli- irııa 1 ilt mrvsiminde istihsa 
tistikltre göre bütün mem lalın 10 milyon litreye çı 
lcl{et dah~liııdeki rakı is karılması için hazırlıklara 
tihlaki ge<;eıı senelere ııis başlamıştır. 
b t e ziyadr.sile artmı~tır. ~u cümleden olan Pa-

Geçen sen~ 7 milyon ş .. bahçc ve Diyarbakır 
litre olan rakl :istihlalii mfüki at fabrikalarına y ·-
bu seue 9 milyon litrt yi ni kaMı lıır iHive edilrnek-
Bulmuştur. Sou güuieıde tedir. Ayrıca rakı icin en 
iÖı üten darlığın biric~k se lüzumlu bir m~dde o)an 
lıel.ıi olarak hu isbh' ak soma istihsalini arrırnıak 
fazlalığı gösterilmektedir. maks~<lile lzmiı:de yen\ bi1 
Hu vuziyet karşısıı da ln fal> ika lrnnılacaktır. 

~İz mirin~- Kurt u 1 u ş Y ı 1 dönümü 
Düu emsalsız v~ çoş~un tezahüratle kutlandı 

lı.rnir 10 A.A.- lzmirin ordunun lzmire girişi sem 
kurtuluşunun 20 ir•ci yıl- lik olarak uynen tekrarla ı 
dönümü ol an dün emsal- mış ve kaharaman erleri-
sız ve ~ok tuşkın bir miz kesif bir halk kütle:'i 
h,.yacanla kutlunrnıştır. nin son haddine varan 
Gazeteler Ebedi ve ~liıli taşkm ve coşkun heyecan 
Şefleıin resimbri1e süslen- vH a'l,ış tufmt arasıad:ı 
miş, törene lzmirin kurtu- şehre girmiş~ir. 
luşundu şehit Jüşen kah- Öğl Jden sonra Atatür-
ramanlar adına dikilen kün annesinin kabri ziy~-
nbidenin ziyaretile başian· ret edilerek nutuklar söy-
mış, Abideye çelenkler kon 'enmiş, gece şehir btşt. n 
muş ve. heyecanlı nutuklar 

1 
baŞ<l donutı' mış ve fener 

söylenm işlir.Bundau:sonra alayı yapılmışhr. 
u-;::~im:mlıil~~almllDICiDEEZlKl11mlllillli2Di .. Cmiilimı~~· 

Festival şarkı- Seyhan böF 
ları plakları gesi 

Mil!1 oyunlar fetitivali TürkJ'ye yüzme bi-
t münasebetile Halkevi ta-
fın<l müevlel Kons8rv,1tuva rincisi oldu 

,_rı Korosu ve Hulkvvi or· 'Adana :- 25 Vilaye-
k( slrnsuıın iştirak ile imal tin _yüzücülerile yapılan' 
ı>itiriitn plaklar gelirinin Türkiye yüzme birincilikle 
lorm.ın. ı So!iyal j'atdım rinde Seyhan gençleri 123 
şul'esin ait olmak üzere 1 ıı~vanla birinci ~elmişler-
ı:;ı tı~a çıkarılmıştır. 1 dir. 

Plağın arkasrnda iki ı Müsabaka çok heyıı-
sesli bir halk şarkısı da 1 canlı olmuştur. YUzücu1er 
hulun: oakt<..dır. Çok be· ŞPı efiıı~ lıelı:ıdiye •. tarnfm
ğt1ııibn pluğı okuyculan· , dan S yhan Jokuntasır.da 
mıza haıart'l!e tuvsiye n· ı bir ziyafet verilıniştir. Pu 

,Jzriz. Hedeti 138 kuruş 
1 

v, n hesahile lstanbu\ ikin 
Salıibiııiu s~si plHldaımı ci, r\oc:.ıP'i üçliııcli ve 1ç 
s1:1tırn biiliin nılitss•3.5•,.erde el döl'düııcü olmuş urdır. 
bulunmak:larlır. 

.Emi .. öuü llalkevi :. i-
! tdınlcıe 2(0 kmuş 1 

rııukabiliııde muntazam 
bir an b I< i içinde pm t:ı 
ıle :ıdr slerı ıe gönderecek ı 

tir. 
E~l~ıl\ ET lKı~Cl şum:: 

MUDUR Ü 
Erııniyel ıkirıci şube 

l\lüdürü dirıncı sınıf em
ıııyet Amiri Sami Erdöl 
_t:<>nkm Vila)·r.ti Emniyet 
Amiı liğirıe .tayin edi1miş-
tır· Sami Eıdöle yeni vn
/Psiude de başarılar dile· 
nz. 

Açık buluııan Iskeııde 
run Emniyet .ı\:i!irliğiııe 
l~ergama kazası Emnıyet 
Amiri ikinci sımn!:mniye t 
Amir lerinde.nAbdullcıbKa
uıgülle tayin t:dılmişlir. 

