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Sıhhat Vekilimiz Uydurma bir 1 
haber Kızı/ordunun mu

"r·vaf f akigetsizliği 

s 

Dün tetkiklerde bulundu 
ŞEHRiMiZiN SIHHİ İŞLERINt TETKİK EDEN VEKİL 

REYHANIYE VE KIRIKHAN KAZALARINı GEZDİKTEN 
SONRA BU SABAH ADANA YA HA~EKET ETTiLER 

Sayı:ı Sıhhat Vekilimiz 1 beraber hususi olarak ye-

Ankara ı;.aktında 
gizli madde yoktur 
Moskova - Alman ajan

sı bildiriyor: 
Essen de .. f çıkan National: 

Rusgada endişe doğurdü =-

Doktor Hulusi Aiataş. ev- 1 miştir. 
velki aksam geç vakit Yay
ladağındaıı gelmiş ve hasta
ne başhekimi tarafından ve
rilen 50 kişilık ziyafette bu
lunduktan sonra şehrin sıhhi 
durumu hakkında doktorlarla 
hasbihalde bulunmuştur. 

Dun sabah refakatir.de 
Valimizle sıhhat müdürü ve 
tn&iyeti erkanı olduğu halde 
hastaneyi, mezbahayı, su de
polarını, tarahum mücadele 
tnerkezini gezerek tetkikatta 
bulunmuş ve öğle yem~ğini 
Vali konağında V c.limizle 

Sıhhat Vekilimiz öğleden 
sonr:t Valimiz ve maiyeti 
erkaniyle b\::raber şehrimiz
den ayrılarak Reyhaniye ve 
Kırıkhan kazalarını ziyaret 
etmiş ve akşam lskenderuna 
geçmiştir. 

Dün akşam geç vakta 
kadar tetkiklerine devam 
eden Sayın Sıhhat Vekilimiz 
bu sabah saat ikide İskende
rundan Adanay:t hareket 
eylemişlerdir. Kendilerine 
iyi yolculuk dileriz. 

Zeitung !gazetesinin Mo~ko
vadan: ÖRrendiğine 'göre:)M'Os 
kovada~ neşrediie;;:veSovyet: 
Rusya ~radyosu ile de veri-; 
len bir haberdi! Türk - İn 
giliz - F ransı; Paktının 
Türkiyed~ Fransız kumand; 
sı altında, Sovyetler ittihadı 
n~. ka~şı. bir ordu teşkiline 
daır gızlı bir maddeyi ihtiva 
Jettiği bildirilmektedir. Bu 
ordu 400 ,bin Fransız, 80 bin 
İngiliz ve 500 bin Türk as
kerinden mürekkep olacak· 
hr. 

Anadolu .. Ajansının notu: : 
Bu haber tamamen tas-' 

ni edilmiştir. ~ Çif tçige gardım 
B ""d Ankarııdu ug ay 'Ve para f evzii 

devam ediyor Bir ' yiiks~k tek-" 
nik mektebi • kur~-

Bunun bir ihanet neticesi olup olmadı
ğı tedkik ediliyor - Ruslar cepheye ye· 
niden 200bin asker yığdılar - lsveç:ve 

Norveçte heyecan var 
Helsinki 19 A.A.- Rus- dir. 

lar son günlerde Finlandiya Finlandiyahlur, harbin 
cephesine mühim miktarda başlanğıcından şimdiye kadar 
takviye kıtaatı göndermişler 176 Rus tankını tahrib etmiı· 
dir. Cönderilen takviye kıta lerdir. 
atının miktarı 200 bini bul- 1stokholm 19 A .. A- Isv-'Ç 
miiktaüır. Gelen takviye kı- gazetelerinin haber aldı~ma 
taah Kareli mıntakasında göre, cephedeki muvaffıkiyet 
büyük bir taarruza geçmiştir sizlik dolayısile, Leningrattı 
Fakat m~stahkem mevkilerine ve Rusyada büyük bir heye 
çekilen Fi11Iandiyalılar bun- can hüküm sürmektedir. Kızı· -
dan endişe duymamaktadırlar. lordunun Finlandiyaya karşı 

