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9 Eylôl 1940 
, Şii/criJ ABALCJOGU 
Sahibi;ve Bas:muharriri 

(Sayısı heryerde2kuruıl Pazarteıi 
---·-------------------~lim: ÇELENK. 

~eıriyat Müdürü 

MilliŞef lzmitte En şiddetli Müzmin bir dert 
hava hücumu Cürnhut reisimiz Izmit heyetini kabul bu 

yurarak bHhassa mahsul vaziyeti ile yak•ıı 
dan alakadar oldular 

Dün Londraya ya- Orf adan kalkt.yOr 
pıldı 

400 öLO 1400 YARALI Arazi ihtilô.flannı1kökün-İzmit 8-Milli Şef ismet 
İnönü, Refakatlerinde Başv !· 

kil Dr. Refik Saydam olduğu 
halde ıdün Savarona yatile 
İzmit! şereflendirdiler. 

Cümhurreis\D\iz yatta ka· 
bul buyurdukları lzmit beye 
tinden şehir işleri etrafında 
izahat aldılar. Bilhassa sana-

Valimiz 
Bu sabah Iskende 

runa gitti 
Valimiz Şükrij Sökmen• 

ıüer bu sabah lskenderuna 
gitmiştir. Valimiz lskenderun 
da tdtişlP.rde bulunduktan 
sonra akşam şehrimize döne 
cektir. 

Hava Kuru
muna 

Şr!J}rimizde yapılan 

teberrüler 

T'ayyare haftası münase· 
betiyle Hava 'Kurumumuza ya. 
pılan teberrüler hızlanmışhr. 
Nişan yüzüklerini veren va· 
tandaşlar da giinden güne art· 
maktadır. S9.n defa neşriyat 
müdürümüz Selim Çelengin. 
eşi Bayan Berj?Üzar Çelenk ile 
emekti suba.>:lardırn rlüıeyia 
Ôkte Hava Kurumuna nişan 
yüzüklerini teberrü eylemiş
lerdir. Harbiye nahiyeıinden 
İbrahim 'f ubhani Hava Kuru· 
muna her. sene yüz lira ver
meyi teahhüt eylemiş v~ bu 
Sf;neoiu teahhüdü olan.: yüz 
lirayı Hava kurumuna yatır· 
mışhr. Kurum bubamiyetli 
vatandaşlara teşekkür etmek· 
tedir. 

Milli piyango 
.Sou keşidede kazanan 

numaralar 

Evvelki gün akşam İzmir· 
de çekilen milli piyango ke· 
fidesinde kazanan numaralar 
funlardır: 

, 74693 numara 40 bin, 

yi müesseseleri, mahsul vazi· 
yetile yakmdan alakadar ol· 
dular. Her·tle yaptak!a.rı gö
rüşme bir saat sürdü. 

Başvekil Refik Saydam. 
saat 16 da yattan çık~rak 
trenle Ankaraya hareket ~ui 
MiıH Şefimiz Savarona saat 

17 de Marmaraya açıldılar 

Seyhan-Hatay 
Spor temasları ge· 
lecek ay yapılacak 

Seyhan Bölgec;İ Sporcu
lar•nm g~çen mayıs ayında 
Bölgemize yaptıkları ziyareti 
iade mak.'ladile 40 kişilik bir 
sporcu kafilemizin 19 - 20 
ilk teşrin günlerinde muhte· 
lif spor müSftbakaları yapmak 
üzere adanaya gitmeleri iki 
bölge aruında takarrür etti· 
rıİlmiştir. 

40 kişilik kafilemize şam 
, piyon futbol takımımız,muh 

telit tukımımız,güreşçilerimiz, 
atletlerimiz dahildirler. 

