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·~iıkrü 1BALCIOGLı, 
Sahibi ve Bas muharriri -· 

Milli Şef 
lstabulu şereflen· 

dirdilet 
ıı· Ankara 14 (a a.) - Cüın-

(Sayısı heryerde2ikuruş] Pazartesi 

Seüm ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

/ngili~ Başve ili dün akşam 2:~ T~f~~z~:/:ehri-
-~h • b • •• l d • mizde bulunac~k mu ım ır U soy e l Bu sabah Valimiz Sök -

burreisi Milli Şef lsmE"t lnönü 
dun akşam saat 23 te ve 

tS. ,bususi trenle lstanbula ha· 

l mensüerden gelen bir tel • 

14 temmuz münasebetiyle ingiltere ve Ame- grafta sıhhatlerinin tamamile 
iyiliğe yüz tuttuğu ve 

.. :: ~eket eylemişlerdir. Milli Şef 
1~tasyonda Büyük Millet Mec· 
lısi Abdülhalik r !nda i~e Baş· 
~ekil DoV.tor Refik Saydam 
~Gyük Erkanıharbiye Reisi 
~ltreşal Fevzi Çakmak, şeh· 
tinıizıle bulunan veklller, Par· 

iğİ ti Genel Sekreteri, mebuslar 
c tskeri ve mülki erkan tarafın· 
ı" 1 an hararetle uğurlanmışlardır. 

8aşvekilimi-
zin nutku 

lngilterede derin bir 

memnuniyetle 

karşılandı 
Londra 14 {a a.) - Röy· 

lcr Ajansı bildiriyor: 
Türkiye Başvekili Doktor 

~efik Saydamın evvelki gün 
•oylediği nutuk, lngiliz me· 

~e hafilinde dt:rin bir intıba 
ıl'' Ve memnuniyetle kar~ılanmış· 

atlı hr. Resmi mehafil, bu nutku 
eril kllti, açık ve cesurane bul· 

ltıaktadır. Bu mehafile göre, 
:rürkiye Başvekili, Türkiye 

f 1le Sovyet Rusya arasındaki 
&ı\nıimi münasebatı bozmak 
~e Türk Hariciyt: Vekilini 

L1 1Slifa ettirmek için yabancı 
-İanslar tarafından neşredilen 

dıf Vesikalara lazım gelen cevabı 
J"' Verdiğini söylemektedir. 
bO "l' aymis,, gazetesi Turk Baş· 

U o~ Vekiliniıı nutkuna tahsis ettiği 
~lun bir baş makalede şu 

lllütalenlan yazmaktadır: 
"Doktor Refik Saydam 

~esaretle vı' tam mert bir dev 

1~.t adH.mınn yakışan dürüst· 
~kle konuşmuş ve Atatürk 
~iirkiyesinin harici siyaseti· 
b' bütün vuzubile bir kerre dt 
a ılan etmiştir. Bu nutuk 
~lrnan propagandasımn ına· 
ıyeti v~ neşredilen vesika· 

lar h . • . . d k ın sa telıgm1 mey ana 
oymuş bulunmaktadır." 
. Gazete, boğazlar mesele· 

~~nde Sovyet Rusyanın hakikı 
-fl,lefikinni buradaki kontrolün 

Urklcr tarafından yapılmak· 
}l\ olduğu, Almanlar tarrı· 

' 1ndaıı neşredilen vesikalarm 
~11anevi Tiırk Sovyet dostlu 
~~ııu bozamadığını, bütün bu 

, da ~n haberleri yapmanın he 
refı Türkiyeyi Almanyaya i\ 
ıcaya mecbur etmek olduğu 
~~ knydettikten sonra diyor· 
ıtı• .,, 

rikaga hitap eden Çörçil diyor ki: evvelct! haber verdiğinıizgi· 
bi böbreklerdeki ikinci taşın 

•Fransız filosuna karşı yaı:ıtığımız hazin vazifeden sonra Fransa düşmesini beklemeden vazi· 

ile müna~ebatunız bir facıa ile sona ermişlir. Harbin uzayaca- fesi başına döneceğini bil • 

