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Şrilcrll BALCIOÔUt. 

Sahibi ve Bas'.muharriri 

(Sayısı heryerde2kurq) ~~-
Gıt .... 

' 

_ ----:ıÇarşamba ~ 
~lim:ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

26eg/U/ Dil bayramı. 1 

Fransız "!üs Mihverciler 
v · b ·· ·· f · • d .~ ı- k il ktemlekelerınde Harbi Akdenize 
~ arın uf un 'l}Ur lÇlP e mera s1m1. e U anaca lngiHzler Dakarı n~,kledeceklermiş! 

Halkevinde yarın için bir bayıam progranu hazırlandı bombardıman ettiler L ondra 24 A. A. - lyt 

8 d haber alan melıafile Yarın 26 eyliil. D it inkila- pılacak, Ankara radyosu neş- tam 1 e sona e recek olan GENERAL DOGOL DA-
bımızın sekizinci yıl döniimü· riyat yapacaktır. nutuk ve şiirin okunmasın- KAR ÖNLERiNDE Mihver devletleri, ~ harbi 

Ş f k D·ı k ·· ı ·· · k ı b d A k R d sıkl~t merkezini Manı deni-dür. Ebedi e in tü ~nmez ı ve u tur ın i a ımı · an sorıra n ~tra a yosu· Londra 24 A .A. _ lngi-
b b ··l · k · t d" l k zinderı Akdenize nakletmet deha hazinelerinin ize yarat· zın u murıtm gününü utla· nun n l'! şrıya ı ın enece liz istihbarat Nezareti bildiri 

k H b karar vermişlerdir. Bu kar tığı sayısız inkilapların en mü· ma için alkevimiz, bir ve bütün u merasim ho- yor: Sor. alman , haberıer 
b l O. h ı B ı h · h f rın, Ribl>entropun Roma zi-hirnlerinden ifi o an 11 program azır amıştır. u parlör e.şe rın er tara ına Almanların L' akarı Kontrol· · 

d k yart-tinde alındığı ve lspan-inkiJabının sr.kizinci yıl önü· programa göre, yarın öğle- yayılaca tı r. leri altına almak ıı·in devam-
ld · b b ,. 'yanın da harbe iştirak etti -mü, her yıl o uğu gı i u den soma saat 5,30 da Halk- h gayret sarfett\klerini gös· 

ld d h t f d · d b" ~ I t 1 k Sayın yurtdaşların hepsi ,.rilmesi için Madrite ' tazyik yı a yur un er aram a evın e ır"'op an ı yapı ara . . d termiştir. Fransız harp g~mi-
1 . d " k b 1 o·ı . k"I Ab h kk d b" k yarın Halkevımız e yapılıtcak ~·'lpılması düşünüldüğü Rsöy-

münarıebet_le yurt içindeki ferans verilecek ve bunu bir olan bu merasime davetlidir· si olmaksızın Da kara gitme· enme tedir. Fakat Madritte 
merasim e tesıt e ılece , u ı ın ı a ı a ın a ır on 1 lerinin Almanların müsaade· 1 k 

H ık l d t 1 hl ·· k" ı· k · S Ier veriJen haberlere göre, ls. -a ev erın e op an ar ya- şur ta ıp ey ıyece tır. aat · sine imkan görülememekte-

Gümiiş liralar 
Tedavöld1:-n kaldı

rılmış değildir 
Gümüş liralarJan arka • 

sandı. ( lOOL) kuruş yazılı o· 
ıanların bazl tüccar ve es
naf tarafından alınmak isten
mediğini v~ bu liraların te· 
davi.Hd '!n ~a)dırıldığına dair 
şsyialar dolaştığını işitiyoruz 

Bu hususta Ziraat Banka· 
sı müdürlüğün~ yetphğımız 
müracaatta bize verilen ce· 

vap şudur : 
.. - Bu gümüş liralar 

tedricen tedavülden kaldırıla 
caktır. Fak at bunun için bir 
müddet konmamıştır. Buillar 
dan Bankaya ve hükumet 
sandıklarına girenler bir da· 
ha \ piyasaya çıkarılmıyacak· 

tar. " 
Bu izahata nazaran, mcz 

kur gümüş liraların bazı es· 
, naf ve tüccarlar tarafından 
nlanmaması için hiçbir sebep 

' yok demektir. Binaenaleyh 

esnaf ve tüccarın halka müş 
külat çıl<armaması lazımdır. 

