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O Ağ s os Zaf e ve are 
agramı.na hazırlık 

&cı.gramın f evkaıô.de merasimle kut t..nma
sz için zengin bir prograın hazır anıyor 
~Yni zamanda tayyare h8ftasının birinci günii olan o gün Ha-

ve Kurumu meufaatine bir garden parti verilecek 
30 Ağustos zafer ve tayyare bayramlarının her sene olduğu gibi bu s~ne de.fevka· 
~ tezahürat ve parlak merasimle kutlanması için haz\rlıklara başlanmıştır. Bayram 
0Rrammı hazırlamak üzere askari mevki KooJut~nı Y nrbay SaJabattinin riyasetinde 
t komisyon bu günden itibaren toplanarak çalış nalarına başlamıştır. 
~O Ağustos Zafer Bayramı, Türk tarihinin dönüm noktası ve vatanın maküs taliinin 
~ surette yeuild~~ .?ünü~ yı~dönümüdür. 

U çok mutlu gunun mumkun oıdugu kadar eğlenceli geçmesi içın hiç bir fedekar • 
lan çekinilmiyecek ve ayni zamanda tayyare haftasının birinci gününe rastlıyan o gün 
'ia Kurumu mf"nfaatine Turizm otelinde :çok zengin programlı bir garden parti 
~eritecektir Garden parti için hazırlıklara başlanmıştır. 

Valimiz 
ll sabah petrol 

. ~lntakasına gjtti 
Vıılim1z Şükrü Sökmt"n • 

~ bu sabah İskenderuna 
İştir. Sökmensüer İsken 
ndan Arsuz mın· 
na giderek Çengen ve 
tnda maden tetkik ve 
a enstitüsü tarafından 
ttıllkta olan petrol son -
şlerinı tetkik edecektir 

Vaıi muavini 
t~yhaniyeye gitti 
~ Itik iş\Pri üzer inde tet 
lta bulunmak üzere Va· 
~avinimiz Akif lşcan, Çel 
toınisyonu azasile birlik· 
~ sabah Reybaniy-:') e 
Ştir. 

ilk okul 
r ~~d1mcı öğretmen 
f tsu yarın açılıyor 

•kokul öğretmenliğinı 
llııık istiyenler için hazır 
ql\ kurs yarın sabah saat 
~,,, :merasimle açllacaktır. 
ijsırne Valimız rivaset 
ı:.ck ve bir nutuk sbyliyt> 
tı~ 

~l:.v~velce de haber verc:!i· 
·~ gıbi bu kun; 45 güıı de 
~ı: decek ve30 f yJUlde sona 

1 ktı ~ r, 
Ursa devam edecek ve 

trıı' kn.ydettirm.ş olan öğ • 
ltı<n ve talebelerin ayni ' 
~ a kurs binasrnda lıc1zır 
li~llıaları lüzumu nıanrif 

