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Cümhurinet bayra-1 _ll_itl~r.'!'uso: Başvekilimı·z 
rı '3 ~ lını goruşmesı 

mı için'~hazırlıklar Dün Brennerde Dün Soğukölıik lmınta-ka-
. yapıldı 

17 nci gıldönümü yurdun MOLAK~T.oç SAAT . sında bir tet~ik gezintisi 
. SÜR DO 

her tarafında .. coşkuP~ feza- Bren_n~r 4 A.:A. - Hitler yaptılar 
hu··rafla kut/anacak le Musolını bugun saat 11 de TiCARET VEKILlMIZ BUGÜN DôRTYOLA ORADA 

Brenne.rde .. bi.~leşmişıer ve AKŞAM ADANA y A GiDECEK 
Bayram 28 ilkteşrin pazartesi günü ög
leden sonra başlayacak 30 Hkteşrin gü

nü .akşamı sona erecek 
29 ilkteşrin 940, cüm • · Kanun muc:ibince 28 ilk 

huriyetimizin 17 nci yıldönü· teşrin 940 pazartesi gunu 
müdür. O gün fürk Cümhu· öğleden sonra baslayacak 
riyeti 18 yaşına ayak basmış oları bayram 30 ilk teşrin 
olacaktır. 940 çarşamba günü akşamı 

Bıyramın, bu yıl, ıeçf'n s~~t 24 e kadar i~ibuçuk 
senelere naıaran daha çok g'\m devam edecektır. 
parlak ve cc.şkun tezahürat- En büyük bayramımız 
la kutlanması için yurdun ı• olan bu yünün layık olduğu 
her tarafında büyük ve hum 1 ehemmiyet ve azametle kut· 
mala bir faaliyet başlamış bu lanmatt. için vilayetimizd~ 
lunuyor. de bazırlıldara başlanmıştır. 

Seyhan-Hatag·Bağdad·Anka. 
Spor temasları ra arasında 
Seyhan bölgesinin geçen 

ilkbaharda bölgemize yaphğı 
ziyareti iade maluaJiylt! 40 
kişilik ıporcu kafilemiz bölge 
asba~kanmm idaresind~ oJaralı 
önün.üzdeki 11 ilk teşrin cu· 
ma günü akıamı Adanaya 
gitmek üzere şehrimizden 
ayrılacaklardır.; 

Kafile Antakya birinci 
gençlik kıübü futbol takımı 
ile bölge mubtaliti, atletler, 
güreşçiler. boksörler ve teniı
cilerdeo mürekkep olacaktır. 
ıcabed~n hazırlıklar bölgece 
temamlanmak üzeredir. 

Pe-hlivan güre:;leri 
An1cara 4 (a.a.) - Geçen 

lıafta Türkiye baş pehlivanı 

Tekirdağhnın da iştirakı ile 
Ankara şehir hipodromunda 
yapılan serbest gÜrt"ş müsa· 
bekaları bu hafta pazar günü 
ıaat 10,30 da 19 mayiı stad· 
yomunda tekrar edilecektir. 

Bu akşam 
Saatlerinizi bir saat 

geriye alınız 
V e:ki!ler heyetinin kara

riyle bu akşamdan itibart-n 
·yaz Sdati ıona erecek ve kış 
saati başhyacaktır. bu itibar· 
la bu akşam tam saat 24 te 
:ı~atlerimiıi birer •••t g~riye 
ıalmak suretiyle :n üzerine 
getirec~ğiı. 

Yoksullara yardım 
cemiyetine teberrüler 

Yusuf Koyuyuncu yoksul· 
Uara yardtm cemiyetine bet 
koyun teberrü eylemiştir. 
Debbağ esnafı da yine bu 
cemiyete bir koyun hediye 

Doğru demiryolu 
nakliyatı 

Ankara 4 (a.a.) - Son 
zamanlarda Bağdad ile doğ· 
ru demiryolu münasebatımn 
tesisi haaehi!e Suriye cenup 
demiryolları ve lrBk demir· 
yollara idarel~ri aras.ında nak-
1 iyatın tanzim ve kolayleştı· 
rılması için beyııelmılel de· 
miryol nakliyatı oıukaveleleri 

çerçivesi dahilinde doğru eş· 
ya nakliyatına ve bunlara 
tatbık olunacak ücre tler ve 
ayrıca işletme icabı olarak 
mütelcabilen teati o!unan mü· 
tt:harrik malzeme hakkında 
bir ımlaşmıı akdt'dilmiştir. 