İpek Kozas~ 
müstahsillei ine 
Odenecek para kilo 

baş:na 50 kuruştur 
lpeK Koz.ısı mü~t thsil 

!erinin koıa ,tarım sııtış 

Kooperatifınc s::.ıttıklaı ı ko 
z·ı'arın her kilesu için fi· 
ut f <trkı olarak 50 kuru•· 1 ... 

ulac!lklamıı ö ıce lıubel' 
vermiştik. Tarim .salış ko 
opt:ratıfi bırafırıdan gönde 
rilen ve düııkü sa;ıırnızd.ı 

çıkun bir ilanda bu fiat 
farkı 5 J kurnş yerine bir 
tertip hatası olarak atı 
~uruş şekiinde çıkmıştır. 
üdenccek para kilo başına 
50 kuruştur. Dt.iıelıir ve 
özür d.lcriz. 

l'.T.T. Müdlirlıığiin<lerı: 
1- idaremizde münluıl 

muaş ve iicretli memuri- l 
yetlere imtihanla orta rnt"k J 

tep 'nezunu 11lııuıcuktır. 

1- Antakya 
Giimrük nınhafoza tuhuru 
ihliy~cı ı i~in 702 Tı>neke 

resinden: ~11tJI 
11111 t 

vuuyel ··kse~ ( 
tebliğ" ve y~ı oı:ııı 51 
. . ,~t (1) ıŞ tll 
ıklmıu .., . "' ı:s-tııı t' 

• • fe,SI :J 81' •! 2 - .:\luvaffak oluca1\la 
rm teklif tıdilecek yerde 
mf'muriyet kabul etmeleı i 
şartltr. 

3-Muvaffak olanlnra 
3o56 N. kanuna göre 15 
lira maaş ve 60 lira üerdt 
verilir. 

' benzin açık eksiltme iit: 
satın dlıııucakllr. Ek~iltnıe 

12 eyHil 942 Cumartesi l 
günıi sa&l 1 O da talıur l:>a: 
tınulmıı konıiı:;yonııııdn y1: 
pılacaktır. Şnrlnamt-si 
hergi.in k,pmisyomlu görü 

trı j{ tarı . ·b:.ıre· 
tarihind(.!1 1

•
11 ıi·tif· .. , 111rıı 1 

nıe.vkuU'· ı:ı 
Kilovatı 

Q •Jl 
Kuru" , e~ • 
25 f ıusıı81 ,,~3 

ırıllr ~ti 
. deır 

20 Hesrrıı ~ 
4- btaldilerin 788 N. 

lu memurin kanununun 
dördüncü rnaddesi11tieki 
şartları ha;z ve devlet me 
muriyetine ilk girecekle
rin 3:.> yaşmı geçm~u iş 
olmaları lazımdır. 

5- Müsabakaya girmek 
istfıyenlerin 29-Eyh11-942 
akşamına kadar evraklari
le birlikte rnüdürluk ka
lemine müracaatları. 

6- i\1üsabaka .,30-aylCıl 
942 çarşııınba günü saat 
10 da yapılucab tır. 

1-10-25 

ilan 
D. D. Yolları 6 mcı 

iş'etme Arttırma ve eksiltme 
Komisyonu reisliğinden: 

İskenderun 1slnsyonun 
da ihzar edilen 90000 adt-t 
parke taşınırı 3600 'ı\Jetre 
murabbaınJaki istasyon 
meydamna d(işeme işı 21-

9 - 942 tıırihiode pazarte 
si güııü suHt 16 d& Ada
na 6 ınc'ı işletme müdür
lüğü binasında açık ek
siltmeye konmuştur. 

Beher metre mikabm 
döşime işçiliğinin mu
ha urnen bedeli 70 kuruş
tm·. isteklilerin nüfus cüz
danı, ehliyet vesikası ve 
1&9 liralık muvakkat te
minat ile tayin edilen gün 
ve saatte komisyon reis
liğine müracaatları lazım

dır: Şartnarn~ ve inuırn 
vele proi~leri işletme ve 
iskendernn istasyonunda 
parasız görülebilir. 

Reyhar iye Kaymaka
mı takdir edildi 

Valimiz Şefik Soyer 
~ift,_:ileriıı hUl<t1 nele borç
h1D1...1kları huhubutın vak
tinden önce teslimi ışını 
m uvaff.a kiyetle başaran 
Heybaniyc Kaymakamı 
llalahattinGetliğı bir takdir 
name ile taltif eylm ıştir. 