Yeni tayin ye nakiller 
Şehrimiz kadastı o katip· 

liğine Sr.yhan Kadastro katibi 
!ıııoail CamLolat naklediı • 

miştir. 
Maliye varidat kontrolönü 

Saim Tuğrul Candan . Bursa 
varidat kontrolörlüğüne, Öde· 
mi~ ortaokul Türk~e öğret· 
meni Kiymet Yaşar, Antakya , 
kız lisesi Tlirkçe öğretmen· 
li~ioe, kız l isesi tarih stajyeri 
Seher Sönmez, erkt·k lisesi 
tarih öğretmenliğine nakil ve 

tayin olunmuşlardır . 

Casuslar 
Askeri mahkeme

ye verilecek 
lzmir ~ C asusluk suçun 

dan dolayt yakalanarak ağır 
,ccz:a mabkt-me&iııc tevdi edil 
ıniş bulunan Herman Engel· 
illan ile Osman T okuoıbek 

ve D~ğanTuna evraklarile bir 
likte askeri mahkemeye ve r~ l 
nıek üzt-ı e müddeiumumiliğe 
yollanmışlardır. 

panya Mihver devletleri ara ~ dir: 
T.stı•la"" hareke- sındaki DIÜnasebat çok samİ Hava Kuru- 1 

mu1ıa 
1 

Aza yazılanlar miite·j 
madiyen artıyor 
Ankara 24 (a .a .) - Türk 

Hava Kuruıruna aza yazılan• 
"ların sayısı yurdun her tara· 
fınc:!a süratle artmaktadır. Di· 
ğer taraftan birçok vilayetle · 
rimizden gelen haberlerde, 
Kuruma yıllık teberriilerde 
bulunanlardan başka nişan 

yüzükler ini, elmas bilezikleri· 
ni v~renlerin sayısı da ma
temadiyen artmaktadır . 

~ ı Halbuki Fransız müstem mi değildir. Mihver devletle . ff k lekelerinin büyük bir . kısmı ri, İspanyanın ~ Akdenizdeki 
1 l m U V Q Q Vişi hükumetinin Berline taleplerinin tahakkuku :için 

olmazsa' boyun eğmesi siyaseti- ispanyanın mutlaka harbe 
ne muhalif bulunduğundan girmesi lüzumunu ileri ,sür-

Alnı a ny a vahim ve Hür Fransa lehine açık· ınekted i rl~r. S. 

ı •b tl l k ' tan tezahürat yaptığından Ge· ' 
a <J e er. e arşı - neral Dügol kendi davasına s11 Hariciye Nazırı. Dakara 

laşacak tarafdar olan unsurlara yar· karşı yapılan İngiliz taarruzu· 
Londra 24 A. A. - Matı dı.n için hür Fransız kuvvetle nun hiçbir haklı ıebebe da· 

Çester Guvardiyan gazett-si, rile Dakara gitmeğe karar yaıımadığrnı, Oradaki Fran• 
Aloıanyanıo lngilterey~ kar- vermiştir. sız kuvvetlerinin dayanmak 
şı yapılacak bir istila teşeb· General Dügol dün sabah için t•mir aldıklarını söyle-
büsiiııün muvaffak olmadığı Oakar açıklartrı!l vasıl olmuş r.ıiştir. Bunun için ıngiliz hü· 

takdirde, Almanyanın vahim ve tarafdarlarmı hür FranS!Z kümeli Dakar açıklarında bu 
aHbetlerle '. karşılaşacağını bayrağı altına toplanmaya da lunan lngil\z deniz kuvvetle• 
yazmet'<tadır. Bu takdird~ Al vet eylemiştir. General Dü· rine kuvvet istim~line karşı 

lzmirden 
lngiltere:ye 5000 ton 

iizüm satılac~k 

maoy.ı uzun bir harbe haıır golun hür Fransız kuvvetleri kuvvetle mukabele edilmesi 
• laıımak mecburiyetiridedir. ne İngiliz kuvvetl~ri rt-lakat için talimat vermi~tir. 