İo hisarlar vekilinin 
tetkikleri 

Bursa 4 (a.a.) - Dün Ulu
dağda bir gezinti yapan İn· 
hisarlar vekili Raif Kıtradeniı 
dönüşte tütün istihsal ed~n 
köylere uğrayarak t~tkikler 
yapmış. vilayetin Lu seneki 
tütü•ı rekoltesiyle tütüncülerin 
ihtiyaçları hakkında temaslar 
yapmrştlr. 

Amerikadaki vatan· 
daşlarımızın yar· 
' dımlatı 

Ankara 4 (a.a.) - Çocuk 
Eıirgeme Kurumunll Ameri· 
icada Çocuk Esirgeme Kuru· 
m1.ı vastasiyle yurtdaşlarımız 
ceman 2928 lira 2 kuruş te· 
herrü eylemişlerdir. 
......................... 
eylemiştir. Yoksullara yardım 
cemiyeti bu vatandaşlara te
ıekkür etmektedir. 

uzun bır .... g~ruşme yap~ış_ Sayın Başvekilimiz Dok· ötleden sonra Dörtyola gidı 
l~rdır. ~oruşme Muaohnı· tor Refik Saydam Soğulcoluk· re~ ?rada m~yve aatış koop 
nın hususı vagonunda başla- t . t' h t t kt d" 1 B ratifi konOPeıinde hftZır bul 'k" a ıı ıra e e me e ır er. aş a· • 
mı~, görüşmeye ı ı memleket k"I' . d"" S x...ı. 1 k nacak ve gece trenile Adan . ve ı ımız un Ogu"o u ve 
Hcsriciye Nazırları da ıştirik . d b' . t" k ya hareket edecektir. Ticar 

cıvarın a ır gezın ı yapara V 1c·ı· . . Ad d b' ·ı. etmişlerdir Brenner'seyahati tetkiklerde bulunmuşlardır. : ı ımızın . a~a a ır •• 
ne Hitleri-ı huıusi treninde T" k'I" . b - gun kalarak tetkıklerde b1ı · • ıcaret ve .ı ımız ugun 1 b d' İtalyanın B~rJin Büyi.ilc Elçisi uomaaı mu temel ır. .. 
ile Mareşal Teiiceı, Doktor Surı·yedekı.SOO 
Dietrich D 'ktor Borman ve 
Hitlerin yaverleri bulunmak· f • 
ta idi. Musolininin hususi tre agga1 egz 
ninde Almanyanm Roma bü· Italyaolara teslim 
yük Elçisi General Naccai • k 
ve Musolini ile Kont Ciyano olmak içın açır· 
nun huıu.i kalem şefleri nıışlar 
hazır bulunuyordu. Londra - Mihverin planla 

Saett 14,40Lta Hitlcr,Mu· rını yazısında mevıuubahı 
solini, Ribbentrop ve Kont eden Taymis gazetesinin K•-
ciyano müzaker6lerin yapıl· hire muhabiri diyor ki: • 
dıgı , vagondan .yrılmışlar• Suriyenin teslim şartlarını 
d müzakere etmek üzer~ B. Mu ır. 

Rus- Japon 
inüııasebatı 
Hakkında dolaşan 

ıayıalar 

Moakova 4 (a.a.) - Rö 
ter Ajanıı bildiriyor: 

Görüşmede neler konu 
şulduğu bir sırdır 

solininin ilk gönderdiği beş 
general gözden dü~crek geri 
çağrılmıılardır.Gerıeraller Ro· 
maya dönmüşlerdir. 

