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- Gazeteye ait yazılar Neşriyat, 
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İlanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücrer"peşindir 

ı Yabancı memleketlere 8.Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
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Parti Gurupunda 
Başvekil Moskova müzcx
kereleri hakkında :izahat 

Beş milyon asker garp cep
hesinde karşı karşıya 

verdi Her iki taraf büyük bir harbe hazır/tınıyor 
Zigfrid hattının bazı kısımlarını su bastı - Ruslar Finlan-Ankara 10 A.~ .. - Cüm· / a.Ian bir ka~ hatibin sual!e 

huriyet Halk Partıs: Kamutay rıne Başvekıl cevap vermış diya hududuna yüzbinlerce asker yığdılar, fakat ihtiyat kuv-
Gurupu bugün öğleden son· ve bu izahah müteakip Gu· vetlerini de silah altına ç~ ğıran Finlandiya mukavE:mete ha-
ra Reis Vekili Hnsan Saka rup, hükumetin bu husus zırlanıyor - Litvanyada Sovyet tekliflerini kabul etti - Al-
nın riyasetinde toplanmıştır. ta takib ettiği siıaseti i.tifak 
Celse açılır açılmaz ilk de- ta tasvib eylemiş ve Ruzna· ınan Amiralı istifa ediyor 
fa söz alan Başvekil Doktor meye geçilmiştir. Paris lO A. A. Bir ri üzerinde uçmuı.; ve çok bir istikşaf olmadtğt şüphe. 
Refik Saydam,• Hariciye Ve· Mebus!ardan Cavid Ura· Fransız tebliğine göre, garp mühim keşiflerde bulunmuş· sizdir. Bir kaç Alman keşif 

1 kili Şükrü SaracoğlununMos im verdiği bir takrir üzerien cephesinde keşif kollar ve tur. Almanların büyük bir tayyaresi Fransız hatları üze 
kovaya gittiği : gündenbt-ri ziraat ve zirai mahsullerle topçunun faaliyeti gittikçe taarruza hazırlandıkları ve rine baskın yapmış, fakat, Orada V

e ona muvazi k d b.. '"k h. l · h lk t h havanın çok fena olmasına bunların sürümü hakkında mü· . artma ta ır. uyu şe ır t:rın a ·ım a · 
olarak Ankarada yapılan İ .1. ı · ilk Jiye ederek ~ephe gerisin . rağmen, Franstz dafi topları kk d G zakere ve münakaşalar olmuş ngı ız tayyare erı, 
miizakereler ha ın a um ve gurup 18, 15te içtimaına defa olarak garp ceph<'si~ • de mühim askeri toplantılar· nın ateşile. bunların hiç bi· 
pa izahat vermiştir. d k' Al kıle )arla istihkam inşa ettik· risi hatların gerisine kadar son vermiştir. e ı man mev . d 

Bu izahattan sonra söz Ieri haber verilmektedir. • gıreme en dönmek mecburi 

Çember lalın 
Bugün bir nutuk 

söyliyecek 
Londra 10 A.A·- lngi 

liz Başvekili Çemberlayn ya 
rın öğleden sonra Avam Ka 
marasmda bir nutuk söyliye· 
cektir. Hitlerin soıı nutkuna 
ve sulh tt:kıiflerine cevap 
teşkil edecek olan hu m•tuka 
İngiltere ve Fransanın kati 
vaziyetini bir kerre daha 
tebarüz ettirect-ği için ehem 
miyet verilmektedir. 