Finlandiya tayyareleri, adeta acziçinde bucalamısı,Sov .. 
Kızılordu üzerine hemen yet zimamdarlarını endişeye 
her gün beyannameler ata düşürmüştür. 

rak, orduyu silahları terke Diğer t•raftan. Rusların 

Muhtaç çiftçiye dağıtılmakta <•lan 100 Jacak 
bin lira ile .. l?OO ton tohumluk buğday Gündt n güne sayıları ar 

teşvik etmekte ve bunun mü Norveç hududuna yaklaımıla 
him tesiri görülmektedir.Bu rı, Norveçte v~ lsviçte endiıe 
propaganda neticesinde bir doğurmıktadır. 

çok ınu hım fayda temin edecek tan fabrikalarımızın ve di -
Muhtaç çiftçiye yardım f Antakya ve Yayladağ, 350 ğer endüstri müesseseler imi· 

, <>lmak üzere ziraat bankasırıa . tonu, İskenderun 1000 tonu '.zin teknik kadrosunu hazır
~elen lOObin:lira Hatayın muhl Dörtyol, 600 ton~ da Kırık· :ıamak ÜZt're yurdumuzda 
telif muıtl\kalarındaki çiftçi- han, R~yhaniye ve Hassa bir yÜ1<"sek mektebin kurul 
lere dağıtılmıştır. l~u paradan mıntakalarına tevzi e<lilt. ması esas:itibarile kararlaştı 
20bin lirasıJskenderun,35..,bin cektir. rılmış· bulunmaktadır. Haber 
lirası Kırıkhan, Hassa, Rey· 15 gündenberi Hatayın alındığına göre. bu maksdt· 
l~aniye ve mütebak~ 45 bin bütün mıntakalarmda başlı- la alakalıVekaletler mümes-
lırası da Antakya ıle Yayla· yan tevziat d e v a m sillerinden • mürekkep bir 
dağ mıntakalarındaki köy!iiye etmektedir. komisyon çalışmalarına baş · 
da~ıtılmıştır. hkenderun ile Koylüye dağıtılan tobumluk lamış bulunmaktadır. Bu te
Antakya mıntalrasında para Jarın hepsi toprağa atılacak sis için meclistt!n tahsisat is· 
levziatı· tamamlanmıştır. 45 Lin olursa. He.tayın bir senelik tiyecek olan kanun av an pro 
liralık ikrazat 50 köydeki ihtiyacım tamamile karşıla· jesi bu komisyon tarafından 
lllulıtaç çiftçilere tevzi edil- yacaktır. vücude getirilecektir. 

çok Rus askerleri, silahlarile Norveç hükumeti,hudutta 
beraber Finlımdiya ordusuna mühim t~dbirler almııtır. 
teslim olmuşlardır. Rus tebliği 

Moskovadan gelen haber
lt:re göre. Sovyet hükumeti, 
Finlandiya cephesindeki bu 
muvaffakiyetsizliklerin sebep· 
lerini auştırmaktadır. 1 

Rus ordusunda bir ihanet 
vukuundan endişe edilmekte-

Moskova 19 A .A. -İsveç 
tebliğine göre,Rus ordusu, 
ağır surette ileri har~kita de 
vam et iş ve dün huduttan 
itibaren 132 kilometre meaa-

Sonu ikincide 

A /manganın pro
testosu 

llliştir. lskenderuııda da 20 Köylü ve çiftçi, banka- Verilen malumata naza • f [ 
bin lira 20 köye taksim edil- dan aldığı tohumlukları har- ran bu yüksek mektep An · .1. ngi iz gazef e/eri ne diyor ? ~ 
lniş bulunmaktadır. Kırıkhan man sonunda isterlerse ay- karada kurulacak ve teşkilat Al k ·· •• ·· . "h 
tnıntakasında ikrazat h~rıüz nen veyahut para ile öde· itibarile Berlindeki meşhur mau rovazorunun ıntı ar etmesi hi · 
dtv< m etmektedir. mekte serbest bırakıTmışlar· Teknike Hochschule ye ben c&baver bir harekettir ve Alman ırkı-