Çinin iki nüfuz mıntakaı 
na takaimi 1&rtı ile Sovyetlc 
birliğinin Japonya ile bir ad 
mi tecavüz paktı akdetme 
niyeti bakkuıda Moıkovad· 
biç bir beyan•l yapılmamııt 
Bununla beraber, iyi komşı 
luk münasebetleri esaıma d; 
Y•nan Sovyet siyaseti iÇin M• 
lotofun aıustos bidayetind 
söylediği gibi iki tarahn hı 
nüniyet ıöıtermeıi nye-ıind 
Japonya ile bir yaklaşma mi 
tebad detildir. 

Nevyork A.A.- Hitler 
1v1usolini görüşmesi hakkın· 
da Nevyork Taymis gazeteıi 
nin Romadan aldığı bir tel 
grafafta ezcümle şöyle den· ı 
mektedir: Herşey gösteriyor 
ki, görüşmeler nisbeten kısa 
olacak ve ancak bir kaç ıa 
at sü~ecektir. Bu görüşme 
nin sebebi ; bir sırdır. Fakat 
şu cihet tahmin olunahilirki . 
birinci derecede ehemmiyet 
li bir mesele üzerinde karar 
almak İcab· etmektedir. 

Müıakat hakkında 
R.esnıi tebliğ 

Brepner 4 A.A .- Rreı 
nıi tebliğ! Hitler ve Musoli
ni Alman- İtalyan noktai· 
naıar teatileri çvrçev~ıind 
dahil olarak bugün Brcnner 
de mülaki olmuşlar. İki dev 
let adamı üç saat süren . bi· 
bir göı üşme esnasında .iki· 
memleketi alakadar edn bü 
tün meseleleri Hariciye Nazır 
}arının huzurile müzakere et 
mişlerdir. 

Berlinde yüıütülen 
Mutalaalar 

Bcrlin 4 A.A.- Bugün 
Brenneı de Hitlerle Muıolini 
;orasında vukubulın mülakat 
•hakkırıda mutalaa yürüte11 
siyesi m .!hnfil diyor ki: "MOt 
tefik . mihver devletlerinin 
bu altıncı görü~mesini teşkil · 

• 

etmektedir. Görüşme esna· 
smda müzakere edilen ınev
ıular tahmin edilebilir. F•-

Sonu 2 incide 

Bu gamcrallerin yaptıkları 
taleplerin hepsi ya avutma ba 
reketleri veya kati ret cevıp 
ları ile karşılaımışbr. 500 
tayy•relik bir Fransa~ bava 
kuvvetinin teslimini iıledikle 
ri zatman bu tayyareler orta 
şarkta meçhul bir aemte bare 
ket etmiş, sair tayyareler de 

Japon hariciyesinin 
noktainazan 

Lübnan hükumetine satıhoış Tokyo S (a.a) - Japo 
bulunuyorlardı. Ha:-iciye Nezareti namın 

Hava üslerine gelince, Su· söz aöyleme)e mezun bir 2 

riye fevkalid~ komiseri B. Berlinde imzalanan üç tarı 
Puaux, bunların Lübnan ara· h anlaşma hakkında Japoı 
zisinde bulunduklarını ve man milletine hitaben radyo il 
dı hükümleri mucibince bua bir nutuk aöylemiş ve de 
lara el atılamayacağım bildir mişdir lci: 
mittir. u_ Şim=li Japonya, dü 

Bunun üzerine ıtalyan ge· yada ye~i. bir niıam ve ftU 

nerulleri orduı ıun harpten ev · kurmak ıçm Almanya ve ltı 
velki mevcuduna yani 40 bin j ~.a il~ birlikte ~aşamağa ve 
kişiye ircaı hususunda ısrar '. olmeğe aznıetmıı bulunma~ 

Sonu 2 incide ' ta dır·• 

EH soNBiktkı 

Brenner müla-ı buıunuyorlar. 
Londra S (a.a.) -· Röyteı 

kı.·f ı hakkında diplomatik muhabirinin Bre 
NYA VE l l ner görüşmeleri bakkındalc 

ALMA NG. L TE kanaati tudur: 
~EDE TE FSIRLER fıu iörüıme belki yen 

Berlın SA .. A.. -- Breuner bir aulh taarruıunun ma 
görüşmeleri hakkında Almanı kacJ.demesi olacaktır.Fakat aa 
111ehafilini~ tefsirleri bülisa~ı taarruzu yapılıı~ yapılmaaı 
şudur: lstıkbal halLkında m1J bu toplantıdan bazı manalar t 
him kararlar &h.nını:stır. . karmak lizımdır. Sovyetle 

Bu kararlar ıımaldt'n Afra birliğini bu ittifaka dahil etlı 
kaya kadar teıirini göstere- iıtendiği malum~ur. Mülika 
celc mahiyettedir. Almanya tm üç tarafla anlaşmanm im 
ve ltalya, lngiltereye zuından ıonra yapılmıı ol 
ıös açtırmamata aımetmiı muı ~a aunidaıdır. 