İngiltere ile Yugos-
lavya arasında 

Belediye Seçimi 
.intihap encü.meninin 4 sa

yı ve 10, 10,939 günlü kararı 
Belediye intihap encüme 9 da başlamasına ve şehrin 

ni kanunun 37 ci maddesine 6 nııntakaya ayrılarak 1 inci 

Diğer taraftan veril~n yetinde kalmıştır. Sarbrük 
bir hab~re göre, Zigfrid hat cephesi Alman öncülerile 
tı yeniden suların tehlikesi· doludur. El bombalarile mu· 
ne maruz bir hale gelmiştir. harebeler olmuştur. Bu ha· 
Bir .haftadanberi yağan yağ· reketlerin yalnız bir yokla· 
murlar, Alman kumandanlı· ma değil,, Fakat Fransız mü 
ğını ciddi surette düşündür· dafa..asını denemek için yapıl· 
m~kte ve bunun için yük · dığına şüphe edilmemektedir. 
sek yerlerde yeni istihkam· Londra 10 - Röyter 
lar inşa olunmaktadır. Aj :rnsına göre, garp cephe . 

Havas Ajansına göre sinde mühim harekata inti • 
cephede faaliyet her an art zar etmek lazımdır. Hahha • 
maktadır. Düşman Başku· zırda bu cephede Alman 
mandalığınm bu hareketi, ( Sonu 2 incid;;) 

EN SON DAKiKA 

Daladgenin nutku 
Fransız Başvekili diyor ki: 

J 

Belgrad 10 A. A. - İn
giltere hükümeti. Yugoslav· 
yadaki fazla gıda maddele· 
ri.,i peşin para ile satın al· 
ınak istediğini ve şayet Yu· 
goslavya arzu ederse. bun· 
!arın bedeline Yugoslavyanın 
ihtiyacı olan ham maddeleri 
Vermeğe hazır olduğunu Yu 
goslav hükumetine bildirmiş
tir. Yugoslavya lııgiliz tek· 
liflerini tetkik eylem~ktedir. 

Finlandiya ve İngiliz 
matbuatı 

bin.ten rds Sadık Müftünün Osmaniye ve Ulu cami 2 Şeyh 
başkanlığında azadanSuphi Be Mehmet ve Habibint>•!Car 3 
dir, Azar Dimitri, Yusuf Ha Orhaniye 4 Kant;ıra 5 Affan 
ci Ali, Kem;ıl Masereci, lb- 6 Kilise olarak sırasile cu· 
rahim, Cemil Asfur. Mehmet murtesi sabahı saat 7 den 12 
Emin Varavir mevcut oldu'c· ye kadar 1 inci öğleden son 
ları ve ekseriyet olmasına ra saat 1,5 dan saat 5,5 ğ~ 
binaen celse açılaralr tetkikat kadar 2 ci mmtakalar 15 cı 
yapıldıkta hiç bir itiraz ol- gün sabahleyin saat 7 den 12 
madığı ve ş~hir nüfusu 13070 ye kadar Orhaniye öğleden 
kadın ve12686 erkek ki ce· saat 1,5 den 5,5 ğa kadar 
man 26156 dan ibaret olup Kantara 15 cı günü sabahle· 
18 den aşağı 5786 erkek ve yin saat 1 den 12 ye kadar 
G212 ve 18 den 25 e kadar Affan öğledı!n sonra saat 1,5 
1439 kadın 1331 erkek ve den 5.5ğa kadar Kilise mm· 
2'; den yukarı 5815 kadın takalarının reyleri alınması· 

5569 erkek olduğu ve bu su ' na ve işb~ ~Kararın ~a~halli 
retle Belediye kanununun 21 gazetede ılanına ve ılanda 
. . dd . hka~ mınca 27 her mm takaya bağh cılan ma-mcı mu esı a .. 
aza intihabı icap etmesine halle isimlerının yazıl~asına 
ve intihabın 14,10,939gününe müttefikan karar _ve~ılerck 
müsadif cumarte~i güııü saat celseye nihayet verııdı. 