Bundan başka, yine mub- dır. ziyecektir. • k 
t b k k k nın c~saretıne ya ışmıyan bir işti,. Zırhlı·· aç çiftçiye dağıtılmak üzere Para ikrazatına gelince: Berlind~ki u yü st me • 
Ziraat ba ıkasıııca ve Çiftçiye tevıi olunan parayı tep dünyanın her tarafından nın mürettebnb lt-vkif edildi 
lnüteselsil kefalet usuliyle yi11e lıarman soHunda faizlerile gelen talebeleri yüksek mü · Montevido 19 A. A. - kemmeldi. Yahut limana 
lSOO toP tohumluk buğday birlikte yine nakden ödeyecek hendis yetiştirir. Birçok Almanyanuı Montevido elçi· terketmiyerek harbin sonu· 
tahsis olunmuştur. !erdir.Verilen lohomluk buğday Türk gençleri Je burada t<&lı si, Urguvay hükumetine bir na kadar limanda mevkuf 
~u 1500 tondan 4500 tonu için faiz alınmayacaktır. sil görmüşlerdir. nota vermiştir. Bu notada, k:ılsaydı bu, anla.ılır bir ha 

Ç b l ---------~-----·--•) bt-ynelmilel hukuk ve kaide rek~t olacaktı. Alman ırkı 
em er ayn Ruslar tam bı·r ma'li )er hilafına Urguvay hükiime resur bir ırktır. Eski Alman 

6 tin'iıı Alman zırhlısına lazım tar böyle hareket etmezler· 
Cebhedeki teftişle l b • d I gelen müsaad~yi vermediji di. 

tine devam ediyor U lllete Uf.JrTQ tLQT protesto edilmektedir. Eğer Alnım kumandana 
Paris 19 A.A.- İngiliz '3 b Londra 19 A. A. - ln- bayrağını dalgalandıra dalga 

eaşvekili Çemberıayn cephe F ·1· t ı · b ı 1· · tandıra harp d k b •• 
l·nlandı·yalılarııı elı'ne 17 gı ız gaze e erı aşa aymıs e ere aMl•y· 

deki teftişlerine devanı et- olmak üzere, Alman zırhla- dı daha iyi hareket ctmiı 
ltıektedir Çemderlayn dün b • d •• • sının intihar haberini büyük olurdu. Alman zırhlı11 ıon 
lorren cephesindeki lngiliz fll esir UŞf U harflerle Han etmekt~ ve bu zamanlarda 9 lngiliz ticaret 

~ıntakasını ziyaret etmiş ve Amsterdam ı 9 A. A. _ için ciddileşmektedir. Ruslar hususta ~u mütaleayı yürüt- vapurunu batırmııtı 
Ur ada General Gamlt:n · ta- Finlandiyadan verilen bir ha saatta 70 kilometre süratle mektedirler : Monte video - intihar 

l'afından verileıı izahatı din- b .. K 1 d yürüyen tanklar kullanmak - 6u hadise hicabaver eden Alman zırhlısının an • 
lerniş, çok memnun olmuş- ereh g~rde, t ızı ob~ u c:lmbı~ tadırlar. Bununla beraber bir harekettir. Gemi, şerefli kazı, limanın ağzında dur· 
lur Buradarı otomobı'lle cep esın e :\lll ır mag u 1 b' h b · k kt d B ·· d U · Finlandiyalılar Rus tdrruzu· ır surette mu are eyı a • nıa a ır. u yuz en rgu· 
~ajino hattına gitmiş ve bü ~ete .. ~ğramış ve 17 bin esi~ nu tamamen püskürtmüş J bu ı•derek batsaydı daha vay halkı Almanyaya kartı 
liin tahkimatı gözden geçir- ıle olu bı~akmı~tır. F~kat Şı hatta mukabil taarruza bile doğru hareket etmiş olur - derin bir kin bağlamı~tır. 
Jlıiıtir. maide vazıyet Fınlandıyalılar / geçmişlerdir. du. Harbi kabul etmek mü· Sayfayi çcviridiz - ,. 



