
Pazartesi EylGI 1940 (Sayısı heryerde2kuruı) .. .. .. ---------~~~~~~ 

,Ş 

~ 
ı· 

rB 

,,. 

Milli Şefimi-Taggarecive paraşüt .. 
çülerimiz 

• 
zın 

;. Yarın sabah lsken'deruna ve çarşamba sa
bahı da şehrımizde 'olacaklar 

Bugünlerde ı~miri şe 
reflendirmesi muh

te-mel 
Ankaradan verilen haber· 

lere göre Milli Şefimiz ismet 
fnönünün bugünlP.rde lzmiri 
şereflendirmeleri ve hali iz-

r 

Ün Adana ya: gelen ta yyarecilerimizlc paraşütçülerimiz çok 
arlak merasimle karşılanarak paraşüt tecrübeleri yaptılar

Tayyarelerimiz bu sabah Adanadan Mersine gittiler 
Biri 12 kişilik büyük ve ı orada da uçuşlar, paraşüt malumata göre, tayyareleri· 
eri mektep tayyaresi olmak tecrübeleri yapacak yarın miz Hatayın köyleri üzerinde 
e iki tayyareden mürek- sabah saat 7,30 da m~ktep çok alçaktan uçarak köylere 
filomuz dün sabah saat tayyaresi Mersinden gelerek beyannameler atacak ve na· 
da Ankaradan 1kalkarak İskenderun hava iııtasyon'!na biyeler üzerinde bir tur ya· 
İrini müteakip saat 10,25 inecek, 8,30 da dört motör· pacaklardır. 
11,30 dı Adana bava İs· lü ve 18 kişilik büyük tayyare Hatay göklerinde ilk 
Onuna varmışlardır. Tay- bunu takiben tayyare mP.y· defa görünecek olan tayya· 
elerimizle birlikte Hava daoına varacaktır. relerinıizle kahraman tay· 
tıımu Müfettişi Emin Ati havacılar1mız yarın ve yarecilerimizi karşılamak için 
tı, havacılık dairesi yarın akşam lskendMunda İskenı.lerunda ve şehrimizde 
ın müdürü Osman Nuri Belediyenin misafiri ola· büyük hazırhklar:ı başlanmış· 
al, Bıaşpilot Hayri, tay· rak kaldıktan sonra çarşamba tır · Havacılarımız Belediye 

e Kumaııdanı Reşat maki· sabahı şehrimize gelecekler· tarafından Turizm otelinde 
ıı lımail ile alb parafÜt· dir. misafir edilece ve şereflerine 

Uı gelmiştir. Parafütçüle· Havacılık umum müdürü bir öğle, bir akşam yemeği 
'ıin adlan şudur: ile Müfettiş Emin AH Yaşın· ile bir çay ziyafeti verile<:ek 
~ayan Edibe Sayın, Bayan dan aldığımız mütemmim tir. 

ffer Sel, Ferid Elgöz!y, 
alettin Aytuş, Cemal Uy· 
Ekrem Nalbanto~lu. 
ayyarecilerimiz başta 

Öğretmenle-
• • 

rımız 

Soğukolukta 
Hava Kurumu balosu 

çok iyi geçti 

mir yolunda olan Doktor Re 
fik saydama İzmirde mülaki 
olmaları muhtemeldir. 

Milli Şef İzmir Fuarını ge· 
zecek ve Ege mıntakasının 

zırai vaziyetini tetkik eyliye· 
ceklerdir. 

Başvekilimiz 
Tedkik seyahatine 

devam ediyor 
Kütahya 15 A.A.- İzmi 

re gitmekte olan Başvekil 
Doktor Refik Saydam dün 
buradan geçmiş ve istasyon• 
da binlerce halk tarafından 
selamlanmış Vt! uğurlanmış 
hr . .istasyonda, Vagonıarm
dan Başvekil kendilerini kar 
şı)amıya g~len halkla görüş 
müş ve ekim vaziyeti hak· 
kında izahat almıştır. 

