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'rzldırıın ce
zası lazım 

k Son üç günde iki otoıno 
ıl kazas\ 13 vatandaştan 
6 ' 
sının ıığır surette yaralan-

~'lsına ve bir vatandaşın 
ilYahnu mal oldu. 

Üç gün içinde vukua ge
lt:I\ bu iki kaza, bize l'!hliyet 
&ı~ şöförle, yıldırım süratile 
~l()ınobil sürmek .Je haddin· 
:tıı fazlatyolcu ve yük almak 
ilstaıığı üz"rinde durmak 
llıecburiyetini hissettirdi: 

LI l (" ı-ıer şeyden evve şo or 
te ehliyetname verirken da 

'a titiz davranmak, bugün
~u imtihan usullerinde daha 
lı~ı bir usul takip etmek ve 
~ti '!hliyeti görül emiyen 

~ 'tıfor namzetlerine ehliyetna 
~e vermemek lazımdır. Çün 
:~ Uç gün evveJ Narlıca kö
·" civarmda vukua gelen ve 
~ Vatandaşuı ya rulanmasınll, 

otobüsün harap olmasma 
ltbep olan kaza ta.11amile 
tförün '1elıliyetsizliği yüzün· 

ıı olmuştur. 

tkinci ve en mühim sebep 
Otomobil ve otobüslere ni 
lrıen muayyen olan haddin 
~an iki misli yolcu ve yük 
rnasıdır. Sekiz kişilik bir 

()büsün 16 kişi ve 1000 
l() eşya ile seyrettiğini her 

1~ıı görmekteyiz. Diğer ta· 
'h,11 şoförlerde maalesef 
t illet haline gelen süratle 

h tll'ıek ve bir an evvel gara 
Vararak sıraya girmek 

\atalığı var. şehir dabilindr. 
of ~ kitometreden faıla sürat· 
~~İtmek memnu olduğu 

' \ide bazan en kalabalık cad 
~ ltrde bile otomobillerin 
j tılq • •tf •1 ti 1 tım süratile geçıp gı ı· 
J llt şahid oluyoruz. 
; ~ Elimizde bir seyrüsefer 
' ~ q.frın4mesi var. Bu nizam· 
~ ~~:yi daha ç~k ~·.s~ançl~k 
t ~ Yurütmek, bır kışının bır. 
' ~~ç kuruşluk hasis menfaatı 
t tuna vatandaşların hayatı· 

Valimizin 
Köy gezileri 

devam ediyor 
Kaza, Nahi1 e ve Köyle· 

, rimizd geziler yapmakta 
olan Sayın Valimiz Şükrü 
Sökmeıısüer. beraberinde 
mebusumuz Bay Mehmet Te· 
cirli ve Maarif Müdürü Ri· 
fat Necdet Evrimer olduğu 

halde dün akşam s~at 17 de 
Bozhü) ük köyüne giderek 
köylü ile hasbihallerde bulun 
mltŞ ve burada yapılm:t sı ta
karrür eden ilk mektep bina· 
sının yerıı11 tespit eder :!k 
gece geç vakit şehrimize dön 
müşlerdir. 

Valimiz Furunla
rı teftiş etti 

Valimiz dün gece saat 23 
e doğru Furunların faaliyeti 
ni tedkik etmek üzere bir 
teftiş yapmış ve hütün furuıı 
ları dolaşmıştır.Bu!arada köprü 
Başında asri bir şekilde islah 
edilen furunun faaliyetini tak 
dir ederek bunun diğer furun 
lara örnek olma>nn söylemiş 
müessesey"! ve elinden ge· 

len yardımı yapacağını 

da vadeylemiştir. 

Gençlik klübü 
idare heyeti reisi 

seçildi 

Şehrimizde teşekkiil eden 
birinci gençlik ktübü idare 
heyeti azahgına seçilen zevatıı 
isimlerini e vvc: :c .. bildirmişti k . 