ini ihap mıntakaları 
linci mıntaka 3üncü mıntaka 

' Bize sulhtan bahsediliyor ki, desise ile 
kazanılan z ~ ferl';!ri meşru gösterecek ve 
yeni zorbalıklara mani olamıyacaktır• 
Paris 11 A. A. - Daladye düıı akşam radyo ile bir 

nutuk söylemiştir. Daladye, bir aydanberi Fransız asker· 
lerinin düşman arazisinde harp ettiklerini, tayyarecilerle ·~ 
deniz kuvvetlerinin vazitelerini mükemm~len ifa eyledik· 
lerini, Franııa ve İngilter~nin denizlere hakim olduğu ve 
denizlere hakim olanların kati zaferi elde edeceğini, 
Fransız - İngiliz askeri birliğinin yalnız denizlerd~ değil 
karada ve hwada inkişaf t'ylediğini söylemiş ve komü· 
nistlerden de bahsettikten sonra sözüne devamla de· 
mişdir ki: · 4 

Londra 1 O A. A. -- ln· 
giliz gazeteleri, Finlandiya· 
nın Sovyet tekliflerini red 
ve bitarafhguıı sonuna kadaı 
muhafaza edeceğine kani gö 
rünmektedir. Finlandiya, Bal 
tık devletlerinden ziyade ls
kandinavya grubuna da· 
hildir ve gerek bitaraflığına 
gerek istiklaline zerre kadar 
halel gelmesine . müsaad~ et· 
ıniyecektir. 

Finlandiyıı da vatan
ı>erverlik nümayişlen 

t Amesterdam 10 A. A. -
li'!vas Ajansı Finlandiyadan 
haber alıyor: Finlandiya de· 
legesinin Moskovoya hareke· 
tinde halk büyiik vatanper· 
Verlik nümayişleri yapmış ve 
!hilli şarkılar söylemiştir. 

Osmaniye 
Amudi ye 
Cebrail 
Hacı Durmuş 
Ulu cami 
ımran 

Dakik 
Mukbilislam 
Kastalislam 
Şen bük 
Saha 

2nci mıntaka 
Habibinneccar Ağbaba 
Kocaabdi 
Şey hali 
Rekkabiye 
Sekakin 
Sofularislam 
Tabi Sofularislam 
Şeyh Mehmet 
Meydan 
Der buz 
Cemali ye 

Orhaniye 
Sofulararap 
Tabi Sufulararap 
Kanavatarap 
Beynt>lharap 

4üncü mıntaka 
Kantara 
Oruçbölüğii 
Tutdibi 
Şirine'! 
Karaal\ bölüğü 
Cinci bölüğü 
Kanavatislam 

Sinci mıntaka 
Affan 
Cedid 
Sarı Mahmut arap 
Kuveyhat 
Mahserıarap 
Tabi Mahsenarap 

Künlükarap 

" - Biz, yurdumuz ve yuvamız için ve m~deniyeti 
kurtarmak için harbediyoruz .,, 

Bıze sulhtan bahsediliyor. Öyle bir sulh ki desise ile 
kazanılan zaferleri meşru gösterecek ve yeni Zl>rbalıkla· 
ra asla maııi olmıyacaktır. Hitlerin Nutku budur. Biz te· 
cavüze karşı salaha sarılc.Jık. Sulhun ve emniyetin 
altı ay sonra bozulmıyacağma dair kati teminat almadın 
silahı bıra .<mı yacağız. 

6tTI('t ınıntaka 
Kili sa 
Salihiye 
Cüneye 
Edhemiye 
Verd 
Kasta! Hıristiyan 
Künlük Hıristiyan 
Mukbil Hıristiyan 
Mahsen Hırıstiyan 
Bedevi 

• 

Sonu 2 incide 

Paris Elçimiz 
Daladye ile görüştü 

Paris 10- Türkiyenin 

Paris Büyük Elçisi Fransız 
Başvekili Daladye ile uzun 

müddet de\'am eden bir gö 
rüşme yapmııtır! 



Sayfa '2 .. _: 

1 eberrü listesi 
L. K. 

