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ikinci pasif korun .. 
ma;tecrübesi 
Salı gÜriÜ gaRılacak 

Yarım saat sürecek olan bu tecrübe 
Kışladan Canavar düdiiğile Han edilecek 
Şehrimizde ikinci pasif ko l çalmasile s ğnaklarpan çıka· 

runma tecrübesi yapılmasına 1 rak işferinin başına dönecek 
t lerdir. Bu suretle tehlikenin 
ıail olduğuna dair canavar 
düdüğünün uzun uzun çalmao;;ı 
m müteakip şehirde norrn:ıl 
bayat avdet edecektir. 

Vt' tecrübenin Belediye tara 
hndan yeni getirilen canavar 
düdüğile icrasma karar ve 

rilmiştir. 

Tcşrinievvelin birinci sah Diğer taraftantehlik~ işa· 
günü saat 17 de canavar dü reli verilir verilmez kendile 
düğünün kışladan kesik kes~k rinegözetlome ye paraşütlere in 
çalmasile tehli'c~ işareti veri dirmelere karşı vazife verıl· 
lecek ve bu işaret üzerine miş olan vata adaşlar derh d 
herkes havadan bir taarruz işlerini bırakarak vazife göre 
vak\ oldugunu farzederek der cekleı i noktalarda bulunan 
hal ve mümkün olan süratle siperlerirıi alarak oralarda iıa 
mahfuz yerlere çekilecek ve 

1 

zır olacaklardır. 

tehlikenin sona erdiğine dair Tehlike yanm saatltm fazla 
canavar düdüğünün uzun uzun sürmiyecektir. 

Yeni Tü k hadlerinin ka· f verimli olmağa başlamıştır. J !ardak· y··k k fh .. d .. ı u ·se me umları 
bulü ile t.-lıakkuk eden , harf Gun en gune güzelleş· f anlatacak ke'-k. rğ· ı. 1 v 

· k· ı · b d · L ·· ·· · k. A · t l d .1. · . , . ın ı ı, açıK ıgı 
ın ı.a 1, JS! ·r utun ın ılapl:~· mek e o an ı ıınızın yavaş haı· z l k ·· ·ı· d' l" · . · · .. d" .•. oma uzere ı ım ı ımı• 
rımız gıbı, hıç ~uphe yoktur ya ,;aş ken ! b~nhgıne kavuş· • . ·1 b I k · • · l · ·ı· h z n e emıgı o an ıstı a • 
ki, her bakımdan büyiik ve makta olduğunu sevinç ve gu· lari tespit t k bu-tu··11 . d d . 1 .. .. 1932 k e me ve 
~zerın e aıma taze ve canla rur a goruyo.ruz. urul· buniarı yaparken en güzel 
bir m~vzu olarak durma'7a laymdan ben geç~n ~ekiz en ah .. nkli T"" k b • ı 

o • • •• - ur çeye ag ı 
de<'re r ileri bir hamle v.a bir yıl ıçmde munevve: Türk kalmak du··stu lA .. ~... .... d.. d" h runu asa goz· 
adımdır. unyasmın ıl sa asında da den uzak tut k 

.. ı· Ş f k" 1 f ı· . mama . ., 1929 da. Eb~!.Jı e Ata· va ı o an g:.yrt't ve aa ıyetı, İşte bu ga e t f d 

d b ·· ı b. · Y e ra ıo a 
türkün eşsiz ehasınııı aydın- oy e ır sevınce v~ gurura toplanan münevver Türk düıı· 
latttğı yollarda ilk çalı~ma elbette verdirecektir. yası sekiz: Ylldır bu uğurda 
devresine giren Dil heyeti, 1932 Kurultayının tespit seferber oldu ve memleket 
bugün artık resmi bir kurum e!tiği program icabı olarak ölçüsünde bir araştırma ne· 
halinde sekizinci yıluıı idrak dil araşhrma kurumu umumi ticesil~ di! günden güncı gü· 
etmekte ve bu faaliyete mu- m~r~ez h~yeti~in .. deruhde. zell~şmeğe öz benliğine ka· 
vazi olarak bütün münevver e~tıiı vazıfelerı gozden geçı· vu~maia başladı 
Türk alemi dıl işini esaslı ve rırsek, bu saha~aki çahşma· Bugüıı sevinç ve heye· 
hayati meselelerden biri larımızm asıl şuınul va ma· canla b"ır ba d h 