ğını görüyoruz, gelecek ya:t ve hatta 942 senesine: hazırlanmag"' a dirmektedir. Bu telgrafa nazaran vali 
mecburuı.. lngiltereye yapılacak hücumu sükunetle bekliyoruz. miz Hatayın ebedi kurtuluş 
Londray1 esir görmektense bir kül yığını halinde gö meği ter- günü olan 23 temmuz şenlik 

· d" H" I · h k" · le-rinde aramızda bulunacaktır. 
cıq e ıyoruz. ıt erın arp ma 1nesı parçalan•ncaya kadar 

nlüca dele ye devam edec.:.ğiz· Vesika me-
Londra 15 (a.a.) -- lngi· koyacak bir millet henüz birler karşısında değiştirmek selesi 

liz Başvekili Çörçil 14 tem· görmemiştir. Yıkılan baıı mecburiyetindedir. lngiltere· 
muz münasebetiyk dün ak· milletler, iç .. ridt-n fethediı de silah a J t ı n d a Nihayet Almanlar 
şa .• ı lngiliz milletine ve Ame· miştir. Fransamn başına ge birbuçuk milyon askerimiz var. yalanladılar 
rikaya hitaben - bir nu· fenleri başka ne suretle tef· Her geçen haftada bu mik Alman Hariciyesi tarafm 
tuk söylemiştir. Çok uzun olan sir edebilirsiniz ? tar dev adım1ari!e artmakta· dan neşredilen ve Türk -
Çorçitin bu mühim nutkunun Hitler, Danimarka, Polon dır. Paraşütçıilere karşı arn- 1 Sovyet münasebetlerine dair 
hülasası şudur: ya, Norveç, Holanda, Betçi· mızda çok faik bulunduğu· olan vt-sikalann tercümesin -

"Son on beş gün zarfın· ka v~ Fraıısadan sonra şiın nu zannetmiyorum. : de yanlışlık olduğu dün ak· 
da Fransız filosunu, Alman· di lngiltereyi mahvetmek ni· Londrayı düşmun elindl'! şam Alman Hariciyesi tara· 
ya ve hayanın eline bırak- yetindedir. Bunun içio sene esir ve hakir görmektense, fından ilan edilmiştir. Bu su-
mamak ve bu filoyu harp lerdenberi hazırlanmıştır. harabe ve kül halinde gör- retle neşredilen vesikalarm 
müddetince atıl bırakmak Fakat bir ay evvel haıırlanan meyi tercih ,..Jeriz. Bunlan kıymet ve ehemmiyeti kal • 
için aldığımız hazin ve ıoü· planlan, bizim aldı2'ım 1 ı ted Sonu 2 incide mamış bulunmaktadır. 
him vazifeyi ikmal etmiş bu· b 
lunuyoruz. Bu hareketi yap eşgu••ne kadar ln 
masaydık Fransız fil•>SU Al· 1 .. 
manyaya geçe<'ek ve bu hat '/ d k 1 ~i~: ~;!u~:·~:1~;;d00~·~· gı ege taa uze ece miş. 
cak~raıısa ile olan münase lng "lizle1 saaUa 1020 kilometre süraile UÇQll 

batımız bu facıa ile sona tayyareler gapfz{ar 
ermg~i;~i'ı Fransa için ve Müstakbel Aıman hücumu hakkında muhtelif rivayt:tler var 

beşeriyet için en büyük bay· lngiltere her ihtinıale karşı bütün hazırlıkları ikın~I etti 
10m '>lan 14 temmuzun Lon· Londra 14 A.A· Röy· \ bardıman tayyarelerinin tec l yarelerden 3000 tane daha 
drada tesid edildiğini ve hür ter ajansı Romadun haber rübeJ .. ri muvaffukiyt>tle netice lngilterP- hesabına . yapılacak 
Fransanın tekrur doğacağına veriyor: Almanyaıırn hava 1 lenmiştir. Bu son sistem tay- tır. 
emin olduğunu söyleyerek de yolile lııgilte· Cebeliittarık aha-
miştir ki: reyi abluka etmek için bir \ 3URYEDE 