Muhsin Mehmed 
Hasan İstanbullu 

25. 
25 

Melımed Ali Yera vt•nt ve 
kardeşleri 5 
Şekerci esnafı namına 6 ',65 
Tevfik Süveydan 50 

r,5 Gebeci Rasim '" 
25 Harputlu Şevki 

Nuh Ömer 50 
Hacı W.ulla Al c'u~~i n < c.11 
Çolak Mehmed Ağa 25 
Recep lO 

15 1 Muharrem 
Cemil Kakilli 30 

Mustafa Hoppas 25 
Ahmed Haşşeş 
Bekir efendi 
Boyacı Ahmed 
Abdürrahmen Hacı 
Horşit 
Ramazan lsmail 
Çel~nk izzettin 
Mustafa Saraç 

1 
1 

50 

20. 
25 

2, 50 
50 

Ali Sarraç 1 
Mehmed:;>emsettiıı ınektepl 

Ali Hayri 2 _ 
Al Kırtasiye mağazası )0 
Haci Ahmed Baııkusli2 
t:.lektrikçi Rasim 1 
Anlun Fettal Kuyumcu2 
u muıni Yek un 

1460,50 

Karadağ 
Muhtar bir devlet 

oluyor 
Belgrat - Doktor Maçek 

le anlaşmış olan Karadağlı 
mebus ve Karadağlılar lide· 
ri Skobeye Dreyeviç ile Yu 
goslav hükumeti aras.nda ya 
kında bir anlaşma olacaktır. 
Bu Anlaşma 28 Ağustosta 
Hırvatlarla Sırplar arasında 
yapılan uzlaşmaya benzeyı-:· 

cek veKaradağ,Hırvatistangibi1 
Yugoslav do~t bir .aev~et ola· 
cdktır. Daraclağ lısanıle ÇJ· 

kanZeta gazetesi bu anlaş 
:un yakındrt imzalanacağını 
v ~ 'l:maktadır. 

Üç Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Kopenhag 10 A . A. 
Şimal denizinde Alman ve 
İngiliz hava fllo'arı arasında 
cereyan eden muharebelerde 
iki Alman tayyaresi Dani
marka topraklarına mecburi 
olarak inmişlerdir. Bundan 
başka iki tayyarenin ?e . de· 
nize inmek mecburıyetınde 
kaldığı söylenmektedir. 

Avrupadaki 
Almanların 
mübadelesi Umumi nüfus ya-

zım1na hazırlık Almanya bolşeviklik 
O · d ten korkuyor Ankara - 1 ~4 ~enesın ~ 

yapılacak umumi nüfus sayı 1stokholm 10 A. A. -
mı için sokaklara ısım ve tsveç iazetelerine göre Hit!erin 
ya numara ve bütün binala· Şarki ve Cenubi Avrupa· 

k l hakkın dak·ı Almanları mübadelesi ra numara onu ması 
da bir talimatname hazı:-lan· iki sebebe dayanmaktadır: 
dJ. Belediye teşkilatı olmıyan Bunlardan birinci ve başlıca-
yerlerdede binalara numara sı, Baltık memleketlerindeki 
konulması mecburidir. Almanların bolşevikleşme· 

Tütünleriınize sinden korkusudur. Bu hal 
Baltık memleketlerinin pek 

rağbet yakında ve süratle Sovyetler 
Frnnsndnn '1 iırk tütiiı·Ü al· tarafından işgal edilerek bol· 

nwk üzere müracaatlar. vaki şevik olacclklarına işaret sa
olmuş ve nümuneler ısten- yılmaktadır. 

YENi GÜN 

Beş milyon Asker 
Başı 1 incide 

Fransız ve İngiliz kuvvetleri 
5 milyon tahmin ediliyor ki, 
askerlik tarihinde bukadar 
çok mevcutlu ordl.llarm kar
şı karşıya geldiği görülme · 
miştir. CAlman k1taatı :ve 
harp levazımı cenuba doğru 
v Zigfrid hattına süratle 
sevk olunmaktadır. 