d h 
. . yramını a a 

olarak ele alını~ bulunmakta· nasım a 8 ıyı kavramış ve kutlamakt l H d b · · a o an atayın ı 
dır. Bu meyanda rlalkevle· enımsemış oluruz: bu vadid 1 h" · 1 T .. k dT · ·ıı· u ça ışrua ıssesı 
rimizir. de faaliyetinı ve fol- .. -.. .. ~r 1 mı mı 1 olacağma şüphe yoktur. Fil· 
klor sahasındaki araşhrma kültur un: uzun noksansız bir hakı· ka h . k· ı A b d h "f d h . . er ın ı a ı , a a 
ve çalışmalarını kaydederek ı a ~ vasıtası ahne getırmek. ilk adımd "t"b b . 

T
. k . . . an ı ı aren enım• 

Türk dilinde de iyiye ve gü· ur çem1zı mlAasır medenıye· semi..: v~ C"" la ba l t k" 

Spor müsaba- Havacılarımız zeıe doğru yaptığımız inklap ~i.~iz_ı~ ~nüm, üzeJckoydugu bü- etmi; olan ~~aı°ayd!,adiıa ÇJ! 
hamles:nin şünıul ve manasını un 1 tıyaç an arşıhyacak ıışmalaraııın d · ı· l 

katarı 1 
Diya' Bakır·ı vardılar daha geniş olarak ifade etmiş bir mükemmeliyete erdirmek. v "kAd aB v~ru~ 1 

o a· 

1 
2 - ·'Bunun ·ç· b ·· cagı aşı a ır. u vazıfe mü-

1 Diyarbakır 25 A.A.- Dıiıı o uruz ı ın ugun l · -

Ö ·· u""zdekı· pazar · d·ı· d · ı· · · · nt>vver erımıze ve onların top 
num sabah Hava Kl!rumu myya· Ev~t, bugün sekizine\ ) ıl yazı 1 ın e ur.<çeye yaban· lu bulundukları er olan 

günü bisiklet koşusu releri:veParaşütçüleriOiyarba dönüırıünü, büti"n milletçe kut· cı kalmış. u~~urla~ı ~tm:ı~·- Halkevlerimize d~şmektedir. 
Ve 

:»tletı.zm ınu··saba· i kıra gelmiş , şehir üzerin- lamaktn olduğumuz Dil bay· Halkçı bır ıdarenın ıstedıgı B"lh f lk "" k"Jd h J'- · ı ·· 1 assa o lor sahasında • k de dolıısarak konfeti atmış· ramımız, Atatiirkün rehakar şe 1 e a ~ ı e munevverıer H· Ik I . . . . . . , 
'kalan yapılaca 1 lard.r. G~ııçler t ayyare ıney d b d d · l ·· ·· arasında o' ı·rı'bı"rı"ııde ' h" a .ev erımızın gırışeceklerı:. • _ ~ asın aıı · ogmuş ve oonu ıı ... ma ı· f ı· d ·. . . . "~ 
Önümüzdeki Pazur oünü · · . . , t ·k· d"l 1 • aa ıyet, ar muhıhmn:ın fay· 

& danında Umu mi Müfettiş, si· devrınde de ınkışaf seyrıııı ) e çe ayra ı 1 ı var ıgını d h 
· · Bo"'lue a1"11nlarınca bir d.. t d k ld k asına mun asır kalacak bı·r ıçın e. '"' vil ve askeri erkan ile on ayni hızla takip etmekte bu· or a ın a ırma , temel · d" .... 
neme Ve Seçme ml·:sabakası ı ·· 1··· k . verım ır. ı>utlın meın· 