Dün Bölge Asbaşkanhk 
binasmda ikinci toplantısını 
yapan klüp idare heyeti, rei~i· 
ni, umum kfüip ve idare ~u: 
dürünü ve mesul muhnsibını 
seçerek faaliyete geçcı:ıiştir. 
Birinci '_{ençlik klübü ıdare 
heyeti reisliğine Nuri .A:ydın, 
umum katipliğine ve ıdare 
miidürlüğüne Sıtkı Yurdal, 
mesul muhasipliğine Selim 
Ç~lenk seçilmi~tir ... ... 

yeni gençllk klubu ıdarft 

Dünyanın enbü 
yük tayyaresi 
AmerİKada inşa edildi 

Los-Ancelos24(a.a.) -Ge· 
neral Armen inşa edilmekte 
olan bir tayyareyi ilan etL 
mişti r. Bu tayyare şimdiye 

kadar yapılan tayyarelerin 
en büyüğüdür ve bir menzilde 
Amerikadaıı kalkarak Avru
paya gelebilecek, bombala
rıııı attıktan sonra durmak
sızın tekrar Amerikaya dö· 
necektir. Bu :ayyarenin pla
ni ve inşası için dört senedir 
çalışılmaktadır. TRyyare son· 
baharda uçacaktır. Tayyare· 
nin her biri 2000 beygir kuv· 
vetinde 4 motörü vardır. Ka
natlarının uzunluğu 6~ metre 
ve benzin deposu 42400 litre 
l>tmzin almaktadır. 12 kişi 
mürettebatı olacakbr. 

Romen-Macar 
konuşmaları 
Çıkmaza ını girdi 
Budapeşte 24 A.A. -

D.N.B. Ajansından Romen 
Macar mrHelesinde henüz 
bir itilafa vasil olunumamıştır. 
Konuşmalar müşkülata uğra 

makta ve Macarlann teklifi· 
ni Romenln kabul etmedi
ğinden müzakerelerin ink~ta 
a uğrıyacağlbeklenmektedır. 
ilk müzakereler toprak ter• 
ki üzerine olduğundan he· 
nü1 hiçbir netict- el<le ~dile· 
memiş ve her tarafta bedbin· 
!ik hüküm sürmeğe başla· 
mışttr. 

Sovget matbu-
atına göre 

Almanların lngilte 
reye hiicurnu netice 

siz kalacak 

~ "'e bu arada milli serveti 
' 'çe sayımlara karşı merha

~~l iöstermeden yıldırım ce 
81 

tatbik eylemek lazımdır. 
heyetini tebrik ede~. ve ~e~ç 
lik hizmetinde cumlesıne 

Londra 24 (a.a.) - Deyli 
Telgraf Rus gazetelerinden 
ikisinde çıkan iki makaleyi 
neşretmektedir. Bu gazete• 
lerden biri iki tftraf zayıahm 
mukayese ettiktE'!n sonra 
Almanların yapacağı yıldırım 

başarılar dileriz . ~ S.Ç. 

'f;;_rkige ile Fransız ma11dası 
'Q/tındaki meınlekıJtler aru-

sında 
Doğru te fon ınuhaberel~r~ hakkında 

yeui bir ani aşcna ımzalandı 
l\hL y · · ·· · F ~~11·•11:ara - Türkive i 'eFramız eııı vazıy<> t uz~rıne ran 

1 ~ijk~'sı altındaki . Yakın Şark sa ali ~umaadanhğıle aı amız 
. l~ı ltıettt"rİ arasında doğru ' da yenı bır ur.laşmn yapılmış 

()n k· ıı H . . d' ~tıd ~ıubabereleri tesisi hak tır Ve ı er . eyetmm t~s ı· 
' ıı" il •ki sene evvel Fransa kından ge~mı~ olan yenı an 

harbinde lngiliz müdafaası 
karşı koyacağından hiçbir neti 
ce beklenemez sebebiAlmanla 
rın her hücumJ t kuvvdlerinin 
yüz de üçünü kayb~tbğini yaz· 
maktadır_Sovyet matbuatı za· 
yiat hakkuıda yalınız lııgiliz· 
lerin verdiği rakamları ala
yorlar. 

trı lttllrn1 .. d , 1 laşm&ya Turkıye adına P . T· ıı c. a uzıa~ma yapı· . .. .. B d 
ı,t b <>lduou ı ~ d O T Umum Muducu . Ka ı t e> ma um ur. · 

Almanların İngiltereyi is· 
tita teşebbüslerini tetkik eden 
muharrirler şunları yazmakta· 
dır: Almanlar lngiltereyi de· 
nizden istila edebilmek için 
sonbahardan evvel harekete! 
geçmelidirler. Böyle bir te· 
şebbüs vukuurıda Almanların 
Manş sahillerine çıkaracakları 
kuvvetler o sahile tabşid 
edilmiş ohm İngiliz kuvvet· 
ıeri tarafından imha edile· 
cektir. 