BİR NAKİL 

Şehrimiz Kıı lise si 
Beden T~:rbiyesi öğrl emeni 
Leman Tulga, Koııyı:t kız 

lisesi Beden Terbiyesi öğ-

ı etn.1 tnliğine nııkJediJw iştir. 

le bilir. 
2- Tahmini tutarı 3357 

lira 66 kumş olup muvak 
kat teminalı 252 liradır. 
isteklilerin kanundu yszı· 
h vesika veya banka mek 
tuplarile birlikte eksiltme 
saatmda koıni~·ona müra· 
caatlan 27-31-5-10 

Posta nakliyatı 
eksi itmeleri 

l arri~ il' 
12 c; ~tıı ı 50 t 

,. ıero o . •B ~ 
5 l)eıeJı) iı 

1~, (1/ 50 ıeıı 
tenvıralı 1° 9 

5. 1• t' , ··..;iye 
Kayı P hlJ kerh~ 
danı ve as sı 

sika arıı: 
.. dil ıı l 

l._:erısın ııı 
.. dııf11[1l (l 

Hatay: P.T.'l'. Mülürlüğün yet cuz ·ı.:a!Jl 
deu terhis "~~ıuo&l 

A l. para l.J ~ 
yhğı 250 lira nmham ıra ttiCJ'· · 

men bedelli AııtukyL.-Has- mı kaybe 6ı;erJi~, 
sa arası oto ile posta rıak- daııırrıla ·~eriııi' al U 
!iyatı açık eksiltme 7e ve- mın ye.ı:ı~ 11u~ıı1 
ril miştir. eskilerırııtl d~riıtl'. 

·ı" e ~ Jll· 
Muvvakkat teminat 225 ğmı ı aıı ıııı 

füadır, Talipler ticaret oda AltaY ı:rıo cığl~ 
sında kayıtlı 'e okur ya· Duro.ıtJŞ' BPrb 
zar oiacaklardıı·. ac~ 

ihale Hatay P.1.T . .l\lü Et alı'1olll 
dürlüğünti ~ 11-9- 912 .. s.ıllfl 
cumaa güaü saat 15 te ya AskeJl ,. c,ı 
pıla<!aktır. Şartnameler me yooundc.ı~~~ftl 

1

~) 
sai gün ve saatlarında mü ı- t\O ı;ilo 
dürlük kale:niııde görülfl iı•in 40JO ı 
b 

y ··~! 
ilir. 17-31-5-10 alınacktır· iılt 1

0 
Hatay 

lüğünden 

* * ':' 2- 'fall~oat 1ııl 
P.T.T. Müdiir- rzdır. Tefll1 ıtoııa 

Aylığı 120 lira muhnm 
me°: lıedeı!i Antakya-Hey
hanıre arDsı oto ile posta 
naklıyatı açık ueksiltmeyu 
verilmiştir . .\luvvakkal te
~inat 108 liradır. Talipler 
tıcaret odasında kayıtlı ve 
okur yazAr olacaklardır. 

Ihı:ı'e Hatay P.T.T. mü 
dürlüğünda 11-9 - 942 
cuma günü saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnameler me 
sai gün ve saatlurıııd:.ı mü 
düdük kaleminde görüle 
bilir. 

27,31,5, 10 
* * * Hatay: P.T.T. Müdülü-

ğünden 
Ay'ığı 120 lirıı muham

men i:>ellelli Arıtakyu- Kı 
rıkh~n arası oto ile ,posta 
naklıyaıı a<ı;ık eksiltmeye 
veriln• iştir. 

.M.uvaklı.al lenıinat 108 
liradır. TaliplerTıcul'el oda 
sında kayıtlı ve 0kur ya
zar olacaklardır. 

lhale Hatay LJ 'l' 'J' .. ... mu 
dıirlüğünde 11-9 - 942 
cuma günü saut 15 te ya
pı'acaktır Şartnaıneltr me 
sai gün ve saatıarında nı ü 
dürlük kaleminde görüle 
bilir. 

3 -1t1ıle i 1 d:., .. aat ,,,,, 
güau s.. fl ı~oıv 

satın al n1 
) 

yapılacaktır·~;IO 

1000 a~ 
1 

ac a ı rı ·~., 
• t1 (J .:nll 

Ant·lı;y ıı ;r 

hafaza 'f abord.Jo· l 
oıJ'ı 11 

komisY0 t~~) 11 j\JI .ır 
1 -- ~ 'fil~" 5' 

l\lubaftıZtl ~ilO r 
. . (1 ıOO) e ~~ 
ıçın v fı~ ~, 

l zar . ' 
kapJ ı şıııf· Aı ~ 
konu\[llll,, 1....-9 J~ 
~19-Es10 J6 • 
·günü saııt ~o~ 
tın ulnH1 ı 

ı;tı'. .., 
yapı ncıı ı;oıı.ı''' 
her o·UO ı 

ö.. ,o 
rüle t>1lır;fJ!ı01 r, 

2- O•~ ,l) 
(2 ~9ü:>) ıirı• lı9 

) tıtı 1e 
kat teIJli~l ı~~ t 
. · ıerıil . ,. 
istek l 1 b'' 1 ~· 
sdatind0~11 f ~~ 
kadar te ,<ff 
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