Kafileye alınacak sporcu 
tar bu ay:sonuna kadar bölge· 
ce tespit edileceklerdir. Di· 
ğer taraf,an yine haber al· 
dığım1za göre,Seyhan- Hata) 
arasındaki bu müsabakaların 
c.tl~tizm kısmana Afyon böl 
gesinin de iştirakı muhte~ 
meldir: 

Gençlik kışlası 

vAR - 88ALMAN TAY 
YARESI DOşORüLDü den ve koli surette .hal için 

Londra 8 A. A. -- Dün 
İngiltere üz~rinde çok büyijk Yeni VE" çok mühinı biı kanun hazırlan 
hava muharebeleri olmuştur. dı- Tapusuz topraklar yerinde süratle 
bu muharebelerde 88 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 22 tapulanacak 
lngiliz tayyaresi kayıptır. Ankara- Topr11klarımı- den halledilmiş olacaktır. Ad 

Röyterirı verdiği tufsila • zm tapulanması hakkında ha tiye Vekaleti bu mevzu üze· 
ta göre 400 ölü 1300 ila zırlanan kanun layıhası mec- rindeki her türlü hazırhkla 
1400 Rğır yaralı vardır. lise gelmiştir. Layıha arazi rmı ikmal etm~k üzeredir. 
Hava ve Dahili emniyet Ne- ihtiıaffarına son verecek esas· Kanun meriyete girdikten 
zaretlerini:ı neşrettikleri teb· h hükümleri ıhtiva etmekte· sonra teşekkül ede<:ek olan 
liğe göre : hücumlar geniş dir. Bir hakim, fen, tapu me- heyetler df'!rhal faaliyete ge· 
mikyasta olmuş yüksek kud· murlarile bir katipten mürek çeceklerdir. 
rette infilak ve yangın bom· kep heyetler arazinin başında Bu sene muayyen yerler-
balan atılmıştır, Hasar har· vesikaları tetkik etmek sure· de tavulama işi yapdacaktır. 
b dd · d tile derhal tapulama ameli· Heyeti teşkil eden azalarm in şi etme göre az ır. 

h h Yesini yapacaklarchr Bu layı· harcırah ve sair masrafları Taymis ne rinin iki sa iline 
birçok bombalnr düşmüş ve ha ile, )'abani ağaçları aşılı· devld tarafmdan temin edile· 

m ii ı endd it yangın la r •çıkmıştır "l~y~aiiiiin l=a=rıiiiiin:O:-t e".-:m~l;:;i k~iş~i;;:d;:;e~k;:;oiiiii-k;:;iıı=;;;' n-·~ciiiiieiiiiikiiiiitiiii riiiiii. ;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİiiİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiia 
Birçok evler harap .olmuş Baışvekilirnizin hem-
sığınaksız kalan halk kaldırı- şireleori vefat etti 
Jarak uzaklaşhrılnnş ve ken· İstanbul Başvekilimiz 
dilerine sığmak temin edil- Doktor Refik Saydamm 
miştir. Birçok amme tesisatı hem~ireleri Bayan Vasfiye 
harap olmuş ve bu yüzden 79 yaşında o!duğu halde ve-
işler sekteye uğramıştır. fat eylemiş ve cenazesi ka · 
Londra limanınn ait doklar· labalık bir kütlenin huzurile 
da büyuk yang nlar çıkmış kaldırılmıştır. 
birkaç antrepo lle .navnalar Yenigün : Kısa bir za . 

Yeni icra 
kllnunu 

11 eylillde meriyet 
mevkii o e giriyor 

A Y e~i. icra kanunu 11 ey·) 
lutden ıtıbaren meriyet mev 
kiine girecektir. manda iki büyük acıya uğra 

yanmıştır. Şehrin diğer ta • yan Başvekilimize baş sağı Yeni kanuna gorc mah • 
raflarında iki mektep htJrap diler ve kederlerine ortak cuz eşya hakkında uçuncü 
olmuş, şehrin merkezinde oluruz. şahısların istihkak davaları-
yangınlar çıkmıştır. Bu yan- lngilterenin Anka na icra hakimleri ıbakacak 
gmıann söndürülmesine bom ra Büyük Eıçisi ilga efkar işleri de bundun 
bardıman altında da devanı A k 8 A A 1 son ı· hL n ara . . - 11 - ra as ıye ceza ma ııı;eme· 

edilmiştir. gilterenin Ankara Büyük El leri yerine icra mahkemele· 
Dün yapılan hücum İngil çisi ile refikası ve sefaret rine verilecektir. 