Garp cephe
si ... de faaliyet 
Almanlar neticesiz 
biz zorlama yaptılar 

Paris 19 A.A . - Garp 
cephesinde dün oldukça 
faaliyetli bir gün olarak gP-<; 
mıştır . Alman keşif kolları 

biiyük bir faaliyet göstermiş 
ve Almanlar bazı noktalarda 
bir zorlama hareketi yapmış 
Jarsa da, bütün teşebbüsleri 
akim bırakılarak püskürtü'.-
m{işl (>rdir. Hava faaliyeti 

: oldukça harar.etli olmuş-
tur. 

Denizlerde 
Bir Alman krovazörü 

hatın1d1 

Londra 19 A. A. - lıı· 
giliz bahriye nezaretının 
resmi bir tebliğine göre, İn · 
giliz d enizaltılarından biri. 
Alma,Jarııı mühim der.izüsh· 
rinden bir ini te~kil eden 
Elbe nehri mansabına soku· 

lard1< K i) lig ;b ! rg sistemindeki 
Aİmaıı krovazörlerindeıı 
uirini torpili eyer ek lıalırma 

ğa muvaffak olınuş 1 u ~ . Bu 
krovaıör 6000 tonluk son 
sistem bir gemi olı·p 
mürettebatı vardı. 

571 

Urguvay hükumeti, batan AI 
man zırhlı sının efradı ile su 
baylarını tcvk f etmıştir. Bun 
lar harbin sonu la kadar ur 
guvayda mevkuf kalacaklar · 
dır. 

Biioncs Ayres 19 /\ . A -
İntihar edr!n Alman zırhlısı 
nın kumanda ve erkamhar · 

~ biye h"'"yeli ile 1037 nefere 
baliğ o1an miire tteba~, Urgu 
vay hükumeti tarafından kamp 
!ara ye rleştirilmiş t ir . Bunlar 
harbin sonuna kadar mevkuf 
kalacaklardır. 

Urguvay Hariciye .~eza · 
reli bir tebliğ ııe~rederek, 
zirhlıııın t,uniri için isterı-en 
nıuhletiıı verilmesine nıah · 
rns komisyonca lüzum görül 
mt!diğiııi , bütün işl e rin bey · 
nelmilel kanunlara göre ya 
pıldığını ilan e tmiştir . 

Fransız n1atbuatı 

ne diyor ? 
Pnris 19 A. A . - Fr.tn 

sız matbua ' ı , Alma 1 zırhlısı· 
ııııı .ııt ilıarındnıı bahseJer · 
ken şu nıÜ t<.leayı y'irütm ek· 
tedirler . Eğ'tr Alman( r zırh 
lıyı Moııt t .. vi<lt!oda ı çıkarmı 
yarak bıraksalardı. harbin 
su ıllnda bu zırhlıy. l tekrar 
nı ılik o'ur'arJı. Fak lt b ~ r · 
lıııva e<l •lm .. k emriııin bizzat 
Hicler tarafından verilmesi, 
Hitlerin , harbi kazan aca~ına 
emin olmadığını göstermek
tedir . Alman zırhlıs· nın inti
ha r ı Alnı;rnyanın enbüyük 
muv1..1f fakiyetsizlilde r; ııd en bi 
ridir. 

B · r İn 'giliz karakol 
gemisi de b ~ ttı 

1:-oııdra 19 A, A. - İn· 

.ı 

-- .... 
Suriye,qe 

Odun ve köınür 
ihraç edeceğiz 
Ankara - Bazı tüccar· 

larııı müracaatı üzerine, Su
riyeye odun ve kömür ihra 
cına hükümetçe müsaade 
edilmiş ve hu k::ırar alaka · 
darlara bildirilmiştir. 

Yalanlanan bir ha
ber 

Ankara 19 A. A. - 17 
tarihli Sonposta ve Yeni ,aba' 
gazeteleri, fstarıhul teşkilatı 
nın değiştirilerek Belediye 
İle Vilayeti;ı ayrılacağını yaz 
mışlardır. Anadolu Ajansı 
bu haberi tekzibe mezun • 
dur. 

Yeni bir kaza t~ş-
kiı eclildi 

Ankara 19 A. A. - lran 
v~ lraka gide:ı yolların ilti 
hak noktası üzerinde Kurla 
lan adlı bir kaz l teşkil edil 
miş ve bu münas .. betle kaza 
merkezinde merasim yapıl · 
mıştır. 