1vfoskova 10 - Röyter 
Ajansı bildiriyor : Sovyet 
hükumeti, Finlandiyaya istek 
lerini kabul ettirmeğe çalış
maktadır. Fakat Finlandiya
dan gelen haberler, Finlan · 
diya hükumetinin bu istekle
re mukavemete hazırlanarak 
son ihtiyat kuvvetlerini de 
silah altına çağırdığtnı b;Jdir 
mektedir. bütün ~Finlandiya 
ş"'hirlerine, perşembe günü 
muhtemel ani bir hava taar 
ruzuna karşı tedbir almaları 
için emirler verilmiştir. Halk 
sakin ve vakur hadisatı ta· 
kip eylemektedir. 

Stokholm 10 A. A. 
Röyter Ajansı bildiriyor : 

Finlandiya hariciye Nazı· 
rı bir mülakat esnasında be 
yanatta bulunarak demiştir· 
ki : 

0 Moskovadaki murahha 
sım ız, Sovyetlerin arzularını 
kayd için bulunuyor. Sovyet 
arzusu her ne olursa olsun 
bizim vaziyetimiz sarihtir. 
Bitaraf kalacağız. Kimseyi 
tehdit etmiyor ve hiç bir 
devlet menzumesinde 
yer almak istemiyoruz. 

Letonya hariciye Nazırı 
da son beş hafta içinde Av· 
rupa hayatının teınelinden 

değiştiğini, Baltık devletle· 
rinin yıı:ıni meselelerle karşı · 
laştıklarını, Sovyetlerle an · 
laşmak lüzumuau ileri sür · 
müştür. 

Röyter Ajansından : 
Litvanya hükı1meti,•Sov· 

yellerin bütün tekliflerini ka· 
bul etmiştir. Sovyetlerle 
Litvanya arasında, Estonya 
ile Letonya hükumetlerinin 

akdettikleri anlaşmaya ben · 
zer bu muahede Moskovada 
imzalanacak ve Sovyet or · 
dulan Litvanyaya girecektir. 
Söylendiğine göre: Litvanya 
hükum~ti, Sovyetlerin Litvan 
ya topraklarında kara ve 
hava üsl~ri kurmasına_nıuva 
fakat eylemiş ve Sovyetlerin 
talep ettiği bütün şeyleri 
kabul etmiştir. 

Londra 10 A. A . -- Dey 
:Ji ekspres gazetesinin emin 
ıbir kaynaktan haber aldığı· 
na göre Alman amirali 

ı· ' 
. Reyd istifa eyle"!iştir. L\mi-
ralin istifasına sebep olarak, 
Sovyetlerin Baltık kıyıların· 
da yerleşmesine _Almanyanın 
muvafakat etmesidir ve bu · 
nu protesto için istifa eyle -
miştir. Çünkü Rusların Bal· 
tık denizine yerleşmeleri Al
manya için istikbalde en bü· 
yük: tehlihyi teşkil etmek -
tedir. Amiralin istifası kabul 
edilmemiştir. Alma1ya, Sov
yetlerin Finlandiyada olsun 
yerleşmemeleri için elinden 
gelen gayreti sarfedecektir. 

1\'10.ı;kovadaki Polon· 
ya elçisi 

Moskova l V A. A. -
Havastan: Mo3kovadaki Po
lony.ı elçis: il~ elçilik erka· 
nı ve konsoloslar IJUgÜn 
Moskovadan ayrılmışlardır. 

111 kişiden mürekkep olan 
Polonya elçilik erkanı istas
yonda Fransız, İngiliz, İran 
ve Japon dçileriyle birçok 
diplomatlar taraf ıııdan se· 

miştir. Fit ana.arımız, istenileıı ikinci sebebe gelince: 

cins ve nümuneleri hazırla· Almanya, Bilhassa Balkan· l•• ... ••••••••••• • 1•------- 

yar:k yola çıkar_mı.şlar.~ır. !arda Macaristand.~ki Alman· 

Moskova 10 A. A. - 1 lanmlamışlardır. 