tere üzerindeki muhart-beJe Tic~rt:t ataşes~ olduğu halde 1 Evvelki kanunda tatbik 
Nafi Adah tarafından rin en şiddetlisi olmuştur. 1~mır enternasıy~nal fudrrnı 1 edilen HO günlük emuhtelif 

g~nçlik teşkilatına hibe f-1 .. d zıya ret etmek uzere yarın - ld t 'kd d . 
ocumlar evarn sabah hususi bir tayyar~ İle mu< e m~. ar~ ~ .Ye~1 ka-

edilt-n "lngiliz kışlası" adile ediyor lzmire gidecektir. t nuııla 7 gune ındırılmıştir. 
anılan saha ve bina miistec·-
ri bulunan Amerikan hafri- Loııdra 9 A. A. Da· EN SON DAKiKA 

yat şirketindc-n devir ":e tes bili emniyet ve hava nezare· H h b • A/ 
b l tirıin tebligine göre, dün sa· ava ar l manga lim alınmağa aş anmıştır. 

Teslim muamele~i bu gün bab şcıfaktan itibaren öğleye ÇOK MÜTHiŞ BiR DERE- VE JNGILTERE NE 
yann sona ererek binanın kadar büyük miktarda Al · CEYI BULDU DİYORLAR? 

h man .tayyareleri lnoiltere Ü• Lonar 9 A. A. - Dün Berlin 9 (a.a.) Son hava ta!)1irinc ve sa anın tanzimi ~ 1 
ne başlanacaktır. bu tamira- zerine hava hücumlarına de gü~düz ve gec: ngiltere ü 1 muharebeleri hakkında Alman 

vam etmiş ve ögle}'e doğru zer
1 
ın~eAlmabnhuh~umla1rıdevbam siyasi nıehafili şunu ileri sür· 

tm bir ay içinde biıirilm~si- h ·ı. d k' Al ey emış ve u ucum ar u mektedir: 
1 la kt mü im mıKtar a ı man b h { '-t ·· v 1 d 

ne ça ışı ca ır. . T . . . sa a şa a,.; an o~ e en az Bu hücumlar, f nailizl~rin 
B. h t . kuvvetlen aymıs nehrmın 1 J. d ·· ·· t•· Al ~ ınanm ve sa anın amı . . d h. k evve ~ l\a ar sur muş ur m&nyaya yaphkları hücum-

rinden sonra Antakya genç· şımalmdeı~ .. 8 ıle doğru 8 - Duvr linıanının şimaline lara mukabeledir ve bu hü· 
l;k klübü ve Bölge teşkilatı mak teşebusunde bulunmuşlar hücum eden Alman filoların cumlar duruncıya kadar de· 
"Gençlik kışlası,, adı verile- ~ır. Birçok bombalar atılm~ş 1 dan küçükleri girmiş fakat vam ederek İngiltere üzerine 
cek olaıı bu binaya yerleşe- ıse de hasar pek azdır ve bır püskürtülmüştür. milyonlarca ton bombalar ab· , 95549numara 10,bin 11622 ve 

' 169867 numaralar 4 er bin, 
lt98ı8 v~ 165946, 194146 
tıunıaralHr 2 şer bin lira ka· 
~nnıı §IRrdır. 

cektir: · kişi ölmüştür. lngiliz h va Dün gece Londradan ve lacaktır. 
:;:::!m=~~~===~==~ı dafi topları üç Alma ı bom• rilen telılike işareti dokuzbu Londra 9 (a.a.) -· İngiliz 

bdrdıman tayyaresıni düşü~· çuk saat sürmüş ve bu ge· siyasi muhafili son bava muhaı 

1 1000 Jira kazaoag numara· •t §Unlardır: 
125680,131650, 131678, 

13SS9t, 158976 159392 
;;0806, 152435: 155137: 

16
780s, 16os25. 163393, 
3916, 1 7 5 o 9 5 18
1201, 2438, 5493, 5882: 