> tltllığünce tebliğ ~ dılmiş 

~ög enstitü· 
~ile girecek 
~· cttayıı talebe er 

r 
t\~i\tt • .d. 
t\d esıye gı ıyor 

~ ~ ananın Hnrvine köyün 
llruı .. . .... ~la~d aıı koy enstıtusune 

~ ~ck~n 32 talebe iştirak 
(~ \~ ~aı~:: Adlarım daha t>Y· 

'~ &lnıız bu talebeler 
los 940 pazt1rt si gü· 

Köylerde seyyar sanat kurs· 
ları tesis ediliyor 

Bu kurslar köylü için çok büyük fayda 
temin edecek ve köyün en rnühin ihtiyaç

larını karşılıyacaktır 
Şehirlerden uzakta bu· den mezun olduktan başka 

lunan ve lazım gelen eşyayı mütehassıs öğretmenler ta• 
alabilmek için pek uzak yer· rafından ayrıca tecrübe kursu 
l~re gitmeye mecbur ola.n köy· görmüş olanlardır. Kursl rıo 
l~le_r~ bu sene de Maarıf Ve- her devresi 5 ay sürecek ve 
kıllığı seyyar sanat kursları her öğretmen malııılıi .şartları 
tertip etn:iştir. Geçen yıl açı· tetkik ederek metodunu ken· 
lan kurs adedi 3 lü bu yıl disi tesbit edecektir. Bir ted
bu ra~ama 10 kurs dahtt ila· ris yılında iki devre ~ers Ös· 
ve edtlecek, bu kursıarda . k k g . . terılece ·, urs zamana ıçuı 
marangozluk, teneke ışlerı, k .. r· .. h 1 . . . 
kapı, pencere ve tahtadan oy ~nun ma su. ı~mın en az 
h t .. ı·· k "ğ oıdugu zaman ıntıhap edi· er ur u eşya yapma o rt::· k . 
tilecektir. Devam edenler lece tır. 
için yaş kaydi yoktur. ~aarif Vekilligi imkan 

Köylere gönderilecek öğ· dahılmde bu kursların ade· 
retmenler sanat mekteplerin dıni arttıracaktır. 

Moskova büyük 
elçimiz geliyor 

Ankarn - Kısa bir mezıı

Arazi vergisi kanu
nunda tadilat ya· 

pılı yor 
niyetle memlekete gele· Maliye Vekalf"ti, arazi ver 
cek olan Moskova büyük el· ı gisi kanununda bazı tadilata 
çimiz B. Haydar Oktay lüzum görmüş, bir layıha ha 
\1oskovadaıı hareket etmiştir. zıı lanmıştır. Bu layiha es s~ 
Ayın 15 indt" lstan buld bulu )arına ğöre lıerhımgi bir köy 
nacak olan büyük elçimiz veya kasaba veya şeh·r ara 
hükumetle temns ettikten son zisinin tarnanımın veya muay 
ra mahalli memuriyetine dö- yen mıntabsının mahsulleri 
necektir, sel, d< lu, kuraklık, yangın 

I-la.-iciye Vekilimiz 
Ankarada 

,ı\nkara Çok lan beri 
Ödemişte istirahat etmekt~ 
olan Hariciye Vekilimiz Şük· 
rü Saracoğlu şehr•mize dön· 
müş VP ista'i)''>nda Hariciyı! 
Erkanı tarafından karşılan· 

mışhr. 

nu lskenderundan toplu bir 
halde Adamıya hareket edt"· 
ceklerdir. Bunların Adana • 
y sevkleri işite İskenderun 
kaymakamı meşgul olacak · 
tır. 

muz.ir haş .. rat veya bulaş1ır 

hastalıklar ~ibi sdir fe vkatade 
arızalar dolayısile en uz üçte 
bir dert!cesinde .myiata uğrar 
sa, bu suretle ;:arar gördü ru 
iJari tahkikatla sabit olanla· 
rın o senPye ait v rı{ le ri 
kısnwn ı.• ya tamamen terkin 
ed l ·cektir. 

Ayni kanunun 10 uncu mad 
desi aşağıdaki şekilde deoğiş 
tirilm\ştir: 

"Arazi vergis' iki taksıtte 
alınır. Tş.ksit zamanları her 
mahallin ztrai ve ikt:sadi va 
ziyetioe göre vilayet umumi 
m clisniu mütalcası ulına·ak 
Vekıllerce tayin olunur. 

H~vada müf- Romen Bulgar 
hış muhare- müzakereleri 
beler o ugor 
in gilizl et bir gün-

de 100 Alman tay
yaresi diişlirdüler 

Londra 13 A. A. - ln
giliz İstihbarat ve Hava Ne· 
zareti teblig ediyor : Cere· 
yan eden hava muharebJe· 
rinde 100 den fazla Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 12 
tayyaremiz üssüne dönme • 
miştir. 