Fransadan tütünlerımız uze· lan toplayarak Polonyaya 
rine bü)' ük siparişler veril- yerleştirmek ve bu sure~le 
mt:k üzeredir. Hatta ebem· bir taşta iki kuş vurmak ıs· 
miyetli bir parti üzerinde te tiyor, Çünkü Balkanlardaki 
maslar başlamıştır. Alman ekalliyetleri, Balkan 
İstanbulda Pera devletleri ile Almaııya ara· 
palas kapandı sında daimi bir münazaa 
lstanbul Harp dolayısile mevzuu teşkil eylemekte 

Avrupadan yolcu gelme:ı ol· ve bu devletleri Almanyaya 
duğu için şehrimizdeki büyük karşı şüpheli bir vaziyette 
otellerderden bazıları kapa bulundurmaktadır. Bu suı·etle 
mak mecburiyetinde kalmış· Almanya hem Balkan dev-

t Bu arnda Perapalas letl~rini tatmin edecek ve 
ır. hem de Macaristanda Yu· 

oteli de faaliyetini ta~il eyle goslavya ve Romanyadaki 

miştir . Bu otelin günde 3oo iki milyon Almanı Polonya· 
lira masrafı vardı ve bu mas ya yerleştirerek bu mıntaka 
rafa uzun müddet dayana· da bir Alman ekseriyeti teş· 
mazdı. Diğer bir kıstın otel kiline ~ahşacaktır. 

Daladgenin nutku 
Ba~ı 1 incide[ 

A!kerlerimiz ne düşünüyorsa, bütün Fransız milleti de 
onu düşünüyor. Hükumet, bütün Fransız miHe:iııiıı kalbin 
d~ çarpan imana layık olduğunu isbat t>dect."ktir. 

Garp cephesinde faaliyet 

Paris 11 A.A.- Bu sabahki Fransız tebliğin<lt!ıı: Mo· 
zel il~ Sar arasında düşman büyük bir faaliyet sarfetmekte 
dir. Müteaddit hücumlar püskürtülmüştür. 

SILEZYA YAHUDİLERİNİN BAŞINA GELENLER 
Londra 11 A.A.- Almanyadaki bütün kanunlar yuka-

rı Silezyada da aynen tatbik edilm~ktedir. Hiçbir Yahu· 
di ticaret yapamaz ve hatta kendi malım bile satamaz. 
Toprak ve tanzifat işlerinde çalışmak mecburiyetindedir. 
Otomobil ku~Lmamcız. !er cle müstah<lemlerini yarı ri hakkında yapılan tahkikat 

ya indirmişlerdir. neticesinde ayni köyden Sü· TÜRK TARiH KURUMUNUN ÇAUŞMALARı 
lZiNSlZ DıŞARl ÇIKT1Gı leyman oğlu Abid ve Suad 

1ÇIN oğulları Ahmet ve Yusuf ve Ankara 11 A.A.- Türk tarih Kurumunun 935 te baş 
Şirince mahallesind.en Meh Bakkal Mahmut oğlu Yusuf ladığı hafriyata bu sene de dört yerde d~vam edilmiştir 

met oğlu Mustafa hemşiresi Zeyteri ve Mehmd oğlu Re· Çankırıda da gdecek sene hafrirata başlanacaktır · 
Mev!Udeyi Lendisinden izin· şit ve rvtehmet Zeyteri, Bos- Bu seneki hafriyatta, Milattan evvd ve sonraya ait 
siz olarak evden çıkttğı için tanras köyünden Şerif Fat· emsalsiz eserler meydana çıkarılmış ve bunlar Müzeye 
taşla başına vurarak ağır su tum ve kardeşi İbrahim ol· yerleştirilmiştir. Kurumun bütün hafriyatı münhasıran 
rette yaralamı~tır. Yaralı dukları ve Süleymanı üç ye- Türk mutahassısları tarafından yapı!aıaktadır. 
hastaneye kaldırılmış, suçlu- riııden yaraladıktan sonra l'/ DEN 65 Y AŞıNA KADAR 

da yakalanarak mahkemeye Boğarak nehre attıkları ta- Ameaterdam 11 A. A. - Alman işgali altındaki Po-
verilınişır. hakkuk etmiştir. 17 d 6 