6204. 25928, 30697, 33625, 

35527, 37667, 47153, 48755 
50109, 53181 54563, 57308 
68130, 75112, 75583, 82665, 
87551,95887, 94765, 100773 
122158 

Amortiler 
Sonları (077) ile biten 

numaralar yüzer lira, 53 ile 
Litt:n bilf"tler 8, lira 3 ile bi
tenler 3 lira 8 ile bitenler 2 
lira amorti alacaklardır. 1 

müşlerdir. Avcl tayyarelera- ceki taarruı dün gecekinden rebeJerinin şidd~tinden bahıe·• 
1 derk!n, Almanyanın kudret· nin düşürdügü tayyare er çok şiddetli olmu\'tür. ten düşmesine kadar .. 

hakkmda henüz rapor gelme Atılan Bombalu Londra deleye devam ed'lec ~?J~Ca-
. · · b' k b' ı e~ını ve mıştır. nm genış ır mmta asının ır bu harbe Almanya b b 

F h . . ~ k . d- nın se e en~. a~a şeraıhne rag:. ço yerlerme bombalar uş· 1 olduğunu ileri sürmektedir. 
menlngılız tayyare faloları dun müş,Evlerle ticarethaneler ağır R .. t A" . 
Maoş sahiHerindtki Alman hasara uğr8.mış,1000kişilik bir 1 t·ık mouyhaeb~ . Jhlınsmm dbıplobma 

•• 1 ırı ava mu ıre e limanlarına hücum ederek sığnağın kapısma duşerek fe !erinin çok Jkrıtik bir safha· 
yangınlar çı~armışt dahi~deki ci manzaralara .. .s~hne olmuş } Y~. girdiğiııi, fakat henüz 

110 
birçok fobrıKa!ar~, demıryo- ve bura.da. l~ rJlu 40 yaralı { yukıek noktasını bulmadı· 

Sonu 2 ırıcıde kaydedılmıştır. ğım yaımaktadır 



... 
Bulgarlar 

20 eyliilde Dobru 
cayı işgdl edec~kıer 

Yoksullara gardım Antakga-Reghunige arasında · 

Bükreş 9 A,A. Roman 
ya ile Bulguristan arasında 
Dobrucanın Bulgaristana ter 
ki hakkmda anlaşma irozalan 
mışhr. Bu anlaşmaya göre. 
Bulgar kıtalan 28 eylulden 
itibaren Dobrucnyı İşgale 
başhyacak ve bu işgal ameli, 
yesi 10 günde sona erecek· 
tir. fıulgar hi.ıkumeti,Dobru· 
cadaki resmi binalann ve te 
tesisatın Bedeli olarak Romar. 
ya hükümetine 150 milyon 
liralık b"rm blağ ö:leyektir. 

Enşiddetli ha-
va hücumu 

Başı 1 incide 

lu hta.syonJarına bombalar 
atesrak vangın çıkarmışlar· 
dır. 

Bomb lar gelişi 

güzel atıldı 
Nevyork 9 A. A. A· 

merika gazete muhabirlt>ri, 
dün Londraya yapılan hücum 
bakkır.da tafsilat vererek Al· 
man byyarelerirıin hiç bir 
şey düşünmeden gelişigü zel 

bomba attıklarım, hasarm 
yüzde doi< H ıı ı g.ıyri askeri 
hedeflerde olduğunu bildir
mektedirler. 

Alınan tebliği 
Berlin 8 A. A . ~ Alman 

tebliğine göre kuvvetli tayya· 
r e filoları dün giindüz ve ge· 
ce Londra ve diğer mühim 
İngiliz merkezleri Üzt'"rine 
hüC'um ederek büyük zayiat 
dirmişlrr dir. Alman deniz al 
tıları ve torpido muhripleri 
ceman 40 l>in ton İdgiliz 
gemisi batırmışlardır. 

cemigetinin 
Kati hesab raporu 

Sarfiyat 
Tahsi~at 

L. 
450 
!00 
60 
10 
60 
5 
10 
20 
75 
50 
35 
20 
50 
25 
25 
250 
100 
110 
96 77 

Sarfolunan 
L. K. 