P-0lonya Sefi-
• • r·m1z 

Cen1al Hüsn :U Pa
rise gitti 

Polorıy.lnın istilası üzerine 
Romanyaya geçmiş olaııVar· 
şova sefirimiz Cemal Hüsnü 

fa .. ayb:r mıiddetevvelşehrimize 
gelerek Ankaraya gitmişti. 

Cemal Hüsnü Tara·{ Ankara 
diin gelmiş, ve Trenle Pari
se gitmiştir . Sefirimiz Fran-
sada teşekkül etmiş olan Po
lonya hitkumeti nezdinde hü 
kumetimizi tems· ı'"' davam e· 
decektir. Cemal Hüsnü Sir
keçi garında şehrimiz deki 
Poloaya geıh:ral K'"Holosu 
ile ateşemille~leri ve diğer 

konsoloslu'< erkanı tarahndan 
uğurlanmıştır. 

Altın ve güm üş 
araştırmaları 

Şehrimizin ya~ınındaki A
kıliıe mıntakasuıda altın, pla 
tin ve güıhüş madenlerini ii· 

raştırmak üzere bir Bayan 
iktisat müdürlüğüne müraca 
at aderek ruhsat is•emişlir. 
Bu müra<~a tt kabul edilmiş 
ve ruhsa~ muametesine baş
lanmıştır. 

İş kanunu tatbik 
mevkiinde 

Hatayın Anavatana iltiha· 
kından.Jeri iş kanununun tat 
bikına başlanmıştır. işçi ile 
Patronlar arasındaki bağla
rı srösteren bir talimatname 
iktisat müdürlüğü tarafından 
hazırlanm1ştır. 

Krom i~tihsalatı 
Arsız ve havalisindeki 

Krom istihs<tlah günden güne 
artmaktadır. Bu mıntafca
da istihsal edilt·n · kromlar 
harice sevkt:ôilmekt~dir. 

giliz kardkol gemilerinden 
biri, Alman denizaltısı tara· 
fından torpillenerek batırıl
mlştı:-. Geminin mürettebd· 
tından bir kısmı kurtarılarak 
sahile çıkarılmıştır. 

VENlüON 
- f6ıt: f 

Kızıl ordu 
Başı birincide 

feye kadar ilerlemiştir. 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 19 A.A. - Fin 

landiya resmi te bliğine na
zaran, Sov;retlerin Kareli 
mın ta kasında ki büyük taarru 
zu vahim zayiatla püskiir
tülmüştür. 36 tank tahrib e· 
dilmiştir. Diğer Ct'phelerde 
ki taarruzlar da kamilen 
püskürtülmüş. bazı mıntaka 
lrırda Fin ordusu ileri ha-
rekata devam etmiştir. 

lıaıl 
Maarif düdürlüğünden 
1 Vilayetimiz ilkokul· 

ları için (35) alet siy,tsİ Tür 
kiye hartası, (35) adet fiziki 
Türkiye hartası, (10) t11kım 
Leş kıta siyasi hartası, p 0) 
takım beş kıta fiziki hartası 
(2) adet ııiamPlu bulıar ma 
kinası, (14) adet, a<lese, (10) 
adet puı;ula, (9) adet küçük 
madeni terazi, (9) kutu gr .. m 
ve eczası, (9) adt>t ispirto 
lambası, (4) adet mücessem 
:.ürre, (S)adet Gravzant hal
kası, (14) adet tasviye ruhu 
(30) adet termometre, (1) a
det baskül, (16) adet vücudu 
b ··""r ''c>k ·'< (15) "<l •t ., ~ ... ' " ' 
vücudu b ~ş ·.!r, u;(adın ' {l ) 

veç ajansıııın Finlandiya hu a fot mücessem vücudu beşer 
dudundaki muhabiri bildiri- (2) adet mücessem küre, (4) 

İsveç ajansının mu
habiri ne diyor 

lstokholm 19 A .A.- ls-

yor: 
Harp dün bütün gece 

şiddetle deva'11 etmiş. Fin 
ler Sovyet ordusurıu azim 
zayiata u~ratmıştı r . l nha 
olunan Rus a laylarının ye

rine derhal yenileri ikame 
olunmaktadır. Bir pusuya 
düşen 700Rus askerinin hiç 
birisi kurtulamamıştır. 