• ' b"ınlerce b0 lk ·,·rafından 1 ·ı · h l l unsur "rt oz ur çe ıa u · u ' , ıunmuş o un ı en am e eri- " 0 n ) k t 1 - d ·· · · hazırlanmıştır. 120 kilometre . - d milli bir dil yaratmaktır e e v~.r ıgın a ~uzel dıh· 
k b 

.. ki k harşı)aııımşl rdır: P .J.raşütçü· ınızden ve a ımlamnızdau · mizin z~nginl~şıne · ·· 1 
tik mu avemet ıs1 et oşu b" . . . 3 _ .. Ve bu · . b ~ · sı ve guze • 
su aabableyın saat 

7 
de köprü ler halkın sürekli nl kışları:a- başh~a ırmı teşkıl eder. .. . ışı . aşar· leşmesi davasında müessir 

k R h 
rasmda muva•fak;v~"'lli utla· Üıl araştırmalarımızın aa- mak uzere yazılı vcsıkaları ı kt " 

başmdan başla yara ey <mi " . ' o aca ır. 
"e Kırıkhan _ Antakya gu·· yışlar yapmışlardır yesi, başlangıç noktası olarak halkta yaşıyan dıl uıısurlarmı , Bu m11tlu bayr~mın sevin 

ZergaAhını takı·p ed .. 
1 

.. k bele· Uydurma bı·.,, yeni bir Türk luğatı, Türkçe araştırarak g~ııiş derleme ile . . . . . d d '"' ... 
1 

cım ıçım;z en taşıran uygu· 

dl
.ye meydanında st·.na ilim istilahlan viicude getir· büyük bir Türk luğatı vücud~ ) d . ar, il seferberliğinde başh 

erecek ve evvelcede yazdığı haber mek noktasında temerküz getirmek. Dilimizin t:ıbi ol- c~j rehberimiz ve saikimiz:ol 
rnıı veçhile bu müsabakııda f etmiştir. Bu gayeyi tahakkuk duğu teşekkül kaııunll\r:ıu malıdı:-. Her T..;rk münevve 

4
-üncüye kadar derece alan· Tas Ajansı t ra ·ın eltirmek ÜZ!!re toplanan Türk meyd11na koyarak grameri rinin, münevverlik borcu bu 

lar 8 ve 10 birinci teşrinde dan yalanlandı Dil kuru\tayınd.ı tavazzuh il~ Sentaksmı ortaya çıkar· günü <laiwa en ta.z'! bir mev 

Bursada yapılacak olan Tür- Moı-kov'4 26 A.A.- Sov ~<len ve tespit olunarak ça· nıak. zu olarak ele almak ve onu 
kiye birinciliği müsabakala· l'et Tas Ajaııs1 bildiriyor: Iışmanıız<la esas noktayı te~· Garp dillerinin hiç birin- uğrur.da çalı~ar.,!.;: y1tşatmak 
rına 1·~ıı· raAk ettirileceklerdir. T k H · · V k kıl eden program daha şÜ· d~n aşağ_ı olmamak iiz~re on- tır. ** 

7 ür iye arıcıyt> t: ili -:~":"!=;:7ı~:-:-----iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii 
Seçme yarı~mm hakemleri Şükrü Saracoğlunmı değişti· mullu ve ınanalı'-lır. -. EN SONDAKfKA 

A. F 1 B it Adil Tos l · · S B Diliıı butüıı ihtiyaçlarını --·-ıan azı a a, . ri mesı İÇii! ovydlt·r i rliği Berıı·n mu··ıe-
Yalı, Hikmet Aksu, Akif Ezer nio güya Türkiye nezdinde karşılamak, bu ihtiyaçları le· 
Kemal Mıstık v~ Celal Melek teşebbüsk bulunduğu hakkın min ve telafi edecek malzP-· J • b 
tir. da yabancı kaynaklardan yi ı.mlı~ak, düşünüş tar~ımızı ma lljen om--

;\tletizın müsabakalarına da L b 1 . . 1 . 1. asrıleştırecek hale getirmek balanıyo.,. ' ua er er ıııtışar ey emış ır. . A . . . . 1 
\yr.i gün öğleden ~onra ~aat S ti b" 1.•. h I 1 yenı hadısel '!r: ıfade edebı· ovye er ır ıgı er ıan . . . . o·· k. h .. 
15 te Geııçlik Kışlası sahastn .b. 