391 61 
o 

24 31 
o 

32 37 
o 

9 
19 
54 
39 

19 
36 
o 
o 
15 
o 
20 

86 
99 
99 
75 
55 
80 

'/3 

Bakiye 

L. K. nevi tahsisat 
58 39 iaşe 
100 tedavi masrafı 

35 69 mutbab edvah 
10 ıcar 
27 63 yatak odas, mefruşatı 
5 daire icarı 

20 
10 
34 

14 kırtasiye 
1 müteferrika 
1 mefruşat 
25 defatir, evrakı matbua 
45 pul masrafı 
20 hademe ücreti 

14 aşçı ve yamağı 
25 çay ve müsameri masrafı 
2S vergi ve rüsum Belediye 
235 mübayaat 
100 elbise ve kitap 
89 27 gayri melhuz masra! 
96 77 ihtiyat akçası 

15jl 77 664 96 886 81 yekun 
801 27 226 14 575 13 ayniyat 

2353 4 891 10 1461 94 

L. K. 
60 
250 
300 
50 
500 
391 
1551 

Varidat hesabı kati 
L. K. nevi varidat 

60 akar icarı 
95 41 aidat 
431 50 teberruat 

müsamere çay basilitı 
575 müteferrika ve muavenet 

77 391 77 cemiyeti hayriyei islamiyeden müdevver 
77 1480 43 yekiln 

30 bütçe harici emanet tahsilatı 
. 801 · 47 ayniyat teberruat bedeli 

1551 77 2311 70 yekun 
Hesabı kati tetkik etmek üzere kongre de intihap 

olunail azalarm raporu 
Kongrenin kararı veçhile yoksul ve kimsesizlere yar· 

dım cemiyetiuin tarih teşkili olan 23 mart 1940 tarihin· 
den mayıs 1940 sonuna kadar vaki tahsilat ve tediyatı· 
nın ilişik cetvelde yazılı mikdardan ibıaret olup kanun ve 
usule ve evrakı müsbit"!siyle cemiyetin nizan-namesi hü· ~ 
kümlerin~ uyğun olduğu ve tahsisat harici sarfiyat ol· 
madığmı nahk müşterek raporumuz kongre riyasetine 
takdim kılındı. 3- 9- 940 

lngilız tayyareleri yine Al 
manya üzerini! akınlar yap -
ımşlardir . Bir dalga cenubu 
garbilistikametine. tevecüh ede 
dcrek bombalar atmışsa da 
hiç bir hasar yapamamışlar• 

murahhas d murahhas murahhas 
ır. 

Muharebe tayyarelerinden Şükrü Necib İpekçi Besim 

müteşekkil diğer bir dalga· Maarifte nakil LJ h 
da dün g ece BerJin ' üzerine ve I7. QSf Q ane 
gitmiye teşebbüs ~hoişse de tayinler • • 
garpte temerküz eden müda· Kız lisesi Türk\.e ataiy,.ri lÇln 

. faa barajuıdan geçc-miyerek 1 Makbul: .!ekin Ge~lik. ?r· Erzak münakasası 
dr1nmeyc ve bombalarml vak ı taokul f urkçt' Staıyerhfrıne Hastane 
tindt•ıı evvel atmaya mecbur naıde~ilmiştir. ~evzi Ça~mak den: 

1 

._ Baştabibliğin-

edilmişlerdir. Dünkü hava okul oğr etml":nı Mehmet Eren 5 Eyhllde yapılmuı mu 
nıubarebderinde düşma~ı 94 le Şarki KKrahiısar lıtiklal karrer olan hastan~ye ait 
tayyare kaybetmiştir. 26 Al- okulu öğretmeni Bayan Sadi erzak münakasası talip .ıuhur 
ınan tayyarnsi üslerine dön· yenin becayişleri yapılmışbr etmediğinden 10 gün müd· 