ı · "ld .. ·· lonyadan gelen haberlere göre, Almanlar en 5 ya· Katiller yaka andı Katiller Süleyman1 o urur h 
lcen kanlanan elbiselc r ile bir· şina kadar olan bütün sağlam erkekleri Almanya da ili· 

sı:::::> 

Müze içıl!ı' 
bir katip alınacak 
Müze Müdürlüğünden: 
1 - Müzenin idari jişlerin 

de istihdam .edilmek:üzere40 
lir~ ücretli bir katip alınacak : 

v-· tır. ii.ııi ı! __ 

2-Alınacak katibin şu şartları 
haiz olması lazımdır. 

A) orta okul mezunu olmak 
t B) Askerlikte ilişiği bulun 

·mamak w • 

Bu şarai~i haiz olanların is 
tidaları, orta okul diplomala 
rı hüsnühal mazbatası ve 

' ve sıhhat raporu ile birlikte 
müze müdürlüğüne müraca· 
atları. 

3) - Lisan~bilenler tercih 
edilect-ktir. 

4 -Talipler arasında maa 
rif Jmüdütlliğüniin nezareti al
tında bir müsabaka •imtihanı 

' yapılacaktır . 
- imtihan 16,10.939 pazar 

~tesi günü saat on da müze 
~müdürlüğünde .~ olac l ·~tıı-. 

İLAN 
Antakya· inhisarlar Başmü

dürlüğünden: 
İskenderundan Antakya, 

Kırıkhan, Yayladağ ve Rey· 
haniyeye gidecek ve mahaller· 
den lskenderun ambar ve dt! 
polarma gelecek mamul tü
tün, yaprak tütün, bilumum 
ispirto ve ispirtolu içkiler 
gıbi inhisarlara ait her nevi 
eşya şartnamesi mucibince 1 
teşrinısani 939 tarihinden 31 
teşriııı evvd 19-!J tarihine ka 
dar bir S..!ne müJdetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Naklt!dilt~ct'k bu mevadııı 
beher kilosuuun muhammen 
nakliye ücreti 50 santimdir. 
1-lhale 31 teşrinievvel 939 
tarihinde sa-.t 14te Antakya 
.İnb ı s:ırlar .lfaş Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon huzurun 
•da ıcra olunacaktır. 
2-Muvakkat1temiııat akçası 
157 lıra l:l kuruştur. Temi
nat ya nakden veyahut Ban
ka mektubu olarak kabul edi 
lecektir. 

3-Taliplerin muayyen olaa · 
gün ve saatten evvel temina 
tını Başmüdürlük veznesine 
teslim edip makbuzunu ko ~ 
misyona ibraz etmeleri lazım 
dır. 

4 - BuBabôaki şartnameyi gör 
mek ve fazla tafsilat almak 
istiyenleriıı Antakya Kmkhan 
Reyhaniye v~ Yayladağ inhi 
sarlar idarelerine nıüracHt 
lan 

• ilan 
Vakıflar Müdürlüğünden: 

. 
Hal~p Osmaniye camii vak 

fından maşukiye köyün· 
deki Selahdar mtmile maruf 
yekdigerine muttasıl bahçe 
ve tarlalarla evlerin üç sene 
lik icarı açık arttırmaya ko· 
nulmuşlur. 

ıhale 16,10,939 salı güaü 
saat 14·de vakıflar idaresi n- ; 
dt! yapılacaktır. istekli !erin 
vaıkflar idaresine müracaat 

Bir kaç gün evvel Ası neh ne sevketmektedirler. Bunların fabrika, yol ve istihkam rı.ne boğularak atılan Abdul likte Adliyeye sevk ve tes· 6 10 939 
1. d'lm' l d' r i'illerinde kullamlacdiı söyleniyor. ı ı 
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lan ilan olunur. 