1 1 
t. J h· ı·. 1 . lccek yenı kelımeler tcşLılınde un gece t ucum 

A gt ır c ev e 111 c a ı ı ış erır.e .. 1 cJa başlanacak ve evı1elce ilan . . oııceden hazır anmış esCJsiar çok şiddetli oldu 
karışmamayı kendısınel>: r pren •~ d 1 h 1 • 1• 

tclilen Progrım mucibirıce ya . b 1 d ~ d ve Kaı e er azttıamak ıl~ Lorıdru 26 A.A.- Düıı 
l>ılacaktır. t3u müsabakaların ~P y:.m•!) b u ~rıb u~unk atn iş olarak düşünülmüş, ve bu· g~c~ ıngiliz tayyare )eri Ber· 
tlakemleri oe~ Aian Keınıtl as ıansı ~ a enn 8 • guıı dıl araştırnıala artık lin~ harbin başlar.gıcından· 
~hstık, Adil Tosyalı, Fazıl yen asdılsız olc.:uğunu ~eyaııa tam \lmi bir m lıiyt·t alarak beri en şiddetli hGcuruunu 
ilaha, Hikmek Aksu, Celal 1 mezun ur. • .... - .. yapmışlardır. Bu hiicum u-
~elek,Jlif. t Boreket, Adil l Surzgede mukadderahnın ıngıliz zafe- babın dördüne kad·ır ve beş 
'Urgc. Latit Günal, Ziya Ör.· l I l hd l .., rine bağll olduğu kanaatin· saat sür:nüştür. 
Sili, Edip Kemsi. Burhar. Sun ta _y~n a t!Y ar ıgı ded\r. Dünkü ha.va . muqarebe-
trıan ve Mazlüm Keıerdir. gıttıkçe artıyor Her an bir ihtiH\ld~n kork sinde düşürülen Alm~n tayya 
Bisiklet Vd Atletizm Ajanları Kahire 25 A.A· Elmıs· II'nkta olan Beyruttaki ıtal- reltft"inin sayısı 2B i bulmuş· 
Yukarıda adlan yazılı hakem ri gazetesinin Beyrut muha· yan;mütarekc komisyonu ihti. tur. 
•tkadaşlarmm muayyen saatler biri tel.grafla bildiriyvr: Sıı- yatlı hareket etmekte ve ge Anıerika kızdı 
<ie koşu ve yarış mahallerin riyede ltayaıı aleybdarlığımn celeri sokağa çıkmamakta- Nevyork 26 (a ,a.) - Da 
cie hazır bulunmalarını rica· her gün yeıai tez ·ıhürleri gö dır. Heyet azasma her gün karda cereyan eden hadise 
~~ gaıetem;ıi tavsit etmişler rülmektedir. Bütün .Suriy~ bir sürü imzasız tehdit mek ve General Dögoliin bura· 

ır. MiUi teşekkülleri memleket tupları gdmekte<lir . sını kontrole ıhımaınası A· 

Köselvanof 
Berlin Elçiliğine 

tayin edildi 
Sofya 26 A. A - Bul· 

gar kralı ne~rettiği bir emir 
name ile t-sk\ Ba~vekil Köse 
lvanof'u Bu\garis:anın Bertin 
Elçiliğine tayin eylemiştir. 