Haber verildiğine gÖn", 
Sovyet ordusunun kumanda 
heyeti tensik edilmiş ve ta 
arruz usullerinin değiştirilme 
sine karar verilm!ştir. 

adet mühsap, (1) adet şems 
manzumesi, (2) adet baro
metre satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda yazılı ders 
aletlerinin muhammen bede 
li (998) liradır 

3 - Ders aletleri arttır· 
ma ve eksiltme kanununun mad 
dei mahsusuna tevfikan (20) 
gün müddetle, açık eksiltme 

1 e konulmuştur. 
4 - ihale 28, 1 'l ,939 ta· 

rihinde s:ıat onda Vılaye t 
mahamrndn müteşekkil vila
yet daimi encümeninde yapı 
lacaktır. 

5 - Tt.~liplnin muham· 
manevra yapmışlar men kıymeti nin yüzde yedi 

Paris 19 A.A.- Havas buçuk tutarını maliye vezne 

RuslarKaradenizde 

ajansı bild:riyor: l sine yatırıp makbuz alma· 
Rusların son defa Kara- l ları ~e o gün en.cümene mak 

denizde yaptıkları manevra yal bıız ıare etmelerı. 
'd 1 d · ı · ı ·• 6 ·- Ders aletleri şart· torpı o ar, enız<ı tı gemı en• . h .. 'f• ·· ıw 

ile mayın gemileri ve tayyare namesı er gun maarı •mu-.. 

I · t' ~ k e ı · t' M dürlüğündt> görülebilir. er ış ıra y em ış ı r. a · .-l. A 

nevraların başlıca mevzuunıı lı an 
tahtelbahirlere karşı müc<.· lskenderun inhisarlar depo 
dele ve mukavemet teşkil 

sundan Antakya inhisarlar etmekte idi. 
Romen-Rlls hududu anbarına gelecek olan 500 

ve Reyhaniyeye 50 ve Kırık 
kapalı hana 100 ton çuvalli tuzile 

Biikreş 19 A . A . - Ha· Antakyadan İskenderun in
vas Ajansı bild 'riyor: Re- hisarlar anbarına 100 ve Sü
manya ile Sovyetler arasın veydiyeden 150 ton çuvallı 
daki hudud hala kapalıdır . kuru incirin rıakl iyesi a çık 
SOvyet işgali altında bulunan arttır maya konulmuştur. 
Polonya topraklarından g~ç- 1 1 - lskenderu 1 Antakya 
mek mecburiyetinde olan 300 Reyhaniye ve Kırıkhana ge
vagoa beyhuda yere bekle- 1 lecek tuzla Antakyadan ls
mektedir. Bu hususta Rus· 1 kenderuna gönderilecek ine 
yaya yapılan müracaatlardan ' rin beher tonunun r muhaın
hiç bir netice çıkmamıştır. 1 men ıı.ıkliye ücr~ti 265 ve 

B. k,., t · · t · Süveydiyeden Iskenderuna 
Jr aT ıp 1

5~ .enı~od.~ gidece:< incirin de beher to-
.. ~atay apu ıcıl mu ur- nu beş liradır . 

lugunden: 2 lh ı ·· ·· 21 12 
M .. d. . k 1 . k d - ;l e gunu , , u ırıyet a ~ml a rosun 

939 
'h' .. d.f 

da açık bulunan (25) lira ma tarı .. ın.~· musa ı per· 
aşlı Lir katiplık için liseme ş ~mbe gunu ~a~t. 14 de ~n
zunu aranmaktadır. Garp Ji- takyada baş.mudırıyette mute
sanlarından birisine vukufu 

1 

şekkil komısyon ltuzurunda 
olan tercih edilir. Bu ayın yapılacaktır. 
22 inci günü akşamına kadar 3 - Muvakkat teminat 
nıüdiriyete müracaatları ilan akçası 205~24 liradır. Temi-
olunur. nat akçusı ya nakden veya· 
Kayıp şahadetn rme hut esham ve bank~ı.mektu-

1928 senesinde Ordu bu olarak kabul edılır. 
ilkmektebinderı aldığım şaha 4 Taliplerin ınuayyerı 
detnaıneyi haybettim . Yeni- olan gün ve saatten evvel 
sını alacağımdan eskbinin teminatını başmüdiriyet vez 
hükmü olmadığını ilan ede- nesine teslim edip mektubu 
rım. 