Bunun için de her şeyden etmek~edir. İngilizler, hür Vişiden gelen haberlere 

lzmir: Dün burada incir 
ve üzüm : mahsülleri ~üzerine 
iyi mua~ele olmuştur.lngilte 
renin ahıcağı 5 bin ton üzüm 
muhtelif numaraları :ıı göre, 
20,5 dan 35 kuruşa kadar 
satılmı:)tır. 

ıncir hatlarında inkişaf 

vardır. D;ğ~r taraftan lnhisa: 
lar idaresi de şaraphk üzüm .. 

s ahn almak üzere memurla· 
rmı üzüm ımntakalarıııa gön 
dermiş tir. 

Macaristana 
Se-rbest dövizle pa
mu~ satacağız 

evvel fazla petrol bulmak Fransız kuvvetlerine yar<h:n· göre, Dakar radyo istasyonu 
la " ınJdır. Eğer Almanya ve da bulunacaklardır. ıngiliz bombardımanile tah· 
İt.ılya İranla İrakı kontrol Vişi 24 A.A.- Havas rip edildiğindeıı burası ile 
edebilselerdi ibtiyat;ları olan Ajansı b;ldiriyor. muhabere ktsilmiştir. 
p etrolü elde: edeceklerdi . İngiliz gemileri, Dakar HAREKAT DEVAM EDiYOR}. 

l5u gazete sözlerine de - Umumi Valisinin lngiliz ülti Londra 24 A .A.- Da-

vam ed<"r ek diyor ki : matomuııu reddetmesi :üzeri- karda harekat devam etmek 
• " Ortı, Şarkta yakın bir ne derhal Fransız sahillerine tedir. Dakar ve civarına ib 

zamanda vuku.1 gelecek ha· ateş açmıştır. rac edildiğine dair çıkarılan 
diseler bizi hayrete düşürmt'· Dakardan verilen haber- haberler "doğru değildir. 
melidir. ltalyanların Mısıra tere göre şehre ateş eden ihraç hareketi 
karşı giriştikleri ;:hareketten (ngiliz filosu iki zırhlı, 4 Kro Dakar 24 A,.A.- Çiene-
<laba mühim har t:ketlere in· vazörle bir miktar torpido neral Dügolun kumandaıın· 
ti zar lazımdır . Alınan yanın~ ve altı muavin krovazörden daki kuvvetlerin Da kara lh· 
harbe girm ~si ' karşıhğındtt mürekkeptir. Dakardan ilk raç hareke tinin mukabele gö 
ispanyaya daha geniş bir im haberler alınınca Fransız kat rerek püskürtüldüğü ve bir 
paratorluk vadeylenıiş ve bu binesi d~rhal Mareşal Pete- çok ölü ve yaralı oJduğu 
meselelerin son Roma mü- nin Riyasetinde bir )oplantı bildirilmektedir. 
lakatuıda görü~ülmüş olması yaparak tecavüze ka .. şı mu· Londra 25 A .A.- Röy-
mubtemeldir. kabele edilmesi kararlaştırıl· ter Ajansı, hareeatın devam 

Ankara - Macaristana Akdenizd eki lngiliz mev mış ve bu hususta Dakarda· ettiğini haber vermektedir. 