Saka,-ya Va-
puıu 

Italyanlar tarafından 
tevkif edildi 

tıa V aliıi olmak üzere 
ti ve mülki erkin ile 
tce Adanalı tarafından 

dan ve aao:imi tezaburat· 
~rşılanmış, Adam& Halice· 
"\ndosu merasime iştirak 

Hava Kurumuna yar
dım için bit konıite 

seçtiler 
İskenderun Türk 

Hava Kurumu tarafından Bir müddet evvel İstanbul 
dan 350 ton bakır ve yiyecek 

Kurum menfaatine evvel· 

~ tniştir. 

Suretimahıusada dün 
•ya gitmiş olan Neıri· 
~üdürümüz ve Hava 
ınu Başkan Vekili Selim 

~tık kahraman tayyare• 
İınizi Hatay Hava Kuru-

• ~•ınına ıelimlamışbr. 
.'~va Kurumu Müfettiıi 

11 Aıi1Yaşın, sabayı dol· 
'tı halka hitaben Türk 

• -Cthğı ve Hava Kurumu 

~ll2.ünkü harplerde tay• 
· erın mühim rolü bak· 

Hatıty Öğretmenleri ken ~i 
aralarında bir toplantı yapa
rak Hava Kurumuna yndım 
için bir komite seçmişlerdir. 
Herşeyde ön safta yuru· 
yen öğretmenlerimiz topla· 
nacak parayı Hava Kurumu· 
na yatıracaklardır. 

ki akşam Soğukolukta Tu- maddeleri yüklü olarak cenup 
· t ı· b h . d . vilayetlerimize getirmekte olan 

nzm o e ı a çesın ~ verılen S k V k b 1 
b l k 

. a arya apuru ay o muş 
a o ço zengın ve eğlenceli b" h. b. h b 

H 
ve ır zaman ıç ır a er 

olmuş v" atayın her tara· 1 t S 1 .. x. 
fı d 1 .. a ınamamış ır .• onra arı olS· 

n an ge en yuzlerce davetli ·ıd· ~ · .. 5 k 1 ı b b k d . . rem ıgıne gore a arya ta 
sa a 8 a ar agl«"nmışlerdır · yanlar tarafından tevkif t>di· 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.~iiiiiiiR:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii le re k Leros ad isına götürül 

Rus - Romen omanyada muştür. 
b Sakaryanan iade&i için hü-

mÜn aSe atı Neler oluyor? kilmetimiı Sakarya hakkında 

Gittikçe vehamet 
k'!sbediyor 

EN SON DAKiKA 

Sellumun işga-: 

çok heyecanlı bir hi· 
•öylenmit ve bu hitabe 

, \~c~ vatandaş tarafından 
~ naıışhr. 
.itabeden aonr• paraşüt· 

Moskowt 15 A. A. -
13 Eylôlde Hariciye Komiser 
muavini Romanya E.lçiıini ka 
bul etmiştir. Elçi Romen as 
keri tayynrelerinin Sovyet 
arazisi üzeriııde uçuak hu· 
dudu ihlal ... ~tmediklerini ve 
hudut askerlerinin hiçbir bi· 
dise çıkarmadıkJarmı 29 a· 
ğuatoı tarihli Romanya hüku 
meti tarafından :verilmiş ce-

Bükr;ış 15 A. A. Kral ciün 
Romt:n devletinin bundan böy 
le totaliter devlet olacağını 
ve harici siyasetinin mihver 
üznine hareket edeceği emir 
namesini imulamışhr. 

1 ün akşam yeııi bir zar
bei hükümet yapılmıştır. De· 
mir muhafız kıta teşkilatı bir 
devlet orgı.niyasyonu halin) 
almıştlr. Dün akıa m Başve· 
kil Antonesku tarafından ye 
ni bir kabine teşkil edilmiı· 
tir. Demir muhafızlar şefi 
Horbasya Bışvekil muavini, 
gener.d Yatrovıyesk dahiliye 
nazırı, Storka hariciye Nazı
r• olmuştur. 

li ve Mısır 
Bu hareket Mısırı har 
be sürükleyecek ma 
hiyette görüııı?'üyor 

\ llliıin altısı da '1000 
~den atlama tecrübeleri 

\ 11 ve büyük muvaffaki· 
)~<>ateren paraşiitçülerimiz, 
~~ ! alanını dolduran bin
i "'danalı tarafından sü· 
~ .. 'lkaşlırla karşılanmış· 
l'. 