Hacı Sıtkı oğlu Tahır 
Kay.p şahadetname 

1931 de Erzitı i!kolundan 
aldığım şahadetnameyi kay
bettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Musa 

ou komisyona ibrnz etme· 
leri lazımdır. 

5 - Bu baptaki şartname 
yi görmek ve fazla tafsil at 
almak isteyenlerin Antakya, 
İskenderun, Reyhaııiye ve 
Kırıkhan inhisarlar memur
lıığuna müracaat etmeleri 
İlan olunur • 

4 

Ruhsatsız 
Avcılık yasak 

Vilayet makamından: 

.... 
d 

f zinsiz her nevi çap ve mo 
-delde silah taşımak ve tez
keresiz avrılık yapmak ya
saktır. Alakadarlarm bulun
dukları mahallin en .:büyük
mülkiye amirine müracaatla 
vesika almaları, vesikasız si
lah taşıyan veya yapaıılar 
ı-tkkı ı :l ı ka rn ıi t akib:ıt y;;:
lacağı ilan olunur. 

ilan 
ELEKTRİK TESiSATI YAP

TlRMAK ISTIYENLERE 
Elektrik idöresinden: 
Abonelerimizin artması 

dolayısiyle motörlt:rimizin 
şarjı trnrnm olmuştur. Bu 
itibarla yeni makinemizin 
vazına kadar yeniden abone 
kabul ed emiyeceğimizdeıı · 
boş yere elektrik tesisatı yap
trılmamasın ı , 

Şehrin elektrik cereyanı 
istihlakı, motörlerimizin kuv· 
v.!i tehammüliycsini geçmiş 
bulunduğundan herhangi hir 
arıza <lolayısiyle büsbütün 
cereyansız kalınmaması için 
zarurt!t olm ı lıkçı fazla lam
ba kullanma malarıııı sayın 

müşterilerimizden ehemmiyet· 
'e reen. ederiz 

• Müdüriyet 

ilan 
Hatay defterdarlığından: 
Cisrihaditten bili ti bar~ 

Süve-ydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki, [umum 
mevakii saydiye<le (1940) 
senesi ikinci kanun iptida
sından (1942) senesi birinci 
kanun gayesine kadar liç 
sene müddötl~ avlanacak 
baiıkların saydiye resmi <.ıçık 
arttırma ile 29,12,939 ·tarihin 
de saat on altıda d efterJar-
1 k dairesinde satılacaktır. 

Talip olanların yevmi. 
mezkurdarı evvel (20) lira 
(25) kun•ştan ibaret ilk te
minat akçasıııı mal sandığına 
yatırarak müzayedeye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak iste· 
yenlerin varidat müdürlüğü-. 
ne müracaat etmeleri .... ilafi" 
olunur . 

İlan 
Antakfa gümrük muhafa 

za taburu satınalma komis
yonundan 

1- Taburun üç aylık 
ihtiyacı için açık eksiltme: 
usulü ile 35417 kilo u ı alı
nacaktır Mlıhammeıı fiat 14 
kuruştur. ihalesi 20- 12- 939 
çarşama guııu saat 15 de 
gürnri'k taburu binasındaki 
salınalma komisyonunca yapı 
lacaktır . Buna ait şartname 
korııisyoııdadır. :ı~teklilerin 
yüzde 7,5 muvakkat teminat 
!arını lı;kenderuıı gümrükleri 
veznesine ve ya mal sandık
larından birisine yatırarak 
mezkur gün vf! saatta komis 
yona müracaatları 

2 .~ym gün ve saatta 
28,500 kilo ekmeğin taphiye 
si işi açık eksi!tme ile ihale 
edilecektir. Muhammen fiat 
(2) kuru~lur. lstiyenler yüzdtı 
7,5 teminatı muvakkate akça 
sını yatırmış olarak rnüraca• 
at etmelidirler. 
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