memiştiı · Uzak Şarkta neler detle temdid edilmiştir. Talip 

ltalyan tebliği oluyor? lerin !hale günü olan 16 ey 

Roma 8 A. A. - hal· Hongkong 8 A. A. _ 161 çarşamba günü saat 15te 

yan leblığine göre. bir İtal • Verilen haberlere göre, Çin Hastan'!de müteşekkil komis 
yan denizaltısı Cebelüttarık ordusunun e"J giizide fır kala yona müracaAtları lazımdır.Bu 
civarmdu devriye gezmekte rı Fransız !-iindiçinisi hudu- hususta tafsilat almak istiyen 
olan bir lngiliz harp gemisi· dunda tahşid edilmiştir. Bu· ler her gün lıaatane idaresi
ni batırmıştır. İtalyan tayya rada toplanan Çin kuvvetle· ne müracaatları ilin ol~nur 
releri Malta tersanesine, A • ri 200 bin kişi tahmin olun- Kırıkhan imam ve 
d,.n limanına ve Kızıldeniz • maktadır. Diğer taraftan hatiplik İrt' tihanı 
de bir vapur kafilesine hü· F H. d" · · '-ransız ın ıçmı ma~amlan Kırıkhan camii imamet 
cum etmiştir. 2 b' J k · · 'lk l ın apon as ermın ı ve hitabeti açıktır. İmtihan 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

Hipokrat E.cıaııesidir. 

J~alkta 
SARl TEHLİKE 

Aık ve heyecan lilmi 

noktalttr ına çıkmasma müaa· 23-9-940 Pazartesi güııü 

1 
ade edilmiştir. Mat 15 te vakıflar idare sin 

Yi11~ bir Çin haberine de yapılacağından isteklilerin 
göre, ~i~ ~u~~etlerinin .. Fran evrakı müspitel~rile birlik 
sız Hındıçınısıne hucum ı te Hatay Vakıflar mudürlü· 

' 

ederek hududu geçtikleri hak iüne müracaatları ilin olu· 
kmdaki haber yalandır. nur. 

Antakya ile Reyhaniye posta merkezi arasın :la her gün 
gidip gelmek ş11rtile posta sdrücülüğü 2,9,94 ) tarihinde 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 17,9,940 tarihine müsa· 
dif Sah güııü saat 11 de Antakya P. T. T. Müdür· 
lük binasında yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan baş 
ka arttırma, eksiltme ve ihale kanununun on yedinci mad 
desindeki esaslar dairesinde 50J liralık kefalette vere· 
cektir· Aylık muhammen bedel 75 lira m'1vakkat temi 
nat 67 ,S liradır. " 

. İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına~ namus ve hay· 
sıyete dokunur cürüm ve bahusus ağır lıapis veya " de 
recede cezayı icap ettirecek bır fiille mahkum bulunma 
dıklarına ve daireci. iktidarlarına ıtimat olunur takımdan 
olduklarına, dair ve.sikalar gö:;teraıeleri okur yaı u· olma· 
yanların noterden musaddak bir vekaletname aa okur 
yazar hirer vekil bulundurmalan lazımdır. l 

Eksiltmeye iştirak etmek ve şartnameyi ğörmek isti· k~ 
yenlerin yukarıda yazılı vesaiki ve muvakkat teminatla· 
rile birlikte lıer gün m~sai sıntleri dahilind~ P. T . T. r 
müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

Antakya ile Yayladağ arasında 
Antakya ite Yayladağ posta merkezi arasında her 

gün gidip gelmek şartile posta sürücülüğü 29,8 940 tari· 
hinde eksiltmt!ye çıkarılmıştır. Eksiltme 13,9,940 tarihine 
müsadif Cuma günü saatllde Antakya P.T.T. müdür· 
lük binasında yapılacaktır. Müteahhit kati teminattan baş 

ka. arth~ma, eksiltme. v~ ihal
1
e kanununun on~yedinci mad ~ o 

desındekı esa::;lar darıesınde oeşyüz liralik kefalet te ve· 
rec~ktir. Aylık muhammen bedel 108 lira muvakkat te• 
minat 97 ,20 liradır. 