"Müşareket ve dava ba· haftadan beri yaptığı teşeb· Bir kısım ask"' rler lisi iade tdildi 
kidir. Hitler, 'e bütün kuv· büsln neticesiz kalmış ve 

1 

leJhı·s ıı:..dl'ldı" Cebelüttank 14 A. A. 

d 
. • . "' Cebelütlarık valisi bir be • 

vetlerine karşı i ame ettıgı· pek pahalıya mal olmuştur. 
miz lıarbin karşısında her B~ş günde lngiltere sa· Loııdra 14 A A. yanoaıne neşrederek, evvel· ~ .. t A' ş d ce Fransız Fasına nakledilen 
Fransız kalbi ve her Av· hillerine düşürülen Alman 

1 
oy er ıansının am an .. l'IJ' d··· .. S d Cebl!lüttaıık halkının gö. 

ropah milletin bizimle bera· tayyarele:rinin sayısı 74 Ü )l ır ıgıne gore. uriye e· rülen lüzum üzerine derhal 
ber olduğuna şüphe yoktur. bulmaktadır. Havncıhk 'mu- ki Fransız ordusunun mühim Cebelüttarıka geri dönmele· 

lhtimaller harbin uzaya· tahassısları, Alın~ııyanın ha· bir kısmı terhis edilmiştir. rini bildirmiştir. 
d F k 

va ve denizaltı faaliyetim art ...... ~~~~~-~~~~~~~=:!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
bağın göstermekte ir. a at 1 \ EN SON DAKiKA 

d 
hrma:;mı, ngiltereye karşı 

dünya Hitlerin önün e t"ğil bir istila hareketinin mukad 1 l l d d h l k 
miyecektir.Mücadelede yahnl7 k k k r Qll Q Q QZ lJ l 
kaldık. Bir zalimin her h~rekt der~~si ohıra tela_ kt. etme • 

ted ı r. Almanya ıngıltereye 
tine karşı yalımz uaşımıza taarruz için bu iki usulü kul 
kar~ı koyacak vt.. toprakları lanacaktırlrlandaya hirAlman 
mızla birlikte Avrupn akını müstebad değildir. I 
medeniyetini de muhafaza Roma 14 A.A. - ltaıyan 
edeceğ,iz . mehafiliııe göre, Alınanyan•n ! 

İııhilteMye yapılacak bir · h k · · 1 lngiltereye taarruz ara etın111 1 
hi!cumu sükunetle bekliyoruz dört beş günft kadar ba.Jla· ı 
Belki bu hiicum hiç yapıl· B k 1 

ması muhtemeldir. ir ısım'\ 
mıyaca\~tır. Fakat her ne Alman gazeteleri İngiltere 
olusa olsun bu imtihane hiç 

Bir Alman hücumuna karşı 
lrıanda tamamile hazır 

IRLA.NDA BAŞTAN BAŞA BlR MÜDAFAA HAR· 
1ÇIN BÜTÜN TC.DBİRLERI ALMIŞTtr{ 

Londra 15 A. A. - lrlandanm, Karadan, denizden ve 
havadan gelecek ht rhangi bir alman taarruzuna· karşı 
bütün tedbirler alanmıştır. 

la "Sav yet Rusya, Alman) a 
QUQfuıdan kurulan bu tuzağa 
.... §memeli ve Türk dostluğu· 
·•a . 

bir şart koymadan hazırlan ile bir kaç haf taya kadar 
mış bulunuyoruz. Kendimiz hesap göri.ileccğini yazmak 

için hiç bir merhamet istemi tadırlar · 
yecek ve hiç bir müzakereye Nevyork14A.A. - Ameri 
girm\yeceğiz. Nazi harp ma· kanta.y~arefa·bri!(aların ~nlngi 
kinesi parça parça oluncaya l tere ıçın yaptığı son :nsttını 1 
kttdar barbe devam edeceğiz . ve saatte 600 mil yani 1020 
Hitler, ken.ii kuvvetine karşı kilometre süratle uçan bom 

Bilhassa gelecek hava hücumunu menedecek hi\zırhklar 
çok mühimdir. Yere inmeğe teşebbüs edecek herhangi 
bir düşman tayyaresi çok büyük güçlüklerle karşılaşa• 
caktır. Her taraf sahil bataryalariyle takviye olunmuş 
ordunun mevcudu nıühim mikdarda arttıralmıştır. Mem· li~· trıaumalıdır. Sovyetler bir· 

d ı ht"r ne kadar büyük bir 
tltvlet isede Türkiyeyi gibi bir 
~ t"1•\ ve dostluklara ihtiyacı 
lltdır. 