Amerikadan 
234 raayo 1

makine lNClTEREYE MÜTEMA 
• DtYEN TAYYARE GELiYOR 

sı var , -
nkara M mleketimizde 
yo :nikda!; hAr ay artmak 
lr. Hale11 63 Vilayet\mi~de 
~34 radyo bulunmaktadır, 
J.82 radyo ile ~sfanbuJ11'1rin 10444 radyo ıle Anr< ara 
\ ci, 5,290 radyo ile Jımi.r 
'ncü, 2885 r dyo ile Koca 
1!:>eşi nci 'gelmektedir. 

f.ana 2023 radyo ile 12 
dir. 11 Vilayetimizde de 

rK) deıı lazla · raCiyo var· 
' . 
} 

lmerikalıla· 
•• ra gore 

{örçilin vazıyeti 

1uvvetlerımiştir 
tNevyork 5 · A A· - in· 
9-. kabinesındeki son deği. 
riklerden bahseden Ame· 
~n g ızetelerit bu tadılat -
,'.;örçilio vaziyetinin bir 
ı daha kuvvetlenmiş oldu· 
noktasında muttef' lirler. 
~t;"rİn, lnl{iliz miJJftİn· )'~ 

~e ümitsizliğe .~üş~rmek 
yaphğı te ebbusler.ı.ıı h p 

1 
metle netacelend~ıni yaz· 
\tdırlar. 
İıgifiz parlaınen-
osu topl~na_cak . 
Londru 5 A.. P:.. - Her 
ine değişikhgindı- ~dd 

) " • ·1 ~2 I" ..µğu u~ere lngı ız par a 
;1tosu yakmdu toplanacak 
, Bv 'toplantıda Basvekit 
··çH vaziyeti izah eti cek 
~ Çrmberlayrı kabineden 
jn çekil !iğini meclise an· 
•cakltr. 

~mer ikada hazırlık 
Va~lngton 4 A. A. · ' 
nlyon 39 bin 4~1 kişilik 
ordunun techiz ve iaşe· 
temin ıçın mümessilier 

•lisi bir milyar 482 mil · • 
~ dolarlık tahsisah der. •· 
1 
eden ıııemur layihasını 

l,az saraya gondermiştir. 
r1 kard t örfi idare 
'Lorıdra 4 A . A. Öğ· 
lldıgine göre, Fransız nıa· 
ıl ara Dalcarda 'örfi iaare 
dmişterdir. Frans1z gar· 

'6.frıkasıııda Geııeral Dü· 

Vaşington, Tayyare ima 
lat Nazıra Lord Be;.verbook 
f ngiliz mübayaa komisyonu· 

na ve Va;ington halkına hita 
ben göndt-rdiği hir mesajda. 
~unları yazmaktadır: 

Birleşik Amerikadt-n gel 
me~t! o an tayyare akım.ha 
v~larda yabmakta o duğunuz 
uwn muharebenin kati mu· 
zaffariyeti bakkındıı bize da· 
ha ziyade itimad vermekte· 
dit. Faa)iyett bulunan Bre· 
vester tipindeki bir filotilla 
en kıymetli pilotlanmızın 
talCdirini kazanm1ştır. Doug· 
'tas 2ğ t :pihdelCi tayyarelerle 
-Curtİs!tlt.'r de falivete g~ç 
rlıiş bulunmaktudır. Bu üç 
tip tayyare en iyi tayyarele· 
r miıin ayarınC!adır. 

lngilt~reye yardım taraf 
darlarının en barar~tlilerin 
den biri olan Senato azasın 
dan B. Pepper üç taraflı pak 
ın Birleşik Aınerilıeayı kor· 
utıpa maksadile yapılmış 

oldnğunu senatoda beyan et 
miştir. Buna 1-:irleşik Ameri· 
kanın, ln!{ilterenin gelirleri 
ni çoğaltmak ve kenbi s:ıah· 
lauma hazırlıklarını bir mis 
li çoğaltmakla cevap vı-rme 
si fazını geldiğıni de it;\ve 
eylemiştir. 