~~ İlben sonra Hatay Anavata ri Musluo~lu, FransıŞaz mkan.?a 
~~ ek ed·ı · b ·· sı altmdakı Yakın • r hu-

' 

tı ı mış, ve u yuz· . ,. . d . d 
~..: \l~laşın8 b dd kfımetlerı alı kuman anı a ı ''ili nın azı ma e . B . 
&~'il 11 de~iştirilmesine lüzum na da bınbaşı M. rygos ım 

lllijıtür. zalamışhr · 

.Selim: ÇELENK 
tJeşriyat Müdürü 

Kaza11cı azolan 
vatandaşları , 

Ev sahibi yapmak 
Dahiliye Vekaleti rrıühim bir proje 

• • 
ıçın 

hazırladı 
Ankara - Dahiliye V ~ki· 

Jeti, kazancı az olan vatan· 
daşları da ev sahibi yamak 
ve bunlara çok ucuz arsa· 
lar temin etmek için çok mü· 
bim bir kanun projesi ha· 

zırlamışhr. Yakında Büyük 
Millet Meclisinde müzakere 
edilecek olan bu kanun pro· 
jesinin hükümleri Bel~diye· 
lercP. yerine getirilecektir. 

Beden terbiyesi mükellef rini 
davet 

Beden terbiye Bölge Başkanlığından: 
15-20 yaşındaki Beden krbiyesi mükellefi erkek genç 

lerin talim ve terbiyesine 26 ağustos 1940 pazartesi gü
nü başl"nacaktır. Bunn binaen mükelleflerin o tarihte sa· 
bableyin saat 6 da erkek l\sesi arkasındaki spor sahasın 
da hazır bulunmaları tebliğ ve iJin olunur. 

İngiltere 
Müteınadiyen silah

laıuyor 
Londra 24 (a.a.) - Mü

himmat Nazırı bir nutuk söy• 
liyerek ezcümle demişdir ki: 
Fabrikamızdaki ameleler za
man rekorunu kırdılar. 

Almanların bu kadar teb· 
didine rağmen mlllet sükun 
içinde işi güciyle meşguldur. 
Mütemadiyen silahlanıyoruz. 
Ve silahlanma endüstrisine 
d~ mütemadiye:m hız veriyo
ruz. Üç ay evvel hiç kimse 
bizim ü~ ayda bukadar ha· 
zırlanabiteceğimizi hatırından 
geçirmeye bile ctsaı:et ede
mezdi. 

" Muhasamat iki üç sene 
sürecektir. Şimdiki hücum· 
lar ar.cak bir başlanğıçtır. 
Gevşek davranmamalı, Hitle· 
rin b~şeri uyutmak için çevir· 
miş ol6uğu dolaplara inanma· 
malıyız.,, 

İngilizler de Kaleyi 
bombardınıan ettiler 

Beı:lin 24 (a.a.) - Alman 
Ajansından: 

Düşman uzun menzilli 
toplarla Kaie mmtakasım 
bombardımun elmiş ve hiç 
bir basar yapamamıştır. 

EN SON DAKiKA 

İt alga 
Y unanistana ülti
m~,tom vermemiş 

Roma 24 A.A.- Stefa· 
ni Ajansı bildiriyor: Yan ı a. 
mi lngiliz.: Ajan11, Yunaniıtana 
nm lngiltere tarafından ken· 
disine ver\len garantiden 
vazgeçmesi ·için İtalyanın 
Yunan hükumetine bir 
ültimatom v e r d i ğ i n i 

yaymıştır. Bu haber tama
mile İngiliz hayalının ml\h· 
sulüdiir: Ve İtalya Yunanistana 
bu mealde bir ültioıatom ver
memiştir. 

Kaleye yerleştirilen 

Alman topları 

Londra 23 (a..a.) -- Mev
suk bir menbadan öğrenildi
ğine göre Almaraların Kale 
mıntakasına yerleştirdiği uzun 
m~nzilli toplarla yapılan bom
bardıman teeyyüt etmektedir. 

1 

Bu kııynakJa "'in kanaatine gö
r~ bu toplar yerlerini betli et• 
miş olduklarından daba büyük 
zararlar yapmasına uzun . za. 
man müsaade edilmiyecek ve 
İngiliz zekası bunların da bir 
çaresini bulacaktır. 