Lo11dra gtızeteleri büyük 
taarruzda halkı ğösterdiği 

sükunetten dolayı tebrik edi 
yor. Amerikan gazeteleri de 
bu çarpışmaya ehemmiyet 
vererek ilk sayfalarında bü
yük puntolar)a ilan ediyor -
lar. Almanların tebliğleri 
ikirıci derecede kalmaktadır. 
İngilterede bu)unan ,Ameri· 
kalı bir gazeteci düşen tayya· 
relerin sayılaonyacak kadar 
çok olduğunu söylemiş ve 
logiliz sükunetini tebrik et -
miştir. 

Gazeteler, .Json günlerde 
çok şiddetlenen hava muha· 
rebelerinin,.lharbiıı neticesini 
tayin edecek dereceye gel • 
diğini ve Almaoların bu ta· 
arruzu hakkında şu mütale• 
dları yürütmektedirler : 

Almanya, s•k ve şiddetli 
hava taarruzlarile Manşta 

mutlak l ıgfüz hakimiyetini 
tPzeızüle uğrntWAlc, sahiller 
deki İngiliz batRryalarını lS· 

kfıt ve kuvvci t' maneviyeyi 
~ ırarak İngiltereyi sulha mec 
bur eylem iste ektedir. 

lngiliz tayyarele
rinin hvcumu 

LQndra 14 A. A. - Ha 
va Ne:ıaretinin tebliğine gö· 
r ; lngiJiz tayyarel~i dün 
akşam AJmanyaum muhtelif 
10ktalarındaki aske.rj hedef-

leri bombardıman etmiı..; 
v 0 mülıim tahrjbat yıtpmışlar 
dır. 

EN SON DAKiKA 

Nihai anlaşma 

nın yakın olduğu 
söyleniyor 

Bükreş 14 AA:- Dob
ruca meselesi hakkında Bul
garistf\llın yaptığı tekliflere 
Romanyanm cevabi notası 
diin Bulgar hükumetint-
tevdi edilmiştir. 

Bu cevabın mahiyeti hak· 
kında sıkı bir ketum\yet mu
hafaza edilmekle beraber,ni · 
hai anlaşma müzakerelerinin 
çok yakm olduğu tahmin o
lunmalr~adır. 

Somalı cephe-
sinde 

Muharebe devam 
ediyor 

Kahire 13 (a.a.) - fogiıiı. 
umttmi karargahı tebliğ edi
yor: 

Somalı: Düşman harekatı 
bugün de devam etmiştir. Al· 
çaktan uçan tayyareler hasa· 
rat yapamamışlar v~ bunlardan 
bir ağır bombardıman tayya· 
resi düşürülmüştür. Düşman 
mevzii bir muvaffakiyet ka· 
zanmışsa da yapılan mukabil 
bir hücumla burası tekrar is• 
tirdat edilmiştir. Diğer cephe· 
lerde işare değer birşey yok· 
tur. 

Avustralyada bir tay· 
yare kazası 

Kambera 14 (a.a.)- Avus· 
tralyada dün büyilk bir tay· 
yare kazası olmuş1 15 
kişi kömi.ir haline gelmiştir. 
Aralarında 3 Nazır ve Genel 
Kurmay Reisi vardı. Nazırlar 
parlamento içtimama yetiş• 

mek üzere gelmekte idiler. 
Parlamento bu feci kaza üze• 
rine :çtimaını bir gün tehir et· 
miştir. 

Milli Şefimizin 
etkik seyahati 

Ciimhurreisimiz dün Çorum 
vılagetinı şereflendirdiler 

,.. Ankara 14 A.A. - Milli Şef Cümhurreisi ismet lnö· 
ııü düu saat 17 ,30 da Çorum Vilayetim şereflendirmiş· 
lerdir. Milli Şef Vilayet hududundd VCJli, Askeri Kuman· 
d.m, Millt>t Meclisi azasından Çoruqıda ~buJunanlar,Parti 
ve Belediye heyetleri tarafından karşılanmışlardı 

Şehrin medhatiııde 25 binden fazla muazzam bir halk 
1 ;·tıesi Milli Şefi candan ve co~kun tez;\huratla ve "yaşa 
varoı!,, nidaları arasında lcurşılanmıştır. 