\eketin istiklal ve bita;aftığını muhafazaya büyük bir şid· 
detle bağlı olırn halk hükümetin vazifesini kolaylaştır· 
maktalhr. 



Sayfa :_ 2 

Felaketze 
deler 

Hataylılara teşekkür 
ediyorlar f. 

Hatay., misafir edilen · ve 
şimdi tekrar yurtlarına · dön 
mekte o'an zelzele felaket
zedeleri namına Ömer Özyi· 
ğitten dün bir mektup aldlk 
Bu mektupta, kendilerine 
gösteril'!n eşsiz misafirper· 
verlikten dolayı H11tayhlara 
teşekkür etmekte ve ! fe 
liiket karşlsında saadetler 

yaratan Cümhuriyet hüktime· 
tine minnet ve şükranların ar 
zına gazetemizin tavassutu 
ricn olunmaktadlr. 

Felaketzede kardeşlerimi
zin yurtlarına sevki devam 
etmekt .. dit-.Bugünde memleke· 
timizden 150 kilşilik bir kafi 
le yola Çlkacaktır. 

Açık.,teşekkür 
• Acı ölümile bizi :sonsuz 

•kederler içinde blrakan karde 
şim Kazım Ôzalin cenaze me 
rasimine iştirak eden, gerek 

• bizzat ve gerek bilvasıta acı 
ıarımıza ortak olarak bizi taziyf 
lutfünde bulunan zevah ayrı a\ 
rı teşekküre teessürümüz mı1.ni 

olduğundan tt":şekkürlerimizin 
iblağına Sayrn gazeteiliziıı va 
sıta olmasını saygılarımla di 
lerim. 

Merhumun ailesi nan ına 
AbdLıllah Özal 

Babasını yaralıyan 
yakalan 

Bir hafta evvel babasını 

yaralayarak kaçan Mustafa 
oğlu Abdi, evvelki gün em 
niyet memurları tarafından 
Affan mahallesinde saklandı 

ğı bir evde yakalanarak Ad 
)\yeye teslim edilm\~tir. 

Müessif bjr ölüm 
Uzun müdettenb"!ri lst~n 

bul · hastanelerinden birinde 
ted:vide bulunaıı sabık ha 
kimlerden Hikmet Çiuçinin 
vefat etliği hat.Jer almm1ştır. 

Kederli ailesine taziyelerimi 
zi sunar, merhuma tanrıdan 
mağfiret dileriz. 
YENl HALKEVI Blı\IASl 

Vali koııagı civ;urnda İn· 
şas• biten ) t' ni Halkevi birıa 
sırım muvu4'kat kabul mud · 

:melesi yapılmıştır. Halkevi · 
miz ve Parti bir klç gün~ 
kadar y ııi binaya taşı.ıacak 
tır. 

Bulkanf arda 
vaziyet: 

Almanya Macaris
tana itidal tavsiye

sinde bulunmuş 
Bertin 14 A. A. - Ma· 

caristanm Romanyaya karşı 
siyaseti şimdi tamamen Al
manyamn tesiri altına gir -
miştir. Macarista'ldaki mah· 
sulata şiddetle muhtaç olan 
Almanya, Balkanlarda bir 
harp çıkmasına mani olmak 
için Macarlara itidal tavsiye 
sinde bulu.ımaktadır. 

Romanyada neler 
oluyor ? 

Biikreş 14 A. A. - Ro· 
manya hükumeti, Romen or· 
dusundaki muhtdif sınıfların 
terhisine başlamıştır. Fakat 
Transilvanya ile Dobrucada 
ki A~man ihtiyatlarile kıymet 

~li eşyanın Bükruşe nakli ve 
her iki mıntakada kararsız· 
)ık bulunması, Romanyada 
bir endişe havası yaratmış, 
Macaristanla .' Bulgaristanda 
derin bir intıba uyandırmış-

tır. 