Bulgar Başkumandanlığı·) 1 

1 

mn neşrettiği bir tebliğde 
Dobrucanın ikinci kısmının 
jşgalini tamamlannş ve , Bul· 
gar ordusu her tarafta teza 
hüratla kar~ıianmıştır. Üçün· 
cü mıntakanın işgaline ya9

-

kında başhmacaktar. • 

merikan siyasi mehafilinde 
hiddet uyandırmıştır. Bu yüz
den Fransıı. -- Amerikan 
münasebetleri gerginleş • 
miştir. 
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Ok uy ucu şikayetleri : 

Belediyede" bir dılek 
YENIGON GAZETESİ tarafınd n şimdiye kadar bu 

MÜDÜRLÜGÜNE işe lüzumu veçlıile atfı ehem 
Sayın Bay, miyet t>dilrnenıis, v ... c n işlek 
M:.btf•ren gaz lenizin o an İstıkHH caJdesinde aıü-

24 9 940 tarihli nüshasrnda rur ve uburu t ~m marıasile "e 1 , 

Belediye encümeııirıin aldığı bihal.:~in İşgal !!den otobu'>· 
kararlar serl\!'vhas1 altmdn lerin v sabah erkenden ı, ~ 
Belediye ~ucümeni tarafın • lay1p gect- yarısıı a kadar 
dan murur ve uburun selci.- Kırık :an, Reyhaniyt, lskd -
meti için Emniye: garajının ye gidi~or feryadile cadde· 
kaldırılması hakkında veri · leri çınlatan çığırtkanları ol· 
len musib kaı ar, Belediyen1i sun· men'e bir tiirliı muvaffak 
zin şehir işlerinde aı tık faali olarııaması. ve mevzuu bahıs 

yet sahasma geçtiği ümidini gaz depo! rmda, hı.tta garaj 
uyandırdığı cih~tıe. Emniyet }ardan ınudahher benzin, gaz 
garajı ilt" :,oförlerin kaske • fıçılannı ve tenekeltrini ~on 
tindt>n daha mı.ihim ola 1 V" trole lnle lüzum görmtımış, 
13de<.iiyeye taalluk eden su Emniyt t gardjı ile şoför kas 
naciz. yaz.ımın,{ Sizce bir rna ı· ketleri hakkında karar vcrı· 
zur mutasavv .. r d,..gilse ) kıy hyorkeıı bu tadat ettiğimız 
met?i gazetenizin bır köşesin hayati ve çLrkuı ıııesele eri 
de nynf::n neşrını selaındi nazarı c!ıkkate almaması., is-
memleket nammn rica ede· tiğrap d~giloıidır ? 
rım : bu mühım işleri daha 

Güz.d Hatayı ziyıtrete ge tathir veislabları tedrici plan 

len her vatandaşın, Antakya l tatbık ed .n ( aşcılar, 
ya geldiği zaman ikaım·t kasabJar, kebabcılar, bakkal 

edebileceği ye .'İ otelden üçti l r, ayrancılar t ş rbetçıler, 
müstesna olmak üzerP, diğer otomol>ilcıler, h·rnı ınlar. o· 
leri şehrin eu dilnişin mev· telciler ) ve suİrt> gibi işler 
kii olaıı R•htım lstiklfü mey r,ında ihmal t>tınesi ise 
caddesi üzerindedir.Köprü zunnederiz ki katiyen caız 
b:eşmdan rıbtımn doğru de- değildir. 
vam eden ahşap barak ı[nr ÇunKÜ birçok yerlerde 
ıle yarı kargir olan b•ı otelle· -.ukubuldu!,1'\l gibi tehlike Cı.1. 
rin arl:asrnaakı sokak dabi nidir, .midir, müthiştir. bir 
baştan başa ahşap ve köhne tehlikenin ve mütemadi ı-a· 
dükkanlardır. 'lıatsıılığırı her şeye takad • 

Bilmt!m oaıarı dikkatini· düro eti iriler !.: bır dakika 
zi celbettimi ? Şehırde mev \ evv. l 1zultı i tİcıJsınm bir 

c ud otomobil garcıjları, me· kt!rre de muhtere.m gazete
vadı müşııile { gaz, ben· nizle tekrarını say5ılarımızla 
ziıı, mazot, nıakme yağı ) dıler, sJyın Bt ledıyeınizden 
salaş dükkarılcm, bu otell~rin bu b pla kdtı ve acil karaı· 
maa!esef eltma diz.ılmi~tir. ve fc1aliyet bekleı iz. 