Akşam kız 
sanat okula 

Hazırlıklarına başlandı 
Maarif Vekaleti tarafından 

şehrimizde açılmsına karar 
verilen Akşam Kız sanat o 
kuluna tafobe kayt ve kabul 
için hezırhklara başlanmıştır. 

Bu sanat ve ilim yuvası· 
r.a devam etmek i;tiyerı Ba· 
yanlar şimdiden Maarif Mü· 
dürlüğüoe müracaata başla· 

mışlardır. 
fskenderunda Maarif ce

miyetiııce açılacak olan 
kollej için de hazırlıklar de· 
vam etmektedir. 

Yeni tayin ve nakiller 
Babatorun nahiyesi tahri· 

rat kitipligine Güvenç nahi
yesi tahrirat katibi Refik Ha· 
lit Önal, Güvenç nahiyesi tah· 
rirat katipliğine Karso nahi· 
yesi nüfus katibi Reşat Tancı· 
oğlu, Karso nahiyesi nüfus 
katipliğine vilayet merkez ev· 
rak memuru Mehmet Dural, 
vilayet merkez evrak memur· 
luğuna Reyhaniye tahrirat ka· 
tibi Rıfkı Mehmet Çinçin na· 
kil ve tayin edilmişlerdir. 

Acı bir öliiın 
Berber Cemil, yakalandı· 

ğı hastalıktan kurtulamıyarak 
dün akşam hastanede ölmüş· 
tür. Arkasında beş çocuklu 
bir aile bırakarak daha genç 
yaşta hayata gözlerini yuman 
merhum vatanperver ve ça· 
Iışkan bir gençti. 

Kederli ailesinin a<.:ı\a· 

rına ortak olur ve kendile· 
rine taziyelerimizi sunarkeıı 
merhuma tanrıdan mnğfıret 
dileriz. 

Bursada ipekli kumaş 
satışları 

Bursa 13 (a.a.) - Bu se 
n~ her senkinden daha fazla 
ipekli satışı yapılmaktadır. 
Şinıdiy~ kadar 3 milyon lira· 
lık kumaş satılımştır. Borsa· 
da hararetli satışlar devam 
etmektedir. 

Yeni Erzincan şehri· 
nin temeli atıldı 

Erzincan - Erzincanın imaı 

planı yapılmış ve tasdik edil 
miştir. Bu plan şimdiye kada1 
yapılan imar planlarmın en 
cazibi addolunal>ilir. Bu plana 
göre şehir inşa edilince Tür 
kiyenin en zarif bir şehri o
lacaktır. Bu mahalleye belki 
(Kızılay mahallesi) adı veri· 
lecek ve şehrin en biiyük 
mahallesi olacaktır. 

Şehir yirmişer metrelik 
birbirine amud caddelerle 
dört büyük murabba içinde· 
dir. 

ilk temel taşım Vali Sü
kuti Tükel atmiştır. 

Hava 
Kurumuna 

Teberrude bulunan 
hamiyetli yurtdaşlar 

AyıJı:ı- Başç.ayır köyün 
den Bayan Hafıza Çetiner 
Türk Hava Kurumuna 500 
lira teberru eylemiş ve bu te 
berrudan dolayı kendisine 
altun madalya verilmiştir. 

lzmir Fuarı için lngiltere 
Anıerik' dan 4000 

tank alıyor 
Nev)ork Nevyor\c Tim~s 

gazetesine Vaşingtondan hil· 

Bilet tarif~Ierinde mühim tanzilat ya 
pılmış ve izdihamı Önlemek üzere 

tren seferleri de arttırılmıştır 
Ankara Verilen maluma ~ 

ta nazaran, İzmir enternasyo 
nal Fuarını ziyaret ""decek 
yolcularm rahat seyahat ~de 

bilmelı:ri için Devlet Demir 
yolları idaresi bazı tf!dbirle · 
r almıştır. Bu meyanda Fua· 
rın açılmasınd.tn üç gün evve 