\ ~>"areciltrimiz ıerefine 
~İt ~•-na Belediy~ıi tarafın. 
l~i 0 gle ve akşam yemeği 
~~t' ve ~u yameklerde hü· 
~'>e t:.rkam İle Parti, Be· 
'ı b ve Hava Kurumu Er· 
\ ~, •lır Lulunmuşlardır. 

' vabi notayı tevdi etmiştir. Bu 
notada Sovyet hududunun 
ihlal edilmediği bildirilmek
tedir. Ayni zamanda nota, 
Sovyet tayyarelerinin hudu • 
du geçtiklerini iddia ederek 
hadiselerden mütevellid me · 
ıuliyetin Romen hükumetine 
yükletilmeıine meydan olma· 
dığı kaydedilmektedir. \ b~Yllre ve parqütçüleri· 

•,~ •ıbab Adanadan ıy· 1 Eylulde-n itibaren • Ro-
Merıin e aidecek ve men hükOmeti huduttaki bü-

tün uçuşları menetmiştir. 

iyi komşuluk münasebet· 
lerinin devamını arzu eden 
Romen hükumeti aşikar 
toprak tecavü~ü karşısında 
resmen ıilih kullınacaktır. 

Kahire 16 A. A. - Röyterin 
haber verdiğine göre Seılu· 
mun İtalyanlar tarafından İş· 
gali bir endişe uyand•rmışsa 
da umumi kanaat bu hareke 
tin Mısırı harbe sürüklemek 
için kafi derecede ehemmiy~ 
ti haiz değildir . 

Bir Mısır Devlet adamı 
Röytere beyanatta bulunarak 
demiştir ki: Sellurnun i~gali 
bizim için bir tehdit 'teşkil 
etmez. Bunun gibi askeri ba 
kımdan ehemmiyeti haiz ol· 
mıyan birçok yerler içiu de 
ayni hareket beklenebiıir.E· 
ğer ltalya Mısırı istilaya baş· 
larsa biz o zaman harp ilan 
edecek ve İngiliz askerile 
yanyana çarpııacatız 

1 

.~üm:ÇELENK. 
?Jeşriyat Müdürü 

Dünde 
165 Aımau tayya-.. 

resi:düşiirüldö 
Londra 15 A. A. - Al· 

man tayyareleri dün de Lon· 
dra Vft lngiJterenin muh· 
telif şehirleri üzerinde;uçarak 
bombalar atmışlardır. Birkaç 
Alman tayyaresi Londrdnm 
mcrlc~zi üzerinde

0
uçarak bom 

balar atmış, atılan bonıbala· 
rın ço~u 1 Banliyö ve civar 
bölgelere düşmüştür. Ticaret 
han~lerle evlerde bazı hasar 
lar olmuş ve bir yangi11 çık· 
mış ise de söndürülmüştür. 
Hasar ve telefat miktarı ev· 
vdki bücumlardakine nisbet 
le azdır. Yüksek infilaklı 
bombalar, orta İngiltere şe· 
birlerinden birinde bazı ha· 
sarı mucib olmuı bir kaç ev 
hasara uğramlştır. Ölü ve 
yaralı vardır. Cenubu garbi 
sahilini.. geçmeğe teşebbüs 
eden 48Alcnan tayyaresinden 
mürekkep bir grup İngiliz 
avcı tayyareleri tarafından 
tardcdilmiştir. 

lngiliz Hava nezaretinin 
resmen bildirdiğine göre!, 
dünkü muharebelerde 165 
Alman tayyaresi düşürülmüş 
tür. 30 İngiliz avcı tayyare· 
si kayıptır. 

Alman tebliği 
Berlin 15 A. A. - Al . 

man r~smi tebliği : 14 eylül 
gündüz ve 14 eyıfilü15 eylU-
le bağlayan gece havanın 
kapalı olmasma rağmen Al· 

man tayyareleri ·1lngilterede 
ve ezcümle Londradaki aske 
ri hedefleri bombardıman et· 

Sonu 2 incide 

laıım gelen teşebbüslerde bu 
tun muştur. Umumi intiba va 
purumı1zun yakında serbest 
bırakılacağı ve yoluna devam 
edeceği şeklindedir. 