Ne garip ıes .. d iıftür kı Altın Irmak Otelinde 
otel, insaıılarrn cmniyt:tle Hayri KARPAT 
gec'! ve günduz ıstirabat ede· 
ceği bina, garai ise t>ece ve 

, gündüz çalışan, sabrm ve te 
hammülün f !vkinde gürmtü 
çıkaran u,otörleri cemeden 
oıabal, gaz benzin, ve saıre 
dahi her an muheyyayı işti· 
gal ve infilak mayıat .. 

Bu tezadı bir .ıraya top• 
lamnk tabır caiz ise ıstirahat 

' ıhtiy ncında olaıı z.airiıı kula· 
ğmın dibinde mütemadiyen 

Kız Lisesi T lİtkçe 
Staj1 erliğ · 

Gazi Terbiye ens~·tusu 
Türkçe edeb°)·at şubesi me 

zunlarmdan day · rı EJibe Ay· 
pazar ş"hrimiz kız lisesi 
Türkçe stajyerliği ne ıa} ın 
olunn uşlur. 

55 ""alem 
erzak lznacak 

aarif müdürlüğünden: 
1 Türk Maarif Cemi· 

l Küs ) • çaldırmak, bu kafi f 
değilmiş gıbi zairin karyola 
sının allına bar utla ~ateşı so· 
kuşturmak gibı bir şey ... 

1V1isafırperverhkle ka' >ili 
leti f olımyaıı bir harekettir ... 

l yeti talebe pansiyon u için 
rouhtelıf cinsten 55 kalem er· 
zak 10,9,940 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şt!brin kenarlarında gara 

ja elverı~li geniş meydanlı 
binalar bulunduğu halde, o· 
telh·rde sakin yüzlerce va 
tanduşın her dakika ıstira • 
hatıerini sel ,,etmek, her an 
bir 1~tigal tehlikesi kerşısında_ 
canlarını tehdit t!dt-n ve pas 
sif korunmaya tamamen aykı· 
rı olan bu meseleye uzun 
müddet göz yummak bilmem 

dogrumudu r '! Bu felaket 
vukuunda me5uliyeti üzerine 
aJacak zat kimdir '! 

Otelcilerin, misalırlerin, 
• za man zam.ın mütedddit ikaz 
t. ve şikayetlerine rağmen (her 
ne sebepte nse ) Belediyemiz 

2 Erzakın muhammen 
bedelı yekunu 1325 lira 15 
kuruştur. · 

· 3 Münukasa 27,9,940 
cuma günü .. aat 11 de Maa 
rif ınudurlüğünde yapılacak 
tır. 

4 Talip olanların mu 
bammen bedelin yüzde 7buçuğu 

nisbeliudeki muvakkat temi· 
nat akçasını Ziraat Bankası 
veznesine yatıraralı- makbuz 
alınması ve thale günü Maa
rif müdürlüğüne mürıtcatları 
lazımdır. 

5 - Erz~m şartnamesi 
herg in Maarif icfaresinde 
görü ebilir. 

akarda son 
vaziqet 

Gittikçe eheınnıi
yet keshediyor 

F!<,\NSıZLA!{ 1Kl INGl 
LlZ f A YY Af ESİ DÜ· 
ŞüRDÜKLEPlNi SÔY· 

LtJYu· LA~ 
Vışi 25 A. \, Dü•ı 

Dakara if K hücumda l 85 
ölü 385 yarah vardır. lkinci 
hücıımd tayıat bundcın faz· 
ladır. Mukavemet eden Da
karda cereyan eden şiJdetli 
muharebelere rağmen, zayi· 
·at bukadardır. 