13 Ağu"tos tarihinden 25 nirildiğine göre, lııgiliz hü· 
eylül tarihine kadar salı gün kilmeti, birlt-şik Amerikadan 
leri, adi yolcu trenleri yeri· 25 ilii 30 ton arasında 4.000 
ne lzmir - Bandırma ara· tank mübayaası için 200 mil 
sında sür at postaları yapıla· yon dolarlık bir t "hsisat ka 
caktır. Bunlc-rdan başka ha· bul etmiştir. 
len Erzincan - Erzurum ara· Amerikanın şark sahilleri 
sında h!lftada üç gün işlemek müdafaa ınıntakasında teftiş 
te olan yolcu trenleri, İzmir seyahatine başlamış olan B· kapanmasından üç gün son- E 
- rzurum gundelik muka· Ruzvelt sabahleyinPortsmoutha raya kadar davam etmek üze b 

re: İl münasebatını temin etmek muvasaiat eder etmez deııiz 
üzere her gün işletilecek. te7.gahlttrına gitmiştir. 

Halen seyri seferi haftanın Fuarın tevlit edeceği fazla Amerikad"ı bir yangn 
dört gününe münhasır bulunan Y

1 

olcudc~reyanlarında h yol~u· I Los·Ancelos (a a.) - Hava 
ı · A d Af ara ana kolay seya at ım· . . .. ı 
zmır - y m - yon tre kA 1 'l k .. h 1 larııı fazla sıcak gıtmesı yu· ı 

nile bu trene şube hatların· an arı verı me uzere a .. n .. d bA K l'f .. d 
h ft d 1 d ·· t .. . 1 zun eıı cenu ı a ı onuya a 

d k ( k trenler a a a ya nız or guu ış e 
an arşı ı veren A k K . A ormaolar tutuşmuştur. yan· 

her gün işleyecekleri gibi yen n ara - ayserı - - .. d . k 2500 
d t ] 'd h .. gmı son urme ıçın 

lstanbul-lzmir ve Ankara -iz ana ren erı e er gun sey k ' 'd f 1 1 kt d 
. f d ki d' ışı en az a ça ışma a ır. 

mir arasmdagün her Diyarbakır rıse er e ece er ır. Şimdiye kadar 4000 hektar 
- lzmir arasında da haftada Fuarı ziyaret edecek yol orman ve birçok villalar yan· 
iki gün Diya:bakırdan ve iz culann istirahatleri için alı mıştır. 
mirden müteakiben cuma ve 1 nan bu tedbirlerden başka Wllml-imil!llB--mmmz-Ellal 

icar konturatoları pazartesi günleri hareket et Devlet Demiryolları idare 
mek üzere, doğru yolcu va I since, bilet ücretlerinde d~ t BelecHye vergi ve res mle 
gonlar1 iş etı ece hr. t üyü tenzilat yapılmıştır. 1 ·ı k · b k ı ri kanununun 19 uncu mad· 

---ı:m---... ••mi•M•-------Em~I desine tevfikan ev, aparllmaı /ngi[iz şehir. Italyan tebıipi , diiK.kan, tarla, arsa ve mii ı 
Roma 14 (a.a.) _ 65 nu· tecir sıfutile işgal edilen her 

./eri maralı İtalyan resmi tPbliğine hangi bir yerin icar ve isticaı 
göre, İngiliz Somalısmı İşga· mukavelenamelerıle tevsik 

Dün gece yine 

bombalandı 

le devam etmçkte olan İtalyan edilmesi icap etmektedir. 
kıtaatımn ileri hvrekatı de- Binaenaleyh bu ~ibi ma· 
vam etmekte ve şiddetli mu· lıallerin icara verip şimdiye 
barebeler olmaktadır. Dünkü kadar kontrat yaphrmamış mal 