Sur iyede == 
Başı 1 incide 

etmişlarst' d~ Fransızlar hali 
h ;; zır vaziyette ordu m,..vcu· 
dunun indirilmesinin Suriye· 
yi müdafaasız bırakacag•nı 
iddia etmişlerdir. 

Bu be~ generalin yerine J. 
talyanlar yeni murahhaslar ta
yin etmişlerdir. Bunlar ara 
sanda ciaha dirayetle nıüzaL:e 
relt-ri id.ıre eden muhtelif si 
vilfer vardır Son ltalyarı ta
lepleri Fransız orrlusun u için 
dc:ıı bozmak ve mihverin Ak 
deniz si y.ıseti planlarının ın· 
kişaf edebilmt>sİ için \8kit 
kr.zanmak üzere zahiren tadil 
edilmi~lardir. 

Hitler Musolini 
' Bası 1 indde ı a karşı gittikçe artan bir l 
pati olduğu söyleumekte kat iki .. d"st dev)~\ lıiçbirza· 

' mnn muzakerele1 ırıın mevzu 

)aıtimur lirnauın- 1 lar;m siyası veya as_ker~ ıı_e 
. k t t b ticeleri barız ve mueı:ostr bır 

a suı as eşe . surette tahakkuk eylemeden 

büsii evvel Han etmeyi adet etm~ 
Londra 5 A. A. ~ B&l- ı mişlerdir. 

0

ur lımanından lngilteye Alman gazeteie· 
p ın~!zemesi. taşımakta rinin neşriy~h 
ı gemılere .suıkast IBpıla· J 

1 5 
A ~ ~I 

~ hakkında çıkan haber- Ber ~n . . · • ,- man 
, .. . . h. t d b" Ajan!lı·bıldırıyor: l>rennerd~ 

1 •uzerıııe mu ınJ e ır . . . d • 
ı ı t Gem"ıler'ın kul · Mus-olıtn alf" Hıt!er arasın a a mmış ır. t "" t• k h · 

k. ;..l yapı an mu a atın e l'!mm1ye hğı ma ıne ya 6 arınm a• . _. b d Al 
b. konularak tınc.~c:ıı ba se en .marı ga· 

'
1 

rl ır. ~ayı b" . h _ zetderi şun farı yazmaktadır: 
m lerm ışlemez ır ' a "iki DevJet şefi arasınd 
rtir"ıdiği ve su clepolPrı k' - ı"k t t 'b" b" ;) 
tıfo mıkroLu könuldaku 1 nrn:a a d11

•
1 ar" ı .'r e ıeı~ 

kk k t · t. • miydı var ır · Harbın yenı u e ış ır. . 
IRANDA YENi BİR bir safhaya gırnıckte. olduğu 

lJEMlRYOLW ' şiipbesı zdar. Mülakatta neler 
Tahran 4 A.A~ . Şelıin· konuşulduğu hakkınd şim· 
m bir emirnamesi üzeri- i diden tahminler Y8f?1~k doğ. 
feni Tahran ""T 'Zancan J ru değildir. Musolmının va· 
nryolunun açaliş .tQrerıi f gonıuıda verilen - kararlaı ırı 
•ürı r~smt-o icra edilmiş- mfkhiyeti pe'c yakında anla· 

Erzak sarın alınacak 
1-Hetay ikinci seyyar. iandarma piyade alayınca cins ve miktarı aşağıda yazılı erzak 

hizalarında gösteritdiği vechile kapalı zarf' ve açak zarf ;ve aç!k eksiltme···ıe ~mubayaa 
edilecektir. 