serb~st pamuk satm ıtk üzere zile r ine karşı bir taarr uz ki Fransıı kuvvetlerine e· Ribbentrop Berlinde 
yapıları temaslar sonk ermiş beklemt·liyiz. Çünkü Alman· mir verilmiştir. B,erlin 24 A .A.- Roma· 
tir. Yakında ihracata başla tar, Akdeniz mücadelesinin Fransız Hariciye dan boraya dönen Hariciye 
nacaktır. Diğer taraftan Ro- harbin l neticesindt mühim Nazıra Fon Ribbentrop Der 
manya ile yapılmakta olan bir amil teşkil e ttiği kanaa- Nazırı ne diyot' h11.I Hitler tarafından kabul 
ticari müzakereler J e ilerle tindedirler. ,, Londra 24 A .A.- Fran edilmiştir 

l~E~N~S~O~N~O~A~Kl!K~._ ........ ~ .. -~ .......... ıİıııİİİİiİİlıl .. İİİİİiiim~ ...... k __ __ 
. ,. 

mış.ır. 

Romanyada askt:r 
terhisi 

Bükreş 24 A .A. Romen 

urdusunuu ihtiyctt efradının 
terhisine devam edilmekte
dir. Şimdiye kadar 115 bin 

ihtiyat ~frad terhis edilmiş 
tir, 

Romanya da 
Askerler g~niş mik
yasta terhisediıiyor 
Bükreş 25 (a.a.) - Rarnan 

yada ordunun iJıevcudüaü 
yii:z.de altmış nisbetinde azalt· 
mak için Genel Kurmaya se 
lalıiyet verilmiştir .Terhislerin 
geniş mikyasta dev&m ettiği I 
resmen bildiri lmektecJir, 

Çinliler 
Fransay·ı protesto 

ettiler 
Şangbay 25 A. A. - Hin 

diçinidc;ki Japon harl'!k~ti do 
Jayısile Çin lca 'ıinesi dün tek 
rar toplanmıştır. Çiııin Fran 
saya bir prot~sto notası gön 
derdiii haber verilmektedir. 

Havalarda 
lngilizler agır bas 
mağa başladılar 
Londra 25 A.A. - lngi· 

liz haya nezareti bildiriyor: 

Sahil kuvvdlerine mensup 
tayyareler Almıın .sabillerile 

Sayfayı çeviriniz 
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Sayfa - 2 
sez 

lngilizler 
erline çok şiddetli 
bir hava hücumu 

Uzak Ş1.zrkta 
Fransı~larla japon
ar arasında cnüsa-

; f c 

Na/ ıt. ilanları 
Hatay Nafı& Müdürlüğürı

den: 

- - - - -- --

++ 

tır. 

5 Muvakkat teminat 90 li· 
ta 50 kuı uştur. 

6 ~Taliplerin ticaret oda· 

Amerikalılar 

• 
yaptılar deme tekrar başladı 

1-Vılayetimiz hududun· 
da Mürselek.Harabe kilise 
dü~tur:ye, K1zılgedik, Ordu 

srna kayıtlı bulunduklarına da 
ir vesika ile muvakkat te 
minatı tediye ettiklerini gijs 
terir evrakı müs~ite ve ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri 15.'l.ı 

mdır. 

Radyo ile Londra 
üzerindeki muhare 

beyi dinlediler 
Nevyork - Amerikalılar 

Loodra üzerindeki Hava mu 

harebesini radyo ile dinlemiş 
)erdir. 1 Colombia Broadkar 
Ting sistemi spikerinin Lon 

Londra 24 (a.a.) - lngi· Şanghay 24 A. A. 
• resmi teblığine göre, dün 
ütün gün ve S?"ece ingiliz ha 
' kuvvetleri Berlin ve civ.uı 
• diğer Alman ve Alman iş· 
ali altınd:-t bulunan şehırlere 
ıcum etmişlerdir. Uerlıııe 
tpılan hücum, şimdiye k.,dar 
nlan hücumların en şiddetfüi 
a en ehemmiyetlisi olmuş,mÜ· 
m hasarlar ikö f!dilmiştir. 