Romanyadaki lngi· 
liz petrol hisseleri 
Bükreş 14 A. A. - Ro· 

mımyada İngilizlere ait pet • 
rol hisselerinin İngiltere hü • 
kiimeti tarafından Sovyet Rus 
yaya satılacağı haberi Bük
reşteki Alman mebafiliude 
endi~e uyandırmıştır. Bunun 
üzerine kararname neşreden 
Romen hükumeti, petrol ak· 
siyonlarınm satışırıın hükumet 
kontrölüne ahndığmı ilan et· 
miştir. 

Mısırın Fransaya 
karşı vaziyeti 

Kahire 14 A. A. - Mı
sır Hariciye Nazırı beyanat· 
t:ı bulunarak, mütarekeden 
sonra Mısırın Fransaya karşı 
olan vaziyetinde hiç bir te· 
bedül olmadığını, Fransanın 
işgali altında bulunan ve 
bulunmıyan mmtakalarile Mı 
sır hükumetinin diplomatik 
münasebetleri idame edeceği 
ni söylemiştir. 

14 temnıuz bayraını 

tngiliz Bcış
vekili 

Londra 14 A.A.- Fran· 
sanın f!n büyük bayramı olan 
t4 temmuz l>u sene Londra 
d~ bulunan Fransızlar tara· 
fmdan büyük m~rasimle kut· 
ıanm1ş ve merasime ... Gene· 

J ral DuGol riyaset eylemiş· 

Başı 1 ciJe 
soy emeğe ınecl:lurum. Uu 
lıaf ı.rnın büyük hava mu ha -
rt'heleri, gelecek büyiik ınu -
lı;,rcbelerin başlangıcıdır. 

... Her şeyde ı evvel kuvvetli 
bir donanmamız var. Bu do· 
namna, imparatorluğun t~lı 
dide maruz her noktasına 
derhal yat dım götürecek 
kabilıyetteclir. Ouş,naıı tayya 
relerinin ve denizaltıları · 
nm 10 aylık faaliyetine rağ 
men, harbin başrndC\ki ınik • 
tardan fazla tonajda gemile 
rimız vurdır. 

\ Mucadeleye bu yaz değil, 
yalnız94 lsenesi için deiil, bat 

1 
tir. Fransız askerlerinden mü 
rekkep bir kıta, İngiliz meç· 
hul asker abidesine ve Ma· 
reşal F oşun heykeline birer 
çelenk koyarak hür Fransayı 
yaratıncıya kadar İngiltere 
ile yanyana mücadeleye devam 
edeceklerine bir kerre daha 
and içmişlerdir. 

ta942 senesi içinde hazırlan· 
malıyız. O zaman şimdiye 
kadar yaptığımız müdafaa 
harbi ile iktifa etmiycceğiz. 
Bütün partil~ri· dinleri ve 
mezhepleri t~msil ed~n bir 
hükumetin· başındayım. Bu 
harp yalnız lngilterenin har
bi değil, meçhul askerin 
harbidir. ,. 

YENIGON 

Fran ~da 
Harp mesulleri 
cezalanduılaca,k 
Vişi 14 A.A. Fransanın 

bugün idaresini elinde tutan 
ve mutlak bir hakimiyet tesis 
eden Peten hü:..umeti, Fran 
sayı harbe sürükliyen leri ce
zalandırmak ve harbin me· 
sullerini aramak üzere bir 
mahkeme teşkili hakkmdaki 
kanun projesini kabul eyle· 
miştir . 

Hükumete mutlak salahiyet 
veren kanunun kabulü esna· 
sında Meclis Reisi Heryo 

ile Leon Blum ve Pol Bon
kur muhalif rey vermiş ve 
bu muhalefetin zapte geçme 
sini istemişlerdir . 

Almanya Fransa
nın san1imiyetinden 

şüpneli ! 
Berlin 14 A.A. Fran· 

sada"yabılan idari değişiklik ve 
yeni· Fransız hiikumeti nin 
Almanyaya karşı gösterdiği 
samimiyetten Almanya şüp

he etmektedir. 