2 - ihale 10 birinci teşrin 940 perşembe ,günü .saat 16 dtt icra edilecektir. 
3 - Talip olanlar ihaleden nihayet bir saat evvel Ticaret odasından musaddak.vesilcala

ril~ ve yüzde 7 buçuk ID';l\'akkat teminat ve teklif:mekıuplarile Antakya kışlasında mütt: 
şekkil alay satmalma komisyonuna müraeaatları 

Mübayaa edilecek i\.liktan kıymeti 
Erzakm cinsi kilo G L. K. 

Muvakkat teminat 
Yüzdet. 7,5 

Lira Kuruş 

Surt-ti ihale 

Sade ya~ı 
Sı~ır eti 
Sabun 

3500 4550 341 25 
50000 9250 693 75 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açı elCsiltme Kuru fasulya 

Salça 

5000 1925 144 38 
13450 2555 50 191 ~6 

Kuru Soğan 
Patates 
Mercimek 
Beyaz peynir 
Zeytin danesi 
Nohut 

2000 310 23 2J " 
6000 240 18 

23000 1955 146 
9000 1620 121 
4000 2200 165 
4800 139'2 104 
9000 810 60 

12600 1386 103 
3200 896 67 

Bulgur 
Pirinç 

150 61 50 4 
50 275 . 20 

400 208 15 
5500 2090 156 

Kırmızı biber 
Çay 
Zeytinyağı 
Toz Şeker 
Yaş sebze 
Kuruıizüm 
Odun 

19000 950 71 
4000 800 60 

240000 3000 225 
Yulaf 2240()!1 13440 1008 

160000 6400 4~0 Ot 
Saman 11000 192 50 14 

Denizlerde 
7 Alınan ~ve iki 

v 

İtalyan denizaltı 
gemisi batı.-ıldı 
Londra 4 A. A. - Ami 

ralhk dairesinden neşredilen 
bir tebliğde son haftalar 
içinde 7 Alman ve 2 İtalyan 

denizaltısuıın İngiliz deniz 

ve hava kuvvetleri tarafm · 
dan bahrıldağı v(~ diğer ha· 
zı denizaltı gelllİlerinin de 
hcısara uğralaldığı bildirilmek 
tedit. ' 

Bir ltalyan torpido 
su öa battı 

"Londra 4 A. A. - Ami 
:rallık dairesinden tebli~ ed;ı 
miştir : Oziris adındaki bir 
lugiliz denizaltıc;ı 22 e)'.lul · 
de Adıryatik d~nizinde bir 
halyan torpido muhribini ba 
tırınışhr. 

12 gemi bo1ııbaJandı 
Londra 5 A. A. - Diin 

kerek limanı önünde bulu • 
nan 12 Almctu gemisi İngiliz 
tayyarelerinin hücumuna uğ· 
rayaçak şiddetle bombalan • 
mış ve müteaddit isabetler 
göriilnıüştür. 

Manş sahillerindıe 
top ateşi 

Londra 4 A. A. - Fran 
sız sabillt·rİne yerleştirilmiş 

Havalarda 
DÜNKÜ HÜCUI\ıı liAFlf 

GEÇTi 
Londra 5 A .A. - Hava 

muharebeleri dün nisbeten 
hafıf geçmiŞ Vr!' fualiyet mah 
dut ol 1ıuştur. Alman tayya 
releri Londra üzerine birk~ı,; 
bomba atmışlardır. lngiliz 

tayyar.eıeri dun Almanyanın 
mühi.n merkezlerindeki sa·· 
nayi müesseselerini askeri he· 
del/eri bombardunan etmiş· 
lerdir. Gece hava şaraiti fe 
n?.laştığmdaıı faaliyet yapıl 
mamıstır. 

lfALYAN TEBLlGi 
Roma ·5 AA.~ llalyan · 

resmj teblığine göre, lngiliz 
Südanmda Halyan tayyare 
kuvvetleri birçok merkezlere 
hücum ederek bombalar at· 
mışlardır. lngiliz ta:nareleri 
nin birçok istasyonlara yap
tıkları hücum akim bırakıl· 
mış atılan bombala~dan . bir 
kaç kişi ölmüştür. 
Buıgarristanda af 

Sofya (a.a.) Bulgar 
milli bayramı ve cenub! Dob
rucarıın Bulgaristana iltihakı 
münesebetiyie kral, 3000 si· 
yasi mahkumu affetmiştir. 