isteklilerin iyi huy sahibi olduklarıııa, namus w: haysi• 
yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis vaya 0 d~re• 1 
cede cazayı icap ctti r~cek bir fiille mahkum bnlunmadık· 
larına ve derecei iktidarlarına itimat olunur tıskımdan oh! 
duklarına dair vesikalar gö termeleri okur yazar olmu· 1 
yanlRrın noterden musaddak bir vekaletname ile okur 'ya· 
zar birer vekil bulundurmalura lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak etmek ve şartnameyi görmek isti· 
yeninin yukarıda yaztla vesaik ve müvakkat teminatlari le 
birlikte her pn meaai saatleri dahilindeP. T.T.müdürlüğ~ 
ne müracaatları ilan olunur. 

Antakya - lsk~nderun arasında 
Antakya •· İskenderun ve Antakya ·- lskendc:run ista•· 

yon arasında her gün otomobille gidip gelmek şartile 
posta nakliyatı sürücülüğü 6,9,940 tarıhinde eksilt li 
meye çıkarılmıştır. Eksiltme 23,9.940Pazartesi saat 10 de 
Antakya P. T. T, müdürlük binasıud" yapılacaktır. 

Müteahhit kati teminattan başku arttırma eksiltme ve 
ihale krmununun on yedinci maddesi esasları dairesinde 
1000 liralık kafalette verecektir, Aylık muha:nmen bedel Rü 
Antakya - İskenderun 200, Antakya - İskenderun ista.f ~rn 
yon 270 ve muvakkat teminat 180 ve 243 lira dır. ti ı 

İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarıııa namus ve haysi I ~lal 
yete dokunur .cürüm .ve bahusus ağır hapis veya 0 dere , 1 
cede cez>tvı ıcap ettırecek bır fiıJle mahkum bulunmadık 

arına , •ederecei iktidarlarına itimat olunur takımdan olduklarıfl• ~ .11 

dair vesikalar göstermeleri okur yar.ar olmuyanların noterdefl lıtij 
mulfaıidak vekaletname ile okur yazar birer vekil bLI 'kla 
lundurmaları lazımdır. tbci 

Eksiltmey~ iştirak etmek ve şnrtaameyi görmek is· ~~et. 
teyer-forin yukarıda yaz•h vesaik ve muvakkat teminat· b 
laril~ birlikte her gün mesai saatları dahilinde P. T. f. C:c· 
müdürlüğüne müracaatları ilan o lunur. .. 

Düzeltme 
Evvelki güııkü sayımızın ikinci sayfasının son sütunund• 
Antakya. -:- Süveyd.iye. arasm.daki posta sürücülüğü ; rnii· 
nakasa ılanı'lm beşıncı satırında münakasa günü 18 e"/' 1 
liil çarşamba yazılacak iken, yanlışlıkla 13 eyl ı'.il olara~ 
çıkmıştır. Tashih ederiz. 

odun ve kömür alınacak 
Vilayet makamından Viliyel makamında topl•11" 

1 - Vilayetimiz .ilkokulla
rı için pazarlıkla alınacak o 
lan 6200 kilo odun ve tl200 
kilo kömür arttırma ve ek· 
siltme kanunlarına göre 26· 
8-940 tan 11-9-940 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2- Odunun kilosunu mu· 

hammen b~deli 1 kuruş, kö· 
mürün kilosunun muhammen 
bedeli 2 kuruştur. 

3- ihale 11 - 9- 940 
çarşamba iÜnÜ saat 10 da 

cak olan Daimi Encürnerı ~ 
rafından yapılacaklar. ·bi· 

4-Taliplt'rin ihale tar• f 

ne kadar 13 lira 80 kllr~,~ 
teminat akçasını hususi ıoaı1, . 
sebe müdürlüğüne yatırıa:,ııı 
rı ve makbuz ;ılmaları li 
dır. ~ .., ... ~ 
. 5 - Şartnameyi go ,;ıa~ 
ıs~~yenlerin Maari~ ~dare;;;; 
muraraat etmeler• ıcab 
-·= Neşriyat Müdürü 

Selim ÇELENK 
C.H.P .ınatbaaaı -ANT 