Londra 14 A. A. - İngiliz muharebel.,rde bir ıtalyan sahipleri işbu ilan tarihindeı 
Hava Nezaretinin bir tebliğine tay}aresi üssüne dönmemiştir. itibur~n onbeş gün zarfında 
göre, Alman tayyareleri dün Dün Maltayn hücum eden usulü dairesinde muaınelele· 
gece bazı İngiliz :;ehiı ltırini ltalyaıı tayyareleri isabetli rım yaptırmaları a k s i 
bombardıman etmiş bir çok bombalarla pe-trol depolında t a k d i r d e konturatsız 
yangınlar çıkmışsa da söndü· yangın çıkarmışlardır. görülec0 k olan mahaller için 
rülmüştür. Zayıat aztır. Dün Portsaitteki çuval mal sahipleri hakkında kanu 
kü büyük tayyare muharebe k I I ni muameleye tevessül edi 
sinde düşürülen Alman tayya ve a ay ar leceği lüzumu bildirilir. 
resinin sayısı 78 olduğu kati Portsaitte beklemekte o· Belediye Reisi 

l l lmışbr 9 lngi· ı lan çuvul kanaviça ve kalay gj Sadık Yurtman 
r
1
.apot r a an ~şık y pbr. ı bi maddelerin sevkine müsa 
ız ayyart!aı a a · \ d d" .. I .. 

Fransız mültecil~ri 1 maka matı nezdinde muktezi 

Mnarif Müdürlüğünden: .. 
' D . . . . 15 rr• Ur .. •· aıremız ıçın IJi 

asli maaşlı bir katip atınaJ ~lnl 
tır· Uı 

2 • Taliplerde aranacak va 
sıflar şunlardır: ~ 

a) Ortaokul mezunu 011118 

b) Hesap ve istatistik işle J 
rind<>n anlamak 

c).L\skerliği ıı i yapmış ol01~ 
d) Hüsnühal eshabından ol 

mak 
e) Kırk yaşından yukarı O 

mamak J 
3 ··Yukarıdaki şartlarıkb~ \/i 

iz olanlarm dilekçeleri o ıı 
şahadetn,.meleri, hıiviyet c~ tıi 
danları, askerlik terhis veJY 
kalan, emniyetten alacaklar! 
hüsniihal evrakı ile birıiklt 
20l. ağustos 940 tarihinde M3 l 
arif Müdürlüğüne müracaat· ~ b 
ları ~i 

4 •• Talipler fazla oldu~" ~şl 
takdirdirde ar alarmda müsa' 
baka yapılacaktır. ~k 
Bir memu"" alınaca~ ~r 

l
Vilayet Makamınd11n ~· 
1 Antakyada açıla~ ~ 

olan umumi kiitüphane İÇ1~ ~ 
(15) lira aylıklı bir nıerıı"' ~ 
alınacaktır. er 

2 Alınacak olan meınll' ~e 
ru.ı .:>rtaokul mezunu olaıaSI . ' 
askerliğini ikmal etmiş bıt ,~1 n 
lunması, lazımdır. .. ı()k 

3 -Taliplerin taaddüdU~ ~ 
de aralarında Maarif Müdf' 
lüğünde müsabaka imtıhan 1 

pacaktır. 

4 Bu memuriyete ' atiP 
olanların dilekçeleri, ok"\ 

iplomalar r, 1 üviyet cüzdaıf: 
ları, askerlik vesikaları, al~ 
kıta vesika fotoY,rafiarı, şi~ t 

diye kadar başka hizmetle . ,,. 
bu unmuşlarsa ona ait ~vt/I ~tı 

1 kaıarile 18 ağustos 940 a~f' ı..' 
mına kadar Velayet makaııı' ..:q 

na müracaatları ~ 
)~ 

' 
f a e e ılmek uzere ngılız ı 

·------~---- teşebbüsl< r atılmıştır. 
yurtlarına dönüyor ---------i1•Ell11C11_._ .. miil~r.-E:Jıtii:P.M1k'.Dl~.-nm••,_,,. 

Muhtelif erzak satın alınacak 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 
Defne Eczanesidir. 