Başvekilimiz Anka1aga 
döndü 

Ankara 24 A. A. - Başvekil Doktor Refik Saydam 
refakatlerir.de Hariciye V ~kili Şükrü Saracoğlu İle lkti· 
sad Vekili Hüsnü Çakır olduğu halde Karabüke yaptığı 

tetkik st:yahatinden bu sabah saat 9,30 da Ankarayı 
dönmüştür. 

Başvekilimiz garda V ~killer, Parti Genel Sekreteri 
Mebuslar, Parti ldöıte Heyeti azaları, umum Müdürler ve 
Ankara Valisi tarafuıdan kar~ılan mıştır. 

Terfi eden Ortaokul öğremenleri 
Ankara 24 Pt..A.- Maarif Vekaletince terfi ettirilen 

Ortaokul öğretmenlerinin liıtesi bu akşam saat 22,30da 
Ankara radyosile neşredilecektir. 



GDn aşırı : 

/nÖPÜ ile 

Y eni intişare başlı)'an 
Vatan gazetesinin bi 
rinci sayısında Ame 

rikah bir gazetecinin lnönü-
1,müzle yaptığı mülakatı oku· 

,Juk. 
Gazeteci. kağıt üzerinde· 

ki fotograflara aldanaruk. 
tarihteki asker lnönünü hatırla 
yarak ve ekseri devlet adam 
larına gözönüne get;rerek 
sert, aksi bir devlet adamı 
ile karşılaşacağını zannetmiş 
ve bugünkü diinya hadiseleri 
nın tesiri altında kalarak bütüıı 
tenkit silahlarmı mevzilerine 
yerleştirmiş, münakkit gözlü 
tayyarel~rini hazırlayarak 

Çankaya yokuşunu hrınan • 
mıştı. 

Fa1{at h~yhat ! daha ilk 
adımda, ilk karşılaiİmada, ilk 
el sıkışta, ilk konuşuşta ga· 
zetecinin bütün silahları ııam 
lıhuını yere eğerek eski yer
lerine çekilmi~ler. mevziler 
harap olmuş; çünkü münak· 
kit gözlü keşif tayyareleri 
karşıdakı kuvvetle harbedi • 
lemiyeceğini, karşıdaki kuv· 
velin yenilemiyeceğini keş • 
fetmiş ve keyfiyeti tabi olduk 
n erkanıharbiyeye rapor ha
liııde bildir.niş\erdi. 

Şimdi gazet<'ci, harp sa· 
hasında kroki çizmesiııi, düş 
mana silah kullanıp, yumruk 
sallamasını nihayet en kaba
sından en naziğine kadar 
türlü türlü t!ller sıkmasını 

bilen büyük adamın mukad· 
des· dini sıkarken ve JÖzleri
le her hadisenin kaı şısında 
daha başka türlü tatlılaşan, gü· 
zt>lleşen, gül gibi açılan, te
bessümler driken dudaklara 
hayran hayran bakarken 
nıestolan, benliğinin en de· 
rinlerinden sızan şu cüml~yi 
fısıldayabilmişti : 

.. - Kuvvetle sevgıyı 

birleştiren yegane insanı gör· 
düm. ,, 

Evet en büyüğümüzün yü· 
zlı, gülüşüp, tebessümü, ka
rakteri, varlığı bugünkü siya 
setimizin hem manen hem 
dt' nrnddeten mümessilidir. 
Tebessümlerle iltifat etmesi
ni bildiğimiz gibi, çatık kaş
larla da mukab~le edebiliriz. 
Dostla dost, düşmanla düş· 
mamz. 

mülakat 
işte İnönünün, bugünkü 

sulhçu çehresi, işt~ garp cep· 
hesindeki kumandanlık yüzü 
ve işte bugünkü siycagetimiı. 