ığer birçok şehi ·!erde oto· 
obil, tayyare, petrol ve harp 
1tlzpmesi fabrikaları tahrip 
lunmuştur. Üç ln gilız tay· 
ın: si ka) tplır. lsv~çte çıkan 
~fton pl&dos,, gaıetesmm 

erlin muhabiri. duıı Beriin~ 
~pılan lngıliz hücumunuı'ı 

Alıııaıı haberlere göre, Hin· 
diçiuiyi i~al etmt"kte olan 
Japon kuvvetlerile Fransız 
kuvvetleri arasında şiddetli 

mdiye k dar yapılan hü· 
pmlarırı en şiddetlilerinden. 
5ri olduğunu, Almcm asken 
ıakamlarımn bombardıman 
pilen yerlere ecnebi gaze 
~ciierın gitmP-slı1: menede· 
~k sadPce hasatm a:.: oldu· 
unu söylemeklı: iktifa eyle· 
ıklerini bikiırmcktedir. 

~ütemmim haberler 
Loı:dra 25 (ıı a.) İn~i 

k rlav;\ Nezeretinirı tebliğ:: 
krEn üzerin~ yapılan son 
ücum, şimdiye keıclar yapı· 

mların en büyuğiı olmuştur. 
~erlinin elektrik santrallar)y 
•, gaz fabnkalan hedef tu 
ulmuş ve bunlar teker teker 
ı~vamh surette bom bar dıınan 
•dilmiştir. Büyük elektrik 
antralının muhtelif yerlerindt 
angın çıktığı görülmüş ve 
ııfilfıklar işidilmiştir. 

Afrika cephes inde 
Kahire 25 (a.a.) İngiliz 

~ numi karargahının teb!il,: 

müsademeler t."krar bas • 
lamıştır. !Japonlardan 100 
olu vardır. Jcspon kıtalar1 ile 

ri harekete devam etmektt· 
dirler. 

Bu muharebelerde iki 
Japon tayyaresi düşürülmuş· 
t tr. Kadın ve çocuklar hu • 
dutlar\ geri çekilnıektt:dirler. 

Çine göre Japon
ların maksadı 
Şanghay 25 A. A. 

Çiıı siyası melıafilind~ mev· 
cud olan kiJJıaıtlu göre, Ja • 
ponların Hindıçinideki teşeb 
büı,ü, :;~dece Çıne karşı, bir 
han·ket olmayıp lıu müstem· 
lekeden istifade ederek baş 
ka 1 ıır yere yapılacak geniş-• 
le ne plamnuı başlangıcıdır. 

Salahiyettsr bir Jaµon uıe · 
ıııuru, Hiııdiçmi ıtilafı lıuk \ 
kınJu şunları söylemiştir: 
.. -- Çmuı bu ihtimallere 

kar~ı hazırlanmak için çok 
vakti olıııu tur. Hareketimi· 

~' önce thzur edılen plii· 
na tt:vfıkan tanzim edeceğiz. 
Hudutta toplanan Çın asker 
lerinin miktarı 2)0 bini geç_ 

mektedir. 

Elektrik abo .. 
nelerine 

Hatay t.lektrik 
nıiidürlüğünden : 

idaresi 

kapı,419 numarala Bedirhun, 
Şakbora, Dürrürahban, Ha· 
mamkapl, Y eniköy yolçatı, 
Telköprii, Karahaba mevkile· 
rinde(l 3)ad~t portatif güm· 
rük memura karakolu in~aatı 
kapalı zarf usulile t"ksiltme· 
ye konulmuştur. 

'.l--Eksiltme 11 -10 940 
cuma günü saat 11 de An· 
takyada Nafıa Müdürlüğu 
odasında ınutes~kkil ~omis· 
yoııca Y.apılacaklır. 

3- lstiyenler hususi şart 
name ile proje ve evrak! 
keşfiyeyi 97 kuruş b.edel 
mukabilinde !.abn alabifült!r 

4- Bu işin keşif bedeli 

19481 lira 67 kuruştur. 
5 -Muvakkat tcminat1461 

iira 13 kuruştur. 
6-Taliplerin ihaleden en 

az sekiz gün evvel bu İŞ": 

benzt-r inşaatı başardıkları· 
na dair evrakı müJbitelerile 
birlikk Viliı)ete müracaat 
ed~r':!k al lcakları ehli)'l'~t 
vesikasım 2 190 sayılı kaııu· 
na uyguıı olaruk lıazırlıya· 
.cakları teklif mc.ktuplarını 
ve bunlarla birlikrc teminat 
mektup vr ya makbuzlannı 

ve ticaret odas\ vesikasıııı 
ihale günü saat lOa ka far 

komiGyon ?iyasetiııe makbuz 
mukabilind~ verecek:erdir. 