Neşriyat Mtidürq 
Setim Çt-:LFNK 

C.H .P.matbaası ANTAKYA 

Klermonferran 13 (a.a.) -
Havas Ajansından: 

Parisuvar gueteıi bir m 
kalt-sinde başlanan imar ve 
münakalat işleri plançoıunu 
neşretmektedi,., Bu gazeteye 
göı e temmuzun haftasında 
bütün memurlar İ§leri başına 
döndüklerinden tr~n münaka· 
ıatı başlamıştır. Bu müoaka· 
latta tercihan mülteciler yer
lerine ıade edilmektedir. Her 
gün muht~lif istikametlere 
300-400 tren hareket et
mekte ve böylece üç dört 

yüz bin m~lleci 
gönderilmektedir. 

yerlerine 

Aııtakyuda Hatay Gürnı ü muhafaza ıkiııci taburu satınalma Komisyonundan 
Miktarı Muh. fiat Mu Teminat E K S 1 L T M E N 1 N 1 ~ 

Cinıi 

Un 
Et 
Sadeyağı 

Arpa 
Odun 

Kilo Krş. B. Lira Krş. Şekli Ta'"ihi Günü Sn~ 
182.000 16 O 2184 O Kap.ılı :tarf 2-9-40 P. Ertesi 1 O 
45.986 30 O 1034 68 ,, ,, 3-9-40 S A L l ,1 
5.000 130 O 487 50 ,. ,, 4-9·40 Çarşamba 9

11 265.000 7 O 1391 25 ,, it 4-9·40 ., 
10 601 .000 1 30 585 97 ., ., 5·9·40 Perşembe l 

Saman 142.560 2 O 213 84 Açık Eksiltm~ ., ,, 1
9 

~~ 
Kuru fıısulya 10.000 20 O 150 00 ,, it 6·9-40 • C u m a ıJ 1• 
Bulgur 14.337 11 O 118 28 ,, " ,, ., 

10 
1~ 

Mercimek 4.436 15 O 49 90 ,, ,. 7.9.40 C. Ertesi ıt 
Sabun 3 546 '15 O 11 9 68 

Ekmek tabhiyesi " " ,. 
" 

(Antakya·Merkez)20.0tJQ :l 50 37 50 ,. ,, 10·9·40 S a 1 ı 
Ekmek tabhiyf:sİ 9 
(Reyhaniye nJ) 45.000 2 50 84 37 ,, . 

" " " .111 
,----------- 1 - Taburun bir senelik ihtiyac• olup cinJ ve ve miktarları ile muhammen Hatları r 

karıda gösterılen maddeler h•zalarında yazılı usullerle eksi!tmeye konulmuştur. ı1 
Burada Hava Kurumunun 

faaliyeti günden güne art • 
makta v~ bilhassa Bayanlar 
arasında aza yazılanların mik· 
tarı mühim bir surette yük· 
selm~ktedir. 

Bundan başk ı Dotça kö· 
yünden Hafıza Turhan adlı 
bir Bayan da ölümünden iki 

.gön evvel malik olduğu iki 
parça zeytinliği Hava Kuru
muna teberru eylemiştir. 

2 - Bunlardan etin ilk sekiz ay zarfında alınacak olan üçt~ ikisi sığır ve son dörl ,. 
içinde alı:ıacak olan üçte biri koyun eti olacak ve bölük merkezine ayaktan, tabur J1Je 
kezine kesilmiş olarak verilecektir. ıe 

3 - Saman ve odunlar taksıt müddeti •ri içinde tabur ve bölük merkezlerine, diğe' 
ri tabur kilerine teslim edileceklir. tıt' 

4 - Bu maddelere ait şurtnameler tabur binası dahilindeki sahualma komisyonund•. 
zaman görülebilir. . ,.et 

5 -isteklilerin gümrük veyd mal sandıklarına yatırac:akhtrı teminata ait makbuz, tır• .~ 
odası vesikası ile birlikte muayyen güıı ve saatta komisyona müracaatları ve kaptth "e"' 
ların ihaleden en az bir saat t:vveline kadar komisyona Yerilmesi veya bu saatten Jil• 
vel ele geçecek şekilde gönderilmt:si ve postada vukubulacak taahhürlerirı habul 
mieyceği ilan olunur. 