Artık gazeteci, mesleği 
icabı bu mülakattan silahları 
nı ~:ullannıadan çıkmamak 
için, orılarm namhlarını fo -
tografçılara çeviriyor ve di
yorki : " İlk hissim foto& -
rafçılara kızmak oldu. Hiçbi-

~ " VFNf(jON 
= 

Amerikadan Mareşal Peten ilanen tebli"' 
s 

50 harp gemisi in- diyor ki: "' l 
giltereye vel'ilecek ga 

Nevyork 24 A. A. _ iyi Fransanın doğrula Antakyanın hükumet cad· 
haber alan Amerika kaynak cağına emniyetim desinde Kahvt>ci Hamıt Urf• 
Jarına göre, Amerika hüku- var h tarafından yine Antakyanın 
meti donanmasından 50 tor- Ga1.i Paşa (Salihiyt!} mahalle 

Bern - N. D. B. bildiri · M }1 
pitoyu yflkında Ingiliz müret yor: sinden Abdulmesih kızı a· 
tahatına tasiim edecektir. rin ve Circis Abduş oğulla· 

VişidE-n Havas ajansının ı R f l S dk 'le 
Bu gemiler inuiliz donanma rı l yas ve u ai ve ı ı 

~ habr::r verdiğine göre Ame- M b k p sının emrine vt-rilecektir. i ail ve Rizkalla ve Ya o 
rika gaıetec ~ leri önünde be- u 

Amerikan gazetel~ri, in· haklarında Antakya Sulh n 11 

yanatta buluıum Mareşal Pe· 1 
gilterenin harbi kazanmasının kuk mahkemesinde açı atl 

ten Frunsanm doğruıacağma 

ri ismet İnönünü hariçte bu· 
lunanlara olduğu gibi tanıta· 
cak bir resim alamamış ve 
hiçbiri lnönünün tebessümiin 
deki güzelıiği, manayı göre· 

Amerikayı tehdit edt>n teh- akar taksimi davasında. 
emniyeti olduğunu söylemiş e 

likeyi bertaraf ed~ceğiniAvrupa Dava olunanlardan llyas" 
tir. Mareşal Fransanın bun-

milletlerinide esaretten kurta Rufail ve Sıdık ve Mihail ve 

memiş ve sezememiş . ., 
Hariçte bulunanlara ve 

Türk büyüklerini tanımak is· 
tiyerılere tavsiyem, eğer on
ları hakkile tanımak _istiyor
larsa fotograflaruıa değ;] 

( bir Türk bulup kalbil'le 
baksınlar ) en iyi fotografı, 

tn net resmi ancak orada gö 
rebilecekıerdir. 

Bakın, gazetecinin ilk su· 
aline, bugünkü dünya karı • 
şıklığı içinde neden kuvvet· 
li olduğumuzu anlatan ceva· 

ba : 
!( - Biz bütün imkanla 

rımızı kendi iç inkişafım,za 
çevirdik. Hayatı bütün halkı 
mız için yemyeşil, ferahh 
bir snha haline koymaktan 
başı:a bir emelimiz yoktur, 
Kuvvetli bir ordumuz .,,.ar. 
Fakat hu ordu bir müdcfaa 

silahıdır. ,. 
Yalanını . dört tarafımız 

serapa yeşillik, o yeşillik ki 
iç inkişafımız için sarfettiği

miz kıymetli eme-klerin yı • 
kılmaz bir senıbolu gibi du-
ruyor. 

ışte ordumuz, ancak ve 
ancak kendi yurdumuzun sı· 
nırlarını, aşılmaz dağlar gioi 
çevirmiş, geçilmez sedler gi 
bi dolamı~ ve yarılmaz ka
leler gibi beklemektedir. 

Ne kimsenin toprağında 
gözümüz var, ne de kimsenin 
kendi toprağırmzcia gözü 
olmasını iıtoriz. J 

Biz k~ndi yağımızla kav· 
ulan ve o yağla kavrılan vii· 
cutlarımızı yeriİ yeni temel -
ler Üıl!riode yükseltmeyi iş 
edinen bir milletiz. 

SEZER 

dan sonra sırf ziraatçı bir R t racağını yazmaktadır. izkalla ve Yakobun ikame 
r-. memleket olması lüzumun• '-'eneral Dügola gahları nıeçlıul olduğunda11 

dan bahsederek "Toprağa te - 8 94 L l ı d h ıt Amerikadan yardım 1), , q tar\u i ce ı;e e aı 
masla Frarısamn kuvvetleri· olma bususunda mahalli ga· 