lngiliz donanma~rna men 
sup tayyareler,Rişelyö zırhlı· 
sına ve s:shir bataryalurma 
bombal:ır atmışlardır. Hasar 
ehııımiyetsizdır. Limandan 
~idderle mukabele etjılmiştir. 
8ombardıınan tayyarderımiz 
lngiiız fılosuna hücum etmiş 
tir. 3 lng\liz tayyaresi d ışü~ 
rülmiiştür. ılrinci bombardıma 
nm znyİi.:.tı h"'nÜz tespit edil 
memi~tir. 

Fransızlara göre 
Vışi 25 A. A. lngi!iz 

kuvvetlerinin Dakara, hücu
muııuıı sebebi gıırbı Afrikada 
ki Fransız kolonisine Alman 
yanın el koymasına mani ol· 
mak teş .ıl eytedıği hakkın· 
d !l logıiiz raJyosu to rahndan 
verilen haberler taınamıle 

asal sızdır. Frdnsız hukumeti 
g~rbi f ılccidıı diker 11ı::y.ı 
sivı1 h!ç bır Alma ı buh.1n· 

duğunu kati surette tekzib 

eder. 
FRANSIZ TA YY ARELE· 

Rl CC.BELÜT f ARI ,..l BOM 
8ALADıLAR 

Elce~ire 25 A. A. 
Fraıı.ız t~yyareleri bu sabah 
t.ı Cebelüttarıkın boınbardı· 
manına devam etmişlerdir. 

ilan 
Hday Vilayef nden: 
1- ,4319) sayılı kararname 

mucibince aşağıda cinsleri ya 
zıh makine ve aletleri ellerin 
de bulundur ana hükmü ve ha 
kiki her şahıs 28,9,940 1arihi 
nl' kadar vilayrtlerde Valile 
re, Kazalarda Kaymakamlara 
Nahiyelerdt-Nahiye Müdürlük.le 
rine bir~r beyanname vermeğe 
mecburdu ı'lar. 

2- Beyanname! ile bildiri!· 
rnesi mecbur tutulan inşaat 
maki e ve aletleri şıınln.rdır. 

Sondaj makinesi 

Ar tezi yan ,, 
Taş kırma ,, , 
Beton karıştırma makines 
Kompresör ,, 
El~ktrojen grupu 
Eksk:watör 
Vidratör 

3 -Beyannamelere aşağıdal 
ki hususat dercolunur. 
a)makine ve alet i nadedi, cinf 
veyu evsafı (m~kine ve aleti 
ııe- gö~e tipi, muhnrrik kuvve 
tin cir:si, takati, s:ıbit veya 
müteharrik olduğu, kazan hac 
mi, bir saatte gördügü iş mik 
tarı yedek parçaları, şönil ve 
ya t.·k~rlt!kh olduğ ilah .. ) 
b) l\fakine ve aletin yeni ve 

ya kullanılmış olduğu. 

c) ~ ı"1a 1 .. ine ve aletin hl! 
yannamenin verildi~i tarihte ne 
rede bulunduğu; oraya ne 
zaman ve nıçm geliril:.liği; 
çalıştırılıp çahştırılm&dı P, ı 
çahştırıhyorsll hungi i~te kul 
lanılmakta olduğu: bu işin bir 

mukaveleye müstenit bulunup 
bulunmadığı; mukaveleye müs 
~enil ise akitlerin isim ve a i 
resleri. 

• 

Neşriyat Mü 3 ür "i 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matba Si -AN r A KY A 

Elektrik abo
nelerine 

Hatay t.lek trik idar esi 
müdürıüğünden : 

Abı:meleriınizi n elektrik 
saat ve fişleri Üze r inde ki mü· 
hürlü kurşunları herhangi 
bir maksatla koparmakta 
oldukları görülmektedir. fda· 
remizle aboneler imizin ım · 
za ettlikleri le )llturat St"net· 
ler inden bu h ususu dair me v 
zu kaytler i aynen saym müş 
terilerimizin dikkat nazarla 
rm« vazed iyor uz . 13und~n ic 
tinap etmeler ini tavsiye ey· 
leri z. 