Fransanın 
Yeni Vaşington 

Sefiri itimadname· 
sini verdi 

Vaş·ngton lG (a.a.) -- Ha
vastan: Yeni Fransız sefiri iti· 
madnamesini Reisi Cümhur 
Rozvf'lte vermiştir. Ayni me· 
raıimdc bir nutuk söyliyen 
Sefir demiştir ki: Bedbaht va· 
tanım şimdiye kadar mazisin· 
deı olmıyan büyük bir mağlu
biyet kaydetti. Esaret belki 

·uzun sürecektir. Fakat imanı· 
mız kuvvetlidir. Hiç bir kuv
vet FransadAki birtiği yıka
maz." 

Ru-ıvel! ":_erdi~i. cevapta: 
•Fransa hukumetiıım idealini 
kalbinde taşımakta olduğunu " 
öğrenmekle b ahtiyanm. Te· ~ 
menni edelim ki Fransız bir
liği muhafaza edilsill. Müşkül 
lerinizi halletmek için dostane 
teşriki melbimizden emin o
olabilirainiz,, demiştir. 



Belediye zabı 
lası talimat 

• 
namesı 

9 
Madde 73 - Ayni cihete 

d .>ğru yürüyen nakil vasıta la 
rının ynnyana gitmeleri ve ya 
rışı andırır harekette bulun· 
malan yasakhr. 

Madde 74 Nakil vasıta· 
ları birbirinin ilerisine ancak 
soldan g~çebilPc ,k?ndir. Bu· 
nun için orta süratle yürün
mesi ve seyrüsefere zorluk 
ve bozukluk v erilmemesi şart 
tir.Bununla beraber sokak kö 
şelerinde, yolların birleştik('! 
ri noktalHda, kapılarda. ke
mer altlarında ve he:r türlü 
geçitlerde, dar yollarda ve 
karşıdan araba gelmesi gi· 
diş gelişin çokluğu ve saire 
gibi se bepl<>rle yolların sıkı· 
şık bir ha\ aldığı yerlerde 
ileriye geçmek yasaktır. 

Madde 75 - Nakil vasıtala 
rmm belediyece gösteri lmiş 
olan bekleme yerlerinden ba~ 

~t.a yerlt:rde durmaları yasak 

br. bu yerlerde duracak ara 
balar ı n adedi belediyece tayin 
edilmiş olduğundan bundan 
başkasının durması ,yasaktır. 

Madd,. 76 - Gerek bekle 

Dünde 
Batt 1 incide 

miş, limanda birçok yangın· 
lar çıkRrılmıştır. Irla!Mlatım 
yalcımnda 8 bin tonhak bir 
vapur batırılmıştır. 

Belçika, Holanda ve gar• 
bi Almanya üzeri :~ mllıf 
rict İngiJiz tayyareleri uçrnuş 
ve kıtaat topluhıklar-1 ümeriae 
bombalar atrnışlMır. q ili~ 

ölmüş 16 kişi yaralanmıştır. 
Maddi hasar ardır. Dünkü 
mubarebel4'r.de 45 lnfilir 
tayyaresi düşürülmüştür ~ 

.~iman tayyaresi kayıptır. 

ıtalyan tebliği 
Roma 15 A. A. - ltal· 

yan tebliği : Mısır hudud1ı 
üzerind~ ltalyan ileri müfiie. 
zeleri hududu .. geçerelf!.,Meri 
haroket'! başlamı~lardtt. '.Hy.ı 
yarelerimiz lngil.. otöi'li.h 
kı ı t a 1 a r ı n. aijilffi 
bf>mbardtman eylemiş e · · 
lngiliz, tay)'atlesi dütirtil~Üf' 
tür. Maltadaki tersıne ti~ 
balanmış. hkvanln f.eoabğuftr.: 
rağmen bütün bedefleıı gö • 
rülmüşWr ~an taWarett-.. 
ri 1 O bin tonluk bi İlgi· 
liz lcrnvazörünü ağır ha._. 
uğratmışlardır. 

fnıjltere 
Karadan denizden 

VFNJ<;~N 

ltal!J,anlar 
Mısır hu udunda 
taarruza geçtiler 
Kaime 15 A. A. - Röyter 

logiliı Seyyar cüzütamları ta 
rafmdan mütemadiyen tac iz 
edilmekte olaar.: uMyan klta 
im dün tibya liuefu(ju civa· 
rmda Sellum tepec:iklerini İş 
gal suretile ilk defa olarak 
Mısır arazisine g1rmtşlerdir. 
Hiç bir askeri kıymeti haiz 
olmamakla beraber bu hare
ket mühim inki~aflar göste · 
rebilecektir. lyi haber ala!! 
mehıfü, enümüzdeki bir kaç 
günün Mısır için nazik olaca 
kını ve en yüksek derecede 
miUi birliğe ihtiyaç göstere· 
ceği filn-iııdedir. 