Nevyork23 A.A.- Ge· ni tekrar bulacağını, ve Fran zete ile ilanen tebliğat yapıl 
neral Dügola yardım etmek sanın kendisine umumiyet <lığı halde gelmediklerindell ~ C 
üıere Amerikada "Fransızla- itibarile servet ve şeref tc· h l d ı 401 · ci Ilı ak arnı a usu ün ın ~ 
rm hürriyeti,,admda bir ce· ı min eden esnaf ananestni de marldesine göre gıyap kara ~Uf 
miyct teşekkül etmiştir. Bu idame edeceğini bildirmiştir. rı çıkarılmasına ve bu kara· lı 
cemiyetin şefi eski muharip ltaly anlar vlısıra te- rında yine gazete ile ilanetl r~tı 
!erden Pol Segan dır. cavüz ederlerse tebli~at icrasına karar veril· tı ~ 

Almanyadanda Londra 24 (a.a.) _ Röyter miş oldnğundan 26,9,940 tı.· ~de 
kış hazırlığı Ajansının havacılık muhnbi- rihine tesadüf eden perşelll ~b 

Loııdra 23 A.A.- Röy- : ri yazıyor: be günü saat 11 de AntakY' ~uf 
t<!rin salahiyettar Holanda 1 İtalyan kuvvetleri Mısır Sulh Hukuk ma\ıkemesio" • ~ta 
mehefiHnden öğrendiğine gö hududunu geçtiği takdirde ~e~~eniz veya itiraz etmen~za~,ı ~taj 
re Almanlar yalnız tazf! seb- hava kuvvetlerimizin rolü haıınde hakkın1ztla kanunı rnıJ ~ıı 
zeleri toplamakla kajmıyor, mühim olacaktır. Bu kuvvet· ~mele yapılacağı ilanen teb ~ i 
konserve fabrikalıuını 24 sa 1 lerimiz Trablusgarp hudlldu· lığ olunur, ~ 
at çalıştırarak mamulatını lld toplanarak düşmana bü- 'l t bl. v al ~.d 
ahp Almanyaya gönderiyor· yük mikyasta hücumlar yapa· l.ı anen e ıg lıkı 
lar. Bu sebze vı! konserve· caklardır. Antakya ic:-a memurluğull ~si 
ler Almanyanın kışlık ibtiya Alman teblig"' i dan: ~1" 
cı olarak saklanmaktadır. D 

I.sveçle Sovyetler Bt~rlin 24 (a.a) - Alman Antakyanın Affan mahalleb ~t 
arasında umumi karargahının tebliği: sinden Mustafa Çıkık oğlu A 

Stokholm 24 A.A.- İs· Dün hava kuvvetlerimiz dulhamide 
kafile halinde olan 4 İngiliz 

veç hükumeti ile Sovyetler Mehmet Kahliye merhu~ 
birligv i arasında cereyan etmek tic~ret gemisine hücum et· b ~ · · l ·ı · b ulunan Antakyanın lüçunc9 te. olan ticaret müzakert>leri mıştır. ııgı terenın cenu una, 15 mmtakasın<la kfıin 758ve 
ıüratle ilerlemektf'dir. Ya- Roçester eyaletine ve daha numaralı gayri menkulüniise 
kında iki hiikümet arasında birçok askeri üslere hücum ,.rı/l 
b' k ehlivukuflar marifetilt! 2VV" 
ır aç yüz mi]yon altın Krorı edilerek muvaffakiyetler ka· iki bin Türk evrakı nakdiye 
luk bir fü. art:'t anlaşmasrnın zanı!mış ve limanlara ma· 
imzalanaccığı tahmin olun· yinler dökülmü~tür. si kıymet takdir ettirilmiştir·~ ·~ 
maktadır. Düşman hücumu dün ak · Buna karşı it .razınız varsa J ~ 

1 

şam pek az hasar yapabil· gün içinde dairemize mür
8
'b \ 

Bu g caatla bildirmeniz lüzumu •.e. ece miş v.., 11 tayyare ile 2 ba-
N .. b t · E l liğ makamına kaim olmak Ll' +: o e çı czane l !on kaybetmiştir. ki tayyare ·ı~ l .ııı 

Muhsin İzzet Eczanesidir. miz kayıphr. zere ı an \l unur. / ~ 
----· ___., tt~ 

Muhtelif erzak satın alınacak 
Antakyada Hatay Gül"lrÜ muhafaza ikinci taburu satınalma Komisyonundan 