Postada olan gecikme· 
ler kabul edtlmez. 

* .. • Hatay Nutıa Mtidurlüğim 

den : 
1 - İskenderun ortnoku 

lunda yapıl.ıcak t•sash Lami· 
rat iş\ pazarhkla c::ksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedelı 2000 
liradır. 

3 - htiyenlt!r evrakı 
Garp çölünde hiç bir de· 

[iş\kllk yoktur. Topçuları· 
naz birkaç düşman batar)•a· 

1101 iskat l'tmişt r Diğer 
:epbel~rde kayd"! dt>ger. bir 
.ey yoktur. 

A.merika ve Japonya 

Ab<melerimizirı elektrik 
saat ve fişleri üzerindeki mü 
hürlü kurşunlan herhangi 
bir maksatla koparnıakta 

1 

oldukları görülmektedir \da 
remizlt! ahonelerir.1izin ı m • 
za etttikleri k J•ıturat st>ııet· 

terinden bu husus<' d.ıır mev 

keşfiyt!yi Nafta mudürıij~uıı· 
<le ~ôrebilirler. 

4 - Eksiltme 4,10,9 10 
cuma günü sn t l5 le Nafıa 
müdurluğu od lSınd müt~şek 
kil kormsyoııc.ı yapılacaktır. 

j - Muvak11.at temınat 
150 lınıdır. 

6 l'alıplcriıı ~ıcöret 

* • * 
Hatay Vilayetinılen 
1 lskendt>run - Arsuz 

yolunda 30 ncu Km. deki 
köprü ile Aktepe köprüsün· 
de ve Antakvu - ToDboğa· 
zınm 6ıncı Km sindeki men· 

fezlerdc yap1lacl\k Tadye İn· 
şusı: Beylandaki istinat du· 
vımmn tam:rilskenderun .Be 
lan yolunun 4 -5 nci Km. 

sindeki hendeğin tahkimi. 
ıskendf'run Beylan yolunda· 
ki amele klübesinin tamiri 
işleri açık eksiltmeye konul 
muştur. 

drada bir binamn da 
mından yapmakta olduf?u 
radyo röportajı ~snasında ın 
giliz hükumet merkezinin 
muazzam hava dafi batarya· 
larımn şiddetli baraj ateşi 
sarih surette işitilmiştir. 

Spiker şehrin binaları üze· 
rinde birçok bayraklar sal 
!anmakta oldL•ğunu bildirmiş: 
ve şöyle demiştif: 

-Birçok bayrak dalgalan 
maktadır. Fakat bunların hiç 
birisi teslim !şardi olan be· 
yaz bayrak değildir. 

ilan 2 Keşif bPdeli (2144) li 
ra 66 kuruştur. 

3-Bu işlere dair evrakı Ticar~t Vekaleti lç Tica· 
ret Umum Müdürlüğünden: 

keşfiyf" Naha ılairesinde gö Türkiyede yangın, Hayat 

rülf'bilir. . nakliyat ve kaza sigorta işle' 
4 -Eksıl~m: 3-10-940 riyle me!jğul olrn:ık üzere kanu 

perşembe S?unu sant 16 da nu hükümler dairesinde tescil 
A~ta~ya ~ükfımet konağmda ~dilerek bugün faaliyet halin· 
dn1mı t>ncumeıı odasında ya· dP bulunan Anadolu Anonim 
ptlacakhr. . Türk Sigorta Şirketı bu ker 

5 - Muvakkat temınat re müracaatla İskenderun ve 
1r-O. lira 85 .kurı~ştur. . havalisi acenteliğine şirket 