Başvekil Sabri paşa hadis~ 
feri yakından takip etmek üze 
re hafta tatilini Kahire dışın 
da geçirmekt~n vazgeç .11iştir. 
Samldrguıa göre vaziyeti tet· 
liik içih mitli bir komite 
ICurulacakhr. 

l:ondra 16 A. A. - İngiliz 
askeri mf'hafili, ltalyanlar ta· 
rafından Mısıra yapılan taar-
ruz e Setlumun işgali müna 
ı~baiti' neifiHftilCleri yazılar
da "'J'8Zeteler S°'Uumun aske 
ri biç ~meli etmi\:lığlm 
v" ltiiyın tlarrUzunün kısa 
bir ..._.di i:Nr~ürulacağı· 
n i~fuıek~rler. ~ 

me yerlerind e ve gerek yol- ~-0 ;rJ. 
cu indirip bindirmel: vcyahu -.:ittrijeue 
yük ahp boşaltmak için her !talyan aleyhdarlı 
hangı bir yerde durmakta .. •&..&.!L 
olan moıörlü nakil vasttala· Londra 16 A.A.- Son . gı--g-ın~çe --artıyor 
rlnln gazl k0silmiş ve motö· günlerde gittikçe ıiddetini Rahire - Röyter ajansına 

... faY·-·,· at .._ '.amrı~ rü durdurulmuş ve şoförü ba atttıran ,.\iman bava hku...,. 
lan ve ava bomb•~ grlen ta...berletre n•aran, Su: 

ş ında olacak ve hayvanla çe riyedek' Fran11zl ,ır 'ğittikçe 
kilıon arabalardiJ ~la sürücüsü hay ları hakkmda İngiliz efkarı general Dügole iltihak et· 
vanla rının başrnda bulunacak umum\yesi soğuk lcınlılığmı meğ'e .. meyyal bulunmaktadır 
tir. muhafaza etmelltedir. .1 ler. Bu yı lf.Jilizle\lin lfiva 

Madde 77 - Yolcuları· Askeri V& siya mehafi· hlcumları esnasında göster· 
nı götürdükleri yerlerde bek lin noktainazarı şöyle hülisa dilde1t büyük ieahramanlıklrr 

k k. k' l · edilebilir. dt H Af k !iyece ıra r,a ı vasıtatar:ı· an \le attıüstüva ri asın 
le hususi nakil vasıtaları en İngiltere, Havada, Ka- daim Fnnmz müstemlekeleri 
yakın sokak içlerinde =veya rada ve denizde baflıyacak ıılit~~neillt~ iltitlak 
kaldmmlnn yemnda ve diğer olan bir Alman .. taarruzuna• efmeli'tl d~li ife)'j geçmelCte 
arabalarm geçmelerine ma· karşı bütün tedbirlerini al- d~a ılfl bir kontro
ni {J) ınıyacak surette duracak DRŞ ve hazır beklemektedir le- tabi tuNmıasına rağmffi 
lardır . Caddderd~ durmala· Terhis eailen Sari)"'tiier +taft'f4 haberleri 
rı yasaktır. · J ~r alinat' vaff ık olmak1taelır 