Miktarı Muh. fiat Mu Teminat E K S 1 L T M E N 1 N 1 
Cinsi Kilo Krş. B. Lira Krş. Şekli tw Tarihi Günü S : 
Un 182.000 16 O 2184 O Kapalı ~arf 2-9-40 P. Ertesi , \ 1 
Et 45.986 30 O 1034 68 " ,, 3-9-40 't S A jL 1 :ı 
Sadeyağı 5.000 130 O 487 50 ,, ,, 4-9·40 • :çarşamba 9

1 Arpa 265.000 7 O <. 1391 25 ,, " 4-9·40 " 1 O 
Odun 601.000 l 30 585 97 ,, ,, 5-9-40 Perşembe 1 t 
Saman 142.560 2 O 213 84 Açık Eksiltın~ ,, ,, 1 

Yoksullara ltalganlar Kuru fasulya 10.000 20 (0 150 00 " " :6 9-40 ·c u ll1 a i 
1 Bu~ı-ur 14.337 J 1 O 118 28 ,, ,, ,, ., 1 O 

gardım cemi- !Yunan h~ddud~una1 as 1 ~eb~~mek i:tlZ !~ ı 1 {~ ~g ,, ,. ~.~.!ı V~z~~~~~i !1 
ker b, hşı e ıyor ar Ekmek tabhiyesi " " 

yefİ Londra - Bir Ajans tel i<Antakya-Merkez)20.0rJO ı 50 37 50 •. ~10·9·40 S a 1 ı ıtJ 
Umumi kongr'! 3 grafma göre, ft4lyanlar Ar- .Elemek tabhiyesi " 11 na:'u.tluğu~ıYuaan hududunda 

1
(Reyhaniye Bl) 45_.000 . 2 . 5~ 8:.\ .3·1 "· ,, . ,, ,~ • LI' 

eylulde toplanacak muhım mıktarda asker tah 1- Taburun bır senelık ıhtıyac• olup cınl ve ve ııuktadarı ıle muhammen hatları 1 
yoksul ve kimsesizlere şid etmektedirler. ka~ıda gösterilen n:ıad:feler ?izalarında ya.ıılı usullerle eksiltme~ korıulmuştur. .. Bi 

yardım c;emiyetinin umumi Yunan Başvekili Mateksas 2- Bunlardan etm ılk sekız ay zarfında alınacak olan üçt~ \kisi sığır ve son dorl ,. 
kongresi 3 eyliil 940 salı gü Yunan Kralı Corcu ziyaret için~e alın~ca~ olan üçte biri koyun eti olacak ve-. bölüi< merkezine ayaktan,) tabur'!' t11e 

kezıne kesılmış olarak veırilecektir. 
nii saat 15 te Halktıvi salo- Pderek kendisine vaziyet hak 3 - Saman ve odunlar taksit müddeti ~ri içinde tabur ve bölük merkezlerine, diğefae' 
nunda toplanacaktlr. kında mufassal malOmat ver · t b k·ı · t ı· d'I k · rı a ur ı erme es ım ~ ı ece tır. bef 

Cemiyetin fahri reisi Va· miştir. 4-Bu maddelere ait şartnameler tabur binası dahilind~ki satıaalma komisyonundıt,, 
limiz ':;>ükrü Sökmen~üerin zaman görülebilir. t 

riyasetinde toplanacak olan General Osman 5-lste~lileri? gü'!'r.ülc veya mal sa~dıklarına yahrac:a.khtrı te~inata ait makbuz, tic:~~ 
bu kongrede aşağ~daki mad- Nuri K.ırıkhana gitti odası vesıkası ıle bırlıkte muayyen gurı ve saatta komısyorıcs müracaatları ve krıpah e"' 
deler konuşulacaktır: Evvelki gündenberi Ha· ların ihaleden en az bir ~aat evveline kadar komisyona \ferilmesi veya bu saatten dil• 

Yeni bütçe ile geçen se- tayda bulunan Jandarma vel ele geçecek şekilde gönderilmesi ve postada vukubulacak taahhürleriıı babul e 

ne hesabatınm tedlcik ve tasdi, Umum Komutan Muavini· micyceği ilin olunur. ~ 
ki. bazı d 1 teftiılerine devam etmek Gündüzde l Jialkta 1 Neşriyat M:Ku 

Nizamnameye ma • 
1 

tedir. General bugün Krık· GÜNAHKAR KIZ Doktor mebusun Selim ç~:L NTAJ'Y 
delerin ilivesi i hana ıitmittir. Afk ihtiru ve heyecan filmi VASıEYTNAMES1 C.H.P.matbaası A 