Fransadaki Çek 
ordusu 

Londra 14 A.A. - F'ran· 
sadaki Ç~k ordusunun ba
kiyesini teşkil eden kıtalar 

salimen lngiltereye geçmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu kıaat hiçb\r insan ve 
malzeme kaybetmeden gel· 
miş\erdir ve İngiliz ordusu 

ile yanyana sonuna kadar mü 
cadeleye devam edecekler· 

dir. 

lngiliz Kralı 
ve Başvekili 

ÖLÜM TEHLiKESİ 
ATLAfTıLAR 

Nevyork - lngiltere Kralı 
Altıncı Jorj Alman ha· 
va taarruzu sırasında öllım 
tehlikesi atlatmıştır. Kraljori 
Vl'mn sıhhati yermdedir. 

Diğer taraftan Başvekil 
Çörçilin katibi de bugün beya 
rıatta bulunarak Çörçilin dün 
kü hava taarruzu neticesinde 
yaralanmış olduğunu ve bir 
kaç gün ciddi istirahate muh 
taç bulunduğunu söylemiştir. 

Roma - İngiliz Başvekili 
Rörçil cenubi şark kıtalanoı 
teftiş ederken Alman lıava 
t ıarruzu neticesinde yaralan 
mış ve bir sığınağa girmeğe 
mecbur olmuştur. 

lngiıtere Japonya 
ile anlaşıyo"' 

Tokyo 14 A. A. in gilte
re ile Japonya arasında bir 
anlaşma imzalanmıştır. 

Bu anlaşmaya göre, imtiyaz 
h ımntakadan Çine silah ve 
mühimmat geçirilmesine İn -
giltere müsaade etmiyecektir. 
Bu ~mretle lngiltere ile Ja • 

ponya arasındaki en mühim 
mesele halledilmiştir. 

l\J~~r:yat Müdürü 

Se!im Çl:.LENK 

CHP. matbasmda basılmıştır 

Parasız tale-i ... 
be alınacak 

Maarif müdürlüği:nden: 
1 Vilaydimizden Anka 

ra inşaat ve bölge sanat okul 
larına imtihanla parasız yatı 
Iı talebe alınacak. 

2 MüsabakA imtihanı 20 
ağustos 940 sah günij idare 
mizde yap1lacakhr. 

3 - İmtihana girebilmt-k 
ıçm 

a' Türk olm~k 
b) 13 ya~mdaıı küçük 17 ya 

şından büyük olmamak. 
c) En az beş r.mıfh bir ilk 

okuldan diploma almış olmak 
d) Sıhhati sanat tahsiline 

elverişli bulunmak. 
4 - isteklilerin yukarıda ya 

zıh okullardan hangisine gir
mek istediklerini tasrih t-tmek 
şartile Vilayet makamına hi
tab~n yazılmış bir istida ile 
en geç 1 ağustos 940 günü
ne kadar müracaat etmiş bu 
lunmaları ve istidalarma bt>ş 
sınıflı il kokul diploması veya 
ilkokulu farkındaki okullarda 
veya okur~akta bulunmuş bu 
okulıarddn aldığı tasdikname 
nüfus tezkı:ıresi aslı, aşı rapo 
ru ve altı adet vesikalık fo. 
toğraflarını oağlamaları lazım 
dır. 

//arı 
İskenderun Hastanesin 

940 yılı ihtiyacı olan aşağı' 
daki listede cins ve miktarı 
yazılı 30 kal~mden ibaret c _ 
lan y:yecek azHmi miktart111 

tahmin olunan bedeli (4527 2 
liradan ibaret olup her bir cı 
si ayrı, ayrı açtk ek-;ittmeYe 
12, 7,940 taribinden itibarell 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme"26,7,940c1r 
ma günü saat 15 te Hastaıı 
binası içinde topl na ... ak o' 
komisyonda yapılacaktır. , 