185000 kilo 
Un alınacak 

olan uzun menzilli Alman 1 - Hatay Senar Jandar· 
topları Manşt gt:çmekte olan ma piyadı- alayınca cins ve 
bir lngiliz gemi kafilesine mikdan aşağıda yazıh erzak k;ı 
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Kapah zarf 
Kapalı z11if 

44 Açık eksiltme 

Jandarma Karali:ol 
4 

binaları yaptırilacak 
Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Süveydiye, FatilCli, 
Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, ~eti· 
gen, Erzin, Sarıkaya mevkile 
rinde yapılacak (8) adet Jan· 
darma kıarakollarının bir kıs 
mı inşaatı kapah zarf usu1ite 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22,10,940 sa 
lı günü saat 15 t"" Antakya 
Nafıa Müdürlüğü odasında 
müteşekkil komisyonca yapı· 
Jacaktır. 

3 - 1steyenler hususi şart 
name ile proje ve evrakı keş 
fiyeyi (100) kuruş bedel n:ulca 
bilinde satan alal>ilirler. 

4 -- Bu itin keşif bedeli 
(19943) lira (76) kuru~tur. 

5-Muvakkat temioat(1495) 
lira (78) kuruştur. 

6 - Taliplerın ihaleden en 
az sekiz gün evvel bu işe ben 
zer inşaatı başardıklarına da 
ir evrakı milsbitelerif e litirlik 
te Vilayete müracaat ederek 
alacakları eh!iyet vesıkasım 
2490 suyıh kanu~a uygun o· 
larak hazır!ıyacttldarı teklif · 
mektuplarım ve bunlarla Dır .. 
likte teminat~mektup veya mıtli.: 
buzlarını ve ticardt odası ve: 
sikalarına ihale guaü s cat 14< 
e kadar komisyon riya~e~inq 
mukbuz mutcabilinde ver.e 
ceklerdir. Po~tada olanr:ı 
ge-cikmeler kabul ~dilmeı. • 

Ha1kta 
HAY ALİ BÖLÜK ateş açmışlardır. lnglliz u·emi palı znrf usulı le mübayaa edile 

6 Aşki ve cinai esrarengiz 
kafilesi yoluna devam etmiş tir. bir Amerikan filmi 
ve Alman lopçusu ateşi kes· 2 - ihale 15 birinci teşrin 

1 .. · 16 d · Neşrıyat J\li.ıdurü • ıuiştir. sa ı gunti saat a ıcra e· Selim ÇELENK: 
Harpte ölen Fransız- dilecektir. C.H.P.matbaaıı-ANTAK'( A 

1 3 - Buna ait şartname wc • arın Sayısı _ . 
A k d V 1- J K ıs muvakkat temmat ve teklif L d 4 ( ) T n ara a ı ayet . . tan· 

on ra a.a. - as b ld v·ı· J K t ~ mektuplarile birlikte Antakya A. b.ld ' . Al u a ı ayet . omu arılıgırı 
1 

b" d ıansa ı ırtyor: manya d A k d L -·d . da kış a masın a rnüteşek· . . h a nta ya u evazım mu ur k·ı l k ıJe yapılmı~ olan mu ı:ı.rebe· ı-~ .. d .... 1 b"I ı satın a ma omisyonuna 
. d F 100 ı ugun e goru e ı ır. müracaatları. ı ler esnasın a ransamn 4 ·ı· 1 ı ı "h I der 

. - a 'P o an ar ı a e ı ı1.ıı . L' 228 38 

mışhr. Bugün F ranııada , mu· nıhay~t bır saat evvelıne ka· Vlu~am. kayır.et Lı .. 30525 kuruş 

). ıuacaktlT "" 

bin asker kaybettiği anlaş>l· ı ~ . . ıv u temınat •: 9 Kr. 

tabassıs ... amele azlığından dar Tı~aret ~dasına .. musad· Mıktarı Kılo 185000 
'sıkıob çekilmektedir. dak vesıkalarıl~ ve yuzd~ 7,5 Erzakin cinsi: Un 
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