MaJde 78 - Yukarıda- QSKer g Ü~ Ü.. la . ··M~·"-i ttnöıt mr ÇOk 
1 

kı madded e gösterildiği veç· iki Fransız emiSf g.-aplar ~•len . . meti?-e · 
hile yı,lcusunu ::bekliyormuş g k•rşı ne1retlehna alenen ır.· 
süsünü vererek nakil vasıta l:fittı ı h r etmektedi:Jer. Ayni kay 
]arını bekleme yerlerinden Cenevre 15 1\.'A..- Al- n'ktan öğrenila:ğine göte as 
başka yerlerde . durdurmalr ; n_ıan Ajansı bildiriıy~~~ 10 . k~ri •kaperlerden müte~ek
veya müşteri bulmak üz~re j ~~car~t v~pur~nda~ m.ute,ekkı · idi ltalyan misyonu sivil tay 
bu yerlerin haricinde yavaş 've ıç~r~~~~.rbi~ı- lreci .. ekeperlerile takviy~ 
yavaş dolaşmak veyahut bek a~kerı y~klu laıc.vıpur. kaftte edil!"iştir. . 
leme ye r le rine yokın yerler· , sı Akde~d~ ~ m~ln .~ Bır Alman mısyonunun da 
de yol üzerinde yolcu almak l lası~a du..,tur. V, " Surıyeye gideceği zannedil 

k metıne gelen ~apgrJ.rf.ı.IWe. mrktedir. • • 
yas hr · vapurlardan ikiii batmıı ve ı Suriye halkında gündt-n gü 

Madde 79 - Yolcu ala· içindek' '"'eıkerle•detı latthim e İtalyanlara ' karşa aleyhtar 
cak veya indirecek olan na bir kısmı kurtarılmı~tır. • ·- bk ~lirmektedir. Söylendi 
kil vasıtaları ancak yaya kal· ~e naimtf lnılyanlar tiava 
dırımları önünde ve binip ·l~tfl 'ltWfhS.l lP.llffiıini, 
inmeğe yetişec•!k kadar bir d.auW*•Jellannm kontroliinü • 
zaman içinde, durabilecekler· vt !'le,.,n MfliiftM'ta l>utb 
dir. nan dıenialb pmileri11in ve 

Madde 80 - Geriye rilmellni ~etmektediı- . 
k · ı t ı •' az. _H§a t.;ıf:..St St .. a .. donınuk için na ı vası a arı _ i:IUU-d 

nan geri gt"ri gitmeleri yasak bugünden ıtil>aren 
hr.Geriye dönebilmek ıçm ALlBABANlN MİRASI 
lazım olan yerden başka e · tirkçe sesli ve zözlü filim} 
naz diger bir arabama: daha ~ÜZD 
:lerhebtçe geçebileceği kadar E 
boş yer kalmıı otması ve memurların~~ ilcıNtH Yılma~ it· 
her halde arkadan gelen ara 1 mıırlara prdürül~elrtm'8utr 1: BÜYÜK= FİLM 
baların yürüyüşlerine asla ı dan makl8t. faztw aaıtrRz T x Jlei~ )'.at ü.rü 
engel olmanı ası şarttır. memur kullenat81Pıitlf'Tin Selim Gt?.1::-t!.NK 

(Sonu Yar) l rimini arthrmakttt. • .... - c.H.P .aiMlinas~NTAKY A 
.., 

Na/ ia ilanları 
Hatay Nafıa Müdürlüğün

den: 
l-Vılayetimiz hududun· 

da Mürselek,Harabe kilise 
düstur:ye, Kızılgedik, Ordu 
kapı,419 numaralı Bediı-hun, 
Şakhora, Dürrürabban, Ha
mamkapı, Yeniköy yolçatı, 
Telköprii, Karababa mevkile· 
rinde(13)adt"t portat if güm· 
rük memura karakolu inşaatı 
kapalı zarf usulile e&siltme
ye konulmuştur. • 

:l--Eksiltme 11 - 10-940 
cuma günü saat 11 de 1An· 
takyada Nafıa Müdürlüğü 
odasında müteşekkil komis• 
yonctt yapılacııklır. 

3- ls1iyen1er hususi şart 
name ile proje ve evrakı 

keşfiyeyi 97 kuruş hedel 
mukabHinde ~atin alabil:rler 

4- Bu işin keşif bedeli 
19481 lira 67 kuruştur. 

5-Muvakkat teminat1461 
iira 13 kuruştur. 

6 - Taliplerin 'baleden en • 
az sekiz gün evvel bu işe 
benztr inşaatı başardıklan· 

SSkalem 

yeti ta lebe pansiyonu i 
muhtelif cinsteıı 55 kalem er 
zak 10,9,940 tarihinden itibf 
r e n 15 gün müddetle açık ~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Erzakın muh.ımaıe0 

bedeli yekunu 1325 lira ı5 
kuruştur. S 

3 - Münakasa 27,9,940 
cuma günü saat 11 de M8' 
'rif rtıtidürlüğühae yapılaca'f 
tır. 