1 ..... T emhir edilen kur· 
şunun taklid edilmesi v~ya 
kırılması halinde 

2-Tesisatın doğrudan 
doğruya umumi hatlara bağ
lanması veya izolatörlerle 
elektrik cer eyanı alınması ha : 

lind~ 

On liradan başka kontö· 
rün mütehammil olduğu aylık 
kuvv ' t sarfiya tının iki misli: 
nin k•ymeti ve kanuni tukı · 
bat. 

3 - Kontör puslasının de• 
ğiştirilmesi , techizata dahiliy~· 

ye doğrudan doğruya cereyan 
ver ilmesi, ç inko kutunun, tahta 
levha ve limit a törün delinmi.ş 
olması veya bunlarda hileli 
bir bal emareler inin vücu:lıi 
veya işbu konturatodalzikredil 
mt!:mİş fakat cereyanlardan hi• 
lekarlık la istifadeyi i:stibdırf 

ed ~n her hangi bir bil~ için 15 
lirad an başka kontörün müte· 
ham mil olduğu iki aylık ~kuv· 
vel sarfiyatının iki mislinin 
kiymeti ve kanuni takibat. 

4 - C ereyanlan kf.!sitdiği 
halde kontör ön:.ine veya üze· 
rine tesisatı bağlıyım müştr.· 
rilerden: 3 lira .• 

.. 
1 

1-Hatny ıkinci seyyar jaııdarma piyade layıaca cins ve miktarı aşağıda yazılı erzak 
hizalarmda gösteriJdıği vechıle kapalı zarf ve açık zarf ve aç!k eksiltme ile mubayaa 
edilecektir. 

2 ~ ihale 10 bir inci lı!şrin 940 perşembe günü saat 16 det icra edilecektir. 
3 Talip olanlar ihaleJen nihayet bir saat evvel Ticaret ndasıudan musaddak,vesikttlu· 

rile ve yüzde 7 buçuk muvakkat teminat ve tekiif mektuplarile Antakya kışlasmda müt~ .. 
şekL:.il alay satınalma komisyonuna müracaatlıtn ,,.. 

Mübayaa edilecek ;.,1iktarı kıyıneti Muvakkat teminat Surr-ti ihale 
Erzakırı cinsi kilo G L. K. Yüzd • 7,5 

Sade yağı 
Sı~ır eti 
Sabun 
Kuru fasulya 
Salça 
Kuru Soğan 
Patates 
Mercimek 
Be} az peynir 
Zeytin dane. i 
Nolıut 
Bulgur 
Pırınç 
Kırm1zı biber 

Çay 
Zeytinyağı 
Toz Şeker 
Yıış sebze 
Kuru üzüm 
Odun 
Y ulaf 
Ot 
Saman 

3500 
50000 

5000 
13450 

2000 
6000 

23000 
9000 
4000 
4800 
9000 

12600 
3200 

150 
:)0 

400 
5500 

19000 
4000 

240000 
22400'\ 
160000 
11000 

4550 
9250 
1925 
2555 50 

310 
24) 

1955 
1620 
2200 
139'l 

810 
1386 
896 

61 50 
275 
208 

2Ô90 
950 
800 

3000 
13440 

6400 
192 50 

Lira Ku;uş 
341 25 
693 7S 
144 38 
191 66 
23 23 
18 

146 
121 
165 
104 
60 

103 
67 
4 

20 
15 

156 
71 
60 

225 
1008 
u.4HO 

14 

63 
50 

40 
75 
95 
20 
61 
65 
60 
75 
25 

44 

Açık e ksiltme 
Kapah zarf 
Açık eksiltme 
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" Kapah zarf 

Kapalı zArf 
Açık eksiltme 