6 Tahplerın Tıcaret namına Yangın, Hayat, nakli 
odasınd.a kay~tlı ~ulunduk la· yat ve kaza sigorta işleriylı• 
rına ·d :nr vesıka de vuvak· meşğnl olmak ve bu işlerden 
k.at t~min~h t~dive ett.~kl:ri doğacak davalarda, bütün mah 
m gosterır evrakı muspıte k , d "dd · '"dd · . . "b emeıer e mu eı, mu ~ıa 

t• ehlıy~t A vesıkasını ı raz leyh Vt! ücüııcü şahıs sıfatla· 
etmelerı lazımdır. · ı h b ı k ·· * * rıy e azır u unma uzere 

Hatav Vilay;tinden: Türkiye lş Bankasının isken 
1 __ lskendrrun Arsuz derun şub•sini tayiıı eyledi-

3 K ğini bitdirmiştir. Keyfiyet Si 
yolunun 25 - · 2 m. s\ ara· 
smda şose temel taşı ihzaTı gorta Şirketlerinin Teftiş ve .

1 

işi pazarlıkla eksiltmeye ko· ınürakabesi Hal<kındaki 25 
nulmustur. haziran 1927 tarılıli kanunun 

2 - Keşif b~deli (4986) hükümlerine muvafık görül· 
lit tt (7) kuruştur. miiş olmakla ilan olunur. 

3 - Biı işe dair Pvrakı Na ilan 
ha müdürlü2'ünde gör ülebilir.I 5 inci mmtakanm 1777 ~ 

4 - Eksiltme 3,10,940 Pcr mahzar NO: lu arsanın mül 
şembe günü saat 16 da An tak kiyet\ s~thğa çıkarılmışdır. 
a hukuınet konağında encü ihalesi 3 10~940 tarihine 
men oı1asmda yapılacaktır. raslayan perşembe günü saat 

5 Muvakkat teminat (373) 16 dır taliplerin muvakkat 
liru (961 kuruştur. teminat akçalaril~ birlikde Nevyork 24 A. A. -

l\merika h ükilnıeti; Amcri • 
tadan Japonyaya petrol ve 
~emir ihracatını menetmeğe 

urııır vermiştir. Buna mu • 
~abil bu iki madde Hiııdis 
ana gönderilecektir. 

sahillerin deki Al· 

manlara ait tesisatı şiddetle 
:>0"mbardıman ey !emiş. bir 
~ok yerlerde yangınlar ve 
nfılaklar vukua velmiştir. 

zu kaytleri ay•ıt"n sayın ·müş 
terılerrnıiziıı dikkat nazar:la 
rınr vazediyoruz. Bund1ııı ic 
tinap etmelerini tavsiye ey· 

lerh. 

1 Temhir edilen kur· 

~unun taklid edilmesi vc:ya 
brılması haliııdt: 

odasın." kdyıth bulundukları· 
na dair vesika tle muvakkat 
temiııah tediye ·ttıklerini 
gösterir evrakı müsbite ve 
ehliyet, vesıkasını ibraz et· 
nh·leri lazund~r. 

6 - Taliplerin ticaret oda vakıflar id:ıresine müracaatları. 
sına kayıtlı bulunduklarma da 
ir vesika ile muvakkat temi· na kayıth bulunduklarına dair 

• vesika ile muvakkat teminatı 
nah tediye ettiklerini S!Öste 
rir evrakı müsbiteyi ibraz tt-diye ettiklerini gösterir t v 

rakı ınüsbite ve ehliyet Vt"Si 
e tm eleı i lazımdır· kasıru ibraz etmeleri lazım 

* * • dır. 
Hatay Vilayetinden: *• • 1 Kmkhan • Akt0 pe yolu Hatay Nı-fıa nıüdürJıiğüııd~n 

2 ~Tesisatın doğrudan * * • 
Hatay Nafıa Miıdurliıgmı 

den: 
1 Antakya. kız lisesırı 

B.!rliıı iizerir.e yapılan akı: 
çok şiddetli olmuş ve İngiliz 
liıc,ları dört buı;uk dakikacı t> 

vam ~den arahklarla dalga· 
la:- halincie Berlıne hücum et 
mişlerdır . Berlinde çıkan yun 
gınlar 50 ile 100 kih>me tre 
uzaktan görülmekte ioi. Seri 
halinde hücum ede!' tayyare 
ler grup şekli!!de bombalar 
bırakmı~lardır . 