3 - isteklerin yüzde 7,' 
muvak~at teminat akçası~ 
veya banka mt:ktubunu a111 

lt:"n müracaatlaı ı la;.ımd•\ 
4 - Şartnameyi anlaOJ11 

isti yenlerin her gün saat 8·12 
ve 13· 17 ye k;ıdar Hast~ıı.t 
idaresine miiracaatları ve ıs illa 
teklerin belli gün ve saat· <>la 
te Ticaret oda·n vasıtasile bJ 
likte komisyona müracaatla' 
rı ilan olunur. 

azamı asgarı 

miktarı miktar• 
Cinsi Kr. Kr. 
Ekmek 10000 9500 
Un 200 ı50 
Süt 2700 2500 
Şeker 300 250 
Mercimek 100 80 
Nohut 200 150 
Bö!rülce 200 150 
Piriuç 1200 1000 
But~ur 200 150 

5 - Taliplerin memleket 
hııstanec;inde sıhhat heyetin· 
ce sıhhi muayeneleri yaphrı 
lacağından 10 ağustos 940 
günü akşamına kadar idare
mizden matbu sıhhat rapor .. 
larıııı alarak muayenesini yap 

Kuru FasulyaSOO 400 
Tuz 300 260 

D 

hrmalara ve raporlarım ida· 
remize vermeleri lazımdır. 

6 Fazla tafsilat almak 
ist~yenlerin idarnmize mura
caatları. 

ilan 
P. T. T. Umumi müdürlü· 

ğündf'n: 

Kara biber 3 2 
Kuru uzum 200 150 
Nişasta 20 ıs 
Çay 5 4 
Makarna 200 150 
Soğan 360 300 
Patates 800 600 
Salça 50 : 40 
l~ze meyve350 300 
Taze sebze4000 3500 
Balık 100 1 80 
Tavuk 20 15 

İdaremiz en aşağı orta 
mektep mezunu olmak şarti· 
le stajiyer alınacaktır. Bun
lara veril cek ıicretle müsa· 
bakaya iştiral: için aranacak 
vesikaların nevi ve mahiyeti 
vilayet P. T. T. Müdürlüğün
den öğrenilir. İmtihanlara 
vilayet merkezinde 1 ağustos 
perşembe günü saııt 9 da baş 
!anacaktır. Talip!eriıı evrakı 
müsabitelerini tamamlayıp 
Vilayet P. T. T. Md, lükleri 
ne müracaatla isim ve adres 
lerini kayıd ettirmeleri lüzu· 
mu ilan olunur. 

Yumurta adet 800 700 

Yiyecek alınacak 
Kırıkhan Eğitmen Kursu 

m üdürliığünden 
1 ) Kursun dört aylık 

Sade yağı 150 125 
Tere yağı 10 B 
Yerli peyniı-100 80 
Buz 16200 ısuoO 
Zf'ytun yağı 30 25 
Koyım eli 3500 32~ 
ihtiyacı olan 43 kalem eŞY9, 
açık eksiltme ile satın ah08 

caktır. 40 
2 ) Eksiltme 19,7,9 f(ı' 

cuma günü seat 10 da 
19

• 
rıkhan Belediyesinde yapı 
caktır. •• 

3 ) Bütün eşyanın ıntJ .. ( 
hammen bedeli 3316 ıır~d~t 

4 ) Muvakkat tenııf1 
yiızde 7,5 dur. a 

5 ) Şartname Kurs ıll 
dürlüğünde görüle bilir 

ilan 
Cinsi 
Buğday 
Arpa 
Mercimek 
Yulaf 
Badem 
İncir 
Zeytin 

Bukla 

Muhammen 
Miktarı kilo 

1000 
40 
50 

,600 
70 
10 

1800 
15 

"" kıy. Muvakkat teminat 1111 

Liıa • Lirn 

220 16,50 

3615 . . . . ... 11 deıt Antakyanın Karsu nahıyesıne tabı Alakent koyll oill' 
Suriyeye hicret eden Şeyh Naif oğluna etİt yukar dıı i s' 
si yazılı mahsulatın 15,7,940 tarihine mlisadif pazarte58,lı~ 
at 14 de defterdarlık milli emlak müdürlüğünde pııı i~t' 
suretile satılacaktır. Taliplerin teminatı muvakkate rfl 

rını muvazeneye yatırmaları. 

' tı 

t 