4 - Talip olanların ı:ıt1 e 
hammen bedelin yüzde 7bu~t;I 

ni betirıdelô muvak~at t~iJI" 
ııat akçasını Ziraat Bahk•' QU~ 
veznesine yatıraralr makbııl r •• 
alınması ve ihale günü Ma•· L ~ 
rif müdürlüğüne müracatl it 

lazımdır. . Dü 
1 - Erzakm şartnam 

hergün Maarif idnresinÜ 
görülebilir. 

ilan 

n~ ?air ev~a~ı möilii.~elerile rm 640 icarile Akılliye kO' 
bırlıkt~ Vılayete mura~aat yiinde arazi ve zeytinlertô 
ed~rek al lcakları ehlıyet 940 mahsuıteri açık arttır 
ves~kasını 2490 sayıll kanu•' "ya çıkarılmıştır . İhaJ v 
na uygun olarak hazırlıya.. 21

1
9,940 'gününe raslayan hür 

cakları teklif 111c.ktuplarını martesi gunü saat 11 de ~ ~unı 
ve bunlarla birlikte teminat k Har ·daresintle icra olun,. "e 
mektup ~veya makbuzlarını cağından isteklilerin mufla" 

ve ticatet odası vesı~ısım racü atları. 

ihale günü saaf lOa ka.iar 
koınilıyoh riyasetine makbuz muş!ur .. 
aııuVititt'ifide i'e-tece!k1 erdir. 

Postada olan geci leme• 
ler kabul edılmez. 

* * * 
Hatay Vilayetinden 

1 -l~kenderun - Arsuz 
yolunda 30 ncu Km. deki 
köprü ile Aktepe köprüsün· 
de ve Antakyu- Topboğa
zınm 6ıncı Km.sindeki men· 
fezlerd~ yapılacak radye İn· 
ş~sı, Beylandaki istinat du
varının tam!riİskenderun -Be 
lan yolunun 4 - 5 nci Km. 
sindeki hendeğin tahkimi, 
lskenderun i3eylan yolunda-~ 
ki amele fclul>esınin famiri 
işleri -açık eksiltmeye konul 

Münakasa temdidi 
P.T.T. Vlüaurıüğünaen ~ 

Antakya iıeKırakhıın posta merkezi ara!mda her gün gidi 
gelmek şartile posta n.ıtkliyatı sünicülüğü28,9;940 tarihına' 
eksiltm~y• çıKarılmış ve eksiltme günü olarak tayin edil~ 
12·9 940perşembe günü saatl ld~ yapılan eksiltme neticefl' 
de verilen~bedelin tahmin bt>delmden fazla olmasmdan t~ 
siltm~nin l(J gün müddetle temdidi 1 veı.\24-9-940 ti' 
rihiııde icrası komisyonca tens\p edilmiştir. ~ı 

Eksiltme Antakyada P.T.T. mudürlük binasında teşrkk". 
edecek komisyon huzurunda ya~ılacaktır. Müteahhit "'

11 

teminattan baş\c:a arttırma, eksfüme ve ihale kanuu11ıı11" 
on yedincı maddt:si esa.;lan daıresmde beşyüz, liratik;i~' 
ri kefalet te verec~ktir. Aylık i muhammen bedel 60hrl 
muvakkat teminat 54 · liradır. . 

isteklilerin iyi huy sahibi olduklarına,~namus ve.:h-r•; 
yete dokunur cürüm ve bahusJs ağır hapis vaya o .d~'ı' 
cede cazayı icap ettir!:cek bir fıi lle mahkum bnlunrP• 

1

0. I 
larına dair vesikalar ibraz t:thıeleri•okur yazar ol~ r JIP" yanların okur yazar birer vekh bulundurmaları • 
dır, 

Eksiltmeye iştirak etmek vı: şartnameyi görmek 
1 
·~;ıe 

yeni" rin yukarıda yazılt vesaik ~e müvakkat temin•.! ~iifii 
birlikte her gün mesai saatleri dahilindeP. T.T.müdut 
ne müracaatları 