doğruya umumi hatlara bağ· 

!anması veya izolatörlerle 
elektrik cereyanı alınması ha 
lindt-

On ıiradan başka kontö 
rün mütehaınmn olduğu aylık 
kuvv !t Sf!rfiyatmın iki misli 
nin k•ymeti ve kanuni· takı· 
bat. 

3 ~ Kontör puslasıııııı de 
ğiştirilmesi, tecbizatı dahiliye· 
ye doğruJan doğruya cereyan 
verilmesi, çinko kutunun, hıhta 
levha ve limitatörün delınmiş 
olması veya bunlarda hileli 
bir hal emttrelerinin vücufo 

de yapılacak esaslı tamımt 
işi pazarhkla eksıltmeye ko· 
nulmuştur. 

2·· Ke;,ııif bedeli 1208 lı · 
radır. 

3.. ıstiyeuler eyrakı ke.~fi 
)'t!Yi Nafı.t Müdürlüğünde gö 
reblirler. 

4 Ek>iltme 4 10·940 cu 
ma günz saat 11 Jt: Nafıa·" 
Müdürlügü binu ında müte· 
şekkil komisyt>nca yapılacak· 

nun 10 13ve 24 26 Km. it 
ri arasında blokajlık taşın ih· 
zarı vt:- mükeli'ef amt:le ile kı 
rıldıktan. sonra silindirajmın 
yapılması iş\ açık eksilirneye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (4360) li 
radır. • 

3 Bu İşe dair evr,tkt na 
fıa müdlirleğ ıııde ~örülebilir. 

. 4· Eksiıtme 3,10,940 per 
şembt:" günü saat 16 dii Anlak 
ya hükumet konağında eneli 
men odasında yapılacaktır. 

5 Muvakkat temiııat(327) 

1 - Antakya Frkek lisesin 
de yapılac.tk ~saslı tamirat 
işi ı ıazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (1228) lira 
(53) kuruştur. 

3 - isteyenler evrakı ke~ 
fiyeyi Nafıa Müdürlüğünde gö 
rebilirler. 

4 - Eksiltme 2,10,940 Çar 
şamba günü saat 1 S t~ Nafta 
Müdürlüğü oda51nda müteşel< 
kıt kom is yonca vapılacaktır. 

5 \fovakkat teminat (92) 
Seriinin elektrik santrc:ıl· 

larında müteaddid yangırı:ar 
çıkmış, tayyare motörü fabri· 
kasiyle diğdr fabrikalar · agır 
hasara uğra mı~laı dır. 

Nl•şriyat 1\lüdürü 
Setim ÇELENK 

:.H P.matbaası -ANTAKYA 

1 veya işbu konturatoda zikredil 
mt!miş fakat c~reyanlardan hi 

lekarhkla istifadeyi istihdaf 

eden her hangi bir hile için 15 

lira<lan ba~ka kontörün müte· 

haınmıl oldutu ikı ..ıylık kuv· 
vet sarfiyatının iki misliııuı 

kiymeti ve kaııuııi takibat. 
4 - Cereyanları kesiıdiğı 

halde kontör ön5ne veya üze· 
rine tesisatı bağlayan mıışte· 
rilerdcn: 3 lira .. 

liradır. 
6 - Taliplerin ticaret odası 

Gündüzde 
As i iş adatnı 

Süvare s. at {9) da başlor 
Ya'uııda Polis avcı Taburu 

lira (14) kuru~tur. 
6 - Taliplerin ticaret oda 

sm ı kayıtlı bulunduklaruıa da 
ir vesika ili! muvakkat temiıı 
tı tediye ettiklerini gösterir 
evrakı müsbite ve ehliyet ve
sikası na ibraz etmeleri lazım 
dır. 
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